
Det betaler sig at være med 

Bliv en del af det faglige fællesskab i

Træsektionen i Dansk Byggeri

www.traesektionen.dk



Kontakt
Tel.: 72 16 02 31
jsn@danskbyggeri.dk

www.traesektionen.dk

Træsektionen inviterer dig med i det faglige fællesskab

Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisation for bygge-, anlægs- og 
industrivirksomheder i Danmark, og Træsektionen er med sine mere end 2.500 
medlemmer den største af de 29 faglige sektioner, der tilsammen udgør Dansk 
Byggeri.

Med et medlemskab i Træsektionen i Dansk Byggeri er din virksomhed over-
enskomstdækket og omfattet af BYG GARANTI. 

Men du får mere end det!

Du bliver dermed en del af et fællesskab, der varetager lærlingeuddannelse, 
efteruddannelse, lederuddannelse og medarbejderudvikling. 



Hvad koster det?
Kontingentet til Dansk Byggeri består af grundkontingent, lønsumskontingent og 
kontingent til den eller de faglige sektioner i Dansk Byggeri, du er medlem af.

Du betaler ikke lønsumskontingent af ejerløn – er der mere end én ejer, er der 
dog kun lønsumskontingentfrihed for én ejer.

Kontakt
Tel.: 72 16 02 31
jsn@danskbyggeri.dk

Træsektionen
Grundkontingent  1.200 kr. årligt
Lønsumskontingent  0,015 % årligt af lønsum

Dansk Byggeri
Optagelsesgebyr  3.000 kr. 
Grundkontingent  6.000 kr. årligt 
For nye medlemmer dog halv pris det første år
                          
Lønsumskontingent  0,35 % årligt af lønsum indtil 50 mio. kr./år. 
Ved større lønsum falder procentsatsen

www.traesektionen.dk
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Træsektionen arbejder for gode rammevilkår for 
medlemmerne indenfor:

•	 Lovgivning
•	 Arbejdsmiljø
•	 Miljø
•	 Uddannelse
•	 Byggelovgivning
•	 Overenskomst

www.traesektionen.dk

Træsektionens mission - hvorfor er vi sat i verden?

Træsektionen understøtter medlemmerne i deres 
drift og udvikling indenfor:

•	 Ledelse og forretningsudvikling
•	 Teknologi
•	 Byggeteknik
•	 Uddannelse

Træsektionens 4 fokusområder

Branchens rammevilkår

•	 Lovgivning
•	 Arbejdsmiljø
•	 Miljø
•	 Uddannelse
•	 Byggelovgivning
•	 Overenskomst

Uddannelse og kompetencer

•	 Uddannelse/lærlinge
•	 Efteruddannelse
•	 Uddannelse/efteruddannelse af mestre/ 

ejerledere
•	 Lederuddannelse

Virksomhedsdrift

•	 Ledelse- og forretningsudvikling
•	 Teknologisk udvikling
•	 Byggeteknik
•	 Implementering af uddannelse, arbejdsmiljø, 

lovgivning mm.

Bæredygtighed

•	 Miljømæssig bæredygtighed 
•	 Økonomisk bæredygtighed
•	 Social bæredygtighed
•	 Øget brug af træ i byggeriet
•	 Træ og cirkulær økonomi
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Byg Garanti
Som medlem af Dansk Byggeri er dit arbejde for private kunder dækket af Byg 
Garanti. Det er mange forbrugere glade for, og derfor giver Byg Garanti både 
kunderne sikkerhed og dig en konkurrencefordel.

Hvor længe dækker Byg Garanti? 
Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti 
år for skjulte fejl og mangler – under forudsætning af, at virksomheden er medlem 
af Dansk Byggeri, når aftalen bliver indgået. 

Hvad dækker Byg Garanti? 
Byg Garanti dækker arbejder, der er udført for private kunder på deres: 
én- eller to-familieboliger – ejerlejlighed eller andelsbolig – sommerhus – privat-
bolig i forbindelse med blandet bolig- og erhvervsejendomme, herunder stuehuse 
til landbrug – og lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv. 

Hvis et medlem af Dansk Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, 
men ikke kan efterleve afgørelsen – fx på grund af konkurs, død, ophør eller 
lignende, dækker Byg Garanti kundens tab op til maksimalt 150.000,- kr. inkl. 
moms pr. byggesag. 

Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en
samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms

www.traesektionen.dk
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Hvad får du for pengene?
Træsektionen yder tilskud til kursusudgiften, når du eller dine ledende medarbej-
dere deltager i de fagrelevante kurser, som udbydes af Træsektionens regionsud-
valg via Kursus & Udvikling i Dansk Byggeri.

www.traesektionen.dk
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UDVENDIGE BEKLÆDNINGER 1

Vi samler byggeri, anlæg og industri

Veludført Træhåndværk 

– kundepjece

Om træ og andre byggematerialers tolerancer

 
Træsektionen i Dansk Byggeri 

2. udgave – 2016

Nørre Voldgade 106

1358 København K

Telefon 72 16 00 00

Telefax 72 16 00 10

www.traesektionen.dk

Om Træsektionen

Der er godt 2.500 medlemsvirksomheder i Træsektionen i Dansk Byggeri. 

Træsektionen arbejder løbende på at højne kvaliteten i det udførte arbejde, 

blandt andet ved at forbedre træfagenes grunduddannelser, ligesom 

sektionens medlemmer tilbydes en lang række efteruddannelseskurser. 

Samtidig deltager sektionen i en række byggetekniske udviklingsprojekter 

for at sikre, at medlemsvirksomhederne holdes ajour med udviklingen.

 
 
Sikkerhed for veludført arbejde

Byg Garantiordning er en økonomisk sikkerhed for den private forbrugere, 

hvis der mod forventning opstår fejl og mangler ved det arbejde, som er 

aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med 

op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter 

arbejdet er afleveret.

 
Læs mere på www.byggaranti.dk
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Veludført Træhåndværk 
– Håndværkerpjece
 

Træsektionen i Dansk Byggeri 
4. udgave – 2016

Tænk
arbejdsmiljø– allerede i udbudsfasen
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BEDRE
UDBUD
 – vejen til  det succesfulde byggeri 
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sektionen

?Hvornår udløser  renovering krav om energibesparelse og efterisolering?

 BYGHERREV E J L E D N I N G  n  J U L I  2 013

OBS!LANGT DE FLESTE 
KURSER ER GRATIS FOR 

TRÆSEKTIONENS 
MEDLEMMER

  
Medlemmer af Træsektionen får altid rabat ved Træinformations kurser.

På www.traesektionen.dk ligger der film og gode links til inspiration – og 
Træsektionens nyhedsbrev bringer væsentlige ændringer i krav og regler, der 
berører træfagene. 

Fra hjemmesiden har medlemmer af Træsektionen gratis adgang til flere af Træ- 
informations vejledninger.

Træsektionen udgiver jævnligt relevante publikationer – fx Bedre udbud – vejen til 
det succesfulde byggeri og Tænk arbejdsmiljø – allerede i udbudsfasen.

Alle publikationerne ligger på www.traesektionen.dk.



Og der er mere …
Medlemsskabet af Dansk Byggeri giver desuden yderligere økonomiske fordele:

50 øre
i timen

10.000 kr.

300-600 kr.

2.000 kr.

10.000 kr. pr. mæglingssag
Som medlem af Dansk Byggeri kan du få eventuelle tvister og konflikter behand-
let i det arbejdsretlige system. Dansk Byggeri yder den nødvendige rådgivning og 
bistand uden omkostninger for din virksomhed. Til sammenligning koster en typisk 
mæglingssag op til 10.000 kr., hvis du køber den arbejdsretslige ekspertise hos en 
advokat. Helt at undvære en advokat kan koste dyrt. 

Op til 50 øre/time pr. medarbejder
Med et medlemskab i Dansk Byggeri undgår du tiltrædelsesoverenskomster med 
fagforbundene. Fx skal du ikke betale det særlige bidrag til Byggeriets Uddannelses-
fonde på op til 50 øre/time pr. medarbejder.

www.danskbyggeri.dk/overenskomster

300-600 kr. pr. svend på feriekortordning
Dansk Byggeri giver også likviditetsmæssige fordele, idet du ikke skal betale ferie-
penge på forskud hver måned. Du beholder feriepengene, indtil de skal udbetales til 
dine ansatte, det giver en besparelse på kassekreditten, der - afhængigt af rent-
eniveau - kan opgøres til mellem 300-600 kr. pr. år pr. ansat tømrer, murer, snedker 
eller maler, med Dansk Byggeris feriekortordning. 

Spar 2.000 kr. på svendeprøvegebyr for din lærling
Som medlem af Dansk Byggeri sparer du 2.000 kr. hver gang du har en lærling, 
der skal til svendeprøve. Dansk Byggeri står, i samarbejde med 3F, for udvikling af 
byggeriets uddannelser – fx tømrer- og snedkeruddannelserne. 

www.traesektionen.dk



Det betaler sig at være med 

Bliv en del af det faglige fællesskab i 

Træsektionen i Dansk Byggeri

Ring på 72 16 02 31
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