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Transporter foretaget af ar-
bejdstagere uden fast eller
sædvanligt arbejdssted
mellem deres bopæl og den
første og sidste kunde som
arbejdsgiveren har anvist på
dagen, udgør arbejdstid. At
udelukke disse transporter
fra arbejdstiden ville være i
strid med formålet om at
beskytte arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed, der
forfølges af EU-retten, fast-
slår EU-Domstolen i en ny
dom fra den 10. september.

Arbejdstidsdirektivet defi-
nerer arbejdstid som det
tidsrum, hvori arbejds-
tageren er på arbejde og står
til arbejdsgiverens rådighed
under udførelsen af sin be-
skæftigelse eller sine opga-
ver i overensstemmelse med
national lovgivning og/eller
praksis. Det tidsrum, der
ikke er arbejdstid, betragtes
som en hvileperiode.

Selskaberne Tyco Integrated
Security og Tyco Integrated
Fire & Security Corporation
Servicios (Tyco) udfører i de
fleste spanske provinser
virksomhed, der involverer
installation og vedligehol-
delse af sikkerhedssystemer,
som gør det muligt at påvise
indtrængen eller forhindre
indbrud. I 2011 lukkede Ty-
co sine kontorer i provinsen
og knyttede alle sine medar-
bejdere til hovedkontoret i
Madrid.

De teknikere, som er ansat
af Tyco, installerer og ved-
ligeholder sikkerheds-
anordninger i private hjem
og i industri- og handels-
virksomheder i de områder,
hvor teknikerne er tilknyt-
tet, så de har ingen fast
arbejdssted. Dette område,
hvor de arbejder, kan bestå
af en hel eller en del af en
provins og nogle gange
endog flere provinser. 

Arbejdstagerne råder hver
over en firmabil, hvori de
hver dag kører fra deres
bopæl til de steder, hvor de
skal udføre installations-
opgaver eller vedligeholde
sikkerhedssystemer. De be-
nytter dette køretøj til at
komme hjem sidst på da-
gen. Afstanden mellem
arbejdstagernes bopæl og de
steder, hvor de skal udføre

deres arbejde, varierer meget
og kan nogle gange over-
stige 100 kilometer, og det
kan tage op til tre timer at
køre. For at udføre deres op-
gaver er arbejdstagerne hver
forsynet med en mobil-
telefon, som de anvender til
at kommunikere med
hovedkontoret i Madrid. 

Ved slutningen af deres
arbejdsdag modtager
arbejdstagerne en køreplan
over de forskellige steder,
som de – inden for deres
geografiske område – skal
besøge i løbet af den næste
dag samt aftaletidspunkter-
ne med kunderne.

Tyco medregner ikke
transporttiden mellem bo-
pæl og kunden som en del
af arbejdstiden, da der, iføl-
ge Tyco, er tale om hviletid.
Tyco beregner længden af
den daglige arbejdstid ved at
opgøre den tid, der går fra
medarbejdernes ankomst til
dagens første kunde til det
tidspunkt, hvor disse med-
arbejdere forlader den sidste
kunde, idet der udelukkende
tages hensyn til den tid, der
er anvendt på opgaver på
stedet og de mellemliggende
transporter for at komme fra
en kunde til en anden.

Således udgør arbejdstiden
alene arbejdstiden på stedet
og rejserne mellem hver
kunde. 

Inden lukningen af de re-
gionale kontorer beregnede
Tyco medarbejdernes dag-
lige arbejdstid fra deres an-
komst til disse kontorer – for

dér at få udleveret det køre-
tøj, som blev stillet til deres
rådighed, listen over de
kunder, der skulle besøges,
og køreplanen – indtil deres
hjemkomst om aftenen til
de nævnte kontorer for at
aflevere dette køretøj. 

Under sagen, som i øje-
blikket verserer i Spanien,
spørger den forelæggende
ret (Audiencia Nacional –
Landsretten, Spanien) EU-
Domstolen om, hvorvidt
den tid, som en arbejds-
tager, der ikke har noget fast
arbejdssted, bruger på trans-
port ved arbejdsdagens be-
gyndelse og afslutning, skal
betragtes som arbejdstid i
henhold af arbejdstids-
direktivet.

Domstolen fastslår, at når ar-
bejdstagere, som i den
foreliggende situation, ikke
har et fast eller sædvanligt
arbejdssted, udgør den
transporttid, som disse
arbejdstagere bruger på dag-
lige transporter mellem de-
res bopæl og de første og de
sidste kunder, som er anvist
af deres arbejdsgiver, ar-
bejdstid i direktivets for-
stand. 

