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Al mindel ige arbejdsregler
s1.

kl. ? til kl.

Den almindelige arbejdstid er fra
fplgende spise- og hviletider:

16,30

med

Arlrejtlstitlen

Frokost fra kl. 8,30 til 9.
Middag fra kl. 12 til 13.
Arbejdstiden er effektiv. Arbejdet må ikke standses udenfor spisetiderne ved, at arbejderne f. eks. samlet forlader
arkrej dsstedet.

Arbeiderne må ikke uden tvingende nldvendighed forderes arbejde, flr det pågældende hold afmflnstres'

lactre

$2.
Når der arbejdes uden for normal arbejdstid, hviles der Regler
1% time efter normal arbejdstids ophør og desuden fra lor
overarbejde.
k]. 23,30 til 0,30. Hviletiden kan indskrænkes i hvert
- aftale.
enkelt tilfæ]de efter
I fortsættelse af dagarbejde kan der med indtil en halv
tin-res pause forlanges arbejde

til kl.

19,30.

Ved arbejde derudover skal tiderne kl. 22, 23,30, hele
Såfremt arbejnatten eller >lugen færdig< overholdes.
clet ophlrcr tnere end 1 time flr ovennævnte tider (22 og
23,30), betales der arbejderne 1 dagtime pr. mand, dog ikke,
dersom arbejdets standsning skyldes lugens udlosning, eller
såfrernt skibet skal forhale til anden kaj. I sidstnævnte tilfæIde gælder reglen >glre arbejdet færdigt< de varer, der

slal

opleegges

på det sted, hvor skibet ligger inden for-

halingen.

Arbejderne er pligtige til at udflre overarbejde, når sådant forlanges, men arbejdet kan ikke forlanges fortsat
efter kl. 5. Når overarbejde kræves udflrt, skal dette meddeles vedkommende arbejdere inden kl. 15. Er dette ikke
sket, og overarbejde alligevel sklnnes at være nØdvendigt'
gives der hver af de arbejdere, der mlnstres hertil, betaling

for 1 dagtime. tr"r overarbejde varskoet og alligevel ikke
kornmer i gang, betales 1 dagtime, der skal betales, selv
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om ordren tilbagekaides inden kl. 15. Dersom overarbejde,
der er varskoet rettidig, ændres til en anden arbejdstid end
flrst bestemt, betales 1 dagtime, hvis ændringen først meddeles arbejderne efter normal arbejdstids ophør.
Ved arbejde uden for normal arbejdstid forbeholder K.F.A.
sig ret til at mlnstre afløsningshold. Arbejderne har ret til
afløsning, dog således, at de, dersom de ønsker afløsning,
må meddele K.F.A. dette samtidig med, at tilsigelsen til
overarbejde finder sted.
Afløsninta i oUnder sær1ige forhold kan K.F.A. uden vederlag forskyde
forshydning
spiseog hviletiderne om dagen, nemlig middagen 1 time
af spisetider.
og frokost- og aftenhvil 1/z tirne.
Afllsning i middagstiden fra kl. 12-13 og i hviletiden fra
kl. 16,30-18 betales med 1 dagtime pr. mand til det aflgtsende hold.

Dersom et timelønsarbejde strækker sig ind i spisetiden,
7/z eller 1 time, med
betales
efter spisetidens varighed
- af spisetiden mellem kl. -12 og 13 på hverdage.
undtagelse

næste dag.

Arbejderne indgår på at lade sig mønstre dagen forud til
direkte mlde på arbejdsstedet næste morgen ved arbejds-

tids begyndelse. Forsåvidt arbejdet ikke straks kommer i
gang, skal der betales ventepenge for hele tiden fra arbejdstidens begyndelse

Forgæves

mode intlen

for ord,

arbejdstitl.
;

Forgæves
møtle ved
overarlrejde.

til

arbejdets påbegyndelse.

s4.
Når arbejderne efter tilsigelse mlder til arbejde i alm.
arbejdstid og arbejdet ikke kommer til udfflrelse, betales
2 arbejdstimer for forgæves møde.
s5.
Når arbejderne efter tilsigelse mlder til arbejde uden for
almindelig arbejdstid, og arbejdet ikke kommer til udfØrelse, skal arbejderne have betaling

for 2 overarbejdstimer.

$6.
Arbejdcrnes
ansval.

Arbejderne er forpligtede til at overholde de inden for
Frihavnens område af brandvæsen og brandassurandører
fastsatte bestemmelser

til

afværgelse af ildsvåde.

$7'

I tilfælde af arbejdsudygtighed som fllge af ulykkestilfælde i K.F.A.'s arbejde betaler Selskabet den tilskadekomne dagpenge kr. 12.00 pr. dag (incl. dyrtidstillæg) i
indtil 6 dage regnet fra dagen efter ulykkestilfældets ind-

Arbejderne er forpligtede til efter bedste evne at bidrage
til arbejdets fremme, skåne maskiner, redskaber og gods
og efterkomme arbejdsledernes ordre vedrlrende arbejdet.
De hæfter personlig for den skade, de ved forsæt eller grov
uagtsomhed forvolder på maskiner, redskaber og gods. Hvor

I)ltgpengc,

træden.

$8.
af arbejdskraft finder sted gennem KØbenhavns Fi'ihavns-Aktieselskab ved den eller de af Selskabet
udpegede repræsentanter og på de steder, som Selskabet

Al

antagelse

måtte bestemme.

s3.
llIøustring til

skaden indtræffer på grund af, at en given ordre ikke efterkommes, hæfter hele holdet solidarisk for skaden. Hidtidig
arbej dspraksis bibeholdes.

Ved påmlnstring afleverer Havnearbejdernes Feellesfortil Selskabet eller dettes repræsentant et
af Forbundct udstedt legitimationskort, som må indeholde
bunds medlemmer

vedkommende havnearbejders nummer, navn og bopæl. Legitimationskortet skal tilbageleveres den pågældende havnearbejder ved afmlnstringen. Såfremt sådan tilbagelevering
ikke finder sted, har arbejderne erstatningskrav for det
dem derved påflrte indtægtstab.

Klbenhavns Frihavns-Aktieselskab har ikke ved den foranflrte bestemmelse fraskrevet sig sin ret efter Septemberforligets punkt 4.
Arbejderne er pligtige til at lade sig mlnstre til ethvert

arbejde, også til pakhusarbejde.
Til arbejdet antages fortrinsvis de arbejdere, som til stadighed slger Frihavnen.
Såfremt et igangværende arbejde ikke er tilendebragt
ved arbejdstids ophlr, mlder arbejderne direkte ved arbejdet næste dag uden saerlig mlnstring.
En arbejder, der forlader sit arbejde eller selvforskyldt
afmlnstres, må ikke tages i arbejde hos en anden arbejdsgiver, flr det arbejde, ved hvilket han var beskæftiget, er
fuldflrt. Herfra undtages afbrydelse af arbejdsforholdet, der
skyldes sygdom, bortrejse eller anden lignende gyldig grund.

lfønstringsforholtl.

