
Marts 2020  

  

Lønskema  

Fællesoverenskomst  

for  

Mejeripersonale og chauffører gældende 

fra den 1. marts 2020  
  

   

  

  

 Timeløn (kr.)  
  

Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere 0 - 6 
måneder 

162,52  

Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere 6 - 12 
måneder 

167,52  

Mejeriarbejdere, chauffører, industrioperatører og afløsere over 
12 måneder  

178,87  

Personligt stedbestemt tillæg til chauffører ansat før 1. april 
2011, som kan bestå af:   
Tankvognschaufførtillæg på 1,15 kr. (ansat før 1.4.97),  
Anhængertillæg på 4,40 kr. og  
Afsavnstillæg på 1 kr. (tillægget vil være mellem 1,00 - 6,55 kr.)  

  
  

Max. 6,55  

Timetillæg til pakkeoperatører, der pr. 31. marts 2008 oppebærer 
eller indtil 30. juni 2008 ville have været berettiget til 2 kr. tillæg 
(tidligere § 3 stk.8)  

2,00  

Faglærte industrioperatører 184,37  

Faglærte Procesoperatører 186,37 

Mejerioperatører  186,37  

Faglærte lager- og logistikoperatører (lager) / faglærte lager- 
og procesoperatører (lager)  

190,37  

Chauffør med svendebrev (svendebrev før d.1-3-2020) 190,37  

Chauffør med svendebrev (svendebrev efter d.1-3-2020) 185,87 

Mejerister  197,37  

Mejeriteknikere/procesteknologer (speciale mejeridrift)  200,87  

Ungarbejdere    90,48  

Voksenelever – mejerist (startløn som mejeriarbejder)  162,52  



Tillægsbetaling pr. time for ændring af arbejdstid – med 
varsel under 14 dage / 3x24 timer  

1.-3. time der falder uden for den normale daglige arbejdstid  

4. time og frem der falder uden for den normale daglige 
arbejdstid  

  

60,46 

111,90  

    

3 
Tillæg for en varslet, men ikke udført ændring af arbejdstiden  

  
kr. pr. gang 146,68  

  

  

Tillægsbetaling. Forskudt arbejdstid kr. pr. time  Voksne  Ungarbejdere  

Alle dage undtagen lørdag  kl. 17 – kl. 22 
     kl. 22 – kl. 03 
     kl. 03 – kl. 05  

65,38  
74,79 
65,38  

39,60  
69,58  
39,60  

Lørdage      kl. 14 – kl. 19 
     kl. 19 – kl. 03 
     kl. 03 – kl. 05  

65,38  
74,79 
65,38  

39,60  
69,58  
39,60  

  

Tillægsbetaling. Overarbejde kr. pr. time  Voksne  Ungarbejdere  

Første, anden og tredje time efter normal arbejdstid  60,46         42,89  

Fjerde time og derefter indtil normal arbejdstids 
begyndelse  

111,90  85,94 

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der 
arbejdes ind i den normale arbejdstid såvel ved 
dagsarbejde som ved forskudte hold, når overarbejdet 
ligger inden for tidsrummet fra kl. 05.00  til kl. 17.00  

60,46 42,89  

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når arbejdet 
ligger inden for tidsrummet kl. 17.00 til kl. 05.00  

111,90  85,94  

  

  Voksne  Ungarbejdere  

Tillægsbetaling for arbejde på søn- og helligdage kr.  
pr. time  

107,07  85,94  

Tillægsbetaling for arbejde på skemalagte fridage kr.  
pr. time  

111,90  85,94  



  

Lørdagstillæg pr. dag  
Voksne  Ungarbejdere  

  
169,53  157,85 

 
  

  

Tillæg for arbejde i frostrum (efter mindst 30 min. dagligt)  kr. 11,05 pr. time   

  

Løn under sygdom:  

Medarbejdere med 6 måneders anciennitet i op til 13 
uger:  Normal timeløn ekskl. tillæg  

   

 Søgnehelligdagsgodtgørelse (Regler om søgnehelligdagsbetaling)  

  

Voksne  kr. 1.000,00 pr. dag  

  

