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Executive summary 

Act on safeguarding employees rights in the event of transfer of undertakings (Virksom-

hedsoverdragelsesloven) hereafter VOL came into effect on 1 April 1979. The aim of VOL 

is safeguarding employees’ rights in the event of a change of employer following a trans-

fer of undertaking. VOL specifies the employee's and employer's rights and obligations 

affected by a business transfer. Since the Act came into effect, it has been modified once 

by Act No. 441 of 7 June 2001. VOL implements the Business Transfers Directive 

2001/23/EC, which is a European Union Law that protects employees working in busi-

nesses that are transferred between employers. The Business Transfers Directive is origi-

nally from 1977 (The Acquired Rights Directive 77/187/EEC), and has been codified in 

2001 by Directive 2001/23/EC. 

The formulation of the Directive must be able to accommodate special conditions in na-

tional legislation of the member states and when transcribing the Directive it is essential 

that the translation is done in a prober legislation terminology that is formed within the 

country in which the Directive is implemented. The in practice crucial issues such as the 

extent of the obligations that the acquirer enters are not dealt with in the Danish legisla-

tion work and there are formulations in VOL that leads to even more questions than the 

original Directives own formulations in some crucial areas. As a result, the law has been 

the direct cause of a large number of legal issues that have been resolved through inter-

pretation of the EEC Directive, including preliminary rulings by the European Court of 

Justice (ECJ) as well as some rulings from national courts. Regulation of employee's 

rights in the event of a business transfer is a very complex area. The issue is further 

complicated by the many legal sources within the EU and national law. The legal sources 

require an understanding of the concepts and interpretations, which has occurred over 

the years. 

Due to the above there are some indications that the implementation of the Directive into 

Danish legislation has been insufficient. Given the many legal and interpretation issues, 

that throughout the years have occurred, this thesis will conduct a comparative analysis 

of VOL and the underlying EC Directives in order to examine whether VOL is compatible 

to the Directives or whether there is a possible discrepancy. The thesis will discuss the 

formulation of the respective legal sources and analyze interpretation issues that in this 

regard have occurred. 

The thesis examines the following main issue: 

Is Act on safeguarding employees rights in the event of transfer of undertakings compat-

ible with the underlying Directives? 
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Overall, the comparative analysis provided an unexpected result. In areas where we ex-

pected to find a discrepancy between the Directive and VOL which would provide Danish 

employees worse safeguarding than they are entitled to, there were no such discrepancy 

to be found between the Directive and VOL. In other areas, we found that there are dis-

crepancies between the Directive and VOL. These discrepancies, however, provide better 

safeguarding of Danish employees than they are entitled to in accordance with the Di-

rective and therefore complies with Article 8 (Directive 2001/23/EC). Article 8 provides 

legal basis for the national legislature authority to introduce legislation that provides bet-

ter safeguarding to employees than required by the Directive's minimum requirements. 

Of crucial character we found VOL's failure to implement Article 3. 3 (Directive 

2001/23/EC), which may have significant impact on Danish employees payment and 

working conditions in the event of a business transfer. This lack of legislative provision in 

the VOL means that Danish employees in certain situations are likely to be provided con-

siderably worse safeguarding than they are entitled to. In this area a significant discrep-

ancy is found between VOL and the Directive and a legislative proposal could be required. 
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1. Indledning 

Lov om Lønmodtagers Retsstilling ved Virksomhedsoverdragelse (Lov nr. 111 af 21. 

marts 1979) herefter benævnt VOL trådte i kraft den 1. april 1979. VOL beskytter løn-

modtagers retstilling ved virksomhedsoverdragelser og indeholder reglerne for lønmodta-

gers samt arbejdsgivers rettigheder og forpligtelser ved virksomhedsoverdragelser. Siden 

lovens ikrafttrædelse er den blevet ændret en enkelt gang ved lov nr. 441 af 7. juni 

2001. 

Lovreguleringen af lønmodtagers retsstilling ved en virksomhedsoverdragelse er et me-

get kompleks område. Emnet kompliceres af de mange omfattede retskilder inden for 

EU-ret og national ret. Retskilderne kræver en forståelse for de mange begreber og for-

tolkninger, som i gennem årene er opstået. VOL gennemfører EU's direktiv om lønmod-

tagers retstilling ved virksomhedsoverdragelse. Direktivet, som ofte benævnes virksom-

hedsoverdragelsesdirektivet stammer i sin oprindelige form fra 1977 (direktiv 

77/187/EØF), og er efter ændringer i 1998 ved direktiv 98/50/EF blevet kodificeret i 

2001, hvor direktiv 2001/23/EF har afløst de dengang gældende regler. Direktivets for-

muleringer skal kunne rumme særlige forhold i en række lande, og ved gennemførsels-

lovgivningen er det derfor vigtigt, at omskrivningen af direktivet anvender den arbejds-

retlige terminologi, der er dannet i det pågældende land. 

