
Byggeområdet 

Her er reglerne for dig, der arbejder som bygningsarbejder på bygge- 
og anlægsområdet. 

Når du får arbejde i Danmark, er det vigtigt, at du melder dig ind i en 

fagforening og a-kasse. På den måde sikrer du dig de bedste 

arbejdsvilkår og undgår at blive snydt i løn. Du kan altid kontakte den 

lokale 3F fagforening for at blive meldt ind og få svar på dine 

spørgsmål. 

Når du arbejder i Danmark, er det overenskomsterne, som regulerer 

arbejdsmarkedet i Danmark. Overenskomsterne forhandles af arbejdsgivere og 

arbejdere (som 3F repræsenterer). 

3F sørger for, at du arbejder under gode vilkår og får rettigheder som pension, 
betalt ferie, løn under sygdom samt en minimumsløn. Det er derfor det 
vigtigt, at din arbejdsgiver har indgået en overenskomst. 

Kontakt din lokale 3F fagforening, inden du starter med at arbejde i Danmark. 
Vi kan hjælpe dig, så du undgår at arbejde under dårlige løn- og 
arbejdsforhold. 

Løn 
Hvis du er overenskomstdækket og ansat på bygge- og anlægsområdet, skal 
du minimum have 133,65 kroner i timen (Det er normalt, at man i Danmark får 
mere i løn end mindstelønnen). 

Akkordarbejde aflønnes typisk med 185 kroner til 225 kroner i timen.

Det er vigtigt, at du kontakter den lokale 3F fagforening for at sikre, at lønnen 

er korrekt. 

Husk: det er vigtigt, at du fører en logbog over dine mødetider. 

Søgnehelligdage/feriefridage 

Når du har fri på en offentlig helligdag, skal du i stedet for løn have betaling 

fra søgnehelligdagskontoen på 1.300 kr.

Din arbejdsgiver indbetaler hver måned et beløb svarende til 12,9 procent af 
din løn til søgnehelligdagskontoen. Samme betaling fra søgnehelligdagskontoen 
skal du have, når du holder en af dine feriefridage, som du har særligt ret til i 
henhold til din overenskomst.  



Ferie 

Hvis din arbejdsgiver har overenskomst, har du ret til minimum seks ugers 

ferie om året. Kontakt din lokale 3F fagforening, hvis du er i tvivl om dine 

rettigheder til ferie. 

Pension 

Kontakt din lokale 3F fagforening for at få oplyst, hvordan dine penge er blevet 

indbetalt og hvordan du evt. kan få dem udbetalt. 

Ansatte i bygningsbranchen har ret til et pensionsbidrag på 12,0% af lønnen. 

Virksomheden betaler 8,0%, medarbejderen betaler 4,0%. Pengene kan enten 

være indbetalt til Pension Danmark eller henstå til medarbejderen i 3Fs 

feriekasse. 

Herudover betaler din arbejdsgiver 0,15 procent til en Sundhedsordning 
gennem pensionsselskabet, som du kan benytte helt gratis. Du kan her få bl.a. 
massage -og kiropraktikbehandling og andet som du har behov for i 
forbindelse med forebyggelse af skader og hjælp når skaden er sket.   

Arbejdsmiljøregler for bygningsarbejdere i Danmark 
Læs mere om sikkerhed for bygningsarbejdere her. 


