
Seminar om arbejdstid

AnsættelsesAdvokater

16. JUNI 2021



Program

13.00 – 13.15

13.15 – 13.30

13.30 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.40

15.40 – 16.00

Velkommen og introduktion til dagens emne v. Flemming Strømme Martinussen

Registrering af arbejdstid og krav til ansættelsesbeviset, inkl. de kommende krav i direktivet om 
gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår v. Rune Asmussen og Flemming Strømme Martinussen

Hvad er arbejdstid? – Nyere afgørelser fra EU-Domstolen vedrørende hviletid, pauser og rådighedsvagter 
mv. v. Rune Asmussen, Michael Møller Nielsen og Flemming Strømme Martinussen
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16.00 – ??

Pause

Særlige aftaler om arbejdstid for vandrende arbejdskraft – udfordring? v. Michael Møller Nielsen

Plenumdrøftelse/diskussion

God Sommer – AnsættelsesAdvokater byder på et glas vin 

Seminar om arbejdstid



 Rådets direktiv 93/104/EF af 23. 
november 1993 om visse aspekter i 
forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden

 Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2000/34/EF af 22. juni 2000 
om ændring af Rådets direktiv 
93/104/EF om visse aspekter i 
forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden

 Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2003/88/EF af 4. november 
2003 om visse aspekter i forbindelse 
med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Introduktion til arbejdstidsdirektivet
Formål: beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed
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 Arbejdstid: Det tidsrum, hvori 
arbejdstageren er på arbejde og står 
til arbejdsgiverens rådighed under 
udførelsen af sin beskæftigelse eller 
sine opgaver i overensstemmelse med 
national lovgivning og/eller praksis 

 Hvileperiode: det tidsrum, der ikke 
er arbejdstid

 Daglig hviletid, artikel 3

 Pauser, artikel 4

 Ugentlig arbejdstid, artikel 5

 Maksimal arbejdstid, artikel 6

 Årlig ferie, art. 7

 Natarbejde, art. 8

 Helbredskontrol, art. 9

Væsentlige 
definitioner

Tre 
direktiver

Vigtigste 
rettigheder



Introduktion
Den danske implementering af arbejdstidsdirektivet
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Virkning af 
overenskomstmæssig 
implementering

 100 % af offtentlige
ansatte omfattet 

 60 % af privatansatte 
omfattet

 Arbejdsmiljø og arbejdsret

 Kommissær Pádraig Flynns brev til LO

 Politisk ønske om test af kommissærens udmelding

 Alene overenskomstmæssig implementering af arbejdstidsdirektivet

 Kommissionens åbningsskrivelse, november 1999

 DA/LO opsamlingsaftale, januar 2000

 Lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet, maj 2002



Baggrund

De tidlige afgørelser

Fortolkning af Arbejdstidsdirektivets 
artikel 2 (”arbejdstid og hvileperiode”) 
i forhold til spanske vagtlæger på 
skadestuer.

Retten skulle bl.a. tage stilling til, 
hvorvidt:

 Vagtlæger er omfattet af 
arbejdstidsdirektivet?

 Vagttjeneste er arbejdstid?

 Er der forskel på vagttjeneste, 
herunder vagt uden pligt til 
tilstedeværelse på skadestue?

 Vagtlæger var omfattet direktivet

 Hvileperiode er defineret negativt 
som det tidsrum, der ikke er arbejdstid, 
jf. artikel 2, nr. 2 og fastslog, at 
begreberne arbejdstid og hviletid 
gensidigt udelukker hinanden 
(præmis 47)

 Rådighedsvagter, der tilbringes på 
arbejdsstedet, skal medregnes 
arbejdstiden (præmis 48)

 Rådighedsvagter, der ikke tilbringes 
på arbejdsstedet, skal ikke medregnes 
arbejdstiden (præmis 50)

EU-Domstolens dom af 3. oktober 2000, C-303/98 - SIMAP
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Domstolen fandt:



Baggrund

De tidlige afgørelser

Fortolkning af Arbejdstidsdirektivets artikel 2 
(1)  og 3 (arbejdstid og hvileperiode) 
vedrørende tyske lægers vagttjeneste 
(”Bereitschaftdienst”) på hospitaler.

Vagtlægerum med seng var stillet til rådighed, 
hvor læge kunne sove, når der ikke var 
arbejde. 

Retten skulle bl.a. tage stilling til, hvorvidt:

 Hele vagttjenesten udgør arbejdstid, når 
man fysisk skal være til stede på 
arbejdspladsen, uanset mulighed for 
periodevis hvile?

 Var faktum anderledes end i SIMAP? 

 Krav om fysisk tilstedeværelse (præmis 53)

 Arbejdsindhold og betingelser var ens med 
SIMAP (præmis 54 – 57)

▪ Ikke påvist at spanske læger skulle 
arbejde hele tiden

▪ 49% regel var gennemsnit, og der var 
krav om 100% arbejdsindsats i Tyskland, 
hvis påkrævet

 Ikke herre over arbejdsfrie perioder, som 
ikke kunne planlægges (præmis 61)

 Samfundsøkonomiske betragtninger, kunne 
ikke føre til andet resultat (præmis 66)

 Konklusion: Vagttjeneste med krav om 
fysisk tilstedeværelse er  arbejdstid selv om 
mulighed for hvile, når arbejdsindsats ikke 
er påkrævet 

EU-Domstolens dom af 9. september 2003, C-151/02 – JAEGER
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Domstolen fandt:

”Selvom det arbejde, der udføres 
under en vagttjeneste, ikke har 

samme intensitet og omfang som 
det, der udføres i løbet af en 

almindelig arbejdsdag, bliver det 
ikke af den grund til hviletid...”