Udarbejdelsen af VOL påbegyndtes i 1978 af et udvalg nedsat af Arbejdsministeriet med 

repræsentanter fra Arbejdsministeriet, Handelsministeriet, Justitsministeriet, Dansk Ar-

bejdsgiverforening og Landsorganisationen i Danmark. Udvalget begyndte sit arbejde den 

6. oktober 1978, og allerede den 18. januar 1979 afleveredes lovforslaget med bemærk-

ninger til arbejdsministeren. Med en enkelt mindre ændring var loven en konfirmering af 

udvalgets forslag. Ifølge Andersen et al. (2009: 25), har den hurtighed, udvalget viste 

ved udarbejdelsen af lovforslaget, betydet en manglende kvalitet i arbejdet. De i praksis 

helt afgørende problemstillinger, såsom omfanget af de forpligtelser erhververen indtræ-

der i, er ikke berørt i arbejdet, og i VOL er der indarbejdet formuleringer, som giver an-

ledning til større tvivl end EØF-direktivets egne formuleringer på en del afgørende områ-

der. Som følge deraf har loven været den direkte årsag til et stort antal retsspørgsmål, 

der er blevet løst via fortolkning af EØF-direktivet, herunder præjudicielle afgørelser ved 

EF-domstolen samt en del domstolsafgørelser, der i dag har fastsat en hensigtsmæssig 

praksis. Loven har yderligere i litteraturen været udsat for kritik, ligesom Danmark er et 

af de lande, der har haft flest fortolkningsspørgsmål vedr. VOL behandlet ved EF-

Domstolen.  

Ud fra ovenstående kan det indikere, at der er tale om en utilstrækkelig implementering 

af direktivet i dansk lovgivning, og uagtet fællesskabsrettens hensigt med sammenligne-
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lighed på området, er dette så i praksis ensbetydende med, at EU-retten og national ret 

altid er forenelig? På baggrund af de mange rets- og fortolkningsspørgsmål der i gennem 

årene er opstået, vil afhandlingen foretage en komparativ analyse af VOL og de bagved-

liggende direktiver. For at have en klar forståelse for alle de arbejdsretlige aspekter en 

virksomhedsoverdragelse kan medføre, vil afhandlingen fortolke hhv. direktiv 

77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF samt VOL, for derigennem at undersøge om VOL er 

forenelig med direktiverne, eller om der er en mulig diskrepans. Afhandlingen vil diskute-

re de respektive retskilders formuleringer samt analysere fortolkningsspørgsmål, som er 

opstået i denne anledning.  

 

1.1 Problemfeltet 

På baggrund af forskellige artikler bl.a. af advokat Kim Schioldann ”Arbejdsretlige pro-

blemstillinger i forbindelse med fusion af virksomheder” fra UfR 1999 s. 366-370, og arti-

kel af advokat Henrik Karl Nielsen ”Kollektive overenskomster og virksomhedsoverdra-

gelse – nyere teori og domme” fra Juristen nr. 1 1996 s. 16-28, Erhvervsministeriets 

”Rapport fra arbejdsgruppen vedr. medarbejderforhold” fra 27. september 1999 og ved 

gennemlæsning af forskellige domme har dette emne vakt vores interesse. Artiklerne, 

rapporten og dommene har givet os indtryk af at hhv. VOL og direktivernes bestemmel-

ser giver anledning til en del fortolkningsspørgsmål. Ud fra dette har vi iagttaget, at der 

er nogle områder, hvor der muligvis kan være uoverensstemmelse mellem VOL og direk-

tiverne mht. fortolkningen af nogle af bestemmelserne. Disse tvivlspørgsmål og uover-

ensstemmelser har motiveret os til at undersøge dette emne nærmere. På baggrund af 

dette ønsker vi at foretage en komparativ analyse af VOL og direktiverne i gennem en 

undersøgelse af retspraksis inden for det materielle anvendelsesområde for hhv. VOL og 

direktiverne. 

Det primære formål med analysen er at konstatere, om der er forenelighed mellem VOL 

og direktiverne. Vi vil nå dette mål ved at analysere retspraksis i forhold til VOL ved dan-

ske domstole, hovedsagligt Arbejdsretten, og retspraksis ved EF-Domstolen i forhold til 

direktiverne for at se, om der er anvendelsesområder, begreber, bestemmelser eller de-

finitioner, der fortolkes forskelligt ved hhv. danske domstole og EF-Domstolen. Set fra 

lovgivningsmyndighedernes synspunkt vil det være interessant, om der er områder, hvor 

Danmark ikke har implementeret direktivet tilstrækkeligt, og Danmark dermed ikke lever 

op til sine forpligtelser jf. Amsterdam-traktatens artikel 249. Det vil ligeledes være inte-

ressant, om der er områder, hvor VOL regulerer videre end formålet med direktiverne, 

dvs. hvor der er tale om en overimplementering. Afhandlingen giver dermed et overblik 

over foreneligheden med bestemmelserne i VOL sammenholdt med de bagvedliggende 
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direktiver. Afhandlingens konklusioner vil yderligere være et produkt, der vil kunne have 

interesse for lovgivningsmyndighederne i forhold til, om VOL skal tilpasses eller udvides 

med flere og klarere definerede bestemmelser. Afhandlingen kan ligeledes have interesse 

for arbejdsmarkedets parter, da det vil kunne fungere som rettesnor ved fortolkning af 

forskellige problemstillinger. 

