
2019-03-26
Lathund för lotsar

Lönearter

Inställelse resa mellan 22.00-06:00 på D- 

eller O-dygn

Ersättning för inställelseresa mellan hemmet och stationeringsort erhålls vid påbörjad 

eller avslutad resa mellan 22:00-06:00   (Ersättning utgår för högst 30 km och lägst 2km 

enkel resa). Vid taxiresa förmånsbeskattas beloppet.

*087 inställelseresa. Ersättning 

3,30:-/ km. Beskattas

Övriga resor på D- eller O-dygn För övrig km-ersättning med egen bil som t ex resor mellan hamnar och 

stationeringsort används "biltillstånd". Det finns tjänstebilar att tillgå samt Taxi.

*371 biltillstånd.                          

Ersättning 3,30:- /km (1,85:-

skattefritt  1,45:- beskattas

Passagerarresor Passagerare på fartyg för t ex annan bordningspunkt * V110/110:-/tim

Övertidslotsning på F-dygn Exempel: Lotsning 1 timme, genereras i Fenix Lön. Minsta ersättning är 3 timmar. 

Använd löneart 264 för utfyllnaden. Notera i anmärkningsrutan vad tiden gäller t ex 

lotstransport, förberedelse eller utfyllnad. Använd löneart L 264 för avtalad restid 2 

timmar. S:a 5 timmar övertidsersätting

*L264 reseersättning fridygn                                              

*264 kval ÖT                                        

*371 biltillstånd                                 

*087 Inställelseresa hela 

distansen mellan hem och 

stationeringsort.

Lotsning på F-dygn i samband med D-

eller O-dygn

Om du börjar lotsning innan ord. D-dygn har du rätt till 1,5 tim restid övertid för resa till 

uppdraget, löneart L264. Lotstiden genereras i Fenix. Här gäller den faktiska tiden, alltså 

inte 3 timmar.Om du lotsar på övertid efter ord. D-dygn har du rätt till 0,5 tim restid 

övertid för hemresa

* L264

Öppensjölotsning Genereras automatiskt. Går ej att föra manuellt *075 öppensjölotsning 310:-

/tim

Möten,Nautiskt/Samverkan nivå 4/             

på D- eller O-dygn

Ersättning för tjänstgjord tid. Km-ersättning utgår för resa mellan staioneringsorten och 

förrättningsstället. Restidsersättning och traktamente utgår om mer än 50km från 

stationeringsorten

*L212 Övr nautiskt arbete               

*250 restid                                            

*371 biltillstånd                                 

*819 Övr resersättningar( tex 

buss eller tåg)exl moms                                       

* 813 moms på biljett          

Möten,Nautiska/Samverk nivå 4 på F-

dygn

Minimitid 3 timmar inom eget lotsningsormråde  och 5 timmar annat lotsningsområde 

även om arbetstiden är kortare. Full km-ersättning. Restidsersättning till/från 

stationeringsorten utgår ej, restid och traktamente om mer än 50 km.

*086 inst. (Ej lotsning)                                     

*371 biltillstånd                                                                                                                                                              

*251 restid kval                                  

*353 (endagsförättning)trakt , 

*354 trakt                                              

*355 trakt                                         

*264 kval ÖT                                        

*274 kval ÖT mot komp            



Arbetsplatsträff på D- eller O-dygn För APT utgår ingen ersättning och är obligatoriskt på D-dygn. Reseersättning betalas 

med full km-ersätting till förrättningsstället.

*371 biltillstånd                                                                                                                                                              

*250 restid enkel                       

*353 trakt                                     

Arbetsplatsträff på F-dygn På F-dygn utgår ÖT för mötestiden på arbetsplatsträffen med miniumum 3 timmar 

samt km-ersättning med max 60 km enkel resa till stationeringsorten. Full km-ersätting 

till förrättningsstället.

*086 inst. (Ej lotsning)                                     

*371 biltillstånd                                                                                                                                                              

*251 restid kval                                   

*353 trakt                                            

*264 kval ÖT                                         

*274 kval ÖT mot komp            

Medarbetarsamtal på D- eller O-dygn För medarbetarsamtal utgår ingen ersättning och är obligatoriskt på D-dygn. 