Generaladvokat Dámaso Ruiz-
Jarabo Colomer

Kilde: www.spiegel.de



Registrering af arbejdstid (1/2)

 Sagens tema: Hvorvidt 
arbejdsgivere efter arbejdstids-
direktivet mv. er forpligtet til at 
oprette et system til registrering af 
den daglige arbejdstid

 Sagen handler om sikring af (i) 
daglig hviletid (artikel 3), (ii) 
ugentlig hviletid (artikel 5) og (iii) 
maksimal ugentlig arbejdstid 
(artikel 6)

 De spanske regler fastsætter en 
forpligtelse til at føre et register over 
det af arbejdstagerne udførte 
overarbejde og ved udgangen af 
hver måned, at meddele 
arbejdstagerne og deres 
arbejdstagerrepræsentanter de 
således udførte overarbejdstimer, 
medmindre andet er aftalt

 Forpligtelsen til at føre et register 
vedrører overarbejdstimer, og ikke 
den »normale« arbejdstid

 Forpligtelse til at registrere 
arbejdstiden er fastsat specifikt

 Direktivet fastsætter en forpligtelse 
til at føre et register over arbejde 
udført i særlige tilfælde og ikke en 
forpligtelse til at registrere den 
»normale« arbejdstid 

 Indførelsen af et register over 
arbejdstiden indebærer behandling 
af personoplysninger med risiko for 
virksomhedens uberettigede 
indgriben i arbejdstagerens privatliv 

 Arbejdstidsregler er af særlig vigtig 
betydning og fastsat i Charteret, art. 
31 (2) (præmis 30)

 Direktiv fastsætter ikke konkrete 
bestemmelser om implementering 
og medlemsstater har en skøns-
margin, men de er forpligtet til at 
sikre den effektive virkning af 
reglerne (præmis 41-42)

 Implementering må ikke gøre 
rettighederne indholdsløse (præmis 
43)

Derfor:

 En objektiv og pålidelig fastlæggelse 
af antallet af daglige og ugentlige 
arbejdstimer er afgørende 

EU-Domstolens dom af 14. maj 2019, C-55/18 – DEUTSCHE BANK SAE
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Baggrund Domstolen fandt:Argumenter for spansk regel

… … …
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Registrering af arbejdstid (2/2)

 ”Med henblik på at sikre den effektive 
virkning af de i direktiv 2003/88 
fastsatte rettigheder og den 
grundlæggende rettighed, der er sikret 
ved chartrets artikel 31, 
stk. 2, skal medlemsstaterne følgelig 
pålægge arbejdsgiverne 
en forpligtelse til at indføre et objektivt, 
pålideligt og tilgængeligt system, der 
gør det muligt at måle længden af hver 
enkelt arbejdstagers daglige 
arbejdstid.” (60)

 ” […] tilkommer det […] 
medlemsstaterne ved udøvelsen af det 
vide skøn, de herved er tillagt, […] at 
fastsætte de nærmere bestemmelser om 
et sådant system, navnlig med hensyn 
til hvilken form det skal have og i givet 
fald under hensyntagen til de særlige 
forhold inden for hver af de berørte 
virksomhedssektorer, herunder de 
særlige forhold, der gør sig gældende 
for visse virksomheder, navnlig henset 
til deres størrelse, […]” (63)

 National lovgivning, der ikke 
indeholder en forpligtelse til at 
anvende et instrument, der 
muliggør en objektiv og pålidelig 
fastlæggelse af antallet af daglige 
og ugentlige arbejdstimer, kan ikke 
garantere den effektive virkning af 
direktivet (præmis 50)

 Andre bevismidler (vidner, mails, 
etc.) gør det ikke muligt ”objektivt 
og pålideligt at fastslå” arbejdstiden 
(54)

 ” På baggrund af det ovenfor anførte 
skal […] skal fortolkes således, at de er 
til hinder for en medlemsstats 
lovgivning, der ifølge den fortolkning, 
der er anlagt heraf i national 
retspraksis, ikke pålægger 
arbejdsgiverne en forpligtelse til at 
oprette et system til måling af længden 
af hver enkelt arbejdstagers arbejdstid.” 
(71)

EU-Domstolens dom af 14. maj 2019, C-55/18 – DEUTSCHE BANK SAE
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Indledende bemærkninger

 Baggrund og formål 

 Erstatter 
ansættelsesbevisdirektivet 
(Dir 91/533/EØF)

 Implementeringsfrist: 
1. august 2022

 Supplerer 
arbejdstidsdirektivet 
(Dir 2003/88/EF) m.fl. 

Direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
Krav til ansættelsesbeviset 

”[…] alle arbejdstagere i Unionen med en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesforhold som fastsat i gældende ret, 
ved overenskomst eller i gældende praksis i de enkelte medlemsstater under hensyntagen til Domstolens retspraksis

Hvem kan være pligtsubjekt, art. 1(4)? Arbejdstagerbegrebet

Hvem er omfattet (artikel 1 (2))? 

Nedre grænse, art. 1 (3)

 Frist for udlevering af ansættelsesbeviser forkortes fra 1 måned til 7 kalenderdage (artikel 5)

 Tillæg skal udleveres ved førstkommende lejlighed og senest på den dato, hvor ændringerne træder i 
kraft (artikel 6) 

Frister

Definitioner, artikel 2:

 ”tidsplan for arbejdet”: plan for fastlæggelse af, på hvilke klokkeslæt og dage arbejdet begynder 
og slutter

 ”referencetimer og –dage”: tidsintervaller på bestemte dage, hvor arbejdet kan finde sted efter 
anmodning fra arbejdsgiveren

 ”arbejdsmønster”: måden, hvorpå arbejdstiden og dens fordeling tilrettelægges efter et bestemt 
mønster, som fastlægges af arbejdsgiveren
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Direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
Oplysningspligt vedrørende arbejdstiden

Artikel 4 (2) (l):

”hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende 
forudsigeligt, længden af arbejdstagerens normale 
arbejdsdag eller -uge og eventuelle ordninger for 
overarbejde og betaling herfor og, hvor det er 
relevant, ordninger for vagtændringer”

 Henvisning kan ske til de love, 
administrative eller vedtægtsmæssige 
bestemmelser eller kollektive 
overenskomster, der gælder for disse 
forhold, jf. artikel 4 (3)

Forudsigelige arbejdsmønstre
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Artikel 4 (2) (m)

”hvis arbejdsmønstret er helt eller overvejende uforudsigeligt, skal 
arbejdsgiveren underrette arbejdstageren om:

(i) det princip, at arbejdsplanen er variabel, antallet af garanterede 
betalte arbejdstimer og betaling for arbejde, som udføres ud 
over disse garanterede timer 

(ii) de referencetimer og -dage, hvor arbejdstageren kan pålægges 
at arbejde

(iii)den minimumsvarslingsperiode, som arbejdstageren er 
berettiget til, før en arbejdsopgave påbegyndes, og, hvor det er 
relevant, den i artikel 10, stk. 3, omhandlede frist for 
annullering”

 Ikke muligt at give oplysninger ved henvisning, jf. artikel 
4 (3) e.c. 