Som skildret i indledningen har VOL givet anledning til en del fortolkningsspørgsmål 

grundet formuleringer i loven. Denne afhandling vil analysere regelsættenes ordlyd samt 

betydningen af disse formuleringer for retspraksis. Trods fællesskabsrettens store på-

virkning af retsforholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver forudsætter de ansættel-

sesretlige direktiver ikke gennemgående fællesskabsretligt arbejdsretlige begreber, men 

overlader fastlæggelsen heraf til de enkelte medlemsstater og definitioner fastsat via 

national retspraksis. Dette har i gennem årene blandt andet givet anledning til en del 

tvivl om, hvorvidt den danske lov finder anvendelse på forskellige områder. Direktivet 

tager på flere områder ikke stilling til centrale begreber, men overlader det som sagt til 

medlemsstaterne selv at afgrænse begreberne.  Afhandlingen vil indeholde en analyse og 

afgrænsning af centrale begreber for at klarlægge, hvordan disse er defineret og for at 

analysere retsvirkningen af disse afgrænsningsspørgsmål for henholdsvis direktiverne og 

loven. 

I 2001 blev der i den oprindelige lov indført tilføjelser i form af ændrede bestemmelser 

og tilføjelsen af nye bestemmelser. Afhandlingen vil analysere disse nye bestemmelsers 

enkelte dele og vurdere, om de er i overensstemmelse med direktivet. Afhandlingen vil 

ligeledes belyse om ændringen i bestemmelsernes ordlyd har medført uklarheder. 

Afhandlingen behandler et emne, som umiddelbart ikke tidligere har tiltrukket opmærk-

somhed fra studerende og kun i mindre omfang har været genstand for en dybdegående 

analyse. Enkeltvise regler i hhv. direktiverne og VOL er naturligvis blevet sammenholdt, 

men VOL’s forenelighed med de bagvedliggende direktiver er ikke direkte undersøgt ved 

en komparativ analyse af de enkelte bestemmelser i VOL og direktiverne. Ved en mulig 

diskrepans kan der stilles spørgsmålstegn ved, om Danmark lever op til sine traktatretli-

ge forpligtelser og derved give anledning til ændringsforslag til VOL. En mulig diskrepans 

vil især være interessant, hvis det konstateres, at Danmark har en lov, som faktisk stiller 

lønmodtageren ringere, end hvad de er berettiget til jf. direktivet.  
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1.2 Problemformulering 

Med afsæt i ovenstående problemfelt ønskes der igennem en komparativ analyse af VOL 

og de bagvedliggende direktiver, hhv. direktiv 77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF at 

besvare følgende hovedproblemstilling: 

 

Er Virksomhedsoverdragelsesloven forenelig med de bagvedlig-

gende direktiver? 

 

Som led i besvarelsen af ovenstående problemstilling findes det nødvendigt at belyse 

nedenstående underspørgsmål: 

1. Igennem en analyse af retspraksis; hvilket anvendelsesområde og definitioner er 

så gældende for hhv. direktiv 77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF samt VOL? Er 

der definitioner, hvor afgrænsningen medfører en uoverensstemmelse mellem di-

rektiverne og VOL? 

2. Er der områder, hvor VOL overimplementerer direktivet og lønmodtagerne får en 

bedre beskyttelse end efter direktivet, eller modsat er der områder, hvor direkti-

vet underimplementeres i VOL, og Danmark derigennem ikke opfylder sine trak-

tatretlige forpligtelser og stiller lønmodtagerne dårligere end efter direktivet?  

3. Har tilføjelserne i den oprindelige lov påvirket foreneligheden mellem direktiverne 

og VOL? 

Nedenfor er givet en uddybning af underspørgsmålene for at tydeliggøre, hvordan de 

hver især bidrager til besvarelsen af hovedspørgsmålet: 

 

Ad 1): 

Formålet med dette underspørgsmål er at analysere, om der er forskel på, hvorledes EF-

Domstolen definerer centrale begreber og direktivernes anvendelsesområde i forhold til 

den retspraksis, der bl.a. er skabt på baggrund af EF/EU-retlige retsspørgsmål, der er 

taget stilling til ved EF-Domstolen, og hvorledes danske domstole definerer centrale be-

greber og VOL’s anvendelsesområde i forhold til den retspraksis, der er skabt på bag-

grund af nationale retsspørgsmål, der er taget stilling til ved danske domstole. 
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Ad 2): 

Formålet med dette underspørgsmål er at analysere, om der er områder, hvor VOL regu-

lerer videre end direktivet og lønmodtagerne får en bedre beskyttelse, uden at der er 

hjemmel i direktivet trods de store frihedsgrader til national tilpasning, direktivet giver. 

Og i så fald sådanne områder forekommer, hvilken betydning det har for foreneligheden. 

