
          

 

VATTENISOLERINGSBRANSCHEN 2020 

(Vedeneristysala) 

 

LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.9.2020 

Lönerna höjs den 1.9.2020 eller från och med början av närmast infallande 

lönebetalningsperiod. 

 

Generell lönehöjning 1,6 % 

 

Ackordslönerna stiger med 1,6 %. 

 

LÖNEGRUPPER 

Lönegrupp 1 10,69 €/h 

* Praktikanter, studerande. 

* Restid under eller utanför arbetstid, väderhinder och väntetid oberoende av 

arbetstagarens lönegrupp. 

 

Lönegrupp 2 13,30 €/h 

* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med under två års erfarenhet. 

* Andra arbetstagare inom branschen utöver arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen 

med under fem års erfarenhet. 

* Torkning, efterbevakning av heta arbeten, lagerarbete, mätning och lyft för arbetstagare 

som hör till lönegrupperna 2–4. 

* Restid under arbetstid. 

 

Lönegrupp 3 15,40 €/h 

* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med 2–10 års erfarenhet. 

* Andra arbetstagare inom branschen utöver arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen 

med minst fem års erfarenhet. 

* Restid för arbetsresa som berättigar till dagtraktamente. 

 

Lönegrupp 4 17,26 €/h 

* Arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med över tio års erfarenhet inom 

branschen och arbetstagare inom vattenisoleringsbranschen med lämplig yrkesexamen 

med över fem års erfarenhet inom branschen. 

 

Helgdagsersättningar 

De dagar som ersätts är nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, annandag påsk, Kristi 

himmelsfärdsdag, första maj, midsommaraftonen, julaftonen och juldagen. 

Förutsättningen för ersättning är sex veckors anställning. 

Ersättning enligt lönegrupp 2. 



Ersättning för dagliga arbetsresekostnader 

Avståndet mellan 0-punkten och arbetsplatsen Resa fram och tillbaka 

över 4 km 5,60 € 

över 10 km  8,00 € 

över 20 km 12,00 € 

över 30 km 16,00 € 

över 40 km 19,40 € 

över 60 km 24,00 € 

över 80 km 30,00 € 

över 100 km Avtalas separat 

Fördelning av ersättning. Om arbetsplatsen byts och olika avstånd. Om arbetstagarens 

dag börjar och slutar på olika arbetsplatser, används en halv del av båda resorna och 

dessa räknas samman Ersättning för förflyttning under dagen. En förflyttning mellan 

arbetsplatserna som gjorts på arbetsgivarens begäran med eget fordon ersätts i enlighet 

med skatteförvaltningens årliga beslut. 

Om de bestämmelser som gäller de dagliga resekostnaderna kan avtalas på annat sätt 

lokalt 

Lön för sjukdomstid 

Lönen för sjukdomstiden räknas utgående från arbetstagarens  

genomsnittliga timförtjänst med regelbunden arbetstid under de tolv 

(12) föregående lönebetalningsperioderna.

Årligen fastställda kostnadsersättningar 2021
 44 € 

13 €/dygn 

Dagtraktamente 

Övernattningspenning 

Ersättning för resekostnader 2021
• personbil 44 cent/km

• släpvagn 7 cent/km
• husvagn 11 cent/km
• maskiner och apparater 3 cent/km
• persontransport 3 cent/km/person

2021: Måltidsersättning 10,75 € 

Till arbetstagare som inte arbetar på den ordinarie arbetsplatsen betalas dagligen en 

skattefri måltidsersättning i enlighet med skatteförvaltningens beslut. Förutsättningen för 

utbetalning av måltidsersättning är att något dagtraktamente inte utbetalas för arbetsresan 

och att arbetsgivaren inte har kunnat arrangera arbetsplatsbespisning för arbetstagaren. 

Servicenumret för arbetsvillkorsärenden 020 690 232 