I
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Eventuelt ved arbejdets afbrydelse oparbejdet overskud tilfalder holdet eller den eventuelle aflfser.
Såfremt enkeite arbejdere udebliver eller under arbejdet bliver uarbejdsdygtige, er de lvrige arbejdere i hotdet
pligtige til at glre arbejdet færdigt. De oppebærer det fulde
holds betaling, herunder alle tillæg.
Af regrriug.

$e.
For ethvert losnings- og lastningsarbejde udbetales et
af arbejdets varighed bestemt
a conto-belØb, hvis stØrrelse fastsættes efter naermere -aftale mellem Forbundet og
K.F.A.
Endelige afregningsbilag foreligger klar slgnedagen efter
arbejdets afslutning.
Vedr. afregning for pakhusarbejde: Se >Prisl<urant for'
pakhus- og pladsarbejde<, side 19.
K.F.A.'s forpligtelser overfor de enkelte arbejdere m.h.t.
betalingen ophlrer fra det Øjeblik, pengene er udbetait.

s
Rehandlirtg
a{ uoveretrsstemmelser.

Deponering
:rI ontvistetle
beløb.

I'arterres
tnsvaT.

10.

Der nedsættes et fast udvalg, hvoraf K.F.A. og Forbundet
hver udpeger halvdelen, til at behandle mulig opstået uenighed om forståelsen af nærværende overenskomst samt ethvert fagligt stridssplrgsmål mellem K.F.A. og Havnearbej-

dernes Fællesforbund og endvidere fastsætte priser for
muligt.fremkommet nyt arbejde. Forhandlinger kan dog
ikke begæres optaget, dersom uenigheden drejer sig om
varemængder på 10 tons og derunder. For nyt fremkommet
gods' vedkommende betales i sådant tilfælde efter taksten
for >alt andet gods<.
Opnås ikke enighed, henvises splrgsmålet til mægling
eller voldgift elter de mellem Sammenslutningen af Havneog Købmandsorganisationer i Danmark og Dansk Arbejdsmandsforbund bestående mæglings- og voldgiftsregler.
Ved opståede uoverensstemmelser deponeres det omtvistede belØb af arbejdsgiveren, herunder betaling til omtvistet ekstramandskab, indtil uoverensstemmelsen har fundet sin afglrelse ved mægling, eventuelt voldgift.
$ 11.
Havnearbejdernes Fællesforbund og Københavns Frihavns-Aktieselskab er ansvarlig for, at bestemmelserne i
nærværende overenskomst overholdes i alle deres ord og
punkter.

PRISKURANT
Arbejde orn bord i skibe samt arbejde i land
ved losning og indladning.

(Betalingen er angivet

i lre pr. ton, hvor andet ikke er anflrt.)

Alle efterfplgende akhordtakstår under I0 pre
forhØjes ved afregningen rned 6% + 4%,
hvor intet andet er naevnt.

*
\red alt akkorarbejde betales et tillaeg af 7 fire pr. time samt yderiigere 6 pre pr. tirne i lavtlflnstillæg, såfremt akkordfortjenesten
incl. dvrtidstillægget ligger på 480 lre eller derunder.

(Af tillaeggene beregnes overarbejdsprocenter.)

*
Yderligere betalcs ved alt akkord- og timelgnsarbejde et tillæg
af 7 Øre pr. præsteret arbejdstime (slgnehelligdagstillæg),
jfr. Forligsmandsforslaget af 31. marts 19b6.
(Af tillægget beregnes ikke overarbejdsprocenter.)

*
Indenbords arbejcle består i alt arbejde, der udflres om bord
såvel i skibc som i lægtere og pramme, herunder olså indbefat-

tet at anhugge og udhugge krankrog eiler anden kædekrog, samt
ved omladning at udføre nedfiring eller nedstyrtning af varel'ne
udovcr sl<ibets, laegterens eller prammens lfinning.
Betalingen for indenb,ords arbejcle i skibe gælder også for indenbords arbejde i leegtere og pramme på 200 tons d.w. og derover,
som losser til eller indlader fra iand, samt for lægtere med darr,pspil, der losser til eller indlader fra lægter, pram eller sejlskib,
når lægterens dampspil benyttes.

Landarbejile består i at bringe godset fra eller til det lossende eller indladende skib, lægter eller pram til eller fra det af K.F A,
anviste sted og ved losningen tillige at vaere afskriverne behjæIpelige med sortering af godset samt eventuelt tildaekke det med
presennrnger.

I
Arbejde om bord i skib,
lægter el. pram betales m.

timeløn a
tillæg

Losning meal suger

(incl lempning, betjening af suger i lastrum og på

i

Anmærkning

nedenstående

øre pr. ton pr. md.

dæli

Ved losning med de store sugere anvendes ved dypning I mand pr. rør I I
uiand til nedfejning. Ved oprensning anvendes 2 mand pr. rør.
De arbejdere, der er udmønstret første dag, møder daglig på skibet. Overarbejde praktiseres i lighed med andet skibsarbejde.

samt sækkeskeering):
LØs sæd

Llse expeller, løs kågemel og -skrå
For havre, boghvede og solsikkefrø betales

Inrtlaclning gennem latlerØr fra silopakhusene:
Store rlr m. lempning (4 md.)
LØs
Sæd

u.

(2 md. v.

u.

(1

rØret)

anvendes kun mandskab ved rørene til skibe på over 160 ts. d. rv.
samt lægtere og pramme på 200 ts. d. w. og derover, når der ikke sættes
nrandskab i lastrumnlel til lempning.

I
2

Små rØr m. Iempning (2md.)

2

md. v. rØret) .
@ernes pakh. m. lemPning (2 md.)
(1md. v. rØret)
u.
Expeller, hagemel og -skrå

3
J
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Arbejde om bord

lLiyl
' iu: iI :r!'P'i*
llt
r

Losning Stuvning [0sning

-

SluYning

Arbejde i land
P.u 1116, f6gf rit stib,
ter eller piam I lgt., pram

rir--lir

nakhus
ril,

bv-

eller

{ra

pakhus

I

Pr. md.
pr. ton

Losning med spancle:
LBs sæd og frø .

Indatlning savel fra siloer som lofter. der er forsynet med indv. nedløbsrø',
" 'pr' saek
leveret i sække, hvad enten disse styrtes eller ej

lls

sætl og oliefrø m. spanale

fra pakhus

Tipmænd og øvrigt mandskab, herunder
styrtn. på plads, betales m. r/6 bordtakst.
Ved styrtning til banevogn sættes I mand
ekstra ved vægten, hvis denne stirr på kajen'

20
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\Ied P.8 og 16 anvendes 6 md. i land

>

P- 14

Anmærkning

I

åben bane- I el. åben plads
I voqn

olads

I

Incllatlning af

til akkorden.

