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3
Almindelige lokale bestemmelser
vedrørende havnearbejdere
§ 1 (se F § 1) Arbejdstider
Mandag - torsdag:
fra kl. 07.00 til kl. 08.30
fra kl. 09.00 til kl. 12.00
fra kl. 12.30 til kl. 15.30.
Fredag:
fra kl. 07.00 til
fra kl. 09.00 til
fra kl. 12.30 til

kl. 08.30
kl. 12.00
kl. 15.00.

§ 2 (se H § 4) Antagelsestider
Antagelse af folk sker til følgende tider: kl. 7.00 og kl. 10.00 og om fredagen i tiden kl.
12.30 til kl. 13.00. Ved antagelse af arbejdere om fredagen i tiden kl. 12.30 til kl. 13.00
skal der så vidt muligt adviseres herom ved mønstringen kl. 10.00.
Dog er der intet til hinder for, at der kan mønstres arbejdere kl. 12.30 til arbejde kl. 13.00,
selv om der ikke er adviseret herom kl. 10.00. Ved losning/lastnings begyndelse antages
lugemand/mænd.
Lemperne antages, når der er behov for lempning.
Lemperne kan antages kl. 10.00 og tilsiges til arbejde kl. 12.30. Der betales ikke ventetid
fra kl. 10.00 til kl. 12.00.
Såfremt der antages folk til losning eller lastning af skibe, som ikke er indkommet, betales
ventepenge, indtil arbejdet påbegyndes. Undtaget fra disse bestemmelser er dog antagelse af folk til skibe, som forventes at indkomme efter normal arbejdstids ophør, eller
som måtte være indkommet, men hvor arbejdet først skal påbegyndes efter normal arbejdstids ophør.
I øvrigt henvises til fællesbestemmelsernes regler vedrørende tilsigelse til arbejde uden
for normal arbejdstid.
Arbejderne skal ved mønstringstiderne være disponible i indtil 5 minutter efter de nævnte
mønstringstider.
Der kan uden for mønstringstiderne antages enkelte arbejdere til supplering af igangværende arbejde.
Ved beskadigede ladninger, hvor værdier står på spil, dersom losning ikke straks påbegyndes, kan der antages mandskab uden for mønstringstiderne.
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§ 3 (se H § 4) Antagelse af havnearbejdere
Arbejderne er pligtige til at deltage i alt forefaldende arbejde.
Ved losning og lastning antages medlemmer af havnearbejdernes klub og arbejdere, der
til stadighed søger havnen, og disse kan ikke nægte at arbejde sammen med uorganiserede arbejdere. Dog må arbejdsgiveren ikke antage uorganiserede folk, såfremt anvendelige organiserede folk kan fås.
Såfremt en havnearbejder værger sig ved at lade sig antage til arbejde ved bl.a. losning/lastning, kørsel med gaffeltruck, strøarbejde eller bobcat, bortfalder dennes ret til
antagelse til andet arbejde, så længe det pågældende arbejde varer.
Såfremt et hold på grund af mangel på arbejdskraft ikke bliver fuldtalligt, er arbejdsgiveren berettiget til at påbegynde arbejdet med de folk, som er til rådighed, og disse afregnes
efter det normale holds præstations- respektive timeløn, indtil hele holdet er fuldtalligt.
Arbejdsgiveren forbeholder sig ret til, når et arbejde er færdigt at flytte arbejderne til nyt
arbejde.
De lovpåbudte beskyttelseshjelme stilles til rådighed af arbejdsgiveren.
§ 4 Forlades arbejdet
Når en arbejder er antaget til præstations- eller timelønsarbejde, må han ikke uden arbejdsgiverens samtykke forlade arbejdet. Gør han det alligevel, må han ikke tages i arbejde, forinden det første arbejde er tilendebragt.
§ 5 Varernes behandling
Arbejderne er pligtige til at omgås varerne på ordentlig og samvittighedsfuld måde og kan
gøres ansvarlig for beskadigelser forårsaget ved grov ligegyldighed eller uforsigtighed. Arbejderne er pligtige til at udføre arbejdet samvittighedsfuldt samt at være på arbejdspladsen i rette tid, ligesom modtagerens formand og ekspeditør må give møde rettidigt for at
udstede ordre.
§ 6 Losnings- og lastningsmateriellet
Losnings- og lastningsmateriellet leveres af arbejdsgiveren, men opstilles og nedtages i
god orden af arbejderne, der er pligtige til at omgås det på ordentlig og forsvarlig måde.
Mindre rekvisitter såsom strøer, koste, skovle, stropper etc. hentes og bringes dog af arbejderne uden betaling.
§ 7 Tobaksrygning
Tobaksrygning i arbejdstiden kan forbydes.
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§ 8 Antal hold pr. luge
Arbejdsgiveren bestemmer selv, hvor mange hold der skal sættes til losning/lastning ved
hver luge, dog således, at bekvem losning/lastning ved hver luge kan finde sted.
Anbringes alligevel flere hold end hensynet til bekvem losning/lastning tillader, betaler
modtageren det nødvendige ekstramandskab hertil.
§ 9 Ekstramænd
Alle ekstramænd ved losning eller lastning betales lig det eller de pågældende holds gennemsnitsfortjeneste.
§ 10 Overarbejde
Overarbejde kan af arbejdsgiveren forlanges udført i henhold til særlige bestemmelser
vedrørende havnearbejdere.
Hvis der på hverdage efter kl. 12.00 forlanges overarbejde, kan sådant ikke nægtes, men
der betales hver mand én overarbejdstime.
Hvis der på ugens 5 første hverdage skal arbejdes ud over kl. 17.00 er spisetiden mellem
kl. 17.00 og kl. 18.00. Men under forhold, hvor et skib kan lastes/losses færdig, eller ventende vogne kan læsses/tømmes færdig til kl. 18.00, kan arbejdsgiveren forlange, at der
arbejdes i spisepausen.
Arbejde i spisepausen betales med et tillæg på 100 %.
Såfremt der ikke inden frokost er givet varsel om, at der skal arbejdes i middagspausen,
betales yderligere een almindelig timeløn.
§ 11 Øvrige arbejdsgivere
Arbejderne må ikke udføre losse- og lastningsarbejde til lavere takster end omstående for
arbejdsgivere uden for DIO II (HTS-A, Horsens).
§ 12 Afregning
Afregning for losning og/eller lastning eller andet arbejde udbetales hver anden torsdag
kl. 10.00 for arbejde i de to forudgående kalenderuger. Forskud ydes ikke.
§ 13 Forbindingskasser og sygetransport
På to nærmere angivne steder ved havnen skal der forefindes forbindingskasser med opslag om nærmeste og letteste adgang til sygetransport.
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§ 14 Losning med polygrab
Ved losning af brosten og chaussé-sten, når der anvendes polygrab, antages en mand ved
losningens begyndelse.
§ 15 Eventuelle generelle tillæg
Eventuelle fremtidige generelle tillæg til P-lønstaksterne skal - når der er åbnet mulighed
herfor, og når en af parterne forlanger det - fordeles på de enkelte P-lønstakster på en
sådan måde, at forskellen mellem de respektive gennemsnitsfortjenester derved søges udlignet.
§ 16 Takster
Losning af:

