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Lønninger ved grønt anlægsgartnerarbejde pr. 1. marts 2020

Når virksomheder indenfor GLS-As medlemskreds udfører grønt anlægsgartnerarbejde gælder
følgende betalingsbestemmelser m.v.
Lønninger for perioden 1. marts 2020 - 28. februar 2021
Arbejdstid
Den normale arbejdstid på 37 timer om ugen kan placeres mandag til fredag mellem kl. 06.00 og
kl. 17.00.
Timelønninger
Samlet timeløn kr.
a) Faglærte
156,15
b) Øvrige medarbejdere med mindre end 12 måneders anciennitet
146,40
c) Medarbejdere med mere end 12 måneders anciennitet
147,40
Overarbejde
Overarbejde afregnes i forholdet 1:2
For arbejde på lørdage, søndage og søgnehelligdage kan der ikke afregnes for mindre end 4
timer.
Overarbejde skal som hovedregel afspadseres inden 12 måneder.
Overarbejdstillæg kan udbetales, mens merarbejde skal afspadseres.
Timetillæg for servicemedarbejder
kr.
- aften
(kl. 17-22)
23,79
- nat
(kl. 22-06)
29,75
- weekend
(lørdag kl. 06 - mandag kl. 06)
47,69
Holdformænd
kr. pr. time
Holdformænd på arbejdshold på 4-7 mand (formanden medregnet) på samme
8,70
arbejdsplads ydes et tillæg på
Ved 8 mand eller derover
11,02
Pensionsbidrag
Bidraget til arbejdsmarkedspension (PensionDanmark) udgør i alt 12,99% af den ferieberettigede
løn plus ferie- og søgnehelligdagsbetaling samt fritvalgskonto. Arbejdsgiveren betaler 2/3 og
medarbejderen 1/3 af pensionsbidraget.
Søgnehelligdags- og fridagskonto
SH-fridagsbetaling udgør 6,75% af den ferieberettede løn samt af løn under sygdom/
tilskadekomst.
Forskudsbeløbet, der udbetales på søgnehelligdage, feriefridage samt overenskomstfastsatte
fridage, udgør medarbejderens sædvanlige løn.
Fritvalgskonto
Opsparing til fritvalgskonto udgør 4,0% af den ferieberettigede løn samt af løn under
sygdom/tilskadekomst.

Køregrænser og kørepenge
Ved arbejde på en arbejdsplads inden for en cirkel med en radius på 20 km i forhold til
virksomhedens/afdelingens adresse, betales ikke kørepenge.
Ved kørsel i eget transportmiddel til og fra arbejdsplads uden for køregrænsen betales kr. 3,24 pr.
påbegyndt kilometer udenfor køregrænsen.
Når arbejdsgiveren stiller transportmiddel til rådighed betales køretid udenfor køregrænsen med
kr. 2,84 pr. km. til føreren og kr. 1,94 til passagerer.
Tjenstlig kørsel i arbejdstiden (Kørsel på arbejdsgiverens forlangende)
Når medarbejderen på arbejdsgiverens forlangende benytter eget befordringsmiddel i firmaets
tjeneste ydes kørselsgodtgørelse efter statens takster. Minimumsbetalingen udgør kr. 21,32 pr.
dag.
Skurpenge
Hvis forsvarligt skur- eller opholdsrum ikke anvises ydes dagligt et beløb på kr. 53,02 regnet fra
den lønningsuge hvor kravet stilles.
Snerydning
Ved snerydning udenfor normal arbejdstid afregnes på hverdage og lørdage 1,5 time pr. time.
På søn- og helligdage i tidsrummet kl. 7-12 betales de 3 første timer med 1,5 time pr. time. For
øvrige timer og for timer efter kl. 12 søndag betales 2 timer pr. time.
Ved udkald afregnes for mindst 4 arbejdstimer.