Der

1,5
.

331/r 0/0

Ved dragning fta inderste rør anvendes

))4>)))))

1 mand ekstra.

I

Inclladning fra lvrige Pakhuse

88

Intllaclning fra åben plads med spande

68

Sækkeskæring betales med 1,5 øre pr. sæk pr' mand. (Ved omladning anvendes mindst 3 mand.)
Ved losning af soyabønner. i sækkc rned suger betales sækkeskæring-en med 6 øre pl'.
sæk til 4 nand Dr. rør. Til bundtuing ar' s:ekkene anvendes 2 mand i timeløn pr. rør'
Ved stl-rtiling til lægtcr af oprcnsning fra skib betales sækkeshærelne m. 30 øre pr' ton.

taksten er incl. betaling
i undeuum.

til

2 tipmænd

og vejning

14

For ilyldning betales et tillæg af 50 "/,,.

Arbejde i land
Iægler I Fra skib. læg- Til skib. Iægrer
eller pram I ler eller pram
eliL't'frrm

Arbejde om bord

I skib

Takstgruppe

I

Losnins sruvnins rosning i sruvnins

282

I til
til
oL',,lJ:'
I flm I

I

282

zsz rss

rss

I

plads

I voon

zaz

l4t

Autos og tractors i kasser
kun intllatlning
Acetylene i sk. (incl. smudstillæg).

...

.

Cykledele, llse
Flasker, tomme

HØr

i

i

åbne kartcner å c. 16 kg.

i

Kfrnrflg

i

88 l4i

pr.

kesse.

o,tli,,

[0sning Stuyning L0snirg

1',71

i

ej.

sk. og bdt. max. 18 kg.
papirsk. og kartoner (incl. smudstillæg).

l7I 85

94

1) Autos og tractors, chassis el. færdige, uemball. ...
Bananer, lØse og i papiremball.

, 85

58

pr. sth.

i

lasten.

Jernoxyd i sække (incl. smudstilleeg).
Kopra, lls m. spande (incl. oprensning).
Lamme- og kalvekroppe.

Landbrugsmaskindele, adskilte, uemball.

Lerrpr, srnå, glasserede.
Pladeradiatorer.
Inillatlning.

Oksekroppe.

Rlr,

Oliedunke, tomme å c. 10 kg.

Pigtråd, uembll.
Pilevidier.

stpbte.

Spanskrlr.

Stokfisk

i

-

-

Incllatlning.

ball.

Svinekroppe.
Saekke, tomme, lØst bundtede.

Tagsten.

Tlndebånd (incl. langning).
W.C.- og vaskekummer (incl. langning).

Zinkflugtstlv.

Anmærkn,:

116

Embaliage, tom, ikke særligt nævnt.
Glas i kasser.
Intlladning.

Motorcykler, uembll

Molersten, llse.

,Egbakker

Stuyning

Jernrgr (knærØr) stØbte, uemball., sorn ikke kan stables.

sk.

Klid, llse, hvadenten de styrtes eller
I(okosfibre

I

Takstgruppe

Huder, lØse saltede, nedsaltede
Huder, ilse tlrrede.

bdt.

Klorcalcium

l,il["
plads

uilfl,-

-

i rll.

Isoleringsplader, lflse, å c. 11,5 kg.
1)

tra

Fra skib, lægter eller pram

Bambus.

Giasskår, lflse.

Halmhylstre

Arbejde om bord
l. lægter
I skib
eller pram

l.

i pk. og bdt.

1) Vc(l onrla(lning til sejler betales intet tillæg.
. Vcil ifylning sættcs 2 mand ekstla on) bord.

i crates.
Ii planker og brædder.
,\ rn_,. I i staver og bunde, lØse el. bundtede.
sveller, telegrafstænger o. lign.
i
|<assebræddel i bdt.
Tomater

Anmierkn.:

Lc,,sses der fra eller indlades der til en luge flerg tons af andet gods end ucrnl)l.
åutos (udregnet i tons) betales kr. 3.00 pr. sth.
2) I'or sortering af træ i planker og brædder betales 17 ør,e pr. ton ekstra i llrrrrl.

1)

f
'10

11

TakStgruppe 145

(fortsat fra side t0)

Manganerts, lls og i sk. (inci. smudstillæg).
2) Maskingods, undt. i fade og tromler samt kabeltromle.

Molersten

i

papiremball.

-

Inrllaclning.

Mælkespande, tomme.

i liftvans
Måtter og llbere i bll.

Mflbler, ikke
Alfalfagræs i bll.
Appelsiner i små kasser.
Autodæk.

-

Inrll. fra banevogn,

Okker

Losning.

smudstillæg).

Paranldder, lflse.

Bauxit. lls.
Bomuld i karduspapir.
Brunsten, lls og i sk. (inc]. smudstiilæg).
Celluldvat i

b11.

Formsværte

i

Roesnitter

i papirsk.

Spejlglaskasser, tomme.

3) Stenarter, alle, udskårne i plader, undt. marmol og skifer.
Slm i pakker, lØst i lastrum.
Tagskifer.
Tang i bll.

papirsk.

Intll.
Generatorer, uemball.
Gilsonite i sk.
Glasballoner i kurve, tomme.

i

Trækul

sejler.

i papiremball. (incl. smudstillæg).

Trætflnder, tomme.
Træuld i bll.

Grafit i sk. (incl. smudstillæg).
Halm

i sk. (incl.

-

Vermiculite, Ils.
Vindruer i kasser og fust.

i bll.

Hø i bil.

Zinkoxyd

Jerntromlcr, tomme.
iomfrubark.

,lEg

i

i

små papirsk.

kasser.

-

Inill. fra banevogn.

Ølflasher, tomme,

Kabeltromler, tomme.
1) Kager, lØse (inc]. oprensning).
Kartoner, alt gods i, ikke særligt nævnt.

Ånmær'ku.

ls.pnrøg r JulesæKKe og Kasser'

1..
I (incl.

1 md. ekstra

i

banevogn.

kasser.

:

1) Når løse kagcr fyltles i sk. bctales 331,/r% tillæg.
Ved losn. af ladningcr'n. mindst 5O7o stumper, srlii solsikkehager (bondokagcr),
del ikkc er stablet, samt lØse cxpeller og lØst solsikkemel bctales 10% tiUæg.
2) Indladning af kedler {ra F. L, Smidth & Co. bctalcs m. timeløn ,.t, 11 ørc pr.. torr

Klipfisk i fust.
Kork og korkaffald i bll.
Korkisolationsplader d c. 22 kg.