Pakket træ preslung
Pakket træ uden preslung
(Forøgelse og reduktion af
kapaciteten beregnes som
ved træ preslung)

mand
pr. hold
5
6

Takst pr. mand
enhed øre
1/3-2017
m3 41,0
min. kr.

191,25

m3 41,0
min. kr.

191,25

"Russertræ"
Kævler uden preslung

6

m3 132,12

Masonit (hårde plader) finér
samt plader fra Skotland

5

m3 132,12

Plader uden preslung

6

m3 132,12

*Stang- og båndjern og plader
under og over 600 ton

6

t.

54,70/51,50

*Rør og langjern
under og over 600 ton

6

t.

84,70/79,80

Blik i kister

5

t.

45,40

Pallegods, gødning – truck
til truck, m/elevator

4+1+1

t.

16,70

*) Der ydes for losning af disse kategorier minimum: kr. 224,25 pr. time pr. 1/3-2017
kr. 226,75 pr. time pr. 1/3-2018
kr. 229,25 pr. time pr. 1/3-2019
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Losning af:

mand
pr. hold

Takst pr. mand
enhed øre
1/3-2017

For løsvarer er præstationslønnen angivet under 1000 tons / over 1000
tons
Pallegods, gødning - truck
til truck u/elevator

4+1

t.

Pallegods, briketter
truck til truck

4+1

pl. 1,11

Korn til silo/kran

1+3

t.

