
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hviletidsaftale 

indgået mellem 

 

DanPilot (SOV) og Lederne Søfart  
  
§ 1. Indledning  

Stk. 1. Parterne er enige om, at det grundet DanPilot (SOV)'s særlige opgaver og forpligtelser over 

for skibsfarten, forsyningssikkerhed, sejladssikkerhed og miljø mv., er nødvendigt at aftale fravigel-

ser til de gældende regler om hviletid og fridøgn.   

 

Stk. 2. Denne hviletidsaftale er indgået i medfør af bekendtgørelse nr. 324 af 23. maj 2002 om hvi-

leperioder og fridøgn, lov om gennemførelse af arbejdstidsdirektivet samt Søfartsstyrelsens vejled-

ning af 30. august 2021 vedr. fravigelser fra reglen om 11 times sammenhængende hvil i hviletids-

aftaler.  

  

§ 2. Daglig hviletid  

Stk. 1. En lods skal som udgangspunkt have en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer 

inden for hver periode på 24 timer, jf. dog §§ 3-6 nedenfor.   

  

§ 3. Enkeltmandslodsninger   

Stk. 1. Ved enkeltmandslodsninger kan den daglige hvileperiode på 11 timer reduceres til 8 timer. 

 

Stk. 2. For hver fravigelse, jf. stk. 1, skal lodsen gives kompenserende hvil svarende til reduktionen 

af de sammenhængende 11 timers hvil, jf. stk. 1. Kompenserende hvil skal være påbegyndt senest i  

det efterfølgende døgn og kan ikke deles.   

  

§ 4. Tomandslodninger  

Stk. 1. Umiddelbart før og efter hver tomandslodsning (tomandslodsningen omfatter forudgående 

og/eller efterfølgende rejsetid for lodsen forbundet med gennemførelsen af lodsningen) skal lodsen 

gives 11 timers hvil i land.   

 

Stk. 2. Under tomandslodsningen hviler/arbejder lodsen i et 6:6 mønster ombord på kundens skib. 

Lodsens hviletid under tomandslodsningen registreres som hviletid.   

 

Stk. 3. Såfremt lodsen ikke har fået i alt 11 timers hvil under en tomandslodsning (hvoraf minimum 

6 timers hvil skal være sammenhængende, jf. stk. 2), skal det udestående hvil påbegyndes afholdt 
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inden for 72 timer regnet fra lodsningens afslutning og lægges i tilslutning til en anden hvileperiode 

på mindst 6 timer.   

 

Stk. 4. Uanset ovenstående stk. 1 kan lodsens hvil imellem to tomandslodsninger nedsættes til 8 

timer, inden lodsen vendes ud på en ny tomandslodsning.   

 

Stk. 5. Ved nedsættelse af lodsens hvil imellem to tomandslodsninger til 8 timer, jf. stk. 4, skal lodsen 

sikres to hvileperioder i land henholdsvis før og efter gennemførelse af den anden tomandslodsning, 

som tilsammen udgør mindst 22 timer. Hvileperioden efter den første tomandslodsning kan ikke 

være mindre end 8 timer, og hvileperioden efter den anden tomandslodsning kan ikke være mindre 

end 11 timer. 

 

Stk. 6. Såfremt lodsen i forbindelse med nedsat hvil jf. ovenstående stk. 4 og 5 under første og/eller 

anden tomandslodsning ikke har kunnet afholde kompenserende hvil i dets fulde længde om bord, 

se stk. 3, kan det udestående hvil deles i to. Det kompenserende udestående hvil fra første og/eller 

anden tomandslodsning skal i så fald afholdes i sammenhæng med mindst 11 timers hvil efter anden 

tomandslodsning. Udestående hvil kan således ikke udskydes til afholdelse inden for 72 timer i hen-

hold til stk. 3.    

  

§ 5. Delte tomandslodsninger  

Stk. 1. En delt tomandslodsning er en lodsning, hvor førstemanden starter og gennemfører første 

ben/del af lodsningen alene (ca. 6 timer under kendte forudsætninger). Andenmanden påsættes 

efter første ben/del, hvorefter resten af lodsningen gennemføres af begge lodser i et 6:6 mønster. 

En delt tomandslodsning kan også være en lodsning, hvor en lods afslutter sidste ben/del alene (ca. 

6 timer under kendte forudsætninger). En delt tomandslodsning kan endvidere være mellem lods-

mærker, såfremt lodsen, der skal udføre lodsningen alene, indgår aftale med disponeringen herom. 

 

Stk. 2. Ved delte tomandslodsninger skal en lods hvile henholdsvis før, under og efter som i henhold 

til § 4 om tomandslodsninger.   