Kulstlvi jutesække

i

-

pr. mand.

smudstillæg).

I

(forts. side

11)

I{vor flydekran el. andcn kran ikke lnsencles, betalcs 157. tilla'g til de 11 (rr.('.
3) Losn. af rnitruor og shifer udskrilet i pla(ler betal,-s nerl timelørr + 8 g],o l)1..
pr, mand,

t{)lr

-I
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Arbejde om bord

Takstgruppe

Arbejde i land
Fra skib, læg- I
Til skib, lægter
ter eller pram
eller pram

til

til
fta
eller prkhus fra bane- . lra
el.aben
i vogn byvogn
'I
I
vcg:r plads

lt2

plads

by-

i

i

Kokosmel

crates.

Citronskaller

i

Monierjern, lflst.
Mursten.

Mælkepulver.
Pianter, levende.

sk.

Propaffald

Fedttubs.

Ruilesten.

Figen i poser.
Finer.
Fjerballer.

1)

15 kg.

Generatorer.
Glas i kasser.
Losning.
Gods i papfust.Gurrimi, gammelt.

i

sk.

i

papirsk.

Sten, llse, ikke særlig nævnt.
Stlbesand, llst.
Svovl, lflst.
Slm i jutesk.

bll.

Frugt i kurve (tubs).
Frugt, tflrret, i kasser å c.

i

Rundjern, Lfrst, 26 mm og derunder og over T m langt.
Salt, llst.
Soda

Flisesten.

Gummi

kasser og papirsk.

Margarine.

Faconsten.

i

12)

Kål i kurve og kasser.
Legetflj i kasser.
Makuiatur i bdt., uemball.
Mandariner i kasser å c. 15 kg.

Bark, afrikansk, uemball.
Blikaffald.
Blomsterllg i kurve.

F]æsk

(fortsat fra side

Kedelrflr, brugte.

hane-

Asfaltsten.

Bananer

ll2

I

pakhus
el.åben

TakStgruppe

Tapiocamel

i

sk.

Te.

Tjærebeg, lØst.

Træfiberplader.

bll.

i rll.
i rll.
Taendstikker i pk.
Uld i bll. indtil 125 kg.
Trætråd

i sk. og bdt.
Hlmel i papirsk.
Huder

Trådvæv

Jern, gammelt.
Juletræspynt i kasser.

Vandglas, lflst.

Kabeltråd, gammel.

W.C.- og crepepapir.
Wrappers, brugte.

Kanel.

Karter i st. fust.
Kartofler i kurve(fcrts. side

1,3)

Anmærkt. :
1) For losning af løst sålt betales 25 øre ekstra pr. ton om borrl, nirr I'ar.en foylrlrgls

fyldt i

sække.

__---rT--f_

\

14

j

I lægter
eller pram

'1s

Fra skib, læg-

I

pakhus

by-

_p]3!!_,_rogn

goals,

I skib

1'gl:-

eller palhus

el.åben bane-

Alt antlet

iil rk'b -"ct*
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lil I til
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el.åben

plads

lra bane- |
I voon
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l- lægter
elter pram

fra
bvyoon

'

ikke særligt nævnt.

Losning og inrlla-lning af postsække: 1 lre pr. sæk pr. mand.
Tprvestrlelse i baller:
Betalingen for indladning fra vogn, banevogn, pakhus, lægter eller pram
andrager:

Til skib
16 lre pr. balle pr. hold
til lægter el. pram
T2firepr.ballepr.hold
fra lægter el. pram til byvogn . . . . 72 flrept. balle pr. hotd
I disse takster er includeret betaling for arbejde om bord i indladende
skib, lægter eller pram, spilmænd og arbejde i lossende lægter eller
pram eller arbejde på kaj eller i banevogn (4 mand).
Ekstramandskab betales som de lvrige i holdet.
fnclladning af:

Mlbler i kartonner )
og anden emballage: j timelØn f 40 lre pr' ton pr' mand
Lyst- og andre fartljer: timelln f 10 lre pr. ton pr. mand
Plasticbåde
,
. . .: timelln f 10 pre pr. 100 kg. pr. mand
Med timelln betales:
Losning eller indladning af levende dyr,
eller uemball.
Losning af bagage.

Losning e-ller indladning af gods med flydekran.
Losning eller indladning af uemball, autos med 2 kraner.
Losning af llse huder, når mærkerne er sammenblandet i lasten.
Dækning af banevogne .....
.. . pr. pres. ?5 lre
Afdækning af banevogne . .. ..
pr. pres. 50 lre
I betalingen er indbefattet sammenlægning af presenninger og henlægning
på plads.

Blikolader

)

Jer.rplader

I

i

såkaldte

>>containers<'.

Anmærkninger:
1.

vetl vejning på lgs vægt af gods, der aflæsses eller udleveres
lægter eller pram betales et tillæg af 11 lre pr. ton.

2. Losning/rnillailning

i

til

skib,

>hanefod< m. vejning på dæk. Når gods v. Iosning
(i hanefod) vejes på dæk betales et tillæg

el. indladning med 2 bomme
af 7I fire pr. ton.

3. ved losning af lpse varer m. spande eI. andre beholdere fra skibe, der
losses som dampere, anvendes altid 6 mand i lasten.
4. Når der findes mere end 2 partier jern eller rgr i en last, bestales 18 lre
ekstra pr. ton i land om natten, dersom sortering finder sted. (Gaelder

ikke skibsbygn.materiel.)

llse varer losses i spande el. kasser dir. til åben plads el. byvogn
el' til lægter og pram anvendes 2 tipmænd, der hver betales m. l/c af
taksten for det pågældende bordarbejde.

5. Når

6. Som træ

i blk.

regnes altid træ, der måler 15"y15', og derover.

7. For bortfjernelse af pinrle ved losning af frugt betales 1 time pr. mand
pr. hel dag. Ved overarbejde med tillæg af procenter.

-i

I
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A. Procenttillæg

til

l

taksterne.

,tlt>t''n \1

(Tillæggene følger varen til manipulationens afstutning,)
1. For arbejde uden kran ved losning

til eller

.

indlaclning
fra pakhus, skur, åben plads, banevogn eller byr.cgn
betales et tiliæg på 15% til taksterne såvel om bord
som i land.
2. Ved oplægning på og indladning fra pakhus 14, når vinIiran i lasten,

den benyttes, betales 15% tillæg såvel om bord sorl i
land (gælder også ved opleegning fra by- og banevogn).
3. Når kranen g&r i lasten betales et tillaeg af lE% iil
taksterne. Tillægget betales ligeledes, når mobilk,;arLer

veal
spardæk m. v.

i

Langning.

