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INDLEDNING 

FORORD 

Denne vejledning er udarbejdet af Carl Peter Frederiksen (TVS). Vejledning er sidste opdateret d. 18-03-2022. 

 

GENERELT 

 
Chauffører - der er omfattet af køre-og hviletidsreglerne - skal overholde arbejdstidsreglerne for mobile 
arbejdstagere. 
 
Disse arbejdstidsregler har været gældende siden 2005. 
 
Det nye er, at der fra 21. maj 2022 skal foretages myndighedskontrol af, at arbejdstidsreglerne overholdes. 
 
Man kan godt overholde køre- og hviletidsreglerne, men samtidigt overtræde arbejdstidsreglerne - og omvendt. 
Overtrædelse af arbejdstidsreglerne vil medføre straf til både chaufføren og til virksomheden. 
 
Når vi taler arbejdstid ifm. arbejdstidsreglerne, er det KUN ”kørsel” og ”andet arbejde” - der er arbejdstid. 
 
Rådighedstid og pause/hvil er IKKE arbejdstid og tæller dermed ikke med når man udregner den samlede 
arbejdstid. 
 
Arbejdstid er IKKE det samme som ”løn tid” eller dagens samlede arbejdsperiode - altså fra mødetid til gå-hjem-tid 
 
Brug derfor ”rådighedstid” når I ikke laver noget, men blot holder og venter! 
 

REGLERNE 

• Pausereglen 

• Maksimal ugentlig arbejdstid 

• Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid 

• natarbejde 

PAUSEREGLEN 

 
Ved en arbejdstid på op til 9 timer SKAL der være mindst 30 minutters pause - fordelt i arbejdstiden. 
 
Ved en arbejdstid på mere end 9 timer SKAL der være mindst 45 minutters pause - fordelt i arbejdstiden. 
 
Ingen pauser må være under 15 minutter. 
 

HUSK 

Det er altid dit eget ansvar at være opdateret med gældende lovgivning. TVS kan ikke holdes ansvarlig for forældet 

indhold eller misfortolkning af guiden. 
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Der må maksimalt arbejdes 6 timer uden pause - dvs. efter 6 timers arbejde SKAL der afholdes mindst 15 minutters 
pause. 

 

MAKSIMAL UGENTLIG ARBEJDTIDS  

 
Den maksimale ugentlige arbejdstid på IKKE overstige 60 timer. 
 
En uge er i denne forbindelse en kalenderuge.  

 

GENNEMSNITLIG UGENTLIG ARBEJDSTID  

 
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid - over de seneste 6 måneder (26 uger) - må IKKE overstige 48 timer. 
 
Ferie, feriefridage, sygdoms-og orlovsperioder kan IKKE bruges til at nedbringe den ugentlige arbejdstid. 
 
Man kan således IKKE have 60 timers ugentlig arbejdstid i 4 uger og så nedbringe den gennemsnitlige ugentlig 
arbejdstid til 48 timer ved at holde ferie i den 5. uge 

 

NATARBEJDE 

 
Hvis man har natarbejde, må arbejdstiden IKKE overstige 10 timer 
 
Natperioden er i transportoverenskomsten fastsat til mellem midnat og kl. 04:00 
 
Holde man fyraften efter midnat kl. fx 00:15 eller starter man før kl. 04:00 fx kl. 03:55 må man således IKKE have en 
arbejdstid på mere end 10 timer. 

 

KONTROLLEN 

 
Udgangspunktet for kontrollen: 
 
Der skal både i vejkontrollen og i virksomhedskontrollen være konstateret flere eller grove overtrædelser af køre-
og hviletidsreglerne for at der må foretages kontrol med overholdelse af arbejdstidsreglerne. 
 
Politiet foretager kontrol af pausereglen ifm. vejkontrollen. 
 
Færdselsstyrelsen foretager kontrol af alle 4 regler ifm. virksomhedskontrollerne (køre-og hviletidskontrollen). 

 

STRAF 

 
Der vil være straf til både chauffører og til virksomheden for overtrædelser af arbejdstidsreglerne. 
 
De mindre overtrædelser koster 1.000 kr. i bøde til chaufføren (pr. overtrædelse) og 2.000 kr. til virksomheden (pr. 
overtrædelse). 
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De alvorligere overtrædelser koster 3.000 kr. i bøde til chaufføren (pr. overtrædelse) og 6.000 kr. til virksomheden 
(pr. overtrædelse). 
 

• Tolerancer: fx ugentlig arbejdstid: 60 timer. 

• Op til 65 timer = ingenting  

• 65-70 timer: lille bøde (1.000/2.000 kr.) 

• Over 70 timer: stor bøde (3.000/6.000 kr.) 

 

INFORMATION 

BRUG FOR HJÆLP? 

Hvis du har spørgsmål eller brug for rådgivning, så kontakt os venligst på tvs@tungvogn.dk. 

Ved ønske om telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: +45 71 90 71 91 

VIGTIG INFORMATION 

Denne vejledning er udarbejdet af TungVognsSpecialisten ApS (32090990) og må gerne deles og benyttes af 

tredjepart, så længe der refereres til, at materialet er udarbejdet af TVS, samt link til vores hjemmeside: 

www.tungvogn.dk. 

Ønsker du at benytte eller ændre materialet på anden vis, så kontakt venligst TVS på tvs@tungvogn.dk.  

http://www.tungvogn.dk/
mailto:tvs@tungvogn.dk
http://www.tungvogn.dk/
mailto:tvs@tungvogn.dk