  

§ 6. Øvrige arbejdsopgaver  

Stk. 1. Den daglige hvileperiode kan reduceres fra 11 til 8 timer.  

 

Stk. 2. For hver fravigelse, jf. stk. 1, skal lodsen gives kompenserende hvil svarende til reduktionen 

af de sammenhængende 11 timers hvil, jf. stk. 1. Kompenserende hvil skal være påbegyndt senest i 

det efterfølgende døgn og kan ikke deles.   
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§ 7. Maksimale antal fravigelser  

Stk. 1. Fravigelser i medfør af § 3 kan maksimalt gennemføres 3 gange pr. løbende 7 dage, eller 5 

gange pr. løbende 14 dage.  

 

Stk. 2. Fravigelser i medfør af §§ 4 og 5 kan maksimalt gennemføres i alt 4 gange pr. løbende 7 dage 

eller 5 gange pr. løbende 14 dage.   

 

Stk. 3. Fravigelser i medfør af § 6 kan maksimalt gennemføres i alt 2 gange pr. løbende 7 dage.   

Stk. 4. Fravigelser i medfør af §§ 3-6 kan kombineres, dog maksimalt med tilsammen 4 fravigelser 

pr. løbende 7 dage eller 5 fravigelser pr. løbende 14 dage.  

  

§ 8. Ugentligt fridøgn  

Stk. 1. Såfremt en lods er tørnplanlagt med 7 dages tørn, vil lodsens ugentlige fridøgn være omlagt, 

dog således at der ikke kan være mere end 12 døgn mellem 2 fridøgn. Fridøgn vil så vidt muligt 

lægges i sammenhæng og således, at mindst det ene døgn ligger i tilslutning til en daglig hvileperi-

ode.   

  

§ 9. Natarbejde    

Stk. 1. Lodserne er at betragte som natarbejdere i henhold til § 2, stk. 5 og § 5, stk. 3 i lov om gen-

nemførelse af arbejdstidsdirektivet, såfremt de opfylder betingelserne herfor.  

 

Stk. 2. Natarbejde er arbejde udført i perioden 22-05.   

 

Stk. 3. Parterne er enige om, at lodserne henset til arbejdets karakter og uforudsigelighed ikke kan 

sikres maksimalt 8 timers arbejde i løbet af en periode på 24 timer, i hvilken der udføres natarbejde.   

 

Stk. 4.  Såfremt en lods tre nætter i træk har arbejdet mindst 1 time i tidsrummet 24-05, skal lodsen 

ydes en sammenhængende hvileperiode på minimum 8 timer i det 4. døgn i tidsrummet 21-08.  

 

Stk. 5. Ved mere end 8 timers sammenhængende arbejde, hvor der er præsteret minimum 3 timers 

arbejde i tidsrummet 24-05, skal lodsen ydes en sammenhængende hvileperiode på min. 11 timer i 

det efterfølgende døgn. Den sammenhængende hvileperiode kan placeres i hele døgnet. 

 

§ 10. Forsvarligheden af lodsninger  

Stk. 1. En lods er til enhver tid og uanfægtet af bestemmelserne i denne hviletidsaftale, forpligtet til 

at undlade at påtage sig en lodsning, hvis lodsen ikke er i stand til at gennemføre den fuldt forsvar-

ligt.   
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Stk. 2. Uanset ovenstående stk. 1 må en lods dog ikke ophøre med at lodse, førend der kan ske sikker 

afløsning fra en anden lods.   

  

§ 11. Ikrafttræden og ophør  

Stk. 1. Denne hviletidsaftale er indgået som et tillæg til overenskomst for perioden 1. december 

2022 – 30. september 2024. mellem DanPilot (SOV) og Lederne Søfart.   

 

Stk. 2. Denne hviletidsaftale træder i kraft pr. 1. november 2022 og følger i øvrigt bestemmelserne i 

overenskomstens kapitel 9 om ophør.   

 

Stk. 3. Uanset ovenstående stk. 2 er denne hviletidsaftale betinget af Søfartsstyrelsens godkendelse.   

  
***  

  

  

 
For DanPilot (SOV): For Lederne Søfart:  

 

 

 
 ___________________________________   ___________________________________  

Erik Merkes Nielsen, Direktør  Jens Marquard Sørensen, Bestyrelsesformand  

 

 

 

 

 

 

 

Document key: 0e1f5f0b-64e8-799d-4d77-88a4ee8b688c

2022-09-292022-09-29



Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Jens Marquard Sørensen
På vegne af: Lederne Søfart
ID: fd7209a8-8a80-2315-f23a-6fa960c618f0
Dato: 2022-09-29 09:49 (UTC)

Erik Merkes Nielsen
På vegne af: DanPilot
ID: e124e312-5fa4-c1f0-c242-8bc62ad65b95
Dato: 2022-09-29 13:03 (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.





