
Sats

Felt 1 Minimalløn

Minimalløn pr. time kr. 135,10

Felt 2 Sociale ydelser

Maksimale sygedagpengesats pr. time kr. 122,97 *

Felt 3 Løn under sygdom

Fuld løn, dog maksimalløn under sygdom pr. time kr. 159,00

Felt 4 G-dage

4 timer og derover pr. dag kr. 911,00 *

Under 4 timer pr. dag kr. 456,00 *

Felt 5 Arbejdsmarkedsbidrag

Lønmodtagerbidrag 8 procent

Felt 6 Løn under fravær i forbindelse med fødsel

Fuld løn, dog maksimalløn under barselsorlov, pr. time kr. 159,00

Løn under forælldreorlov (OBS! Afgrænset periode) Fuld løn

Fuld løn, dog maksimalløn under fædreorlov, pr. time kr. 159,00

Felt 7 Frihed under barns sygdom

Fuld løn, dog maksimalløn ved barns 1. sygedag, pr. time kr. 159,00

Fuld løn, dog maksimalløn ved hospitalsindlæggelse, pr. time kr. 159,00

Felt 8 Skattefri godtgørelse ved rejser

Godtgørelse til kost, småfornødenheder ved rejser med overnatning, pr. døgn kr. 555,00 * 

Godtgørelse til logi ved rejser med overnatning, pr. døgn kr. 238,00 * 

Reduktion ved fri morgenmad 15 procent

Reduktion ved fri frokost 30 procent

Reduktion ved fri aftensmad 30 procent

Små fornødenheder kr. 138,75

* gældende fra 1. januar 2023

Auto- og Boligmonteringsoverenskomsten
Nøgletal pr. 1. marts 2023



Felt 9 Kørepenge

Kørsel i arbejdstiden med eget køretøj, pr. km. kr. 3,73 * 

Kørsel udenfor arbejdstid til værksted i egen bil Ingen betaling

Kørepenge udenfor arbejdstid til ekstern arbejdsplads fratrukket 10 km. pr. vej, pr. km.kr. 2,19

Køretid * udenfor arbejdstid til ekstern arbejdsplads fratrukket 10 km. pr. vej, pr. km kr. 1,00

Chauffør ved samkørsel i firmabil til ekstern arbejdsplads for samtlige km., pr. km. kr. 1,30

Passagerer ved samkørsel pr. km kr. 1,00

* Tidsforbruget i forbindelse med transporten

Felt 10 Pension

Arbejdsgiverandel inkl. Sundhedsordning ved Pension Danmark 8,55 procent

Lønmodtagerandel 4,20 procent

Forhøjet pension under barsel, arbejdsgiverandel pr. time kr. 8,50

Forhøjet pension under barsel, lønmodtagerandel pr. time kr. 4,25

Felt 11 Ferie

Feriegodtgørelse 12,50 procent

Særlig ferietillæg berenget af feriepenge 3 procent

Feriedage 25 dage

Felt 12 SH-opsparring

SH-sats, timelønnede 13,50 procent

Særlig opsparring, funktionærlignende vilkår 7,0 procent

Forskudsbeløb, timelønnede pr. dag kr. 1.100,00

Forskudsbeløb, unge under 18 år (ikke lærlinge) pr. dag kr. 650,00

Betaling til funktionærlignende på SH-dage Fuld løn

Betaling til lærlinge på SH-dage Fuld løn

Antal feriefridage pr. år

Felt 13 Fratrædelsesgodtgørelse

Efter 3 års ansættelse 1 x godtgørelse

Efter 6 års ansættelse 2 x godtgørelse

Efter 8 års ansættelse 3 x godtgørelse

* gældende fra 1. januar 2023

Forskellen på personlig timeløn og dagpengesatsen fratrukket 15 pct. Dog 
minimum kr. 2.500,00 pr. portion og maks 15.000 kr. 

5 dage optjenes 
proportionalt maks. 5 

dage om året inkl. tidl. 
arbejdsgiver



Felt 14 Elevløn

Se særskilt skema for lønsatser, herunder også særlig opsparring 

Felt 15 Elevpension

Arbejdsgiverandel inkl. Sundhedsordning ved Pension Danmark 8,55 procent

Lønmodtagerandel 4,20 procent

Felt 16 Lærlingeforsikring

Lærlingeforsikring for lærlinge, der ikke er omfattet af reglerne om pension kr. 29,00

Felt 17 Ferie (elever)

Løn under ferie Fuld løn

Heraf beregnet 1% som ferietillæg 1,00 procent

Særlig tillæg: 3 % af ferietillægget

Felt 18 Fonde

Håndværkets Udviklingsfond, pr. år kr. 520,00

Bidrag til DA/LO Udviklingsfond, pr. time (opkræves via PensionDanmark) kr. 0,47

Auto- og Boligmonteringsfagenes uddannelsesfond, pr. time kr. 0,60

Bidrag til Det Lokale Samarbejde, pr. time kr. 0,20


