
LØNNINGER FOR 

den fødevareindustrielle overenskomst 

gældende pr. 25. februar 2019 

 

 

Chokolade- og sukkervarerfabrikanter 

Timelønnen for voksne, kr. 120,45 

Ungarbejdere, stiger til kr. 72,61 

Hvor der ikke er indført akkorder, produktionspræmier eller  

bonusordninger ydes et personligt tillæg på 9% af den  

gældende timeløn kr. 10,84 

 

Biscuit- og Kagefabrikker – nr. 23 

Timelønnen, stiger til  kr. 131,27 

 

Biscuit- kage- og vaffelfabrikker – nr. 24 

Timelønnen for bagersvende, stiger til kr. 135,66 

Timelønnen for arbejdere over 18 år, stiger til kr. 133,10 

Ungarbejdere 17-18 år, stiger til kr. 95,54 

Ungarbejdere under 17 år, stiger til kr. 88,74 

 

KIF – området 

Timelønnen for voksne, stiger til kr. 130,19 

Ungarbejdere 16-17 år, stiger til kr. 88,96 

Ungarbejdere 15-16 år, stiger til kr. 78,09 

 

Mette Munk – nr. 111 

Timelønnen for voksne, stiger til kr. 134,05 

Ungarbejdere, over 2 mdrs. anciennitet kr. 97,29 

Ungarbejdere, under 2 mdrs. anciennitet kr. 80,41 

 

Odense Marcipanfabrik og Kims A/S 

Timelønnen for voksne, stiger til kr. 128,25 

Ungarbejder under 17 år, stiger til kr. 92,94 

 

Danske Handelsmøller – nr. 146 

Grundlønnen, stiger til kr. 131,69 

 

Tobaksindustrien (Cigar- og skrå og røgtobaksindustrien) 

Timelønnen, stiger til kr. 126,85 

Præstationsaflønnnede/basisløn kr. 122,57 

Mindstebetaling, stiger til kr. 133,29 

Ungarbejdere under 18 år, stiger til kr. 73,56 

 

Der sker følgende satsændringer i rammebestemmelserne 

 

§ 8 tillæg for weekendarbejde, stiger til kr. 99,46 pr. time 

§ 11 kuldetillæg, stiger til kr. 7,87 pr. time 

 

Chokolade- og sukkervarerfabrikanter 

Tillæg for formaling, pakning, afpudring,  

Støbning m.v., stiger til kr. 5,97 pr. time 

 

Smudstillæg 

Ved formaling og pakning af kakaopulver, afpudring og/eller 

støbning i pudder samt overtrækning af  kr.  5,97 pr. time 

 

Biscuit- og Kagefabrikker - nr. 23 

Manglende varsel dagen før ved overarbejde kr. 42,89 pr. gang 

  



KIF - området 

Overarbejdstillæg, stiger til kr. 74,62 pr. time 

Pausetillæg for hver 3 timers effektiv overarbejde  kr. 65,31 pr. gang 

 

Forskydningstillæg kl. 18.00 - 22.00 kr. 18,68 pr. time 

Forskydningstillæg kl. 22.00 - 05.30 kr. 21,62 pr. time 

 

Mette Munk - nr. 111 

Manglende varsel af over arbejde > 1 time kr. 99,93 pr. gang 

 

Danske Handelsmøller - nr. 146 

Ugetillæg for arbejde på skiftehold: 

Kl. 14.00 - 22.00, stiger til kr. 943,70 pr. uge 

Kl. 22.00 - 06.00, stiger til kr. 1.283,42 pr. uge 

 

Tobaksindustrien 

Overarbejdstillæg: 

For 1. - 3. time, stiger til kr. 64,13 pr. time 

For 4. time og derefter, stiger til kr. 96,21 pr. time 

 

Før normal arbejdstid om morgenen, stiger til kr. 103,48 pr. time 

 

Lørdag, søndag og helligdage, stiger til kr. 103,48 pr. time 

 

Fællesordning for arbejde I holddrift 

 

Tillægget for arbejde på hverdage  

fra kl.17.00 - 06.00, eksklusiv lørdag stiger til kr. 37,75 pr. time 

 

Tillægget for arbejde fra lørdag kl. 14.00 og til søndagsdøgnets  

ophør, på søgnehelligdage og på grundlovsdag fra kl.12.00  

til arbejdsdøgnets afslutning, ydes et tillæg, som stiger til kr. 97,03 pr. time 

 

Overflytningstillæg, stiger til  kr. 225,79 pr. gang 

 

Kan vagtlistefridag for arbejde på en søgnehelligdag ikke gives,  

eller såfremt en vagtlistefridag falder på en søgnehelligdag, og  

der ikke kan gives en erstatningsfridag, ydes et tillæg, som stiger til kr. 93,82 pr. time 

 

Ved forskydning af vagtlistefridag uden at dette er et led i en  

omlægning af turnusplanen ydes et tillæg, som stiger til kr. 25,52 pr. time 

 

Kuldetillæg 

På virksomheder, hvor der forefindes frysehus eller frostrum, udbetales kuldetillæg for hver 

fulde time der arbejdes i disse. 

 

Kuldetillæg udgør pr. 25. februar 2019 kr. 7,87 pr. time. 

 

Weekendarbejde 

Pr. 25. februar 2019 ydes der et tillæg på kr. 99,46 pr. time for weekendarbejde. 

 

Barsel 

Pr. 1. marts 2019  

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, 

dog max. kr. 179,- pr. time/kr. 28.699,- kr. pr. måned. 

 

Fritvalg 

Pr. 25. februar 2018 udgør fritvalg 5,65% af medarbejderens ferieberettigede løn. Pr. 25. fe-

bruar 2019 stiger den til 6,25 %. 

 


