
Kontrol af arbejdstid
Medlemsstaterne er som følge af Vejpakken blevet pålagt at kontrollere 
arbejdstid i vejtransport.

I Danmark foreslås det at indføre myndighedskontrol af arbejdstid:
- Politiet skal kontrollere pauser ved vejsidekontrol.
- Færdselsstyrelsen skal kontrollere ugentlig og gennemsnitlig ugentlig 

arbejdstid, pauser og natarbejde ved virksomhedskontrol.

Kontrollen udføres det som risikobaseret og målrettet virksomheder, 
der i løbende eller i alvorlig grad har overtrådt køre- og 
hviletidsbestemmelserne. 



BAGGRUNDEN I EU-DIREKTIVERNE

Alm. Arbejdstidsdirektiv:
• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2003/88/EF af 4. november 2003 om 
visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden.

• Bekendtgørelse om hvileperioder og 
fridøgn (11 timers reglen).

• Overenskomster på arbejdsmarkedet

Gummihjulsdirektivet: 
• Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2002/15/EF af 11. marts 2002 om 
tilrettelæggelse af arbejdstid for 
personer, der udfører Mobile 
vejtransportaktiviteter

• Lov om arbejdstid for mobile 
lønmodtagere  (chauffører)

• Bekendtgørelse om arbejdstid for 
selvstændige chauffører (vognmænd).

• Overenskomsterne på 
vejtransportområdet.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088&qid=1623822956227
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A32002L0015&qid=1623822956227


HVAD ER EN VEJTRANSPORTAKTIVITET
(”Gummihjulsdirektivet”)

Mobile vejtransportaktiviteter omfattet af køre-/hviletidsforordningen samt 
AETR overenskomsten:

• godstransport med et køretøj, hvis største tilladte totalvægt inklusive 
påhængsvogn eller sættevogn overstiger 3,5 ton

• fra den 1. juli 2026 for godstransport ad vej i forbindelse med 
international transport eller cabotagekørsel, hvor køretøjets største 
tilladte totalvægt inklusive påhængsvogn eller sættevogn overstiger 2,5 
ton, eller

• personbefordring med et køretøj, der er konstrueret eller permanent 
indrettet til at befordre mere end ni personer, inklusive føreren, og er 
beregnet til dette formål.



HVAD ER IKKE EN VEJTRANSPORTAKTIVITET
(Alm. Arbejdstidsdirektiv):

Kørehviletidsforordningens artikel 3: 
Denne forordning gælder ikke for vejtransport med ……(internationale 
undtagelser)

Fortolkning: Undtaget jf. artikel 3 > omfattet af det Alm. 
Arbejdstidsdirektiv = ikke en vejtransportaktivitet.

11 timers hvil i enhver 24 timers periode (Arbejdstilsynet)

Kørehviletidsforordningens artikel 13: 
For så vidt som det er foreneligt med de i artikel 1 fastsatte mål, kan enhver 
medlemsstat ……..følgende køretøjer, undtages fra bestemmelserne i artikel 5-
9 og gøre sådanne undtagelser afhængige af individuelle betingelser. 

Fortolkning: Undtaget jf. artikel 13 > omfattet af det Mobile 
Arbejdstidsdirektiv = vejtransportaktivitet.

11 eller 9 eller 3 + 9 timers hvil jf. kørehviletidsreglerne (Politi / Færdselsstyrelsen)



”MOBIL LØNMODTAGER” 

Ved en mobil lønmodtager forstås en lønmodtager, som er en del af 
det kørende personale, inkl. praktikanter og lærlinge, og som 
beskæftiges af en virksomhed, der for fremmed eller egen regning 
udfører godstransport eller personbefordring ad vej.

Selvstændige vognmænd, der selv udfører gods- eller buskørsel 
omfattet af køre- og hviletidsreglerne.   

Direktører i vognmandsselskaber er ligeledes omfattet af reglerne, 
hvis de selv udfører kørsel. 

Også selvstændige vognmænd og direktører, der kun lejlighedsvis 
udfører kørsel, er omfattet.



HVAD ER ARBEJDSTID 

• Perioden mellem arbejdets 
begyndelse og afslutning, hvor 
lønmodtageren er til rådighed for 
vognmanden, herunder

• Kørsel
• På- og aflæsning 
• ”Ukendt” ventetid
• Vedligeholdelse og vask af køretøj
• Sikring af køretøjet og lasten
• Administrative formaliteter i forhold 

til politi, told og myndigheder m.m.
• Tilbudsgivning og fakturering for 

konkrete transporter (vognmænd) 

• En arbejdstid på højst 60 timer i én uge

• En gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 
højst 48 timer

• En referenceperiode på 6 måneder, 
som er aftalt mellem DTL A og 3F

• Pauser, hviletid og rådighedstid er ikke 
arbejdstid!

Der er INGEN sammenhæng imellem arbejdstid og løntimer!!!!



HVAD ER IKKE ARBEJDSTID

• Pauser i henhold til overenskomsten.
• Pauser og hviletid i henhold til kørehviletidsreglerne.
• Rådighedstid:

– Andre perioder end arbejdstid, pause og hviletid, hvor den mobile lønmodtager ikke skal 
forblive på sin arbejdsplads, men skal være parat til at begynde- genoptage kørslen eller 
udføre andre arbejdsopgaver.

– lønmodtageren skal på forhånd have kendskab til placeringen af disse tidsrum samt 
længden heraf (kan forlade køretøjet).

– Eksempler:

• ”kendt” ventetid ved af- og pålæsning (placering og varigheden af rådighedstiden er 
kendt af chaufføren umiddelbart inden)

• Ophold på færge, ventetid ved grænser, told, ifm. kørselsforbud osv. 