Af- og tildr,linin!a

!l luger.

i

samme forhold som de Øvrige

bringes gennem pakhus eller langs kaj til eller fra banevogn, sættes det nldvendige ekstramandskab til.

Ved omladning med dragning ouer land, betales hver
mand, der benyttes hertil, som 1 mand i holdet.
Ved losning til eller indladning fra pakhus 4 og pakhus
14, når henholdsvis elevatoren eller vinden benyites,
sættes 2 mand ekstra i land.
5. Når godset, ved indladning i D.Q.K.s og andre lignende

15% tilTægget.
5. Ved spardæk,

Pkt. 4.)
6. Hvor godset langes ud af skibet, betales 50% tiliæg.

o. l,
'l'ran spo lt
på trolje.

landholdet, hvor andet ikke er anfflrl.
Naar godset ikke kan lægges direkte i pakhus, men skal Lang
transporteres langs kaj eller perron, når godset shal op- trtn sI){) rt,
iægges på åben plads eller gade, der ligger bag pakhuset, eller når godset ved losning eller indladning skal

lægtere og pramme samt sejlere, der selv udflrer. arbejdet om bord, ej heller, hvor lossegrejer forefindes,
og spilmand er tilstede, men kranen alligevel går i lasten af praktiske hensyn, sål.eCes ved manipulering af
autos, langt jern o.s.v.
4. Ved omladning direkte eller med dragning over. land
til og fra sejlere, der selv udflrer arbejdet om bord,
betales 15% tillæg for alle varer (såvel med som uCen
vejning).
Når tiliæg gives, kan der ikke kræves venterenge i:å

for- og agterpoop, Iukkede rurn sant i
gange, hvor arbejdet ikke foregår på normal n-iåde,
betales et tillæg af 50V.. K.F.A. har ret til at kraeve
fornldent ekstramandskab, dog ikke over 4 mand; dette
ekstramandskab betales af holdet. (Jvf. dog side 29 F.

trolje betaTes et tillæg af Ib%.
Når K.F.A. kræver, at havnearbejderne skal foretage

t. Ekstramandskab betales

grund af sejlernes langsomme arbejde.
Når kraner går i lasten ved omladning til sejiere,
der selv udflrer arbejdet om bord, betales kun 6n gang

'l'illPg

12.

Papir$lelilie
på pallets

B. Ekstramandskab

til transport af gods.
Når kraner går i lasten og samtidig anvendes til transport af godset i land betales et samlet tillæg af 25%.
Bestemmelsen vedr. kraner i iasten gæider ikke fcr

omladnin g.

gen, der af assurandlrerne er godkendt som havareret.
9. Ved arbejde på. reden betales S0% tillæg.
10. Når gods i papirscpkke losses eller indlades på paltets,
pradebakker eirer i lossekasser betares et tiilæe af rs o/o.
11. Når gods ved losning og indladning transporteres pit

af- og tildækning af luger, hejsning af bomme og skær_
stokke, anbringelse og fjernelse af presenninger, kiler
og skalkejern og andet normalt i forbindelse hermed
stående arbejde, forhljes losnings- og lastningsakkorden med 7Vo. Yed fryseluger betales dog som hidtil.

anvendes

'lillæg red

7. Hvor godset latrges ind. i skibet, betales 2STo tlllæ.g.
A. Vea hauarister betales 75% Lillæg for den del af ladnin- rravarister.

I)ragn iu !a
over lantl.

Stuvning

skibe forlanges stuvet udelukkende på mellemdækkenes pii part.
parter, samt når gods stuves i vingerne i mere end normal opiægningshljde, sættes det fornldne ekstramandskab til og betales som de lvrige i holdet.
6. Når K.F.A. forlanger køjestropper anvendt, sættes 2 X ø je stlo l;r,r.
mand ekstra i lasten.
7. Ved al losning til eller indl,adning Jra Lukked,e bane- Illtrrt.t ogttt'.
uogne sarnt dbne baneuogne med sækkegods sættes I
mand ekstra i land.
B. Ved indladning af gods, der ved losningen cr oplagt llo.i
oltlrr,g rr i rr;;
med ,hlj oplægningn, sættes 2 mand el<stra i land.
Jr

*
x
1
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Sten i platler'.

af aLle stenarter i plader, som skal bæres
frem på mellemdæk, saettes 2 mand ekstra om bord.
10. Ved losning af chilesøIpeter sættes 2 mand ekstra om

Sortering af
frugt, kaffe,

11. Ved losning

9. Ved losning

bord, når sækkene er sammenbreendte.
m. m.

af frisk og tøn'et frwgt, konserDes, kokosmel og te (alt i kasser eller kartoner) samt oindruer.
tonløter og rodfrugter sættes altid 2 mand ekstra i land,
når sortering efter mærker finder sted.
Ved losning af appelsr,ner i, kasser anvendes ovennævnte 2 mand ekstra i land, når der efter mærker'forlanges foretaget indtil og med 20 sortefinger pr. luge.
Foretages mere end 20 sorteringer pr. luge, sættes
yderligere 4 mand ekstra

i

PRISKURANT
FOR

PAKH US. OG PLADSARBEJ DE

land.

12. Ved losning af. kaffe i sække og bal'Ier sømt nQdder og
mandler t sække sættes 2 mand ekstra i land, når mær-

kernes antal under losningen overstiger 10, og yderligere 2 mand, når mærkernes antal overstiger 20. Betalingen ydes kun for det kvantum, der losses efter de

nævnte tidspunkter.

Ved losning af. kafJe med sortering sættes yderligere
4 mand ekstra i land, dersom 'hfj oplægningn finder

Løse varer.

sted.
13. Når uandgløs, støbesand og ILgn. (Løst) lægges

i

pakhus

i

holdet.

I de anførte betalinger
er somtlige overenskomstmæssige
tillæg includeret

eller indlades fra pakhus, sættes 2 mand 'ekstra i land.
Hvis forklift anvendes, og varerne tippes i land, anvendes dog kun 5 mand ialt.

14. ElevatorfØrere

i

pakhus 4 betales som 1 mand

Fakhusarbejtle består i at udflre alt på pakhus eller åben plads
forefaldende arbejde, der ikke falder ind under landarbejde ved
losning eller indladning.

21
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1.

AlIe indenfor et pakhusområde

forefatdende ari:ej der
afregnes daglig med a conto-bel,Qb til de ved disse arbejder beskæftigede havnearbejdere.
A conto-bellbet pr. fuld arbejdsdag svarer til. B timels

6.

til et bestemt afgrænset pakhusarbejde, f. eks. læsning
elXer aflæsning af bancvogne, opvejning af et bestemt
valeparti etc., afrcgnes daglig med å conto for beskæftigeisestiden, medcns den dem tilkommende tillægsandel
for det af dem manipulereCe antal tons opglres daglig
og udbetales efter gældende almindelige regler.

timelln.
Ved kortere arbejdsperioder indenfor dagen beiales i
forhold hertil.

