
 

 

Tariffinformasjon 
 
 
Denne eposten er sendt til deg som medlem på Overenskomst for asfalt  

og veivedlikehold 

 

Oslo, 28.10.2020 

 

Endringer i overenskomsten – etter tariffoppgjøret 2020 

 

Parat og Byggenæringens landsforening (BNL) ble 21. oktober enige om følgende:  

 

I) Lønnsendringer  

a) Alle medlemmer får et generelt tillegg på kr.  0,50 per time fra 01.04.2020. 

 

b) Følgende satser gjelder fra 1. oktober 2020: 

 

§ 2-1 Lønnsbestemmelser: 

1.  Øvede arbeidstakere - satsen økes til kr. 207,52 

2.  Arbeidstakere med yrkeserfaring - satsen økes til kr. 200,24 

3.  Arbeidstakere over 18 år uten yrkeserfaring - satsen økes til kr. 194,00 

6.  Fagarbeidere - satsen økes til kr. 16,00  

8.  Bas tillegg - satsene økes til kr. 14,00 og 17,00  

9.  Smusstillegg - satsen økes til kr. 19,80  

10.  Tillegg for arbeid i tunnel og lukkede rom - satsen økes til kr. 19,80 13.  

Matpenger - satsen økes til kr. 90,00  

Utover 5 timer - satsen økes til kr. 90,00 

 

Kapittel 6 – Reise- og oppholds bestemmelser 

B Når nattopphold ikke er nødvendig 

§ 6-7 Betalingsbestemmelser 

Satsen økes til kr. 100,00 pr. time 

 

Bilag 7, Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai. B-ordningen for 

asfaltfirmaer 

Arbeidsgiver avsetter fra 1.mai 2020 til 30.april 2021 et beløp for hver arbeidet time på 

kr. 11,28 pr. arbeidet time for voksne arbeidstakere. Som regulerings-grunnlag for 

avsetningsbeløp benyttes gjennomsnittstimer teoretiske tall mulige arbeidstimer de siste 

7 år. 

 

II)  Andre endringer  

§ 1 – 1 Tariffavtalens omfang 

Se vedlagte protokoll  

 

§ 2- 1(9) Smusstillegg 

Se vedlagte protokoll  

  



 

§ 2 -1 (17) Forskuttering av sykepenger 

Nytt punkt 

Partene vil anbefale de lokale parter å gjennomgå grunnlaget for forskuttering av 

sykepenger der dette ikke gjøres. 

 

Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder 

forskuttering av sykepenger. 

 

Nytt punkt i Kapittel 2 

§ 2-2 Godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai 

De lokale parter gis mulighet til å forhandle om bruk av A- eller B-ordningen som avtalt 

mellom hovedorganisasjonene. Oppnås ikke enighet gjelder B-ordningen. 

 

Brakke/letthus for bruk ved arbeid på vei. 

Flere endringer i bestemmelsene, se protokoll for nærmere informasjon.  

 

Link til protokollen: 

https://www.parat.com/dm_documents/Protokoll_overenskomst_for_asfalt_arbeid_og_ve

ivedlikehold_BNL_Parat_2020.pdf_EsGt8.pdf 

 

III)  Ikrafttredelsesbestemmelser 

• Tillegg gis ikke til arbeidstakere som har sluttet før vedtakelsen 

• Satsen i bilag 7 – B-ordningen gjelder fra 1. mai 2020 

• Ingen regulering skal iverksettes før 23.oktober 2020 

• Det foretas ikke omregning og etterbetaling av overtidstillegg, skifttillegg for arbeid 

utført før 23.oktober 

 

Eventuelle spørsmål rettes til spesialrådgiver Kjell Morten Aune, e-post: kma@parat.com eller 

mobil: 977 85 814.  

 

 

Vennlig hilsen forhandlingsavdelingen 
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