
Satsblad pr. 1. marts 2017 – overenskomsten med DANSK METAL  

Det er alene satser, hvor der er en ændring pr. 1. marts 2017, der er omtalt.  

Mindsteløn:  

Under 18 år:  66,80 kr. pr. time 

Over 18 år:  120,00 kr. pr. time 

Forskudt tid:   

Tillæg fra kl. 18-22: 27,77 kr. pr. time 

Tillæg fra kl. 22-06: 43,08 kr. pr. time 

Fritvalgskonto: 2,7% af den ferieberettigede løn 

Speciel Uddannelsesfond: 0,55 kr. pr. præsteret arbejdstime for medarbejdere omfattet af 

overenskomsten med Dansk Metal.   

Værnefodtøj (pt. ikke reguleret):  

Liste I (træsko):  474 kr.  

Liste II (sko):   750 kr.  

Liste III (støvler):  880 kr. 

 

Efterfølgende satser gælder alene for lærlinge og følger reglerne i Industriens Overenskomst.  

Voksne lærlinge:  

Voksne lærlinge, som gennemgår en faglig oplæring i henhold til erhvervsuddannelsesloven, anbefales 

lønnet efter Industriens overenskomst § 22, hvor minimumslønnen for voksne medarbejdere ligger på 

115,65 kr. pr. time. Voksne lærlinge, der i mindst 12 mdr. forud for uddannelsesaftalens oprettelse har 

været ansat i virksomheden, aflønnes dog efter Industriens Overenskomst § 22.  

Lærlingesatser:  

 Timelønnen  

0-1 år 67,80 kr.  

1-2 år 76,90 kr.  

2-3 år 82,60 kr.  

3-4 år 95,60 kr.  

4-5 år  115,60 kr. 

 

Varsling af overarbejde 

Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen før inden normal arbejdstids ophør. Hvis sådant overarbejde 

ikke er varslet rettidigt, eller hvis varslet overarbejde ikke kommer til udførelse, betales pr. gang 100,23 kr.  



Overarbejdsbetaling for lærlinge  

For arbejde, der udføres uden for den i den enkelte uge fastlagte daglige arbejdstid, betales pr. time 

følgende tillæg: 

Overarbejde på hverdage: 

Første og anden klokketime efter normal arbejdstid:    39,27 kr.         

Tredje og fjerde klokketime efter normal arbejdstid:    62,74 kr. 

Femte klokketime og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse:  117,35 kr. 

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i den 

 normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved forskudte hold, når  

overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 06.00 til kl. 18.00:   39,27 kr. 

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden 

for tidsrummet fra kl. 18.00 til kl. 06.00:     117,35 kr. 

 

Tilsiges en medarbejder til at udføre arbejde på en ham i forvejen tilsikret hel hverdagsfridag, betales 

følgende tillæg: 

Timer mellem kl. 06.00 og kl. 18.00:     62,74 kr. 

Timer mellem kl. 18.00 og kl. 06.00:     117,35 kr. 

For arbejde på søn- og helligdage betales følgende tillæg: 

Fra den normale daglige arbejdstids begyndelse og indtil kl. 12.00:   78,18 kr. 

Fra kl. 12.00 og til den normale arbejdstids begyndelse:    117,35 kr. 

Søndag morgen forud for den normale arbejdstids begyndelse:   117,35 kr. 

Tilsiges en medarbejder til arbejde i spisepausen, og denne derved  

udskydes ud over 1/2 time, betales der pr. gang herfor:    27,79 kr. 

 

  

 

 