Havnearbejdere, der udover det i oakhuset normalt beskæftigede mandskab udmlnstres til sammen med dette
at deltage i den almindeiige udlevering m. v., deltager
pro rata i den samlede tiilaegsbetaling inden for beskæi-

2. Herudover ydes der arbejderne inden for pakhusområdet en tillægsbetaling for den manipulerede godsmæng-

de (med eller uden vejning), fordelt til de
arbejdere i forhold til deres beskaeftigelsestid.

3. De arbejiler,

enkelte

for hvilke tillægsbetaling ydes, or,fatter:

X stykgodspakhusene:

udlevering, oplægning, aflæsning, opvejning, opsækning og omlæsning.
b.

I

silopakhusene nr. 8 og 16:

udlevering, oplægning, aflæsning, lempning, kastning, konservering og opvejning.
Ved lempning, kastning, konservering og opveining
ydes ingen tillægsbetaling, når sådant arbejde foretages uden anvendelse af havnearbejdere.
4. Tillægsbetalingen

for de unrier pkt. 3 nævnte

arhejder-

udglr:
a.

b.
c.

I
I
I

stykgoilspakhusene

fryserum
silopakhusene

i hvis tillægsbetaling han da deltager (jvf. dog ncdcnståendc anmærkning).
Havnearbejdere, dcr for cn kortcre periode udmlnstres
beiiggende pakhusc,

Takster og bestemmelser.

33 Øre pr. ton
66

nr. 8 og 16 ....

Anrnærkning: F"orsåvidt angår arbejde med lØs seed i
pakhus 14 betales som under c.
5. Sålænge arbejderen oppebærer a contc betaling, er han,

når ingen med tillægsbetaling forbundne arbejder finder sted, forpligtet til at udflre alt inden for det pågaeldende pakhusområde forefaldende arbejde efter formandens anvisning, ligesom han er forpligtet til at
deltage i arbejde i andre inden for forualterdistt'ikte:"

tigelsesdagen.
o-

K.F.A. forbeholder sig ret til at fastsætte det til arbejdets udflrelse nldvendige antal arbejdere inden for pakhusområdet.

Anmærkning: Det er en forudsætning, at der ved denne
priskurants ikrafttræden ikke sker ændringer i de hidtil
normalt anvendte regler m.h.t. pakhusarbejdernes antal

og beskæftigelsesområder, samt at alle hidtidigt gaeldende akkordtakster og særlige tillæg bortfalder.
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2.

Almindel ige bestemmelser.
$ 12.
Ved tonsberegning regnes kun med hele tons. En halv
ton og derover regnes for en hel, under en halv bortfalder.
Der betales mindst for 1 ton, selv om der udleveres mindre
en 1/z ton i lpbet af en dag.
En ton lig med 1000 ke.
$ 13.
For gods, hvis kvantum er angivet i kubikfod, og hvis
vaegt ikke kan fremskaffes, regnes 70 kubikf.: I ton.
$

14.

Akkordpriserne includerer:
Ilratl akkortlpriserne
rnalD0cl

a'r'-

1.
o
L.

Vejning af godset, når andet ikke er nævnt.
Sortering i land.

J.

Gertemandsarbejde.
Fejning af banevogne efter endt aflæsning for-

4.

så

det af K.F.A. sklnnes nldvendigt.
5.

Til-

og

alrigning.

Clmrigning

Mindre rangering.

At

afhente redskaber samt at udføre al til- og afrigning
af disse til brug ved arbejdet og at bringe dem tilbage
på plads efter afbenyttelsen.
For til- og afrigning
- til hver mand i holdet
nord for færgelejet betales 1 time
dersom redskaberne skal afhentes i den sydlige redskabsgård. Til Nordhavn og Mellembassin samt pakhusene 2 og 3 sætter K.F.A. arbejdsvogn.
7. Med eller uden hjælp af pakhusarbejderne at anbringe
maskinelle hjælpemidler etc. på rette plads til losning
eller ladning.
8. Omrigning mere end 6n gang pr. halvdag (d.v.s. fra
land til sØ og tilbage) betales rned r/z time pr-. mand for
hver omrigning udover 6n.

o.

Timellnnen er 191 lre (72 tirne 95,5 Øre) excl. lavtllnstillæg, normalt 22 f,re pr. time jfr. forligsmandens mæglingsforslag af 15. marts 1958. Lavtllnstillaegget ydes i

Irinr'lstebetaling.

i mægiingsforslaget anflrte
for timefortjenester under 417 frre incl. nugaeldende dyrtidstillæg. Mindste timellnsbetaling pr. dag
beregnes for 4 timer. Ved overarbejde tillægges gæloverensstemmelse med den

skala

dende procenter.
J.

Når samme arbejde fortsaettes ud over normal arbejdstid, skal fortjenesten under overtid medregnes, forinden
mindstebetalingen kommer til anvendelse. Ved nyt arbejde på andet skib uden for ordinær arbejdstid betales

særskilt mindstebetaling.
4. Ved adskilt arbejde på samme dag sammenlægges fortjenesten, hvad enten den er opnået udelukkende ved
timellnsarbejde eller ved delvis timellns- og akkordarbejde, og suppleres op til 4 timers timelfln, dersom
denne sum ikke er nået. Dette gælder også i tilfælde
af, at et akkordarbejde straks fortsættes af et arbejde,
der ifllge priskuranten betales med timelln i stedet
for med akkord eller omvendt.
5. Ved losning med suger medregnes akkordtitlægget ikke

i

mindstebetalingen.

$ 16.
Når arbejdet udflres på timebetaling, tilkommer der arbejderne betaling for de fastsatte spise- og hviletider med
undtagelse af tiden fra kl. 12 til 13 og hviletiden mellem

lletalin g
for spise- og
hviletider,

den almindelige arbejdstid og overarbejdstiden.
Ventepenge.

s

17.

1. Ventepenge beregnes med almindelig timelln pr. halv
time med tillæg af procenter ved overarbejde.
2. Som ventetid regnes under ingen omstændigheder den
tid, der ikke arbejdes på grund af ordinær eller ekstra-

ordinær hviletid.

i.. For arbejde, der ikke kommer ind under for.annaevnte
akkorder
bl. a. for de tilfælde, hvor der kun delvis
assisteres -ved arbejdets udflrelse,
betales arbejcierne
med timelfn.

3. Ventepenge betales i fllgende tilfælde:
Nrir arbejderne tilsiges:
a. tii arbejde på gn- og helligalage flr

ki. B, og arbej- søn- os
det ikke straks kommer i gang, fra det tidspunkt, l:,1tli;t;l-'arbejderne har givet mlde, indtil arbejdets pabegyndelse.