Reseersättning betalas från stationeringsorten till förättningsstället.
*371 biltillstånd

Kurser/utbildning på D- eller O-dygn Vid kurs/utbildning på D- eller O-dygn utgår ingen tidsersättning. För traktamente, 

restidstillägg, reseersättning och utlägg använd programmet "Travel" vid kurser som är 

mer än ett dygn utanför lotsområdet. 8-17 heldag, ej restid här emellan.

*371 biltillstånd      

Kurser/utbildning på F-dygn På F-dygn erhålls mertidersättning för hel eller halv dag, 10/5 timmar mertid per dag. 

För traktamente,km-ersättning, restidstillägg och utlägg använd programmet "Travel" 

vid kurser som är mer än ett dygn.  8-17 heldag, ej restid här emellan.

*260 mertid,                                        

*271 mertid mot komp                    

*371 biltillstånd                                  

*086 Inst till egen station

Säkerhetsövning på D- eller Odygn NA-ersättning. Km-ersättning till förrättningsstället. Traktamente om mer än 5 timmar 

och 5 mil

*L212 Övr nautiskt arbete               

*250 restid                                            

*371 biltillstånd                                 

Säkerhetsövning F -dygn Kvalificerad övertid. Inställelseresa. Km-ers vid annat förrättningsställe. 

Restidsersättning och traktamente om mer än 5 timmar och 5 mil

*086 Inst.resa                             

*371 biltillstånd                            

*264 kval övertid                                     

*251 kval restidsers                                          

*353 *354 *355 Trakt

Bomlotsning på D- eller O-dygn Detta skall genereras från systemet. Ersättningen är 1 uppdrag samt 3 timmar lotsning. 

Får man ett nytt uppdrag inom 3 timmar får man tiden mellan bomlotsning och nytt 

uppdrag.

*L210 Lotsn uppdrag,                     

*L220 Lotsn uppdrag 19-07                                      

*L200 Lotsn timme,                          

*L202 Lotsn timme 19-07

Bomlotsning på F-dygn Om lots påbörjat resa hemmifrån blir ersättningen 2 timmar ÖT restidsersättning,  3 

timmar ÖT samt km-ers. Om man ej har påbörjat resan utgår 3 timmar ÖT.

*L264 kval reseersättning                

*264 Kval ÖT                                       

*371 biltillstånd                                  

*087 inst. 



Beredskapsdygn Utläggning av beredskapsdygn sker efter förfrågan av CLO senast 24 timmar före. Max 

ett dygn under friperiod och max 1 dygn/månad om inte CLO och lots är överens om 

annat. Totalt max 4 dygn /år. Ett beredskapsdygn ersätts med 3 timmar om man inte 

har lämnat hemmet. Lönerapportering som en ÖT lotsning men med annan löneart 

263.

*L265 reseersättning fridygn                                       

*263 Beredskaps ÖT                         

*371 biltillstånd                                  

*087 inst.                                                        

Utökning av styrsedel på D- eller O-dygn Lotsningsuppdrag  dag/natt Genererat

Utökning av styrsedel på F-dygn 3 tim kval ÖT + 2 tim kval reseersättning.                                                                  Resor, full 

km-ersättning.

*L264 reseersättning fridygn                                      

*264 kval ÖT                                       

*371 biltillstånd                                  

*087 inst.                     

Bibehållen kompetens av styrsedel på D- 

eller O-dygn

Lotsningsuppdrag + Lotsad tid  dag/natt  Genererat

Bibehållen kompetens av styrsedel på F-

dygn

3 tim kval ÖT + 2 tim kval reseersättning.                                                                  Resor, full 

km-ersättning.

*L264 reseersättning fridygn                                      

*264 kval ÖT                                        

*371 biltillstånd                                  

*087 inst.            

Semester Maximal semester som man får ha sparat är 30 dagar vid årets slut. Har man mer än 30 

dagar betalas dessa ut i form av lön. Minst 16 dagar om året ska läggas ut men om 

semesterbanken är full (30 d)skall samtliga 27 dagar läggas ut. Går även bra att lägga på 

O-dygn. 