Uforudsigelige arbejdsmønstre

Artikel 10 

 Arbejdsgiver kan kun pålægge en arbejdstager helt eller 
overvejende uforudsigelige arbejdsmønstre, hvis 

▪ arbejdet finder sted inden for forudbestemte 
referencetimer og referencedage og

▪ Oplyst herom indenfor en rimelig varslingsperiode 
(minimumsvarslingsperiode fast ved lov eller kollektiv 
overenskomst eller praksis)

 Hvis begge betingelser ikke er opfyldte kan arbejdstageren 
lovligt afvise arbejdsopgaven

 Ret til kompensation, hvis aftalt arbejdsopgave annulleres 

 Ret til anmodning om mere forudsigelige og trygge 
arbejdsvilkår (artikel 12)

 Medlemsstaterne kan beslutte at bestemmelsen fraviges 
ved kollektiv overenskomst (artikel 14)

Mimimumsforudsigelighed ved uforudsigeligt arbejde 

Direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
Oplysningspligt vedrørende arbejdstiden
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Hvem er omfattet reglerne 
om oplysningspligt vedr. 
arbejdstiden (artikel 22)?

 Ansættelsesforhold 
påbegyndt senest 
den 1. august 2022 

 Allerede ansatte efter 
anmodning

Sanktionering

Formodningsregler

Klageadgang, evt. betinget af nachfrist

Ret til oprejsning

Beskyttelse mod ugunstig behandling eller negative følger

Beskyttelse mod afskedigelse og bevisbyrde

(Fortsat) krav om effektiv sanktionering

ARTIKEL 15 (1)

ARTIKEL 15 (1-2)

ARTIKEL 16

ARTIKEL 17

ARTIKEL 18

ARTIKEL 19

Direktiv 2019/1152 om gennemsigtige og forudsigelige arbejdsvilkår
Registrering af arbejdstid og krav til ansættelsesbeviset 



Rådighed – frihed eller arbejdstid?

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
DK-1560 København V
www.les.dk

http://www.les.dk/


22-06-202114

Rådighed eller arbejdstid

• EU-Domstolens dom af 30 april 2020 i sag C-211-19
o Arbejde inden for politiet – særlig beredskabstjeneste ved grænsen – Ungarn

• GA forslag til afgørelse af 13. februar 2020 i sag C-107-19
o Pause med rådighedsforpligtelse inden for to minutter - Tjekkiet

• GA forslag til afgørelse af 28. januar 2021 i sag C742-19
o Arbejdstid ved vagttjeneste inden for militæret – følsomt område



Rådighed eller arbejdstid

• EU-Domstolens dom af 30 april 2020 i sag C-211-19
o Dir. 2003/88 – art. 17, stk. 3, ”I overensstemmelse med stk. 2 

i denne artikel kan artikel 3, 4, 5, 8 og 16 fraviges: […] c) for 
aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at 
sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, 
f.eks. når der er tale om: […] 

o iii) presse, radio, fjernsyn, filmproduktion, postvæsen og 
telekommunikation, ambulancetjeneste, brandvæsen og 
civilbeskyttelse 

o Hovedsagen vedrørte krav på betaling for særlig vagttjeneste 
i PIS i Ungarn – godtgørelse for ekstraordinært 
alarmberedskab

o Ungarske regering – afvisning fordi sagen drejer sig om 
betaling

o EUD – ikke afvisning, da præjudicielle spørgsmål skal 
besvares, fordi den forelæggende ret i tvivl – skal bruge 
fortolkningen mhp. at finde ud af, om der er ret til betaling



Rådighed eller arbejdstid

• Præmis 42
o Det følger deraf, at anvendelsen af artikel 2, stk. 2, første 

afsnit, i direktiv 89/391 på tjenester, der er aktive inden for 
området sundhed, sikkerhed og offentlig orden, kun er 
begrundet i tilfælde af ekstraordinære begivenheder, såsom 
naturkatastrofer eller teknologiske katastrofer, attentater 
eller større ulykker, som er så alvorlige og har et sådant 
omfang, at det er nødvendigt at træffe foranstaltninger, der 
er absolut nødvendige til beskyttelsen af befolkningens liv, 
sundhed og sikkerhed, og hvor det ikke ville være muligt at 
udføre foranstaltningerne på hensigtsmæssig vis, hvis alle 
reglerne i direktiv 2003/88 skulle overholdes 



Rådighed eller arbejdstid

22-06-2021

Insert references or notes here
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Bevisvurdering – præmisserne 44 og 45

• Det fremgår imidlertid ikke af de sagsakter, Domstolen råder over, 
at de overvågningsopgaver ved de ydre grænser, som politiets 
indsatsstyrker varetager, udviser så specifikke kendetegn. Det er 
således ikke godtgjort, at den omstændighed, at der med 
regelmæssige intervaller skal indrømmes et medlem af politiets 
indsatsstyrke ret til hviletid eller hviledage, efter at den 
pågældende har fuldført et vist antal arbejdstimer eller -dage, vil 
skade et væsentligt aspekt ved de opgaver, som denne 
arbejdstager almindeligvis skal udføre, fordi disse opgaver på 
grund af deres iboende særegenheder kun kan udføres uafbrudt 
og udelukkende af denne ene arbejdstager 

• Det tilkommer derfor den forelæggende ret at afgøre, om de 
opgaver, som UO udførte i løbet af den omtvistede periode, blev 
udført under omstændigheder af ekstraordinært alvor og omfang, 
som begrunder, at den i artikel 2, stk. 2, første afsnit, i direktiv 
89/391 fastsatte undtagelse finder anvendelse på dem 

Præmisserne 47 – 50 – forelæggende ret skal foretage 
en indgående prøvelse



Rådighed eller arbejdstid

Artikel 1, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i 
forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden skal fortolkes 
således, at dette direktivs artikel 2, nr. 1) og 2), finder 
anvendelse på medlemmer af ordensmagten, som udøver 
overvågningsfunktioner ved en medlemsstats ydre grænser i 
tilfælde af en tilstrømning af tredjelandsstatsborgere til disse 
grænser, medmindre det, henset til samtlige relevante 
omstændigheder, fremgår, at de udførte opgaver blev udført 
inden for rammerne af ekstraordinære begivenheder, hvis 
alvor og omfang nødvendiggjorde vedtagelsen af 
foranstaltninger, der var absolut nødvendige til beskyttelsen af 
befolkningens liv, sundhed og sikkerhed, og hvor det ikke ville 
være muligt at udføre foranstaltningerne på hensigtsmæssig 
vis, hvis alle reglerne i dette direktiv skulle overholdes, hvilket 
det tilkommer den forelæggende ret at efterprøve 



Rådighed eller arbejdstid

• GA forslag til afgørelse af 13. februar 2020 i sag C-107-19
o Igen et spørgsmål om løn, idet pauserne kun blev 

honoreret, hvis de blev afbrudt
• Definitionen af »arbejdstid« i dette direktiv følger således af 

kombinationen af tre kriterier, nemlig det rumlige kriterium 
(være på arbejdspladsen), kriteriet om autoritet (stå til 
arbejdsgiverens rådighed) og det faglige kriterium (udføre 
sit arbejde eller sine funktioner).



