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Tillæg
til

  
Overenskomst for lodser m.fl. indgået mellem DanPilot (SOV) og Lederne 
Søfart/Danske Lodser af 21. juni 2018. 

Der er hermed mellem parterne DanPilot (SOV) og Lederne Søfart aftalt følgende i dette 
tillæg til overenskomst for lodser m.fl. indgået mellem DanPilot (SOV) og Lederne 
Søfart/Danske Lodser af 21. juni 2018 (herefter "Overenskomsten") i forbindelse med, 
at lodser ansat i DanPilot (SOV) (herefter "DanPilot") udfører arbejde i grønlandsk 
søterritorium eller i tilknytning hertil for DanPilot Greenland ApS (herefter "DanPilot 
Greenland"). 
 
§ 1. Tillæggets anvendelsesområde 
Stk. 1. Tillægget finder anvendelse, såfremt lodser ansat i DanPilot udfører arbejde for 
DanPilot Greenland i grønlandsk søterritorium eller i tilknytning hertil. 

Stk. 2. Det er frivilligt, om lodsen vil udføre arbejde for DanPilot Greenland i grønlandsk 
søterritorium eller i tilknytning hertil. 

Stk. 3. Det ovenfor i stk. 2 nævnte frivillighedsprincip gælder ikke for lodser, der i 
forbindelse med nyansættelse i DanPilot, ansættes med henblik på lodsninger i 
grønlandsk søterritorium i dele af året. Forpligtelsen vil fremgå af lodsens 
ansættelseskontrakt.
 
§ 2. Overenskomstens anvendelse for arbejde udført på grønlandsk 
søterritorium eller i tilknytning hertil 
Stk. 1. Overenskomstens bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår finder fortsat 
anvendelse, såfremt lodser ansat i DanPilot udfører arbejde for DanPilot Greenland i 
grønlandsk søterritorium eller i tilknytning hertil med de i dette Tillæg nedenfor anførte 
ændringer. 
 
§ 3 Arbejdstid/hviletid 
Stk. 1. Lodser, der udfører arbejde for DanPilot Greenland, jf. denne tillægsaftale, er 
omfattet af bekendtgørelse om søfarendes hviletid nr. 2027 af 14.12.2020, idet lodsen 
mønstrer skibet i en længere periode. Lodsningerne gennemføres som 
tomandslodsninger, hvor lodsen i en 24 timers periode henholdsvis arbejder og hviler 
2 gange 6 timer. 
Overenskomstens § 14 og Aftale om mulige fravigelser vedrørende hviletid indgået 
mellem DanPilot og Lederne Søfart finder således ikke anvendelse i den periode, hvor 
lodsen udfører arbejde for DanPilot Greenland i grønlandsk søterritorium eller i 
tilknytning hertil. 
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§ 4. Planlægning af lodsninger i grønlandsk søterritorium eller i tilknytning 
hertil  
Stk. 1. Tørnplanerne for DanPilot Greenland indeholder antal og placering af vagtdage. 
For arbejde udført for DanPilot Greenland opereres der ikke i tørnplanen med 
tilkaldevagter, kursusdage, FR-dage eller ferie/særlig ferie. Overenskomstens § 12 er i 
sit hele fraveget. For arbejde der udføres for DanPilot vil der være tørnsat efter de regler, 
der følger af Overenskomstens § 12 og Protokollat om ændret arbejdstilrettelæggelse 
ifbm afholdelse af ferie og særlige feriedage for lodser. 

Stk. 2. Vagtdagene indgår i planlægningsnormen på 153 tilkaldevagter jf. 
Overenskomstens § 11. 

Stk. 3. Da Overenskomstens § 12, stk.  8, er fraveget ved arbejde for DanPilot Greenland 
jf. § 4, stk. 1, gives der ikke kompenserende fridøgn, men lodsen skal dog sikres at have 
minimum 4 fridage, eller 10 fridage ved mere end 14 vagter for DanPilot Greenland, 
inden lodsen planlægges i tørn i DanPilot. Lodsen kan ligeledes ikke sikres sit ugentlige 
fridøgn ifm. kurser for DanPilot Greenland, dog skal det sikres, at lodsen har fri minimum 
24 timer før og efter kursus for DanPilot Greenland. 

Stk. 4. Tørnplanerne udarbejdes og offentliggøres senest den 1. juni. 

Stk. 5. Såfremt der sker aflysning af tørnplanlagte vagter for DanPilot Greenland, overgår 
lodsen i videst mulige omfang til disponering som lods i DanPilot i de aflyste tørnplanlagte 
vagter i det omfang, det er i overensstemmelse med Overenskomstens bestemmelser. 

Stk. 6. Aflysning af tørnplanlagte vagter for DanPilot Greenland kan ske indtil 14 dage 
før den enkelte lodsnings påbegyndelse uden honorering af lodsen for de aflyste vagter. 
Såfremt allerede tørnplanlagte vagter i DanPilot Greenland aflyses med mindre end 14 
dages varsel (14 kalenderdage) før den tørnplanlagte vagt, modtager lodsen som 
kompensation 50% af udlånstillægget, jf. dette tillægs § 6, stk. 2, for beregnede 
vagtdage for DanPilot Greenland. 