Yderligere er formålet at analysere, om der er områder, hvor VOL forekommer utilstræk-

keligt trods bestemmelser i direktivet, der skulle have været implementeret. Og hvis så-

danne områder forekommer, hvilken betydning det har for foreneligheden. 

 

Ad 3): 

Formålet med dette underspørgsmål er at analysere, om de ændringer og tilføjelser af 

nye bestemmelser til den oprindelige lov, der ikke alle er begrundet af kodificeringen af 

det oprindelige direktiv, har betydning for foreneligheden. Dvs. skaber de nye bestem-

melser uoverensstemmelser mellem VOL og direktivet, som ikke var til stede før disse 

ændringer og tilføjelser, eller modsætningsvis bidrager de nye bestemmelser til en over-

ensstemmelse. 

 

1.3 Afgrænsning 

Hovedformålet med opgaven er som nævnt at vurdere, om VOL er forenelig med de bag-

vedliggende direktiver. Afhandlingen vil derfor kun behandle de arbejdsretlige problem-

stillinger i det omfang, de er relevante for besvarelse af problemformuleringen. Der vil 

derfor ikke være en generel behandling af arbejdsretten og arbejdsretshistorien, med-

mindre der specifikt er behov for det i de respektive kapitler, lige som afhandlingen ej 

heller vil behandle øvrige juridiske, økonomiske og skattemæssige problemstillinger, som 

kan være relevante ved en virksomhedsoverdragelse. 

Afhandlingen koncentrerer sig om, hvor vidt der er uoverensstemmelse mellem den ma-

terielle retstilling mellem VOL og direktiverne, og i så fald omfanget af uoverensstemmel-

serne. Afhandlingen vil kun inddrage arbejdsretlige forhold i relation til virksomhedsover-

dragelser behandlet inden for EØF og EU’s jurisdiktion. Der vil derfor ikke blive inddraget 

internationale forhold behandlet uden for disse områder. 

Grundet begrænsninger i afhandlingens størrelse har det været nødvendigt at undlade 

fyldestgørende referater af dommene i selve analysen. Yderligere er dommene ikke ved-

lagt som bilag til afhandlingen grundet det store kvantitative omfang (ca. 900 sider). 
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Som bilag er dog vedlagt en skematisk oversigt over samtlige domme, der har indgået i 

analysen, hvori det er angivet, hvilken bestemmelse dommen tager stilling til. 

 

1.4 Metode 

Dette afsnit danner et overblik over baggrunden for afhandlingens form, herunder hvor-

dan undersøgelsen er tilrettelagt samt uddyber det empiriske grundlag og valg af meto-

de, der danner grundlag for analysen. Herved får læseren mulighed for selv at vurdere 

validiteten af afhandlingens konklusioner. 

 

1.4.1 Afhandlingens undersøgelsesdesign 

Projektet blev igangsat med en omfattende informationssøgning, hvor der blev indsamlet 

og udvalgt relevant data. Udover retskilderne, består det empiriske grundlag af sekun-

dær data, hvis pålidelighed er blevet evalueret inden anvendelsen. I en juridisk opgave 

som denne, er det fundamentale at få kendskab til al den information, som er retlig rele-

vant for løsningen af den juridiske problemstilling. Den konkrete informationssøgning 

inden for de retskilder, som har betydning for besvarelsen af afhandlingens problemstil-

ling, er her situationsbestemt og gennemført med nøje omtanke for ikke at miste centra-

le informationer. Den gode informationssøgning er en nødvendig forudsætning for rets-

kildeanvendelsen i denne afhandling, og en strategisk planlagt udvælgelse af de søgeste-

der, som vil føre frem til den ønskede information, er således fastlagt. Formålet er at 

klarlægge alle normative faktorer, som skal tages i betragtning, når den endelige besva-

relse skal afgives. 

Da der, i henhold til afhandlingens problemfelt, ønskes en analyse af foreneligheden mel-

lem hhv. direktiv 77/187/EØF, 2001/23/EF og VOL, hvor der foretages en komparativ 

analyse, er det primært de kvalitative metoder, der er anvendt i afhandlingen, for at tje-

ne det forstående kundskabs formål. Ifølge Andersen (1999: 41) er Holme og Solvangs 

definition på hhv. kvalitative og kvantitative metoder, at kvalitativt data primært har et 

forstående kundskabsmæssigt formål, mens kvantitativt data primært har et forklarende 

formål. Kvalitativt data er i stand til at skabe en dybere forståelse af det givne problem-

kompleks, man ønsker at studere. Metoden benytter i meget ringe udstrækning statistik, 

matematik og formler, idet arten af data ikke gør det muligt. De kvalitative metoder vil 

blive effektueret i overensstemmelse med den juridiske metodes fortolkningsmetoder, 

hvorved den forstående kundskab opnås. 
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Empiriindsamlingen af retspraksis er foregået ved analyse af og søgning i litteraturen om 

VOL’s bestemmelser. Ud fra henvisninger i litteraturen til specifikke afgørelser fra hhv. 