Domstolen vurderer, at
arbejdstagere i en sådan
situation udfører deres be-
skæftigelse eller deres opga-
ver under hele varigheden
af disse transporter. Arbejds-
tagernes transporter til kun-
derne, som er anvist af deres
arbejdsgiver, er et nødven-
digt middel til at levere
deres tekniske ydelser hos

disse kunder. Hvis ikke disse
transporter blev taget i be-
tragtning, ville dette gøre
det muligt for Tyco at hæv-
de, at kun den tid, hvor
arbejdstagerne udfører deres
aktiviteter om installation
og vedligeholdelse af sikker-
hedssystemer, falder inden
for begrebet arbejdstid,
hvilket ville fordreje dette
begreb og bringe målet om
at beskytte arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed i fare.

Den omstændighed, at
arbejdstagernes transporter
fra begyndelsen og tilslut-
ningen af dagen til eller fra
kunder af Tyco blev betrag-
tet som arbejdstid inden af-
skaffelsen af de regionale
kontorer, viser også, at det
arbejde, der består i at føre
et køretøj fra et regionalt
kontor til den første kunde,
og fra den sidste kunde til
dette kontor tidligere var
blandt de opgaver og aktivi-
teter, som disse arbejdstage-
re havde. Men karakteren af
disse rejser har ikke ændret
sig siden afskaffelsen af de
regionale kontorer. Det er
kun udgangspunktet for
disse transporter, der har
ændret sig.

Domstolen finder således, at
arbejdstagerne står til
arbejdsgiverens rådighed
under denne del af transpor-
terne. I løbet af disse trans-
porter handler arbejdstager-
ne efter instruks fra arbejds-
giveren, der kan ændre
rækkefølgen af kunderne,

annullere eller tilføje en af-
tale. Under den nødvendige
rejsetid – som generelt ikke
kan forkortes – er arbejds-
tagerne derfor ikke i stand
til at bruge deres tid frit og
forfølge deres egne interes-
ser.

Desuden finder Domsto-
len, at arbejdstagerne arbej-
der i løbet af de transporter.
Hvis en arbejdstager, der
ikke længere har et fast
arbejdssted, udfører sit
hverv under sin rejse til eller
fra en kunde, skal denne
arbejdstager også betragtes
som arbejdende i løbet af
denne transport.

I betragtning af at rejse er en
integreret del af at være en
sådan arbejdstager, kan ar-
bejdsstedet for denne
arbejdstager ikke reduceres
til de fysiske områder for
hans arbejde på stedet for
arbejdsgiverens kunder. Det
faktum, at arbejdstagerne
begynder og afslutter trans-
porterne på deres bopæl er
direkte afledt af arbejdsgive-
rens beslutning om at af-
skaffe de regionale kontorer
og ikke af ønsket fra arbejds-
tageren selv. 

At kræve at arbejdstagerne
skal bære byrden for ar-
bejdsgiverens valg ville være
i strid med formålet om at
beskytte arbejdstagernes
sikkerhed og sundhed, der
forfølges med arbejdstids-
direktivet, der omfatter
nødvendigheden af at sikre
arbejdstagere en hvile-
periode.

Køreturen til første og sidste 
kunde tæller som arbejdstid
EU-RET: Rejsetid mellem en ansats bopæl og den første og den sidste kunde i løbet af en arbejdsdag
tæller med i arbejdstiden, hvis man ikke har fast arbejdssted. Det fastslår en dom fra EU-Domstolen.
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Arbejdstids-
direktivet
definerer

arbejdstid som det
tidsrum, hvori
arbejdstageren er på
arbejde og står til
arbejdsgiverens
rådighed under
udførelsen af sin
beskæftigelse eller
sine opgaver i
overensstemmelse
med national lov-
givning og/eller
praksis.

Står man som ansat til rådighed
for sin arbejdsgiver under trans-
porten fra hjemmet og til den
første kunde, samt fra den sidste
kunde og hjem igen, er transport-
tiden at regne for arbejdstid,
viser en dom fra EU-Domstolen.
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Denne artikel om aktuel EU-ret,
som bringes i Jyllands-Posten,
udarbejdes af advokaterne Hans
Sønderby Christensen (H), 
HjulmandKaptain samt advokat
Patrick Goergen, Etude Goergen,
begge specialiserede inden for
området. 