30: Domstolens praksis med hensyn til kvalificeringen af perioderne som 
»arbejdstid« er bygget på en spejlsalseffekt med begrebet »hvileperiode«, som i 
henhold til artikel 2, stk. 2, i direktiv 2003/88 forstås som »det tidsrum, der ikke er 
arbejdstid«. »Arbejdstiden« forstås derfor som modsætning til »hvileperioden«, 
idet disse to begreber udelukker hinanden (7), uden at der findes nogen 
mellemkategori mellem de nævnte begreber. Selv om en sådan binær sondring kan 
forekomme ufleksibel (8), gør ordlyden af direktiv 2003/88 det imidlertid umuligt at 
indføre en »gråzone« mellem arbejdstid og hvileperiode. Der kan således ikke 
afviges fra denne sondring, hvorfor »dét, der ikke falder ind under begrebet 
arbejdstid, falder ind under begrebet hvileperiode, og omvendt« (9).

Rådighed eller arbejdstid – ikke noget midt imellem

22-06-2021

Insert references or notes here

20



• 34: Det fremgår således af Domstolens praksis, at »den afgørende faktor ved 
kvalificeringen af »arbejdstid« i direktiv 2003/88’s forstand er den 
omstændighed, at arbejdstageren er forpligtet til fysisk at opholde sig på det 
sted, som arbejdsgiveren har anvist, og til på dette sted at stå til rådighed for 
denne for straks at kunne erlægge passende ydelser, hvis der er behov herfor. 
Disse forpligtelser, der udelukker, at de berørte arbejdstagere kan vælge, hvor de 
vil opholde sig i perioderne med tilkaldevagt, anses nemlig for at indgå i 
udførelsen af deres arbejde

• Standby-tid med større rådighed over sin fritid er noget andet

Rådighed eller arbejdstid – ikke noget midt imellem

22-06-202121



• Pause: præmis 38 - 40
• i) begrænset bevægelsesfrihed, 
• ii) tidsmæssige krav (to minutter), 
• iii) manglende mulighed for at benytte pausen til personlige og sociale interesser,
• iv) ikke nogen afløser i pausen og
• v) reelt ubrudt varetager sine funktioner og er permanent på vagt

Ikke påvirkes af den sporadiske og uforudsigelige karakter samt hyppigheden af evt. udkald.

• Arbejdstid - ikke alene bør forbeholdes de udkald, som en arbejdstager udfører i 
sin pause, men også mere bredt omfatter det tidsrum, hvori denne arbejdstager 
holder sig til rådighed for sin arbejdsgiver for at kunne rykke ud inden for to 
minutter i tilfælde af behov herfor (præmis 42) – pausen er hviletid!

Rådighed eller arbejdstid – ikke noget midt imellem

22-06-202122



Rådighed eller arbejdstid – ikke noget midt imellem

• artikel 2 i direktiv 2003/88 skal fortolkes således, at den pause, som tilbydes en 
arbejdstager i løbet af dennes daglige arbejdstid, og hvorunder arbejdstageren 
har pligt til at stå til rådighed for sin arbejdsgiver med henblik på at rykke ud 
inden for to minutter i tilfælde af behov herfor, udgør »arbejdstid« i denne 
bestemmelses forstand. Den sporadiske og uforudsigelige karakter eller 
hyppigheden af udkald i denne pause påvirker ikke denne kvalificering.

• Konkret vurdering af den enkelte pauses indgriben og hindring for 
arbejdstageren i fuldt og effektivt at nyde pausen som hviletid – hvis hindring = 
arbejdstid.

22-06-202123



Rådighed eller arbejdstid

GA forslag til afgørelse af 28. januar i sag C742-19

o Vagttjeneste på kasernen 24 timer i døgnet i en uge om 

måneden. Fik betaling for 8 timer, og et vederlag på 20 % af 

lønnen.

o Militærpersonale er omfattet af direktivet, medmindre det er 

visse ”specifikke aktiviteter”

o Sondringen bliver udstrakt til at finde anvendelse også på 

uddannelsen af militært personale som ”specifik”, men 

ordinært arbejde, der er egnet til at blive organiseret, er inden 

for direktivets rammer

o Fravigelse skal være strengt nødvendig for de særlige 

aktiviteter



Rådighed eller arbejdstid

• Vagttjeneste ved militære installationer er principielt ikke en 
specifik aktivitet

• Krav om kontinuitet ikke til hinder for planlægning af arbejdet

• Pligt til at opholde sig  klart at det er arbejdstid
• Direktivet regulerer ikke løn – ” Det står således enhver 

medlemsstat frit for at aflønne sådanne perioder efter eget 
forgodtbefindende.” (pr. 110)

• 1. Direktivet omfatter militært personales almindelige arbejde, det 

er muligt at planlægge – specifikke aktiviteter er ikke omfattet

• 2. Pligt til ophold et bestemt sted er arbejdstid. Dette hindrer dog 

ikke forskellig aflønning for forskellige former for arbejde.



Arbejdstid – Hviletid

• EU-kom.’s fortolkningsmeddelse (FM) fra 24. maj 2017
• Hovedtræk:
• Arbejds- og hviletid skal ikke fortolkes ud fra MS’s lovgivninger, men 

udfra direktivets opbygning og formål. 
• Der findes ikke en ”mellemkategori”; enten er der tale om arbejdstid 

eller også er der tale om hviletid i direktiv 2003/88’s forstand; Der 
henvises bl.a. til Simap (C-303/98) og Jaeger (C-151/02) og til dir. def. 
art. 2, nr. 1 og 2.  FM s. 16.



Arbejdstid - Hviletid

Direktiv 2003/88 – definitioner af arbejdstid og hviletid
• 1) »arbejdstid«: det tidsrum, hvori arbejdstageren er på arbejde og 

står til arbejdsgiverens rådighed under udførelsen af sin beskæftigelse 
eller sine opgaver i overensstemmelse med national lovgivning 
og/eller praksis 

• 2) »hvileperiode«: det tidsrum, der ikke er arbejdstid



EU’s fortolkningsmedd. – 3 kriterier

• Fortolkningsmeddelelsen – de 3 kriterier
• AT er på arbejde og til stede (fysisk) anvist af arbejdsgiveren –

rummelighedskriteriet. Transporttid fra et arbejdssted til et andet vil ofte 
være omfattet og ofte vil transporttid mellem første kunde og sidste kunde 
og hjemmet være arbejdstid (Tyco-sagen C-266/14). FM s. 16-18.