* 700 ord semester                        

Kompledighet  Helt D-dygn(24)= 10 tim, halvt D-Dygn(12)= 5 tim, kvarts D-dygn(6)=2,5 tim, D-dygn 3 

tim= 1,25 tim. Innestående kompensationstid får uppgå till högst 70 timmar

Sjukvård Läkarkvitton,apotek,sjukgymnast etc ska vara i orginal skickas in till Adm (Malmö). OBS! 

Apotektskvitton med personnummer.                                                                                                                         

Den obligatoriska läkarundersökningen skall göras hos Sjöv anvisad företagshälsovård 

som fakturerar kostnaden.

Läkarvård  95:-                     

Sjukgymnast 55:-                         

Läkemedel "egenavgift" 100%                                    

Beskattas

Friskvård  2000kr/år Kvitto lämnas in senast 31/12



Glasögon Begär rekvisition av CLO för synundersökning.Sjöfartsveket har avtal med Synoptik,glas 

och undersökning betalar Sjöfartsverket och till bågen betalas max 248kr. Vill man ha 

dyrare bågar får man betala själv.                                                                                                                                            

- Staten har ett ramavtal enbart för bildskärmsglasögon som kan vara rumsprogressiva 

inkl synundersökning samt skyddsglasögon 

Föräldraledlighet  Meddela senast 2 månader i förväg ,  max  3 perioder/kalenderår. Skicka in 

utbetalningsavin från försäkringskassan till GSF Lön i Norrköping, då utbetalas 

mellanskillnaden upp till 90% av grundlön + genomsnitt av tilläggen vid 

föräldraledighet, gäller ej garantidagar, vid vård av barn och ej vid födsel (10dagar).   

Ledighet vid barns födsel kan bara tas ut  på arbetsdagar

*510 Föräldraledig                               

*540 Förädraledig vid födsel 10 

dagar                                                      

*520 Vård av barn                                     

Närstående vård Avdrag på lön ersätts från försäkringskassan. Läkarintyg krävs. *430

Släktangelägenhet Max 9 dygn/kalenderår vid allvarligare sjukdomsfall, begravning, bouppteckning eller 

arvskifte inom den egna familjen eller närmaste släkten. Inget löneavdrag.

*620

Sjukdom Gör en sjukanmälan till LPC och CLO så lägger de ut ett dygn precis när sjukdomen 

börjar och det blir dygnsvis alltså 24 timmar oavsett klockslag, man kan även lägga 

timmar om detta skulle uppstå.                                                                                                                                                                                                                                             

Observera att på lönespecifikationen alltid står sjukdom 100% för karensdagen oavsett 

om det är 25,50, 75 eller 100% karens men avdraget räknas om till omfattningen av 

karensdagen.                                                                                                                                                        

Efterföljande sjukdomsdag står det i lönespecifikationen alltid sjukavdrag 20% oavsett 

om det är 25,50,75 eller 100% sjukdom men ersättning räknas om till omfattningen av 

sjukdom. !Januari 2019 började nya regler gälla som betyder att karensdagen är 

borttagen och ersatt av ett 20% löneavdrag av veckolönen. Mer information kommer. 

Sjukersätting är upp till 90% av grundlön + genomsnitt av tilläggen                                                                                 

*400 Sjukdom      

Fackanslutna Har rätt till 5 timmar per kalenderår arbetsbefrielse eller ersättning för facklig info. 

Ersättningen beräknas om informationen förläggs på F-dygn som enkel övertid men 

utgör däremot inte övertid eller mertid. Ersättningen kan inte heller bytas mot ledighet. 

Förläggs den på D- eller O-dygn skall timmarna tidrapporteras på fackligt arbete

*262 Enkel ÖT

Projekt Viktigt att ni som jobbar med/i något visst projekt kollar up vilket kostnadsställe och 

projektnummer som gäller. Kostnadsställe och projektnummer uppges i Fenix i TID vid 

tidrapportering eller konteras vid övertid, resor m.m. i Fenix LÖN


