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Tariffoppgjøret 2022 Fellesoverenskomsten for Byggfag 

 

Tariffoppgjøret 2022 ble vedtatt den 6.mai med kr. 4,00 i generelt tillegg.  

I tarifforhandlingene for Fellesoverenskomsten for Byggfag 2022 ble det enighet om følgende:  

Service kontor  

Partene har en felles intensjon om å øke bruken av akkord i bedriftene og vil i fellesskap opprette 

og finansiere et servicekontor for akkord med mål om at kontoret skal bidra til at flere bruker 

akkord som lønnssystem  

Kompetanse 

Partene viser til regjeringens svar til partene i frontfaget om den varslede kompetansereformen. 

Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening vil sammen følge dette arbeidet med sikte på 

at det kan utvikles bedre relevante tilbud til etter- og videreutdanning for fagarbeidere innenfor 

bransjen. 

Utvalgsarbeid  

Gjennomgang av verktøylister og bruk av digitale verktøy.  

Arbeidstøy 

Bedre bestemmelser om tilpasset arbeidstøy for kvinner og menn.  

Vernebriller med styrke.  

Bedriften skal holde vernebriller med styrke. Nærmere retningslinjer for den enkelte bedrift 

Bonussystemer.  

Målekriterier som skadefrekvens og sykefravær skal unngås.  

Offshore 

Offshorearbeidere har fått bedre forutsigbarhet for fritid i hjemmet etter endt arbeidsperiode. 

Tydeliggjøring av retten til betaling ved avbrudd eller forlengelse av arbeidsperioder.  

 

 

Endringer i Overenskomsten  
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§1.1 Omfang 

Glass og glassfasadearbeider, kulde- og varmepumpeteknikkfaget og ventilasjonsteknikkfaget er 

tatt inn i omfanget i Fellesoverenskomsten.    

§2-1 Minstelønnssatser:  

Fagarbeidere 

Ny sats er kr. 230,00 

Arbeidstakere uten fag eller Svennebrev 

Ny sats arbeidstaker uten bransjeerfaring kr.207.40 

Ny sats arbeidstaker med minst et års bransjeerfaring kr.216,00 

Unge Arbeidstakere 

Ny sats kr. 139,00 

Generelt tillegg og minstelønnssatsene gjelder fra den 1. april 2022.  

§2-3 og § 6-3 Overtidsgrunnlag 

Ny sats kr. 289,30  

Reise og oppholdsbestemmelser § 7-1 

Nye satser: 

Når arbeidstakeren selv sørger for transport     

Ved større avstander enn 7,5  

km betales:  
For avstand fra 7,5 til15 km:  kr.108,20 
For avstand fra 15 til 30 km:  kr.179,20 
For avstand fra 30 til 45 km:  kr.210,50 
For avstand fra 45 til 60 km:   kr.241,00 
For avstand fra 60 til 75 km:   kr. 273,50 

Når arbeidsgiver sørger for transport 

For avstand fra7,5 til 15 km: kr. 65,00 

For avstand fra 15 til 30 km: kr.108,90 

For avstand fra 30 til 45 km: kr.130,10 

For avstand fra 45 til 60 km: kr.151,80 

For avstand fra 60 til 75 km: kr.174,40 

 

§ 7-1, pkt. 8,3. Særbestemmelser for rørleggerfaget om reisetid og reisepenger  

Ny sats 

Rørlegger kr. 118,75 

Ufaglært   kr. 109,35 

Lærling     kr.    84,75  

Satsene for overtidsgrunnlag og reise og oppholdsbestemmelser gjelder fra vedtakelsestidspunktet 

den 6 mai 2022.  
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Skifttillegg. 

§ 6.4 Skiftarbeid.  

Skifttillegg for 2.skift hverdager betales med kr. 29.90 pr. time 

Skifttillegg for 3.skift hverdager betales med kr. 47,80 pr. time 

Skifttillegg på lørdager etter kl.13.00 og på dager før helligdager etter den ordinære arbeidstids 

slutt betales med kr. 117,95 pr. time.  

Bilag16 punkt 11 Lønnsbestemmelser   

§11-2 Offshoretillegg  

Ny sats er   kr.86,73 

§11-5 Natttillegg  kr.47,52 

§11-6 Tilkomstteknikk  Kr.52,57 

Satsene for skifttillegg Og Offshore gjelder fra vedtakelsestidspunktet 6.mai 2022.  

Kapittel 3 Akkordarbeid   

Påslagsprosenten og kronefaktor pr. 1. august 2022 er: 

- blikkenslagerfaget: 114,99 % 

- malerfaget: 6,84 %  

- murerfaget: 9,52 % 

- rørleggerfaget: 23,18 % 

- taktekkerfaget:  58,70 % 

- tømrerfaget: ny sats     minst kr.220,07 

- isolatører:   minst kr.224,88    

- betongfagene:    minst kr.262,37 

- anleggsgartnerfaget:   minst  kr.   1,90 

 

Reguleringsbestemmelser for Akkordarbeid 

Akkorder som løper før og etter 1. april 2022, men avsluttes før den 1. august 2022 benyttes 

dagens satser.  

Alle timer som arbeides i akkord fra og med den 1. august 2021 skal bruke nye påslagsprosenter 

eller ny kronefaktor.  

Akkorder hvor det lokalt er avtalt en forhøyet påslagsprosent eller kronefaktor tilkommer bare 

differansen mellom den avtalte påslagsprosent eller kronefaktor og den nye.  

Lønnsforhøyelse gjøres ikke gjeldene for arbeidstaker som har sluttet i bedriften før vedtakelsen 

den 6 mai 2022 

 

Med vennlig hilsen 

Fellesforbundet 
 

Stig Lundsbakken  Jan Ørnevik 

(sign.) (sign.) 
 

 

 

Dette brevet er elektronisk godkjent i Fellesforbundet og har derfor ingen signatur 