• AT står til rådighed – AT skal straks udføre de fornødne opgaver efter AG’s
anvisninger. I modsætning hertil er AT’s mulighed for at råde over egen 
(fri)tid uden større begrænsninger. Rådighedskriteriet. FM s. 17

• Intensitets- og kontiunitetskriteriet – et ”ikke-kriterie”. Der kan ikke stilles 
krav til at arbejde udføres, så længe AT er til stede og til rådighed, er dette 
nok til at der vil være tale om arbejdstid. FM side 17.



EU’s fortolkningsmedd. – 3 kriterier

• Simap (C-303/98) og Jaeger (C-151/02)
• Læger skulle være til rådighed på hospital, men kunne fx sove under 

rådighedsvagter. 
• Dommene er et godt eksempel på ¨Intensitets- og 

kontiunitetskriteriet” – der kan ikke stilles krav til at arbejde udføres, 
så længe AT er til stede og til rådighed, er dette nok til at der vil være 
tale om arbejdstid.



Det rummelige kriterie under opblødning

• C-Matzak (C-518/15)
• Det essentielle ved afgørelsen er, 
• AT kan opholde sig i eget hjem, men det afgørende er om han frit kan 

råde over sin tid uden større begrænsninger og i sin egen interesse.
• Det rummelige kriterie er således udvidet og fokus synes i højere grad 

lagt på rådigheds- og intensitetskriteriet.



C-344/19 - faktum

• C-344/19
• DJ, teknisk specialist ved et transmissionscenter på en bjergtop i 

Slovenien.
• Afstand til DJ’s sædvanlige bopæl. 
• AG sørgede derfor for at DJ kunne opholde sig i en bolig med køkken, 

dagligstue, soveværelse og badeværelse på transmissionscentret. 
• I perioderne hvor DJ opholdt sig på transmissionscenteret havde han 

vagter fra kl. 12.00 til midnat, hvorefter tiden frem til kl. 6.00 om 
morgenen ansås som hviletid i opholdsboligen. Herefter havde DJ en 
tilkaldevagt fra kl. 6.00 til kl. 12.00. 



C-344/19 - faktum

• C-344/19
• Under tilkaldevagterne kunne DJ i princippet tage hvorhen han ville, men 

dette var dog begrænset af, at han skulle kunne være tilbage på 
transmissionscenteret inden for en time. 

• Ud over tidsfristen, der begrænsede DJ’s muligheder for frit at kunne 
disponere over sin fritid, og fx tage hjem, var der heller ikke mange 
muligheder for fritidsaktiviteter i transmissionscenterets område, hvorfor 
DJ som regel alligevel opholdt sig i transmissionscenterets lokaler.

• Spørgsmålet for EU-domstolen var om tiden under tilkaldevagterne (hvor 
DJ ikke blev tilkaldt) kunne anses for at være arbejdstid eller hviletid. 



C-580/19 – faktum

• C-580/19
• RJ, brandmand. Under tilkaldevagter gjaldt følgende; 
• RJ altid kontaktbar 
• have sin indsatsbeklædning klar
• medbringe et indsatskøretøj, som blev stillet til rådighed af AG. 
• RJ skulle under tilkaldevagterne opholde sig et sted, hvor han kunne 

nå bygrænsen med indsatskøretøjet inden for 20 minutter ved 
udrykning. 



C-580/19 - faktum

• C-580/19
• ikke krav om at blive på et specifikt opholdssted, men 

tidsbegrænsningen skulle kunne opretholdes. 
• RJ blev kun reelt tilkaldt 20 gange ud af i alt 126 tilkaldevagter. 
• EU- Domstolen skulle vurdere, om tilkaldevagterne, hvor RJ ikke blev 

tilkaldt, udgjorde arbejdstid eller hviletid.



C-580/C-344 – hyppigheds- og fristkriterie

• Frist for tilkald kombineret med den gennemsnitlige hyppighed, 
præmis 46 (C-344/19).

• Konsekvenser af kort frist for AT’s muligheder for at kunne for frit at 
kunne disponere over egen tid (præmis 47). 

• En tilkaldevagt med en rimelig frist hvor arbejdstager kan planlægge
personlige og sociale gøremål anses som udgangspunkt ikke være 
arbejdstid, og omvendt vil en responstid på få minutter som 
udgangspunkt udgøre arbejdstid i direktivets forstand (præmis 48).

• MEN konkret vurdering udfra begrænsninger og faciliteter (præmis 
49).



C-580/C-344 – hyppigheds- og fristkriterie

• Frist for tilkald kombineret med den gennemsnitlige hyppighed, præmis 46 
(C-344/19).

• Konsekvenser af kort frist for AT’s muligheder for at kunne for frit at kunne 
disponere over egen tid (præmis 47). 

• En tilkaldevagt med en rimelig frist hvor arbejdstager kan planlægge
personlige og sociale gøremål anses som udgangspunkt ikke være 
arbejdstid, og omvendt vil en responstid på få minutter som udgangspunkt 
udgøre arbejdstid i direktivets forstand (præmis 48).

• MEN konkret vurdering udfra begrænsninger og faciliteter (præmis 49).
• Hyppigheds- og fristkriterie: Hvor mange gange og hvor kort en frist er 

forhold af relevans.



C-580/C-344 – hyppighedsbegrebet

• Handler ikke kun om antal af vagter, hvor der har været tilkald, men 
også antallet og længden af disse tilkald. Jo ofte tilkald forekommer i 
løbet af en vagt og jo længere tid disse tilkald varer – i jo højere grad 
vil dette tyde på ar der er tale om arbejdstid (præmis 52-53).

• Men hyppigheden skal altid vurderes i kombination med fristen for 
tilkald (præmis 54).



C-580/C-344 – hviletidskriterie

• Står AT til rådighed under en vagt, uden at være på et af arbejdsgiver 
anført sted, så kan tilkaldevagten udgøre arbejdstid, hvis 
arbejdstageren ikke kan udfolde sig socialt og familiemæssigt, og 
dermed ikke hvile ordentligt. Det vil sige, at hvis det rummelige 
kriterie ikke er opfyldt, skal et hviletidskriterie – om mulighed for at 
udfolde sig privat i sin fritid være opfyldt for at det overhovedet kan 
være hviletid (præmis 46-47, C-344/19).



Overblik over kriterier

• Rummelighedskriteriet. Hvis dette er opfyldt – hvis AT skal være en 
AG anvist sted, der ikke er AT’s hjem, så er der tale om arbejdstid.

• Rådighedskriteriet. Har fået underkriterier:
- Frist- og hyppighedskriteriet
- hviletidskriteriet

• Intensitets- og kontiunitetskriteriet – et ”ikke-kriterie”. Gælder fortsat.