;
25
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b.

\at:rrl)e jde.

dog $ 5).
natarbejtle på hverdage, fra kI. 18, selv om arbejderne mlder senere.
4. Ndr påbegyndt arbejde udenfor ordinær arbejdstid ikke

c.

til

kan fortsættes, og det forlanges, at arbejderne skal

vente.
5.

standsningens indtraeden, safremt det forlanges, at arbejderen skal ventc.
Ved hjemsendelse af arbejderen skal han, dersom det
forlanges, mlde til ovcrarbejde.
Det er i alle tilfælde arbejdsgiveren, der af hensyn tii
at undgå varebeskadigelse, af hensyn til arbejderne eller af andre årsager bestemmer, om et arbejde skal

arbejde på søn- og helligtlage fra kl. B og til natarbejale på disse dage fra kl. 18,30 eller senere fra
disse klokkeslet indtil arbejdets påbegyndelse, eller,
hvis arbejdet ikke kommer til udflrelse, i så lang
tid, som det forlanges, at arbejderne skal vente (jvf

til

Når det under ordinaer arbejdstid forlanges, at arbejderne skal vente udover I time, for hele ventetiden fra
standsningens begyndelse, forsåvidt ventetiden ikke erforårsaget af vejrliget, jvf. pkt. 6. Hvis ventetiden
skyldes mangel på by- eller banevogne, lægges ventetiderne i tøbet af dagen sammen, og såfremt den samlede ventetid overstiger en time, betales ventepenge
for hele tiden.

6. Vejrligsbestemmelsen:

Dersom arbejdet enten i fortsættelse af arbejde den
foregående dag eller ved nyt arbejde skal påbegyndes
ved normal arbejdstids begyndelse og på grund af vejrliget ikke kan påbegyndes eller senere må standses,
ventes der vederlagsfrit til kl. 9. Dersom der forlanges
yderligere ventetid, betales ventepenge fra kl. 9. Ved
standsninger efter kl. 9, kommer de alm. ventepengeregler i anvendelse, dog at der i så fald skal beregnes
ventepenge fra ventetidens indtræden, såfremt der i
tiden flr kI. 9 på grund af vejrliget har været ventet
en time eller mere.
Dersom arbejderen hjemsendes, er han pligtig til at
mØde til overarbejde, såfremt det forlanges.
Dersom en arbejder antages til påbegyndelse af arbejdet kl. 13, og arbejdet på grund af vejrliget ikke
kan påbegyndes, skal han vente vederlagsfrit til kl. 14.
Dersom der forlanges yderligere ventetid, betales ventepenge fra kI. 14. Dersom en arbejder antages til påbegyndelse af arbejdet kl. 14 eller senere' og arbejdet
standses på grund af vejrliget, betales ventepenge fra

standses

?.

på grund af vejrliget.
betales der ventepenge også for den

I fllgende tilfælde

\'0rIt('l'('Ir

g

('

for førrte
flrste times ventetid:
timr.
når
f.
der
skifeks.
a. Når der skiftes under arbejdet,
tes fra oplægning tii direkte losning til vogn eller
pram, og det overskydende mandskab ikke afmflnstres. Dette gælder også, dersom en del af mandskabet må vente straks fra arbejdets begyndelse, medens den lvrige del af holdet går i gang, eller dersom
et hold bliver suppleret, og det supplerende mand-

skab må vente.

Hvor overskydende mandskab efter I{.F.A.'s besternmelse deltager i arbejde, betales det som de
lvrige i holdet i stedet for med ventepenge.
b. Når arbejderne er udmønstret til tirnelpnsarbejde, og
afmlnstring ikke finder

sted.

c. Når arbejrlet skifter fra akkord til timelpn, og arbejderne ikke afmfinstres, når akkordarbejdet er endt.
d. Når arbejderne fra en anclen plads mlnstres til arbejde i Frihavnen, og arbejdet ikke straks kommer
i gang ved arbejdernes mlde her.
8. Når arbejderne udmlnstres gennem kontrolkontoret, og
sidste rnand ankommer til arbejdsstedet senere end en
time efter udmpinstringen, bortf alder ventepenge for
hele holdet.
9. Udeblivelse af mlnstrede havnearbejdere, som ikke kan
dokumentere lovligt forfald, kan ihke begrunde ventepengekrav fra de lvrige havnearbejderes side.
10. Disse ventepengebestemmelser begraenser ikke K'F.A.'s
almindelige adgang til at afmlnstre arbejderne, der i så
fald kan slge andet arbejde. Hvis det mandskab, dcr
tidligere har været anvendt, er til stedc ved fornyct
mØnstring, skal det fortrinsvis genantagcs.

llønstring {ra
Iiontrolliontort't,

II d{'l)l ivel se

frl

arbe,lrlt,.

I{.Ii.,!.s lt't
til
llnrrt

n

\t

ri

lr

t

.
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Tillæg ved overarbejde.

Særlige bestemmelser vedrørende
losning og indladning.

$

18.

Ved arbejde uden for almindelig arbejdstid betales:
På hoerdage

indtil kI. 2l ....

....

Dersom arbejdet fortsættes utlen hviletid efter

kl. 20, betales
. .. .
. ...
for påbegyndt arbejde fra kl. 5 til k]. 7 ......... .
. ..... .
På sØn- og hell.tgdage dog .
Arbejderne forpligter sig til at mlde til arbejde
kl.

40 Pct.

16,30 og strækker sig udover

40 pct. til kl. 20 og derefter
fra kl. 21 til kl. 5 .....

80
80
50
80

om morgenen, når det forlanges.
På sØn- og helli.gdage

indtil kl. 12 ....
derefter

På 1. maj

fra kl. 12 til kl. 2l ...
derefter

På. grundlousdag

fra kl. 12 ....

.. '.
.....

50
80

. .. . 50
.... . 80

...' .. . 80 -

slutter arbejdet kl. 13, idet der arbejdes
middagspausen uden særligt vederlag. Stærkt

PEt juleafte:nsdag

igennem

i

A. Intlenbords arbejtle.
Til arbejde om bord i skibe med trælast på 250 stdr. og Tonnrsederover og i andre skibe på over 160 tons d. w. antages srænse'
arbejdere fra land.

presserende arbejde kan dog udflres efter ovenanflrte tid
og betales da med 100 pct.
Ved overarbejtle i timelln beregnes overarbejdsprocenterne tillige af halvdelen af det gældende dyrtidstillæg.