EF-Domstolen og danske domstole, hovedsagligt Arbejdsretten, er der udarbejdet en liste 

med afgørelser. Denne liste er blevet suppleret med et antal afgørelser, der henvises til i 

de øvrige afgørelser samt ved gennemgang af Arbejdsretligt Tidsskrift fra 1987-2010. 

Afgørelser fra danske domstole er tilvejebragt via Thomson Online (www.thomson.dk). 

Afgørelser fra Arbejdsretten er tilvejebragt vha. Arbejdsretligt Tidsskrift. Afgørelser fra 

EF-Domstolen er tilvejebragt via EUR-Lex (www.eur-lex.europa.eu), der er en online da-

tabase med adgang til EU-lovgivning og andre offentlige dokumenter, herunder afgørel-

ser fra EF-Domstolen. 

Empiriindsamlingen har resulteret i sammenlagt 128 afgørelser. 25 afgørelser fra danske 

domstole, 48 afgørelser fra EF-Domstolen og 55 afgørelser fra Arbejdsretten, herunder 

Retsformandsafgørelser og Faglig Voldgift. Og derudover en beretning fra Kommissionen 

for De Europæiske Fællesskaber. 

Alle afgørelserne er gennemlæst og fortolket. Der er skrevet referat af afgørelserne, med 

henvisning til hvilke bestemmelser i hhv. direktiverne og/eller VOL afgørelsen tager stil-

ling til, og det er fremhævet, når afgørelserne tager stilling til principielle retsspørgsmål. 

Disse referater med fortolkninger er herefter anvendt til udarbejdelse af den komparative 

analyse af direktiverne og VOL. 

 

1.4.2 Afhandlingens analysemetode 

Afhandlingen er en retsdogmatisk afhandling, der belyser gældende ret i dag. Med hen-

blik på bedst muligt at besvare problemformuleringen, er sædvanlig juridisk metode an-

vendt ved behandlingen af retskilderne. Spørgsmålene i problemformuleringen søges 

besvaret på baggrund af en analyse af den indsamlede litteratur og forarbejderne samt 

retspraksis fra EF-Domstolen og danske domstole. 

Analysen af de udvalgte retskilder, som har betydning for besvarelsen af afhandlingens 

juridiske problemstillinger, sker gennem en række forskellige fortolkningsmetoder. For-

målet med fortolkningen er, at fastlægge den enkelte retskildes juridiske mening for her-

ved at bestemme, hvorledes retskilden præcist indgår i den juridiske argumentation. 

Ved fortolkning af VOL er der som udgangspunkt anvendt en ordlydsfortolkning. Som 

fortolkningsbidrag til loven er afgørelser fra danske domstole samt forarbejderne til loven 

tillagt stor vægt. 
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I overensstemmelse med EF-Domstolens traditionelle ordlydsfortolkning, er der også fo-

retaget en formålsfortolkning ved fortolkning af direktiverne. EF-Domstolen benytter 

denne fortolkningsstil, der adskiller sig fra den, der anvendes ved de danske domstole, 

og anvender stort set ikke forarbejderne. Formålsfortolkning tilsigter derimod at nå frem 

til en retstilstand, der inden for rammerne af ordlyden bedst muligt stemmer med det 

tilsigtede mål, dels i de enkelte retsakters præambler, dels i EU’s overordnede formål. 

Ved en sådan direktivfortolkning vil selve direktivets materielle indhold blive belyst, samt 

om direktivet er korrekt implementeret. Ved fortolkningen af direktiverne er EU-domme 

tillagt stor betydning. 

Ifølge Blume et al. (1990: 256) skelner man traditionelt mellem objektiv og subjektiv 

fortolkningsstil. Forskellen beror på, hvor vidt forarbejderne til loven inddrages ved for-

tolkningen. Forarbejdernes formål er dels at begrunde, hvorfor det er ønskeligt at en lov 

gennemføres, dels at forklare meningen med de enkelte regler i loven. Hvis man ser bort 

fra forarbejderne og udelukkende fortolker lovteksten, vil der være tale om objektiv for-

tolkning. Hvis forarbejderne inddrages ved fortolkningen, er der derimod tale om en sub-

jektiv fortolkning, da man derved tager hensyn til lovgivers hensigt med loven, og tillæg-

ger dette stor betydning. Argumentet for at anvende den subjektive fortolkning er, at 

man sjældent vil kunne få alle detaljer i lovreglen med i lovteksten, uden at den bliver 

for omfattende og svært læsbar. Det er en del af juridisk metode at studere forarbejder-

ne, der inddrages i den juridiske argumentation, og ved at inddrage forarbejderne kom-

mer man ligeledes tættere på de intentioner, lovgiver har haft med udarbejdelsen af lo-

ven. Afhandlingen vil i stort omfang anvende den subjektive fortolkningsstil, således at 

mulige uoverensstemmelser mellem direktiverne og VOL vil kunne analyseres indgående, 

for at klarlægge baggrunden og intentioner bag hhv. direktiverne og VOL. 

