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Faktark om arbejdstidsregler for mobile lønmodtagere 

Lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere indenfor vejtransportsektoren gælder for mobile 

lønmodtagere, der udfører vejtransport af personer eller gods. Mobile lønmodtagere er chauffører 

og andre, der er en del af det kørende personale, som beskæftiges af en virksomhed, der for 

fremmed eller egen regning udfører personbefordring ad vej eller vejgodstransport. 

Undtaget fra lovens regler er transport i køretøjer med en tilladt totalvægt på under 3,5 tons (inkl. 

påhængs- eller sættevogne), køretøjer til personbefordring af højest 9 personer inkl. fører, 

køretøjer, hvis hastighed ikke må overstige 30 km/t samt forsvarets køretøjer, udrykningskøretøjer 

m.fl. 

Der er ikke foretaget ændringer af de beskrevne arbejdstidsregler. Der er alene tale om nye regler 

for kontrol med overholdelse af reglerne om arbejdstid. Der må forventes en skærpet kontrol med 

arbejdstidsreglernes overholdelse ved overgangen til myndighedskontrol. 

Køre- og hviletidsreglerne gennemgås ikke i dette faktaark. 

 

Definition af arbejdstid 

Ved arbejdstid forstås det tidsrum, hvor den mobile lønmodtager er på sin arbejdsplads og står til 

virksomhedens disposition under udførelse af sin beskæftigelse eller sine opgaver. 

Pauser, hviletid og rådighedstid medregnes ikke til arbejdstiden. 

 

48-timers reglen 

Den mobile lønmodtagers gennemsnitlige ugentlige arbejdstid må højest udgøre 48 timer pr. uge 

beregnet over en periode på 4 måneder. 

 

60-timers reglen 

Den mobile lønmodtagers ugentlige arbejdstid må maksimalt udgøre 60 timer. 

 

Pause 

Mobile lønmodtagere må ikke arbejde mere end 6 timer i træk uden pauser. 

Hvis den samlede arbejdstid er mellem 6 og 9 timer, skal der holdes pause på mindst 30 minutter. 

Hvis der arbejdes mere end 9 timer, skal der holdes en pause på mindst 45 minutter.  

Pauserne kan opdeles i perioder af minimum 15 minutter. 

 

Natarbejde 

Den mobile lønmodtagers daglige arbejdstid må ikke overstige 10 timer inden for et tidsrum på 24 

timer, hvor der udføres natarbejde. Natarbejde defineres i GLS-A’s overenskomster med 3F som 

arbejde i natperioden fastsat til tidsrummet mellem 00.00 og 04.00. 
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Sammenlægning af arbejdstid ved flere arbejdsgivere 

Hvis den mobile lønmodtager arbejder for mere end en arbejdsgiver akkumuleres arbejdstiden. 

Den mobile lønmodtager må altså højest arbejde det anførte antal timer i de ovennævnte regler, 

uanset om det sker for én eller flere arbejdsgivere. Alle former for arbejde, der udføres for andre 

arbejdsgivere, indgår således i opgørelsen af den ugentlige arbejdstid. 

 

Registrering af arbejdstid 

Som arbejdsgiver har man pligt til at registrere arbejdstiden for de ansatte mobile lønmodtagere. 

Registreringen af arbejdstiden skal gemmes i to år efter, at referenceperioden på 4 måneder er 

afsluttet. 