B. Spilmanil.
udflrer arbejdet om bord i et skib Artilgels{:
af spilnrænd
når spillet benyttes
med mekanisk spil, antages
- fra ltnd.
- I/e af holdets betaling.
spiimand fra land og betales med
Hvor et skib vægrer sig ved at antage spilmand fra
land, men kræver spillet betjent af besætningen, forhØjes taksten for såvel bord- som landarbejde med
10%. Ved alle skibe af anden nationalitet end dansk,
norsk og svensk skal, når havnearbejderne udflrer arbejdet om bord, spilmand tages fra land.

1. Når havnearbejderne

2. Når der forefindes 2 bomme og 2 spil ved en luge, sæt- Itrug af 2 spil
tes 2 spilmænd på ved losning og indladning uden kran. uden liran.
(Ved denne bestemmelse fraskriver K.F.A. sig ikke
sin ret til at saette 2 hold på samme luge).

C. Arbejdsholdene og deres stgrrelse.
K.F.A. bestemmer antallet af hold, dog kun et hold for t holtl
pr. lober.
hver llber; men hidtidig praksis bibeholdes.
Ved losning må hljst anvendes (ekskl. spilmænd) 6 mand
om bord, 6 mand i land til oplægning, 3 mand i land til
vogn og banevogn og 4 mand i pram ved omladning.
Ved indladning må hØjst anvendes (ekskl. spilmand) 6

mand om bord, 4 mand i land fra pakhus eller plads, 3
mand i land fra vogn og banevogn og 4 mand i pram ved
omladning.

D. Losning af frisk frugt.
Ved losning og indladning af frisk frugt

i

des altid losserammer, -kasser eller -bakker.

kasscr anvcn-
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E. Eestemmelser vedr. den norske, svenske og polske
Amerikalinie's passagerskibe,
Ved tilsigelse til mlde kl. 22 eller senere undlader arbejderne at holde spisetid, mod at der gives dem dob_
belt betaling i spisetiden, når arbejdet udflres i timelpn.

til mpde flr kl. 18 arbejdes igennem, men
der afllses i hvilepausen kl. 20,30_21 mellem holdene
indbyrdes. Afllsningen betales mec). \,2 overarbejcistime
(40%) ekstra til det aflØsende hold.
Ved mlde kl. 18 elier senere arbejcles uden ophold
til kl. 23,30 mod betaling af 1 overarbejdstime (40o/n)

b. Ved tilsigelse

2 mand, der hver afregnes med. l+ af den overenskomst_
mæssige takst.

Bordholdet forlges med 2 mand, idet dog sådan mand_
skabsforlgelse ikke finder sted, dersom godset ved stuv_
ningen ikke skal transporteres i lasten, eller dersom det
tlansporteres på rullebaner.
Ved Iosning og stuvning om bord merl forklift ændres
det side 16, punkt E, anffifte tiilæg til ZSVo, og bestem_
rnelsen om ekstra mandskab bortfalder.

ekstra.
c.

Ved losning og indtadning betales et tiilæg a.t 25%

taksterne, dog ikke for postsække.
d. Der gives mindstebetaling ved losning og indla,Cning
af
stykgods.

e.

Dersom der under særlige forhcld reserveres ari:ejdere
til ovennævnte skibes ekspedition, betales d-er vente_
penge fra ki. 9, hvis arbejderne tilbageholdes fra andet
arbejde.

Aflgnning af forkliftfprere.

forkliftflrere afllnnes med kr. 204,00 pr.
for slgnehelligdage.
2. Leise forkliftflrere afllnnes med kr. 35,12 pr. B timers
arbejdsdag. Ved afregning for mindre end en dag fast_
sættes timelønnen til kr. 4,8g, og der afregnes for mindst
1. Ugelgnnede

uge, incl. kor:npensationstillæg

4 tirner pr. dag.
Hertil kommer slgnehelligdagstiltaeg 7 flre pt. praesteret
arbejdstime.

F. Arbejcler

1.

i

forbindelse med forkiift sarnt
truck og trailer.
Ved arbejde i land i forbindeise med losning, :r...i god_
set, anbragt på pallet, med truck og trailer tlal:-uolte_
res til oplægningsstedet, hvor det mecl kran eller ioi.klift
løftes og derefter stabies med håndkraft, anvendes 5
mand, der hver afilnnes med r/r; af den overensl;orrst_
mæssige takst.

2.

Til
lift

arbejde i lanil i forbindelse med losning, n:,. ,fork_
modtager godset ved skibssiden eller f'ru *ru., og

transporterer det
aflæsses

til oplægningsstedet, hvor det enten
fra pailet eller forl<lift og stables med. l-rancl-

kraft eller stables stående på pallet, anvendes hennolds_

vis5og2mand.

Ved losning og indladning af container

mand.

anruencies Z

forklift af gods på pallet ir.e pak_
hus eller piads til inillaclning i skib anvendes i lanrl
Ved udlevering merl

I de anflrte llnninger er includeret et ilyrtidstillæg
192 lre pr. time, og overarbejdsprocenterne beregnes
af grundbellbet kr. 2,47 pr. time samt af halvdelen af

pa

dyrtidstillaegget.

3. For ugellnnede forkliftflrere ydes overtidsprocenter til_

iige af kompensationstillægget 6 lre pr. time.

4. VeC klrsel til og fra skib i forbindelse med iosning e1ler
lastning i akkord erholder forkliftflrerne _ udover den
overenskomstmæssige lØn
for det til- eller fraklrte
antal tons et tillæg på 3 lre- pr. ton uanset godsets art og
uanset, om der af en eller anden grund ydes tillægsbeta_

ling for losningen eller lastningen, bortset fra

bejdstillæg.

overar_

en havnearbejder arbejder dels som forkliftfører og dels i akkord, får han afregning dels for det

.5. Dersom

udfØrte akkordarbejde, dels
på grundlag af den oven_
naevnte uge- eller timelln - for den tid, han har fun_
geret som forkliftflrer, idet- dog den samlede udbetaling

skal være mindst den ovennævnte for forkliftfrdrerc
fastsatte betaling.
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Dyrtitlstillæggets regulering.
Dyrtidstillægget, der ydes med t92 flre pr. time, svarer
til et pristal på 429 og reguleres såvel i op- som nedadgående retning med 5 flre for hver fulde 6 points' ændring
i pristallet, i nedadgående retning dog ikke under pristal
184. Overskydende points overgår

Der reguleres hver

1..

til

næste regulering.

marts og 1. september.

Overenskomstens varighetl,
Denne overenskomst er gældende, indtil den i overensstemmelse med forhandlingsreglerne opsiges til ophlr en
1. marts, dog tidligst 1. marts 1961.
KØbenhaun, den 20. mør.ts 7958.
Havnearbej dernes, Faellesf orbund
Chr, Christensen.

Foreningen af Arbejdsgivere ved Klbenhavns Havn
Johan Schrflder.

Klbenhavns Frihavns-Aktieselskab
AæeI Bronfr.