• Derudover er nogle særlige konkrete forhold der kan gøre sig 
gældende;



C-344/19 – afstand til hjem og begrænsede 
muligheder for at forlade stedet
• en betydelig afstand mellem den bopæl som arbejdstageren har valgt, 

og det arbejdssted som arbejdstageren skal være i stand til at vende 
tilbage til inden for en vis frist – ikke som sådan et afgørende 
kriterium for spørgsmålet om hviletid eller arbejdstid under en 
rådighedsvagt (præmis 41). 

• I tilfælde hvor der ikke var krav om ophold på arbejdsstedet, men 
hvor det i praksis var vanskeligt for arbejdstageren at forlade det 
område, hvor arbejdsstedet lå, gjorde ikke nogen forskel for 
vurderingen, om der fandtes fritidsaktiviteter i det pågældende 
område (præmis 42). 



C-344, arbejdsstedets tilgængelighed, 
sammenfald med bopæl

• Det gjorde heller ikke nogen forskel for vurderingen om arbejdsstedet 
var svært tilgængeligt (præmis 42). 

• Arbejdssted sammenfaldende med arbejdstagerens bopæl er et krav 
om at forblive på arbejdsstedet under en tilkaldevagt ikke tilstrækkeligt 
til, at perioden kan anses for at være arbejdstid, bl.a. fordi 
arbejdstageren i så fald ikke nødvendigvis vil opholde sig langt fra sine 
familiemæssige og sociale omgivelse (præmis 43). 

• Hvis det pga. arbejdets art i praksis ikke findes en realistisk mulighed 
for at forlade stedet, så skal der være en forpligtelse til straks at stå til 
rådighed el. lign., for at der kunne være tale om arbejdstid (præmis 44). 



C-580/19, forblive på bopæl/særligt udstyr og 
køretøj/besvarelse pr. tlf.
• Hvis AT forpligtet til at blive på bopæl (uden bevægelsesfrihed) eller 

forpligtelsen til at være iført særligt udstyr, er relevante for 
vurderingen – taler for arbejdstid (præmis 49).

• Særligt køretøj til rådighed, der gør det muligt at bryde 
færdselsreglerne eller at arbejdstageren har mulighed for at besvare 
arbejdsgiverens henvendelser pr. tlf. uden at møde op noget sted, 
relevant for vurdering – taler for hviletid (præmis 49). 

• Men ingen af disse forhold er absolutte regler.



Er vi blevet klogere?

• Ja, men måske lidt…



C-585/19 – flere ansættelsesforhold

• Hvad siger C-585/19?
• 2 ansættelsesforhold – arbejdstidsvurdering samlet eller hver for sig?
• Samme AG, samlet vurdering – næppe overraskende



Baggrund

Kørsel til første og fra sidste kunde medregnes ikke i arbejdstiden

 Sagens tema: Hvorvidt en udkørende sælger havde 
krav på betaling for kørsel til første og fra sidste 
kunde

 I sælgerens ansættelsesaftale var anført, at 
arbejdstiden var 37 timer om ugen, men at der i 
visse situationer ville blive behov for øget 
arbejdsindsats. Der var ingen bestemmelse om 
overarbejdsbetaling i ansættelseskontrakten eller i 
virksomhedsoverenskomsten, som sælgeren var 
omfattet af

 Sælgeren fik stillet bil til rådighed, men ikke nogen 
kontorarbejdsplads, idet arbejdet blev udført som 
udkørende sælger med udgangspunkt fra hjemmet

 Sælgeren blev opsagt i foråret 2018 på grund af for 
dårligt salg og rejste i denne forbindelse en række 
krav, herunder om betaling for overarbejde

 I sin opgørelse over arbejdstid havde sælgeren 
medregnet kørsel til første kunde og kørsel hjem 
efter sidste kunde

 Landsretten tiltrådte af de grunde, som byretten anførte, at køretiden til 
den første kunde og fra den sidste kunde, hvor arbejdet udføres med 
udgangspunkt fra hjemmet, ikke skal medregnes i arbejdstiden, når det 
ikke har dækning i ansættelsesaftalen eller overenskomsten

 Byretten havde konstateret 

Der er uden dækning i ansættelsesaftale eller overenskomst ikke noget grundlag at 
antage, at køretiden til den første kunde og hjem fra den sidste kunde på dagen i 
tilfælde som det foreliggende, hvor arbejdet udføres med udgangspunkt fra 
hjemmet, som en almindelig regel skal kunne medregnes i arbejdstiden.

i. at selv, hvis der i særlige tilfælde kunne kræves en sådan betaling –
hvis køretiden har udgjort en uforholdsmæssig stor del af arbejdstiden 
– skulle kørsel fra hjem til normal arbejdsplads i hvert fald trækkes fra

 Landsretten fandt, at det ikke er et usædvanligt vilkår for udkørende
sælgere, at arbejdstiden starter ved første kunde og slutter ved 
færdiggørelsen af besøget hos sidste kunde, og at det alene er køretiden 
mellem kunderne, der medregnes i arbejdstiden

 Derudover var der ikke ført bevis for, at han havde udført arbejde, som 
gik ud over rammerne for, hvad han var forpligtet til, og derfor var der 
ikke grundlag for krav om overarbejde.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2021
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Domstolen fandt:



Besvarelse af telefonopkald i frokostpause var ikke arbejdstid

 Sagens temaer:

▪ Hvorvidt besvarelse af telefonopkald i 
frokostpause berettigede efterbetaling af 
løn

▪ Hvorvidt kortere pauser kan tilgodese 
pausernes formål efter arbejdstidsloven

 En administrationsmedarbejder opsagde sin 
stilling efter at have været sygemeldt med 
stress. Medarbejderen rejste krav om 
efterbetaling for løn i frokostpauserne samt 
godtgørelse efter arbejdstidsloven for, at 
pausens formål ikke blev tilgodeset 

 Det fulgte af medarbejderens 
ansættelseskontrakt, at den ugentlige 
arbejdstid var 37 timer ekskl. frokostpause 
og at der lejlighedsvis ville forekomme 
overarbejde, som ikke blev honoreret 
særskilt

 Medarbejderen forklarede under sagen, at 
hun i større omfang besvarede telefonopkald 
og løste andre opgaver i sine frokostpauser

 Landsretten lagde til grund, at det havde 
påhvilet medarbejderen at besvare 
telefonopkald i sin frokostpause, og at det 
navnlig i den første del af ansættelses-
forholdet var sket i betragteligt omfang