71,20/67,10

Korn til bil/kran

1+3

t.

75,10/70,80

Skærver og stenmel til
kasse/kran (evt. bobcat)

1+3

t.

40,10/37,70

Skærver og stenmel til
bil/kran (evt. bobcat)

1+3

t.

41,80/39,40

Løs gødning til bånd/bil/
kasse (evt. bobcat)

1+3

t.

48,30/45,60

Roepellets, byg- og hvedepellets samt træpellets
(evt. bobcat)

1+3

t.

87,20/82,20

Tapioca-mel (evt. bobcat)

1+3

t.

87,20/82,20

Sojaskrå med kran (evt.
bobcat)

1+3

t.

94,20/88,80

Fiskemel – løst
til Dana Feeds anlæg

1+3

t.

94,20/88,80

t.
t.

104,80
87,10

Gødning i bigbags
á 500 kg
á 600 kg

16,70

NB: Ved losning af box/boxlignende skibe reduceres antallet af lempere med 1 mand.
Alle bemandinger tillægges 1 bobcatfører, hvis der ønskes bobcat.
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Losning af:

mand
pr. hold

Takst pr. mand
enhed øre
1/3-2017

For løsvarer er præstationslønnen angivet under 1000 tons / over 1000
tons
Salt til bil/kasse/kran
(evt. bobcat)

1+3

t. 44,10/41,60

Glas

time

197,61

Brosten/stykgods *
blandet last

time

197,61

Selvlossere (takst efter
varegruppe)

2

Løsvarer på skibe med varer på mellemdæk mønstres 1 ekstra lemper.
* 1 til 2 lugemænd afhængig af kran + 2 bobcatførere + 5 mand + evt. truckfører.
Lastning af:

mand
pr. hold

Takst pr. mand
enhed øre
1/3-2017

For løsvarer er præstationslønnen angivet under 1000 tons / over 1000
tons
Korn og ærter direkte fra
silo – Havnen 18

2+3

t.

62,80/59,20

Korn direkte fra silo
- Havnen 24-26

2+3

t.

56,30/53,00

Raps direkte fra silo

2+3

t.

95,00/89,50

Korn/malt/raps over grav

2+3

t.

72,40/68,20

Sand

2+1

time

197,61

Stykgods

6

time

197,61

Kartoffelmel

time

197,61

Fiskefoder i bigbags

time

197,61

Kød/benmel i bigbags

t.

Skrot m/kran

time

2,82
197,61
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Alle losse/lastetakster forhøjes med 2,50 kr. pr. time den 1/3 2018 og med kr. 2,50 pr.
time den 1/3 2019.
NB: Ved lastning af diverse løse varer i box/boxlignende skibe reduceres antallet af lempere med 1 mand
§ 17 Personlige værnemidler m.v.
Sikkerhedsfodtøj, termotøj og arbejdstøj udleveres til de løst ansatte havnearbejdere og
arbejdere, der til stadighed søger havnen, efter følgende retningslinjer:
Arbejdere med 0 til 200 timer om året skal have disse genstande stillet til rådighed ved
arbejdets påbegyndelse og aflevere det igen ved arbejdets afslutning, under iagttagelse af
arbejdsmiljølovens bestemmelser.
Arbejdere med 200 til 400 timer årligt betaler selv 25 % af udgifterne.
Til arbejdere med over 400 timer årligt betales arbejdstøj og personlige værnemidler af
arbejdsgiveren.
Der betales kr. 100,00 i vaskepenge pr. båd for arbejde i fiskemel.
§ 18 Uddannelse
Planlægning af kurser m.v. for havnearbejderne sker på Stevedoreforeningens initiativ,
efter behov og i samarbejde med havnearbejdernes klubformand.
Arbejdsgiveren afregner de havnearbejdere, som måtte deltage i sådanne kurser med
pr. 1/3-2017
kr. pr. time
178,64

pr. 1/3-2018
kr. pr. time
181,14

pr. 1/3-2019
kr. pr. time
183,64

hvori modregnes det offentliges godtgørelse.
Varighed
Tillægsoverenskomsten opsiges og forlænges efter de for Fællesoverenskomsten gældende bestemmelser.
Horsens, den 19. juni 2017.
Fagligt Fælles Forbund,
Horsens og Omegn

DI Overenskomst II v/DI
(HTS-A Horsens)

Sign. Ivan Hersland

Sign. Kresten Hoppe
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