I forbindelse med fortolkning af de generelle bestemmelser og præcisering af centrale 

begreber er følgende fortolkningsmetoder yderligere anvendt. Ved beskrivelsen af hver af 

fortolkningsmetoderne er der givet et hypotetisk eksempel på fortolkningsmetoden. År-

sagen til dette er, at give læseren en forståelse af, hvorledes fortolkningsmetoderne skal 

forstås, og hvorledes de vil være anvendt i afhandlingen. 

 Præciserende fortolkning 

 Indskrænkende fortolkning 

 Udvidende fortolkning 

 Modsætningsslutning 
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Præciserende fortolkning 

Ved regelfortolkning tages der udgangspunkt i den sproglige tekst. Fortolkningen analy-

serer den sproglige mening. Sproget kan imidlertid være flertydigt, hvorfor der kan være 

behov for en præciserende fortolkning, hvis formål er at præcisere reglens mening mest 

muligt. Hvis der er behov for det, vil reglens syntaks også blive tillagt betydning jf. Blu-

me (2004: 166). Ved en præciserende fortolkning lægges der også vægt på reglens 

sammenhæng med lovens øvrige regler, samt lovens formål og den kontekst reglen ind-

går i. Det er således konteksten og formålet, der udgør de vigtigste elementer i den 

sproglige analyse ved en præciserende fortolkning. 

Eksempel: En dom kan f.eks. afgøre og præcisere hvilke typer medarbejdere, der vil væ-

re omfattet af VOL ved at præcisere, at det er medarbejdere, der er i et tjenesteforhold i 

forhold til deres arbejdsgiver. 

 

Indskrænkende fortolkning 

Ved en indskrænkende fortolkning vil man, ifølge Blume (2004: 167), fortolke en regel 

således, at situationer, der umiddelbart er omfattet af loven, ikke er omfattet alligevel. 

Eksempel: VOL omhandler lønmodtagere, men omtaler f.eks. ikke selvstændige konsu-

lenter tilknyttet en virksomhed i lovteksten, selvom de i nogle tilfælde betragtes som 

lønmodtagere. En indskrænkende fortolkning vil således fortolke loven således, at selv-

stændige konsulenter ikke er omfattet af loven. 

 

Udvidende fortolkning 

Ved en udvidende fortolkning vil man, jf. Blume (2004: 168), fortolke en regel således, 

at områder, der ikke umiddelbart er omfattet af loven, alligevel vil være omfattet. 

Eksempel: VOL omtaler ikke tjenestemænd i lovteksten, selvom de umiddelbart også 

betragtes som lønmodtagere. En udvidende fortolkning vil således fortolke loven sådan, 

at tjenestemænd også er omfattet af loven. 

En udvidende fortolkning vil være hensigtsmæssig, hvis der foreligger et ureguleret om-

råde i lovgivningen og hvor de argumenter, der begrunder reglen, taler for dens udvidel-

se, og hvor der ikke er hensyn, der taler imod dette. Det er ikke en nødvendighed, at der 

er et ureguleret område, for at anvende en udvidende fortolkning, men der må ikke fin-
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des en anden regel, der efter sin ordlyd er anvendelig i situationen. Den udvidende for-

tolkning betegnes også analogien. 

 

Modsætningsslutning 

Ved fortolkningsmetoden modsætningsslutning vil man, ifølge Blume (2004: 169), fore-

tage en konstatering af, at reglen ikke er anvendelig i den foreliggende situation, og det 

derfor er det modsatte, der finder sted. 

Eksempel: Jf. Virksomhedsoverdragelseslovens § 1, stk. 4, finder loven ikke anvendelse 

på søgående skibe. Modsætningsslutningen vil derfor være, at den finder anvendelse på 

fastforankrede skibe, som ikke er i drift ved sejlads, dvs. ikke-søgående skibe. 

I afhandlingen vil der blive anvendt den fortolkningsmetode for den enkelte lovregel, der 

findes mest hensigtsmæssig under hensynstagen til den subjektive fortolkning af lovreg-

len og forarbejderne. I de tilfælde hvor der ikke entydigt kan udledes en konklusion, vil 

afhandlingen indeholde forfatternes fortolkning på baggrund af de analyserede data. 

 

1.4.3 Metode- og kildekritik 

Afhandlingens empiriske grundlag består hovedsagelig af afgørelser og domme. De ud-

valgte afgørelser kan til tider bære præg af en mangelfuld sagsfremstilling fra den fore-

læggende rets side, således at de udsendte svar har været mindre præcise, end de kun-

ne have været, hvilket kan have betydning for forståelsen af afgørelsen. 

I relation til analyse af litteraturen på området, vil der blive inddraget litteratur fra for-

skellige forfattere. Dette er for at sikre afhandlingens objektivitet, således at den ikke 

bliver en gengivelse af litteraturens mulige subjektive fremstilling. Afhandlingens forfat-

teres subjektive fortolkning vil således først komme til udtryk efter behandlingen af hhv. 

afgørelser og litteratur, og det vil tydeligt fremgå, hvor der er tale om en subjektiv for-

tolkning af afgørelser og litteraturen. 

