
Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 1
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 13,50% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 1.282.500 kr
8,00% lífeyrissjóður 102.600 kr
2,00% séreignasj 25.650 kr

10,17% orlof 130.430 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 16.031 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 1.667 kr
7,79% tryggingagjald 99.907 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 8.336 kr

*valkvætt

1.667.122 kr

5.159 kr
907 kr

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Hlífðarfatapeningur á mánuði
Fæðispeningur á hvern veiðidag

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Línuveiðar þar sem beitt er eða stokkað upp í landi



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 2
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 13,50% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 1.282.500 kr
Skipstjóri 769.500 kr

Háseti 513.000 kr
8,00% lífeyrissjóður 102.600 kr
2,00% séreignasj 25.650 kr

10,17% orlof 130.430 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 16.031 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 1.667 kr
7,79% tryggingagjald 99.907 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 8.336 kr

*valkvætt

1.667.122 kr

5.159 kr
907 krFæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og 8.819

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Línuveiðar þar sem beitt er eða stokkað upp í landi

Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 3
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 13,50% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 1.282.500 kr
Skipstjóri 598.500 kr

Háseti 342.000 kr
Háseti 342.000 kr

8,00% lífeyrissjóður 102.600 kr
2,00% séreignasj 25.650 kr

10,17% orlof 130.430 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 16.031 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 1.667 kr
7,79% tryggingagjald 99.907 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 8.336 kr

*valkvætt

1.667.122 kr

5.159 kr
907 krFæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og kr. 8.819

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Línuveiðar þar sem beitt er eða stokkað upp í landi

Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 4
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 13,50% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 1.282.500 kr
Skipstjóri 513.000 kr

Háseti 256.500 kr
Háseti 256.500 kr
Háseti 256.500 kr

8,00% lífeyrissjóður 102.600 kr
2,00% séreignasj 25.650 kr

10,17% orlof 130.430 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 16.031 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 1.667 kr
7,79% tryggingagjald 99.907 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 8.336 kr

*valkvætt

1.667.122 kr

220.486 kr
5.159 kr

907 krFæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag
Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og kr. 8.819

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Línuveiðar þar sem beitt er eða stokkað upp í landi



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 1
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 27,00% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 2.565.000 kr
8,00% lífeyrissjóður 205.200 kr
2,00% séreignasj 51.300 kr

10,17% orlof 260.861 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 32.063 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 3.335 kr
7,79% tryggingagjald 199.814 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 16.673 kr

*valkvætt

3.334.244 kr

5.159 kr
907 kr

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Hlífðarfatapeningur á mánuði
Fæðispeningur á hvern veiðidag

Veiðar með netum, grásleppunetum, færum                
og línu á bátum með beitingavél

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 2
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 27,00% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 2.565.000 kr
Skipstjóri 1.539.000 kr

Háseti 1.026.000 kr
8,00% lífeyrissjóður 205.200 kr
2,00% séreignasj 51.300 kr

10,17% orlof 260.861 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 32.063 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 3.335 kr
7,79% tryggingagjald 199.814 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 16.673 kr

*valkvætt

3.334.244 kr

5.159 kr
907 kr

Veiðar með netum, grásleppunetum, færum                
og línu á bátum með beitingavél

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Fæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og kr. 8.819



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 3
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 27,00% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 2.565.000 kr
Skipstjóri 1.197.000 kr

Háseti 684.000 kr
Háseti 684.000 kr

8,00% lífeyrissjóður 205.200 kr
2,00% séreignasj 51.300 kr

10,17% orlof 260.861 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 32.063 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 3.335 kr
7,79% tryggingagjald 199.814 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 16.673 kr

*valkvætt

3.334.244 kr

5.159 kr
907 krFæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og kr. 8.819

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Veiðar með netum, grásleppunetum, færum                
og línu á bátum með beitingavél

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 4
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 27,00% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 2.565.000 kr
Skipstjóri 1.026.000 kr

Háseti 513.000 kr
Háseti 513.000 kr
Háseti 513.000 kr

8,00% lífeyrissjóður 205.200 kr
2,00% séreignasj 51.300 kr

10,17% orlof 260.861 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 32.063 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 3.335 kr
7,79% tryggingagjald 199.814 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 16.673 kr

*valkvætt

3.334.244 kr

220.486 kr
5.159 kr

907 krFæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag
Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og kr. 8.819

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Veiðar með netum, grásleppunetum, færum                
og línu á bátum með beitingavél



Aflaverðmæti 10.000.000 kr fjöldi í áhöfn 4
Skiptaverðmæti 9.500.000 kr 28,00% til launa
Sölukostnaður 5,0% 

Laun t. áhafnar 2.659.525 kr
Skipstjóri 967.100 kr

Vélavörður 725.325 kr
Háseti 483.550 kr
Háseti 483.550 kr

8,00% lífeyrissjóður 212.762 kr
2,00% séreignasj 53.191 kr

10,17% orlof 270.474 kr
1,25% sjúkra og orlofsj. 33.244 kr
0,13% Virk endurhæfsj. 3.457 kr
7,79% tryggingagjald 207.177 kr
0,65% slysatrygging SÍ* 17.287 kr

*valkvætt

3.457.117 kr

330.729 kr
5.159 kr

907 kr

12. september 2012 -  Sýnishorn frá LS á útreikningi launa ásamt upplýsingum úr:

Fæðispeningur pr. mann á hvern veiðidag

Kjarasamningi LS og sjómannasamtakanna  

Hlífðarfatapeningur pr. mann á mánuði

Kauptrygging skipstjóra á mánuði er kr. 330.729.   Hafi skipstjóri 
starfað samfellt í 3 ár hjá sömu útgerð skal greiða honum 4% af 
kauptryggingu til viðbótar við reiknuð laun - kr. 13.229 á mánuði

Sambærilegar tölur hjá háseta eru kr. 220.486 og kr. 8.819

Línuveiðar með beitningavél þar sem ráðinn er 
vélavörður