 
§ 5 Maksimal ugentlig arbejdstid 
Stk. 1.  Perioden, hvor lodsen udfører arbejde for DanPilot Greenland, medtages ikke i 
opgørelsen over den gennemsnitlige arbejdstid, jf. Overenskomstens § 10. Perioden 
holdes således neutral i beregningen. 
 
§ 6. Honorering 
Stk. 1. Lodser der udfører lodsningsarbejde for DanPilot Greenland i grønlandsk 
søterritorium eller i tilknytning hertil, aflønnes som normalt af DanPilot i 
overensstemmelse med vilkårene i Overenskomstens § 4. 
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Stk. 2. Ud over den i stk. 1 nævnte løn modtager lodsen et udlånstillæg pr. vagtdag 
der udføres arbejde for DanPilot Greenland på 1.709,84 kr. pr. dag (01.12.20 niveau). 
Tillægget er ikke pensionsberettigende. Tillægget beregnes fra lodsen rejser hjemmefra 
(sædvanlig bopæl) og til lodsen kommer tilbage til sædvanlig bopæl – regnet pr.  
påbegyndt døgn. Lodsen modtager ikke det i dette stk. 2 nævnte udlånstillæg i 
friperioder mellem 2 lodsninger udført for DanPilot Greenland. 

Stk. 3. Såfremt DanPilot Greenland aflyser allerede tørnplanlagte vagter, jf. § 3, stk. 6, 
med mindre end 14 dages varsel (14 kalenderdage) før den tørnplanlagte vagt, 
modtager lodsen som kompensation 50% af udlånstillægget, jf. dette tillæg § 6, stk. 
2, for de planlagte vagtdage for DanPilot Greenland. Lodsen modtager derudover 
honorering for arbejde for DanPilot i de aflyste tørnplanlagte vagter i overensstemmelse 
med Overenskomstens bestemmelser. 
 
§ 7. Regulering 
Stk. 1. Reguleringen af løn og tillæg sker i henhold til Overenskomsten. 

 
§ 8. Udgifter i forbindelse med rejser 
Stk. 1. Hovedrejsen bestilles og betales i udgangspunktet af DanPilot Greenland, 
medmindre andet er aftalt. 

Stk. 2. Lodserne refunderes udgifter til forplejning og små fornødenheder i forbindelse 
med rejser i henhold til DanPilot Greenland’s retningslinjer.  
 
§ 9. Kursusdage 
Stk. 1. Kursusdage/uddannelse pålagt af DanPilot Greenland honoreres med 7.302,23 
kr. (01.12.20 niveau) pr. kursusdag svarende til honorering for 8 timers overarbejde.  

Stk. 2. Kursusdagene registreres som arbejdstid med udgangspunkt i det daglige start- 
og sluttidspunkt meldt ud fra kursusudbyderen. Rejsetid forbundet med kursus samt i 
forbindelse med evt. overnatning, både ved start og slut opgøres som arbejdstid. 
 
Stk. 3. E-learningskurser registreres som arbejdstid ud fra den normerede kursustid. 
 
§ 10. Rejsetid 
Stk. 1. Rejsetid i forbindelse med vagt/lodsning betragtes som arbejdstid, jf. dette tillæg 
§ 6, stk. 2. 

Stk. 2. Rejsetid regnes fra lodsen tager hjemmefra, indtil lodsen går ombord, samt fra 
lodsen går fra borde, til lodsen er hjemme igen.  
 
§ 11. Mødeaktivitet 
Stk. 1. Mødeaktivitet honoreres med betaling for mødets faktiske antal timer honoreret 
som overarbejde. 
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§ 12. Ikrafttræden og opsigelse 
 Stk. 1. Dette tillæg træder i kraft den 1. maj 2022.
 
Stk. 2. Dette tillæg udgør en integreret del af Overenskomsten. Overenskomsten er 
aktuelt opsagt, men er fortsat gældende, jf. Overenskomstens § 28 og 29. Dette tillæg 
bortfalder således senest i forbindelse indgåelse af en eventuel ny Overenskomst. 
Tillægsaftalen genforhandles umiddelbart efter indgåelse af eventuel ny overenskomst, 
men videreføres, indtil en ny aftale om udlån af lodser fra DanPilot til DanPilot Greenland 
er gældende.

 
 For DanPilot (SOV) For Lederne Søfart

  
  Erik Merkes Nielsen Pia Beck Nielsen
  Direktør Juridisk Konsulent
 

  

  Niels Bergmann Rasmussen
  Lodschef  
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Pia Beck Nielsen
På vegne af: Lederne Søfart
ID: 74cf9a73-1f06-f116-c753-0b57fe7d1cf7
Dato: 2022-05-02 11:56 (UTC)

Niels Bergmann Rasmussen
På vegne af: DanPilot
ID: 40d31bf3-ee94-981d-03cc-3f06a2144a6f
Dato: 2022-05-04 11:35 (UTC)

Erik Merkes Nielsen
På vegne af: DanPilot
ID: ef255837-d762-cd9e-0bd1-b92bdcc7336e
Dato: 2022-05-04 15:44 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. 
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret 
ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres 
på et senere tidspunkt.
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Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:
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