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Opdatering af Almindelige Bestemmelser i EBA

Som resultat af udvalgsarbejder i overenskomstperioden enedes parterne om, at der skulle ske
præcisering af forudsætningerne for indgåelse af akkordaftaler, ligesom indirekte operationer
skulle beskrives bedre. På denne baggrund er Almindelige Bestemmelser i EBA opdateret med
følgende tilføjelser:
I § 3 indsættes som nyt stk. 1:
1. Da akkordsystemet beregner den samlede tid, der er til rådighed for udførelse af et installationsarbejde, og akkordaftalen således dækker alle forekommende ydelser og arbejder, der er
nødvendige for at gennemføre arbejdet til fuld færdig stand, hvis andet ikke er aftalt skriftligt,
er det vigtigt, at de procentuelle tillæg for indirekte tid og arbejdspladsbestemt tillægstid aftales ud fra en objektiv vurdering af det arbejde, akkordaftalen omhandler. Arbejdsopgaver, der
ikke er indeholdt i EBA, er beskrevet i Almindelige bestemmelser for EBA i bilag 1. Det anbefales, at der ved forhandlinger om tillægstider tages udgangspunkt i medianen for henholdsvis
indirekte tid og arbejdspladsbestemt tillægstid. Medianerne for disse tider er sat som default i
EBA-programmet og kan siges at være udtryk for tillægstider på de sædvanligt forekommende
byggepladser.
Disse tillæg kan aftales generelt for akkorden, men der kan måske også med fordel aftales forskelligt tillæg i forhold til de arbejdsopgaver og arbejdsforhold, der forekommer ved forskellige
dele af akkordarbejdet. Dette kan gøres i undermapperne i EBA. Som eksempel kan nævnes
arbejde i et boilerrum, hvor arbejdet måske skal udføres under trange pladsforhold, hvor det
indirekte tillæg kan aftales højere end medianen, eller arbejde i parkeringskælder hvor arbejdet måske kan udføres uden gener fra andre fag m.v., hvor det indirekte tillæg kan aftales lavere end medianen.
Bilag 1: Indirekte arbejdsoperationer ændres til:
Akkordsystemet beregner den samlede tid, der er til rådighed for udførelse af et installationsarbejde, og dækker således alle forekommende ydelser og arbejder, der er nødvendige for at
gennemføre arbejdet til fuld færdig stand, herunder alle indirekte arbejdsoperationer der er
nødvendige herfor.
Som eksempler herpå kan nævnes tegningslæsning, instruktion, samarbejde, materialer, materiel, mandskab, forberedende arbejde, transport m.v.
Dog er nedenstående arbejdsopgaver ikke indeholdt i den indirekte tid og skal derfor betales
med tidløn eller efter anden aftale. Såfremt en eller flere af nedenstående arbejdsopgaver skal
indgå i den aftalte indirekte tid, skal dette fremgå af akkordsedlen.
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Følgende er ikke uden særlig aftale indeholdt i den indirekte tid:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deltagelse i byggemøde.
Deltagelse i sikkerhedsmøde.
Opsætning, vedligehold og nedtagning af byggestrøm.
Rengøring af opholdsrum eller skur.
Opmærkning for andre håndværkere f.eks. boremand.
Fjerne propper i rør ved elementbyggeri.
Varmekabeltilsyn under udstøbning, hvis dette forlanges af virksomheden.
Flytning af hovedtavler/undertavler, der pr. enhed måler over 0,99 m2 og vejer over 100
kg fra afsætningssted/opmagasineringssted til opstillingssted.
Flytning af høj- og mellemspændingsfelter, der pr. enhed måler over 0,99 m2 og vejer
over 100 kg fra afsætningssted/opmagasineringssted til opstillingssted.
Flytning af tør og oliefyldte transformere, der pr. enhed måler over 0,99 m2 og vejer over
100 kg fra afsætningssted/opmagasineringssted til opstillingssted.
Flytning af styretavler, der pr. enhed måler over 0,99 m2 og vejer over 100 kg fra afsætningssted/opmagasineringssted til opstillingssted.
Flytning af frekvensomformere opbygget som tavler eller sektioner af disse, der pr. enhed
måler over 0,99 m2 og vejer over 100 kg fra afsætningssted/opmagasineringssted til opstillingssted.
Vinterforanstaltninger og snerydning.
Til- og afrigning af skurvogn/container.
Indretning af materialerum i bygning/byggeri, hvor dette forlanges af virksomheden.

Ændringerne er indføjet i Almindelige Bestemmelser vers. 1.5.

Glostrup, den 7. marts 2020
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__________________________
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