Envelope - Certificate of Completion


Envelope ID bfc2d1af-ba8f-cca2-8863-d81b8443416e
DanPilot


Envelope creator
Anja Bjerskov Andersen


Envelope was created 2022-09-29 09:40 (UTC)
Signed - completed 2022-09-29 13:03 (UTC)


Signed Documents Pages
Hviletidsaftale indgået mellem DanPilot(SOV) og Lederne Søfart
Document key: 0e1f5f0b-64e8-799d-4d77-88a4ee8b688c 4


Signers Security level Signed Consumer 
Disclosure IP Number


Jens Marquard 
Sørensen
Lederne Søfart


E-mail 2022-09-29 09:49 
(UTC) Danish 77.241.136.39


Erik Merkes 
Nielsen
DanPilot


E-mail 2022-09-29 13:03 
(UTC) Danish 92.43.177.10


Events Timestamp
Envelope was created 2022-09-29 09:40 (UTC)
Envelope distribution is started 2022-09-29 09:43 (UTC)
Envelope was distributed to Erik Merkes Nielsen 2022-09-29 09:43 (UTC)
Envelope was distributed to Jens Marquard Sørensen 2022-09-29 09:43 (UTC)
Envelope was opened by Jens Marquard Sørensen 2022-09-29 09:46 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Jens Marquard Sørensen 2022-09-29 09:47 (UTC)
Envelope was signed by Jens Marquard Sørensen 2022-09-29 09:49 (UTC)
Envelope was opened by Erik Merkes Nielsen 2022-09-29 13:02 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted by Erik Merkes Nielsen 2022-09-29 13:02 (UTC)
Envelope was signed by Erik Merkes Nielsen 2022-09-29 13:03 (UTC)
Envelope signing has been completed 2022-09-29 13:03 (UTC)








Certificate of Completion - Jens Marquard Sørensen


Jens Marquard Sørensen


On behalf of: Lederne Søfart
IP Number: 77.241.136.39
Envelope ID: bfc2d1af-ba8f-cca2-8863-d81b8443416e
Signer ID: fd7209a8-8a80-2315-f23a-6fa960c618f0
Signed: 2022-09-29 09:49 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 
(KHTML, like Gecko) Version/15.5 Mobile/15E148 Safari/604.1


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-29 09:43 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-29 09:46 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-29 09:47 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-29 09:49 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-29 09:47 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.








Certificate of Completion - Erik Merkes Nielsen


Erik Merkes Nielsen


On behalf of: DanPilot
IP Number: 92.43.177.10
Envelope ID: bfc2d1af-ba8f-cca2-8863-d81b8443416e
Signer ID: e124e312-5fa4-c1f0-c242-8bc62ad65b95
Signed: 2022-09-29 13:03 (UTC)
Security level: E-mail


Platform: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like 
Gecko) Chrome/105.0.0.0 Safari/537.36


Signer events:
Action Timestamp
Envelope e-mail is sent 2022-09-29 09:43 (UTC)
Envelope was opened 2022-09-29 13:02 (UTC)
Envelope consumer disclosure was accepted 2022-09-29 13:02 (UTC)
Envelope was signed 2022-09-29 13:03 (UTC)


Consumer disclosure has been accepted 2022-09-29 13:02 (UTC) :


FORBRUGERAFTALE


Ved at markere og bekræfte afkrydsningsboksen for denne forbrugeraftale, bekræfter du følgende:


• Den underskrift og de initialer du vælger at underskrive med, vil blive den elektroniske
repræsentation af din underskrift når de benyttes på elektroniske dokumenter, inklusiv juridisk
bindende kontrakter og dokumenter, på enhver måde som en underskrift med pen og papir.
• Det endelige underskrevne dokument distribueres til dokumentejeren og alle underskrivere af


dokumentet.







• Det endelige underskrevne dokument vil indeholde repræsentationen af din elektroniske
underskrift, ligesom det vil indeholde information til at bekræfte din underskrift, herunder
navn, email, IP nummer og en log over hændelsesforløbet i underskriftsforløbet. Denne
information vil være tilgængelig for dokumentejeren og alle underskrivere af dokumentet.
• Denne forbrugeraftale vil også være tilgængelig i det endelige underskrevne dokument til


senere brug.





		signing@intranote.com
	2022-09-29T15:03:10+0200
	IntraNote Signing




