
BYGGNADSDUSTRIN 2022–2023 Rakennustuoteteollisuus 

LÖNEFÖRHÖJNINGAR 1.6.2022 

Lönerna höjs från ingången av den lönebetalningsperiod som börjar 1.6.2022 eller 
närmast därefter med 2 % 

Lönegrupper från och med 1.6.2022 
1. 11,39 €/h 
2. 11,88 €/h 
3. 12,40 €/h 
4. 12,93 €/h 
5. 13,49 €/h 
6. 14,78 €/h 

Minimilönen för hyrd arbetstagare 
är från och med 1.6.2022 12,40 €/h 

Timlönerna för unga arbetstagare 
Under 17 år  9,37 €/h  
under 18 år  9,77 €/h 

Penningmässiga tillägg höjs med 2 % 
Kvällskiftstillägg 1,44 €/h 
Nattskiftstillägg 2,49 €/h 
Tillägg för obekvämt arbete 0,73 €/h 
Gruvtillägg  2,26 €/h 

Separat ersättning för förtroendemän 

För företagets eller regionala enhetens huvudförtroendeman och arbetarskyddsfullmäktig 
som är medlem i Byggnadsförbundet betalas en separat ersättning enligt kollektivavtalets 
29 § utifrån det hur många arbetstagare hen representerar. De separata ersättningarna är 
följande från och med den lönebetalningsperioden som börjar närmast 1.6.2022: 



Antalet representerade arbetstagare   euro/månad 
10–50 arbetstagare 75,69 € 
51–100 arbetstagare 94,61 € 
Över 100 arbetstagare 141,84 € 

Tjänsteårstillägg 
Tjänstgöringstidstillägg från och med början av den närmast 1.6.2022 börjande 
avlöningsperioden: 

Tjänstgöringstid tilläggets storlek 
Över 5 år  0,29 €/h 
Över 10 år  0,35 €/h 
Över 15 år 0,42 €/h 
Över 20 år 0,47 €/h 
Över 25 år 0,54 €/h 
Över 30 år 0,60 €/h 
Över 35 år 0,67 €/h 

Prestationslöner  
Prestationslöner höjs med 2 %. 
Icke avslutade ackord höjs med 2 % för de återstående timmarna av ackordet. 

KOSTNADSERSÄTTNINGAR år 2023 

•   Inrikes dagtraktamente  48 € 
• Partiellt dagtraktamente för ett ofullständigt dygn som består av

 minst 6 men högst 10 timmar 22 € 
• Övernattningspenning 15 € 
• Måltidsersättning 12 € 

Kilometerersättningar år 2023 
• ersättning för användning av egen bil 53 cent/km

Kilometeröversättningen höjs med 4 cent per kilometer för varje sådan  
person som arbetsgivaren är skyldig att transportera. 
Kilometeröversättningen höjs med 4 cent per kilometer om  
vikten av maskiner eller apparater som transporteras i bilen överstiger 80 kg 
eller om de är stora. 