Som nævnt i metodeafsnittet vil forarbejderne blive inddraget ved fortolkning af lovgiv-

ning grundet de beskrevne fordele. Der er dog også argumenter imod anvendelsen af 

forarbejder, da visse hævder, at det som lovgiver vedtager, er lovteksten, og at det ale-

ne må være det forpligtende for borgerne. I denne afhandling findes forarbejderne dog 

uundgåelige for afhandlingens besvarelse. 
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1.5 Afhandlingens struktur og disposition 

For at skabe overblik over afhandlingens struktur, er der opstillet nedenstående model. 

Derefter findes en disposition for afhandlingen, hvor indholdet af de enkelte kapitler er 

uddybet. 

 

Kapitel 1 – Indledende kapitel 

Denne problemintroducerende del fremstiller og formulerer afhandlingens problemstilling 

med tilhørende underspørgsmål. Kapitlet består af en indledning, som fremlægger pro-

blemfeltet. Derefter uddybes problemfeltet med en beskrivelse af bevæggrunden for em-

nevalg, hvilket udmunder i en problemformulering. Herefter afgrænses emnet, så det 

klart fremstår, hvad problemstillingen indeholder, og sidst i kapitlet fremlægges metoden 

for afhandlingen, herunder kildekritik og strukturen for afhandlingen. 

 

Kapitel 1. 

Indledende kapitel 

Kapitel 2. 

Retskildehierarkiet 

Kapitel 3. 

Gennemførsel af arbejdsretlige direktiver 

Kapitel 4. 

Direktivet og EU-retlige 

spørgsmål 

 

Kapitel 5. 

Virksomhedsoverdragelsesloven 

og nationale retsspørgsmål 

 

Kapitel 6. 

Komparativ analyse af direktivet og VOL 

Kapitel 7 

Konklusion 
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Kapitel 2 – Retskildehierarkiet 

Kapitel 2 vil indeholde en kort redegørelse af retskildehierarkiet, således at hhv. direkti-

vers og særlovgivnings præjudikatværdi i forhold til øvrige retskilder illustreres. Kapitlet 

vil vise VOL og de bagvedliggende direktivers placering i forhold til de øvrige retskilder. 

De øvrige retskilder vil ikke blive beskrevet i dybden. 

 

Kapitel 3 - Gennemførsel af arbejdsretlige direktiver 

Dette kapitel vil behandle gennemførslen af arbejdsretlige direktiver, herunder de gene-

relle krav og overvejelser sådanne gennemførsler indebærer med fokus på dansk ar-

bejdsret. Kapitlet vil redegøre for, hvem direktiverne retter sig mod, hvilke forpligtelser 

de skaber samt beskrive de forskellige implementeringsmodeller medlemsstaterne har at 

vælge imellem. Afslutningsvist vil kapitlet beskrive, hvilken påvirkninger de arbejdsretlige 

direktiver har haft på dansk arbejdsret. 

 

Kapitel 4 - Direktivet og EU-retlige spørgsmål  

I dette kapitel fortolkes de generelle bestemmelser i hhv. direktiv 77/187/EØF og direktiv 

2001/23/EF. Der foretages, med udgangspunkt i direktiverne, en afgrænsning af centrale 

begreber, som er omfattet af regelsættet. I kapitlet analyseres de præjudicielle spørgs-

mål samt andre grundlæggende spørgsmål, som har været anvendt til fortolkningen af 

direktiverne. Analysen af de præjudicielle spørgsmål tager i høj grad afsæt i retspraksis 

fra EF-Domstolen. 

 

Kapitel 5 - Virksomhedsoverdragelsesloven og nationale retsspørgsmål 

Kapitel 5 har en tilsvarende tilgang som det forrige kapitel, men med udgangspunkt i 

VOL.  Igennem en sproglig analyse af loven, læsning af forarbejderne til loven, analyse af 

retspraksis fra danske domstole, i særdeleshed Arbejdsretten skildres i dette kapitel lo-

vens formål, fortolkningen af de generelle bestemmelser samt afgrænsning af begreber. 

National retspraksis inddrages i vidt omfang i dette kapitel. 
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Kapitel 6 - Sammenligning af direktivet og Virksomhedsoverdragelsesloven 

Dette kapitel vil indeholde en komparativ analyse af direktiverne og VOL. Analysen vil 

sammenligne de enkelte bestemmelser og vil diskutere de bestemmelser, hvor der er 

uoverensstemmelser mellem direktiverne og VOL. Ved uoverensstemmelser vil disse bli-

ve fremhævet, og afhandlingens forfattere vil bidrage med deres fortolkning af bestem-

melserne. 

 

Kapitel 7 - Konklusion 

Dette afsluttende kapitel vil samle op på de tidligere kapitlers konstateringer, og derefter 

besvare de i problemformuleringen stillede underspørgsmål for til sidst at besvare hoved-

spørgsmålet. 
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2. Retskildehierarkiet 

2.1 Formål med kapitlet 

Dette kapitel vil indledningsvist give en introduktion til de forskellige retskilder, man ope-

rerer med i dansk ret. Derefter vil der blive givet en uddybende gennemgang af retskil-

dearten regulering, herunder også EU-retlig regulering, som påvirker den danske regule-

ring. Formålet med kapitlet er, at give læseren et holistisk overblik over placeringen af 

hhv. direktiv 77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF samt VOL i forhold til øvrige retskilder 

samt give et overblik over hvem, der kan støtte ret på disse retskilder. Dette er for at 

give læseren et billede af den kontekst hvori direktiverne, VOL og retspraksis befinder sig 

i forhold til hinanden i den senere analyse i kapitel 4, 5 og 6. 

