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LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.3.2016  
Lönerna höjs den 1 mars 2016 eller från och med början av närmast infallande löneperiod.  
 
Generell lönehöjning 10 cent, minst 0,43 %  
 
Timlöner enligt arbetets svårighetsklass  
1. 9,62 €/h  
2. 10,06 €/h  
3. 10,52 €/h  
4. 11,01 €/h  
5. 11,52 €/h  
6. 12,05 €/h  
7. 12,59 €/h 

Timlöner för unga arbetstagare  
Under 17 år    8,13 €/h  
Under 18 år    8,51 €/h  
Kvällsskiftstillägg   1,33 €/h  
Nattskiftstillägg  2,29 €/h  
Tillägg för obekvämt arbete   0,68 €/h  
Gruvtillägg    2,09 €/h  
Separat tillägg för förtroendemän  
Ett separat tillägg enligt 29 § i kollektivavtalet betalas till företagets eller den regionala enhetens huvudförtroendeman och 

arbetarskyddsfullmäktig, om denna är medlem i Byggnadsförbundet enligt hur många arbetstagare personen representerar. Tilläggen höjs 

den 1 mars 2016 eller från och med början av närmast infallande löneperiod med 0,43 %. Efter höjningen är tilläggen enligt följande: 

Antalet representerade arbetstagare euro/mån.  
10–50 arbetstagare 69,74 €  
51–100 arbetstagare 87,16 €  
Över 100 arbetstagare 130,68 €  
Belopp för tjänstgöringstillägg (ingen höjning år 2016)  
Tjänstgöringstid  Tilläggsbelopp  
Över 5 år   0,27 €/h  
Över 10 år   0,32 €/h  
Över 15 år   0,38 €/h  
Över 20 år   0,43 €/h  
Över 25 år   0,49 €/h  
Över 30 år   0,55 €/h  
Över 35 år   0,62 €/h 

Prestationslöner  

De nya ackordspriser och lönesättningar av delackord och prestationslöner, som införs efter att de nya lönebestämmelserna har trätt i kraft, 

ska basera sig på de lönesättningsgrunder som träder i kraft nämnda dag.  

Om de gamla ackordspriserna, lönesättningarna av delackord och prestationslönerna används efter nämnda dag, bör dessa justeras så att 
lönen stiger med 0,43 % i enlighet med punkt 1. I delackord och prestationslönearbeten kan löneförhöjningen genomföras genom att höja 
enbart lönens fasta del eller bara dess rörliga del eller genom att höja båda, så att lönen höjs med så mycket i timmen som den allmänna 
förhöjningen förutsätter.  
KOSTNADSERSÄTTNINGAR fr.o.m. 1.1.2016  
• Dagtraktamente i hemlandet 40 €  
• Partiellt dagtraktamente för ofullständigt dygn som omfattar minst 6, men högst 10 timmar 19 €  
•Övernattningspenning 12 €  
•Måltidsersättning 10 € 

Kilometerersättningar  

• ersättning för användning av egen bil 43 cent/km  
• motorcykel 32 cent/km  
• moped 17 cent/km  
Kilometerersättningen höjs med 3 cent per kilometer för varje medföljande person som arbetsgivaren är skyldig att transportera.  
Kilometerersättningen höjs med 3 cent per kilometer, om vikten för de maskiner eller den utrustning som måste transporteras i bilen 
överstiger 80 kilo eller om maskinerna och utrustningen är av stor storlek.  
För mer information om arbets- och anställningsvillkor, ring servicenumret tfn 020 690 232.  
Vi har öppet mån–tors kl. 8.30–16.00 och fre kl. 8.30–15.30. 