• 2 mandsbetjening fsva. den tid, som tilbringes ved siden af føreren eller i køje.



HVAD SIGER REGLERNE OM PAUSER

Pauser - kørehviletid:

• 45 minutter efter maksimalt 4½ times
kørselsperiode (kan erstattes af en hviletid).

• Pausen kan opdeles i 2:

– 1. pause 15 minutter.

– 2. pause 30 minutter.

• Ved flermandsbetjening kan pausen på 45
minutter tages under kørsel, forudsat at den
fører, der tager pausen, ikke assisterer den
fører, der fører køretøjet.

Pauser - arbejdstid:

• Der må maksimalt arbejdes 6 timer
uden pause.

• Hvis der arbejdes mere end 6 timer, men
ikke 9 timer, skal arbejdet afbrydes med
en pause på mindst 30 minutter, og 45
minutter, hvis der arbejdes mere end 9
timer.

• Pauser kan opdeles, men skal mindst
være på 15 minutter.



HVAD SIGER REGLERNE OM NATARBEJDE

• Natperioden er tidsrummet mellem kl. 01.00 - 05.00

• Andet kan aftales ved kollektiv overenskomst, idet  en periode på 4 timer frit kan 
placeres mellem kl. 00.00 - 07.00

• DTL A og 3F har placeret natperioden mellem kl. 00.00 - 04.00

• Natarbejde er alt arbejde udført i natperioden

• Arbejdstiden må ikke overstige 10 timer, i et tidsrum på 24 timer, hvor der 
udføres natarbejde



HVAD SKAL REGISTERES

• Kørsel
• Andet arbejde
• Rådighedstid
• Pauser, hvil, årlig ferie, sygeorlov
• Færge / tog (om bord på skibet eller læsset på togvogn)
• Grænsepassage ved international transport. 

OUTKØRSEL



REGISTRERING AF OUTKØRSEL

Den hidtidige praksis for registrering af outkørsel stadig gælder ( Jf. 
Færdselsstyrelsens Vejledning om Undtagelser fra Kørehviletid). 

• Kørslen skal ikke registreres ved OUT kørsel i hel arbejdsperiode 
med et lovligt hvil på begge sider af arbejdsperioden. 

• Køres der både omfattet og undtaget kørsel i samme 
arbejdsperiode, skal OUT kørslen registreres som andet arbejde. 

• Det daglige hvil kan skubbes, således at chaufførens arbejdsperiode 
kan blive længere end max 15 timer inden 24 timer, såfremt at OUT 
kørslen ligger i slutningen af arbejdsperioden (Færdselsstyrelsens
tilbageholdende fortolkning af artikel 6, stk. 5). 



KRAV TIL REGISTRERING AF ARBEJDSTID

• Arbejde udført for andre arbejdsgivere skal medregnes i opgørelsen af 
den ugentlige ”arbejdstid”

• Vognmanden skal registrere arbejdstiden for  mobile lønmodtagere
• Vognmanden skal skriftligt anmode den mobile lønmodtager om, at 

aflægge regnskab for arbejde udført for anden arbejdsgiver
• Den mobile lønmodtager skal skriftligt aflægge regnskab for arbejde 

udført for anden arbejdsgiver
• Vognmanden skal gemme oplysningerne i 2 år efter udløbet af 

beregningsperioden > takografdata skal pt. slettes efter 1 år
• Vognmanden skal på anmodning udlevere en kopi af de registrerede 

oplysninger til lønmodtageren

Der er IKKE krav om brug af takograf til registrering af arbejdstiden!!



Virksomheder, der i løbende eller alvorlig grad har overtrådt kørehviletidsreglerne.

Udgangspunkt alene ved de kontroller, hvor der konstateres mange eller alvorlige 
overtrædelser af kørehviletidsreglerne > fører til yderligere kontrol af arbejdstiden. 

Vejkontrol > på baggrund af takografdata

Virksomhedskontrol > på baggrund af takografdata + anden dokumentation

”Kontrolperiode” > 28 dage (fra 1. januar 2025 = 56 dage)

”Referenceperiode” > 6 måneder (beregning af gennemsnitlig ugentlig arbejdstid)

RISIKOBASERET OG MÅLRETTET KONTROL AF ARBEJDSTID



Alvorlig overtrædelse (SI): 
• Fører 1000 Kr.
• Vognmand 2000 Kr.

Meget alvorlig 
overtrædelse (VSI):
• Fører 3000 Kr.
• Vognmand 6000 Kr.
Fx. Undlade at fremlægge 
registrering af arbejdstid

Mest alvorlig 
overtrædelse (MSI): Ingen

Objektivt ansvar for 
arbejdsgiver (a la 
kørehviletid)



• TVS har udviklet et arbejdstidsmodul til Tacho 
Online. 

• Modulet genbruger data fra førerkort og 
supplerer med manuelle tilføjelser.

• Modulet genererer automatisk en 
oversigtsrapport som tilsendes til virksomheden 
hver mandag morgen. 

• Derudover kan der manuelt gereres forskellige 
rapporter.

Oplægsholder
Præsentationsnoter
Brug Tachoonline



OPSUMMERING
Har vognmanden styr på kørehviletiden, er der umiddelbart intet at frygte.

Kontrollen vil være risikobasseret og målrettet de virksomheder, som har alvorlige eller 
gentagne overtrædelser af kørehviletidsreglerne.

Chaufførerne kan også få bøde, men kan ikke rejse krav igennem det fagretlige system.

DTL anbefaler mest mulig brug af førerkort i takografen – også ved OUT kørsel.

Fokus på de respektive aktivitetssymboler ”rådighedstid og pauser” (ikke arbejdstid).

Loven træder i kraft pr. 21. maj 2022. 
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