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Du er ud-
statione-
ret fører
Hvis du udfører transporter 
i en begrænset periode i en 
anden EU-medlemsstat end 
den, hvor din arbejdsgiver er etableret, og du udfører 
følgende typer transporter, er du udstationeret fører.
	● Cabotagekørsel. Den arbejdsgiver, du arbejder for, er ikke 

etableret i den medlemsstat, hvor du udfører indenlandsk 
transport.

	● Tredjelandskørsel. Transport mellem to medlemsstater 
eller mellem en medlemsstat og et ikke-EU-land, og hvor 
din arbejdsgiver ikke er etableret i nogen af disse lande.

	● Kørsel uden last. En tur, der køres i forbindelse med en 
cabotage- eller en tredjelandskørsel, som er omfattet af 
udstationeringsregler.

	● Kombineret transport. Hvis den første eller sidste del af 
en kombineret transport er en tredjelands- eller en 
cabotagekørsel, er du kun udstationeret fører, når du 
udfører den første eller den sidste del.

I tilfælde af vejkontrol, skal du kunne fremvise følgende 
til kontrolløren:
	● en kopi af udstationeringserklæringen (elektronisk eller 

på papir)
	● dokumentation for transporten/transporterne, der finder 

sted i værtsmedlemsstaten (f.eks. et fragtbrev)
	● data fra takografen.

Din arbejdsgiver skal sikre, at du råder over disse 
opdaterede dokumenter.

Hvilken aflønning og andre 
arbejdsvilkår er du  
berettiget til?

Hvis den generelle aflønning og de 
generelle arbejdsvilkår er bedre i det land, 
du er udstationeret til, end i det land, hvor 
din arbejdsgiver er etableret, er du berettiget 

til et højere aflønningsniveau og bedre 
arbejdsvilkår. Hvis niveauet ikke er højere, 

gælder reglerne i etableringslandet.

Du er ikke udstationeret 
fører
Hvis du udfører en af følgende typer transport, er du ikke 
udstationeret fører.
	● En bilateral transport. Kørsel fra den medlemsstat, hvor 

din arbejdsgiver er etableret, til et andet land (i eller uden 
for EU), eller tilbagekørsel fra et hvilket som helst andet 
land (i eller uden for EU) til den medlemsstat, hvor din 
arbejdsgiver er etableret.

	● Begrænsede yderligere pålæsnings- og/eller 
aflæsningsaktiviteter I de medlemsstater eller ikke-EU-
lande, du har passeret under udførelsen af en bilateral 
transport.

	● Transit Kørsel gennem en medlemsstat uden pålæsning 
eller aflæsning.

	● Kørsel uden last. Hvis din kørsel finder sted i forbindelse 
med en bilateral transport.

	● Kombineret transport. Hvis den indledende eller 
afsluttende vejstrækning af en kombineret transport 
består af en eller flere bilaterale transporte.

Hvilken aflønning og hvilke 
arbejdsvilkår er du berettiget til?

Hvis du ikke er udstationeret fører, gælder niveauerne for 
aflønning og arbejdsvilkår i den medlemsstat, hvor din 
arbejdsgiver er etableret.
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