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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl i løbet af hver tre på 

hinanden følgende uger. 

8b. Vejtransportvirksomheden 

organiserer førerens arbejde, således at 

føreren kan tilbringe mindst én regulær 

ugentlig hviletid eller ét ugentligt hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 

kompensation for reduceret ugentlig 

hviletid, på sin bopæl eller et andet sted, 

der vælges af føreren, inden udgangen af 

hver fire på hinanden følgende uger. 

Føreren underretter skriftligt 

transportvirksomheden senest to uger før 

en sådan hviletid, såfremt denne vil blive 

afviklet et andet sted end på førerens 

bopæl. Vælger en fører at tilbringe denne 

hviletid på egen bopæl, yder 

transportvirksomheden føreren de 

fornødne midler til at vende hjem til sin 

bopæl. 

 Føreren skal erklære, at en regulær 

ugentlige hviletid eller ugentlig hvil på 

mere end 45 timer, der tages som 
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kompensation for tidligere reducerede 

ugentlige hvil, er blevet tilbragt på en 

beliggenhed, der er valgt af føreren. 

Erklæringen opbevares hos 

virksomheden.  

Or. en 

 

 