Arbejdere under 18 år  kr.    500,00 pr. dag  
  

   

Holddriftstillæg  
 

  

Mandag – fredag kl. 17.00 – 06.00  kr.   pr. time    55,19  

  

Lørdag kl. 14.00 til søndagsdøgnets afslutning 
mandag kl. 06.00/søgnehelligdage  
  

kr.   pr. time    109,64 

  

Overflytning til andet hold uden for turnusplan  kr.  pr. gang 263,69  

  

Arbejde på erstatningsfridag  kr.  pr.  Time    109,97 

  

Forskydning af vagtlistefridag  kr.  pr.  Time    26,36  

 

 

 

 

 

 

 

 



Lønskema  

for  

Mejerielever under erhvervsuddannelse som mejerist gældende 

fra den 1. marts 2020  
  

  

Løn (timeløn/ugeløn)      

1. Lære år (Ugeløn)  
 Timeløn 
2. Lære år (Ugeløn) 
 Timeløn 
3. Og 4. lære år (Ugeløn) 
 Timeløn   

  

 

79,85 kr.  
2.954,45 kr.  

90,62 kr.  
3.352,94 kr.  

105,77 kr.  
3.913,49 kr.  

  

Under uddannelsens grundforløb (10 uger) reduceres lønnen pr. uge til AUB-
lønrefusionssatsen for 1. læreår  

 

  

Tillægsbetaling for overarbejde (pr. time)   

1. - 3. klokketime efter normal arbejdstid  30,65 kr.  

4. klokketime, og derefter. 61,08 kr.  

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i 
den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved skiftehold, når 
overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 05 - 17.  

  

 
30,65 kr.  

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden 
for tidsrummet kl. 17-05  

  

61,08 kr.  

  

Tillægsbetaling for arbejde på forskudte tidspunkter (pr. time)   

  kl. 17-22   
                    kl. 22-03 
   kl. 03-05  

30,06 kr.  
49,00 kr.  
30,06 kr.  

  

Tillægsbetaling for arbejde på søn- og helligdage (pr. time)  61,08 kr.  

   

Tillægsbetaling for arbejde på skemalagte fridage (pr. time)  61,08 kr.  

  + mejerist-timeløn  

   

Tillæg for arbejde på lørdage (pr. dag)                78,75 kr.  

  

Marts 2020 

 

 

 
  



Lønskema  

for  

Elever under erhvervsuddannelse til  

Lager- og logistik-/Lager- og procesoperatør  

(tidligere lager- og transportoperatør) 

gældende fra den 1. marts 2020 
  

  

Løn (timeløn/ugeløn)       

1. læreår (inkl. prøvetid)  
  

2. læreår  
  

3. og 4. læreår   
   

    

ugeløn  
  

ugeløn  
 

ugeløn  

77,82 kr.  
2.879,34 kr.  

87,82 kr.  
3.249,34 kr.  

98,96 kr.  
3.661,52 kr.  

  

  

Tillægsbetaling for overarbejde (pr. time)   

1. - 3. klokketime efter normal arbejdstid  60,46 kr.  

4. klokketime, og derefter indtil den normale arbejdstids begyndelse  111,90 kr.  

Overarbejde forud for normal arbejdstid, således at der arbejdes ind i 
den normale arbejdstid, såvel ved dagarbejde som ved skiftehold, når 
overarbejdet ligger inden for tidsrummet kl. 05 - 17.  

  

 
60,46 kr.  

Overarbejde forud for normal arbejdstid, når overarbejdet ligger inden 
for tidsrummet kl. 17-05  

  

111,90 kr.  

  

Tillægsbetaling for arbejde på forskudte tidspunkter (pr. time)   

  kl. 17-22    
              kl. 22-03 
              kl. 03-05  

65,38 kr.  
74,79 kr.  
65,38 kr.  

  

Tillægsbetaling for arbejde på søn- og helligdage (pr. time)  107,07 kr.  

   

Tillægsbetaling for arbejde på skemalagte fridage (pr. time)  111,90 kr.  

   

Tillæg for arbejde på lørdage (pr. dag)  169,53 kr.  

  

  