 Landsretten fandt dog, at medarbejderen 
ikke havde ført bevis for, at hun på grund af 
besvarelse af telefonopkald i frokostpauserne 
havde være pålagt at arbejde mere, end hun 
ifølge ansættelseskontrakten var forpligtet til

 Landsretten lagde blandt andet vægt på, at 
medarbejderen ifølge ansættelseskontrakten 
var forpligtet til at påtage sig overarbejde 
uden honorering, at medarbejderen var 
steget ganske betragteligt i løn (over 40 
procent) under hendes ansættelse på 3,5 år, 
samt arbejdets indhold og omfang i øvrigt

 Landsretten frifandt derfor arbejdsgiveren 
for kravet om efterbetaling af løn

 Landsretten fandt, at der hverken efter 
ordlyden af arbejdstidslovens § 3 eller 
forarbejderne til bestemmelsen stilles krav 
om, at en pause skal have en bestemt 
længde, eller at en frokostpause skal vare 
30 minutter

 Landsretten fandt desuden ikke grundlag for 
at anse flere korterevarende pauser, som 
hver især tilgodeså pausernes formål, for at 
være i strid med bestemmelsen eller lovens 
hensigt

 På den baggrund fandt landsretten, at det 
ikke var godtgjort, at medarbejderen ikke 
havde haft mulighed for at holde pauser af et 
sådant omfang, at pausernes formål blev 
tilgodeset

 Landsretten frifandt derfor arbejdsgiveren 
for kravet om godtgørelse for brud på 
arbejdstidsloven

Østre Landsrets dom af 9. november 2020
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Baggrund Tilgodeså pauserne formålet?Var telefonopkald i frokostpause overarbejde?
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Pause



Særlige aftaler om arbejdstid for vandrende 
arbejdskraft – udfordring (eller mulighed)?

Partner, advokat (L) Michael Møller Nielsen
16. juni 2021
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22-06-2021

Arbejdstidsdirektivet
Regler, fravigelsesmuligheder og 

implementering i dansk ret



”(…) minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med tilrettelæggelse af 
arbejdstiden.”

Direktivets artikel 1: Formål og anvendelsesområde

Arbejdstidsdirektivet indeholder



Arbejdstidsdirektivet – direktiv 2003/88/EF af 4. 
november 2003 

• Daglig hviletid
• Pauser
• Ugentlig hviletid
• Maksimal ugentlig arbejdstid
• Årlig ferie
• Natarbejde
• Sikkerheds- og sundhedsbeskyttelse
• Arbejdsrytme 
• Referenceperioder



”Det bør fastsættes, at visse bestemmelser i nærværende 
direktiv kan fraviges af henholdsvis medlemsstaterne 
eller arbejdsmarkedets parter. I tilfælde af fravigelse bør 
der som generel hovedregel ydes de pågældende 
arbejdstagere tilsvarende kompenserende hvileperioder. 

Direktivets præambel (16)



Fravigelsesmuligheder fra direktivets art. 3, 4, 5, 6, 8 og 16

• Daglig hviletid (art. 3)

• Pauser (art. 4)

• Ugentlig hviletid (fridøgn) (art. 5 (24 + 11 timer))

• Natarbejdets varighed (art. 8)

• Referenceperioder 



Artikel 17(2) - Undtagelsesbestemmelser 

”De undtagelser, der er angivet i stk. 3, 4 og 5, kan fastsættes 
ved love eller administrative bestemmelser eller ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, 
forudsat at der ydes de pågældende arbejdstagere tilsvarende 
kompenserende hvileperioder, eller (…) på betingelse af, at der 
ydes de pågældende arbejdstagere en passende beskyttelse.”
• Undtagelsesbestemmelserne omfatter bl.a. bestemte 

aktiviteter og medarbejdergrupper, bl.a. 
o a) for aktiviteter, der er kendetegnet ved afstand mellem 

arbejdstagerens arbejdssted og bopæl, blandt andet 
offshorearbejde, eller ved afstand mellem arbejdstagerens 
forskellige arbejdssteder



Artikel 18 - Undtagelsesbestemmelser ved kollektive overenskomster

”Artikel 3, 4, 5, 8 og 16 kan fraviges ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem arbejdsmarkeds parter på 
nationalt eller regionalt niveau, eller i overensstemmelse med 
regler, som disse parter har fastsat ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem arbejdsmarkedets parter 
på et lavere niveau.”

Geografisk afgrænsning ifht. kompetence?



Artikel 18

”De medlemsstater, hvor der ikke findes noget lovbestemt 
system for indgåelse af kollektive overenskomster eller aftaler 
mellem arbejdsmarkedets parter på nationalt eller regionalt 
niveau på de områder, der er omfattet af dette direktiv, eller de 
medlemsstater, hvor der findes en særlig lovbestemt ramme 
herfor, men da inden for grænserne af denne, kan i 
overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis 
tillade, at artikel 3, 4, 5, 8 og 16 fraviges ved kollektive 
overenskomster eller aftaler mellem arbejdsmarkedets 
parter på et passende kollektivt niveau.” 

Kollektivt niveau i Danmark?



Betingelser 

”Fravigelse i stk. 1 og 2 er kun tilladt, hvis der ydes de 
pågældende arbejdstagere tilsvarende kompenserende 
hvileperioder, eller (...) på betingelse af, at der ydes de 
pågældende arbejdstagere en tilsvarende beskyttelse.”

Hvad er det?



Nr. 
22-06-2021

Implementering i dansk ret
Arbejdsmiljøloven og 

hviletidsbekendtgørelsen



Arbejdstidens tilrettelæggelse – arbejdsmiljølovens §§ 50-56 om hvileperioder og fridøgn 

• §§ 50-53: Regler for hvileperiode og ugentligt fridøgn

• § 55: Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, 
under hvilke vilkår §§ 50 og 51 kan fraviges ved aftale

• § 56: I tilfælde af fravigelse efter §§ 50-55 skal der ydes 
tilsvarende kompenserende hvileperioder eller fridøgn, eller 
der skal ydes passende beskyttelse (…)



Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn – BEK nr 324 af 23/05/2002

I medfør af arbejdsmiljølovens §§ 50-56 er der i 
hviletidsbekendtgørelsen fastsat regler om: 

• Hvileperioder og fridøgn
• Rejsetid m.v.
• Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste



Nr. 
22-06-2021

Hviletidsbekendtgørelsen
Fravigelsesmuligheder



Aftaler 

§§ 19-20:  Vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation 
kan aftale fravigelse af reglerne om daglig hvileperiode og omlægning 
af det ugentlig fridøgn – dog med visse begrænsninger – 8 timer for 
hvileperiode og 12 døgn i streg herefter med 2 fridøgn.

§ 21: Vedkommende arbejdsgiverpart og lønmodtagerorganisation kan 
aftale, at reglerne om hvileperiode og fridøgn fraviges i videre omfang 
end nævnt i §§ 19 og 20. Sådanne aftaler er kun gyldige, hvis de 
godkendes af direktøren for Arbejdstilsynet.

§ 25: Aftaler efter bestemmelserne i §§ 19-23 kan opsiges til samme 
tidspunkt og efter samme regler, som gælder for den kollektive 
overenskomst eller aftale for det pågældende område, medmindre andet 
aftales.



Nr. 
22-06-2021

Arbejdstilsynets afgørelse af 24. august 2020 om 
fravigelse af reglerne om ugentligt fridøgn

Arbejdstidsaftale mellem to hollandske 
virksomheder og deres permanente 

samarbejdsudvalg 



Fravigelse af § 4 om ugentligt fridøgn efter § 21 i 
hviletidsbekendtgørelsen

Aftalernes parter
• To hollandske virksomheder, der arbejder globalt
• Permanente samarbejdsudvalg bestående af repræsentanter fra de to 

virksomheders medarbejdergrupper 
Aftalernes indhold
• Arbejde 4 uger uden fridøgn (28 dages arbejde)
• Vagter af ca. 12 timer med ca. 2 timers pause - den effektive daglige 

arbejdstid er ca. 10 timer 
• Fri i 4 uger 
Baggrunden for aftalerne
• Arbejdets karakter og tilrettelæggelse
• Medarbejderhensyn – ønske fra medarbejderne
• Muligheden for at skaffe kvalificeret arbejdskraft fra organisationer 

og underleverandører



”Arbejdstilsynet godkender hermed aftale af 12. juni 
2020 mellem Van Oord Personeels BV og Work Council 
Van Oord NV og aftale af 10. juni 2020 mellem 
Baggermaatschappij Boskalis BV og Boskalis Work 
Council

Arbejdstilsynets godkendelse af 24. august 2020 af aftaler om fravigelse af § 4 i bekendtgørelse om hvileperiode 
og fridøgn m.v. om et ugentligt fridøgn.



Arbejdstilsynets begrundelse – parts- og kollektivitetsbegrebet

• Indgået gyldige aftaler mellem vedkommende 
arbejdsgiverparter og lønmodtagerorganisationer

• Begrebet ”vedkommende arbejdsgiverparter og 
lønmodtagerorganisationer” skal ikke forstås snævert eller 
som noget særligt regionalt og dermed dansk

• Kollektive aftaler kan indgås mellem en enkelt arbejdsgiver 
og ”en flerhed af lønmodtagere”, som skal været etableret i 
en grad, at den kan indgå aftaler

• Der er ikke krav om, at parterne (vel særligt kollektiviteten 
på lønmodtagerside?) skal være etablerede i Danmark



Arbejdstilsynets begrundelse – sikkerhed og sundhed

• Et indgreb i det ugentlige fridøgn har ikke samme 
helbredsmæssige konsekvenser som et indgreb i den daglige 
hvileperiode

• En 4-ugers arbejdstidsplan bestående af ca. 10 timers 
arbejde, 2 timers pause og 12 timers hvileperiode i døgnet 
betyder, at arbejdet kan udføres sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt

• Indkvarteringsforhold egnede til restitutionsformål
• Rigelige kompenserende hvileperioder, idet medarbejderne 

efter 3 udskudte fridøgn får 28 kompenserende fridøgn i 
træk



Nr. 
22-06-2021

Klage til Arbejdsmiljøklagenævnet
Klage fra Fagbevægelsens Hovedorganisation over 

Arbejdstilsynets afgørelse af 24. august 2020



Klageadgang

Hviletidsbekendtgørelsen § 34
Afgørelser kan påklages efter § 81 i arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven § 81
”Klage over en afgørelse truffet af Arbejdstilsynet i henhold til denne 
lov (…) eller i henhold til en EU-forordning vedrørende forhold 
omfattet af denne lov kan indbringes for Arbejdsmiljøklagenævnet, 
inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende”.



Indholdet af FH’s klage - klageberettigelse

• Angiver ikke hjemmel
• FH er de facto part i alle afgørelser, der tager udgangspunkt i 

overenskomster, der fraviger lovgivningen



Indholdet af FH’s klage – den konkrete sag

• Kun danske parter, der kan indgå kollektive aftaler
• Kun danske overenskomster, der kan fravige regler i 

lovgivningen
• I strid med direktivets art. 18(1)

o Fravigelse i kollektive overenskomster eller aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter på nationalt eller regionalt niveau

• I strid med direktivets art. 18(2)
o Danmark har et lovbestemt system for indgåelse af kollektive 

aftaler (Hovedaftalen mellem DA og LO)

• Strider imod krav om et sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
forsvarligt arbejdsmiljø ”og overskrider langt det niveau for 
fravigelse som FH og vores organisationer kan acceptere.”



Virksomhedernes høringssvar - klageberettigelse

Forvaltningsretlig hovedregel 
• Den, som har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, er klageberettiget

o Krav om, at sagen har retlige eller faktiske konsekvenser for klager, og at disse 
konsekvenser er mere udprægede end for de fleste andre

Arbejdsmiljølovens regler
• Arbejdstilsynets interne instruks IN-18-19 om klagesagsbehandling: 

o ”Klageberettiget er adressaten for afgørelsen, men også andre, der berøres af 
afgørelsen”

o Udtømmende liste – faglige organisationer er kun klageberettigede, hvis de 
repræsenterer en klageberettiget. 

• Arbejdstilsynets kvalitetsprocedure G-202: 
o ”(…) arbejdsmarkedets parter vil dog ikke være part i en afgørelse, medmindre 

organisationen i det konkrete tilfælde repræsenterer de ovenfor nævnte parter, da de 
ellers ikke har en individuel interesse i afgørelsen”



Virksomhedernes høringssvar – den konkrete sag

• FH ikke part eller partsrepræsentant i sagen
• Der er ikke hjemmel til at udvide partsbegrebet således at 

FH får partsstatus i alle Arbejdstilsynets afgørelser
• Hverken hjemmel i arbejdsmiljøloven eller efter 

forvaltningsretlige regler til at anse FH for klageberettiget

o To be continued



Perspektivering og debat?

Arbejdsmiljøklagenævnet har ikke truffet afgørelse endnu



Tak for i dag?

Lund Elmer Sandager Advokatpartnerselskab
Kalvebod Brygge 39-41
DK-1560 København V
www.les.dk

http://www.les.dk/
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