 

2.2 Retskilder 

I dansk ret opererer man med flere typer af retskilder bl.a. regulering, retspraksis, sæd-

vaner og forholdets natur, som uddybes i dette kapitel. Retspraksis vil yderligere blive 

omtalt i kapitel 4 og 5 i forbindelse med gennemgangen af direktiverne og VOL i forhold 

til aktuelle retsspørgsmål. Man kan, ifølge Blume (2004: 76), som udgangspunkt ikke 

tale om et hierarki blandt de respektive retskilder, da alle retskilder anses for ligestillede, 

men inden for hver art af retskilder kan man i nogle tilfælde tale om, at der er et hierarki 

i retskildernes præjudikatværdi. 

 

Regulering 

Regulering anvendes som begreb for de retsforskrifter, der er fastsat af et organ, der er 

tildelt kompetence til dette. Retsforskrifter anvendes som adfærdsregulering, og til at 

styre hvorledes forskellige entiteter interagerer med hinanden. Retsforskrifter karakteri-

seres ved, at de formulerer de regler og de områder, reglerne skal anvendes på. Retsfor-

skrifterne kan være overordnede og beskriver rammerne for anvendelsesområdet (ram-

melove), eller meget specifikke og beskriver det konkrete område meget detaljeret (sær-

love). Derudover kan retsforskrifter være udstedt af et nationalt organ (national lovgiv-

ning) eller et EU-organ (EU-lovgivning). Retsforskrifter bliver uddybet nedenfor i afsnit 

2.3. 

 

 



 

20 

 

Retspraksis 

Begrebet retspraksis anvendes om afgørelser fra domstole, hvor der er taget stilling til 

konkrete tvister og tvivlsspørgsmål inden for et område. Retspraksis opstår, ved at dom-

stolene vurderer de konkrete omstændigheder og sammenholder dem med den gælden-

de lovgivning og de øvrige retskilder og foretager en subsumption. Domstolene fortolker i 

den forbindelse lovgivningens anvendelsesområde og de rammer og betingelser, der skal 

være opfyldt, for at lovgivningen finder anvendelse på det givne område. Modsat kan 

domstolen også vurdere, at de tilstedeværende betingelser ikke er tilstrækkelige i den 

konkrete sag, for at loven finder anvendelse, hvorved lovens konkrete anvendelsesområ-

de vil være uafklaret. Retspraksis er således de slutninger og konklusioner, der kan dra-

ges på baggrund af de behandlede sager. Retspraksis vil i nogle tilfælde kunne anvendes 

på områder, de ikke konkret har taget stilling til, under henvisning til forholdets natur og 

ved analog fortolkning. Inden for retskilden retspraksis kan man tale om et hierarki, da 

en afgørelse fra en overordnet domstol oftest vil have højere præjudikatværdi end en 

afgørelse fra en underordnet domstol, f.eks. har en afgørelse fra Højesteret en højere 

præjudikatværdi end en afgørelse fra Byretten. Dette er dog under hensynstagen til da-

teringen, dvs. alderen på afgørelsen. Anvendelse af retspraksis som retskilde, vil blive 

behandlet yderligere i kapitel 4 og 5, hvor direktiv 77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF 

samt VOL vil blive behandlet i forhold til aktuelle retsspørgsmål. 

 

Sædvaner 

Sædvaner kaldes også retssædvaner og kutymer. Hvor andre retskilder bliver skabt af 

offentlige myndigheder eller af domstolene, forholder det sig anderledes med sædvaner. 

Sædvaner er en retskilde, der opstår som følge af en adfærd blandt de entiteter, der 

normalt er omfattet af de øvrige retskilder. Almindeligvis definerer man ifølge Nielsen & 

Tvarnø (2008: 184-5) en retssædvane som en handlemåde, der er blevet anvendt igen-

nem længere tid, og som er kendt blandt de entiteter, der normalt interagerer med hin-

anden. 

For at dansk ret definerer en handlemåde som retssædvane, skal følgende betingelser 

være opfyldt: 

 Handlemåden skal være anvendt almindelig, stadig og længe 

o Disse objektive krav medfører, at handlemåden skal anvendes af tilnær-

melsesvis alle, den er relevant for, den skal anvendes hver gang det er ak-

tuelt, og den skal have været anvendt i gennem en længere periode 
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 Handlemåden skal give en følelse af forpligtelse 

o Dette subjektive krav gælder for dem, den er relevant for. Handlemåden 

anvendes som følge af bevidsthed om, at der er en forpligtelse til at an-

vende handlemåden 

 Handlemåden skal være kendt af brugerne 

o  Handlemåden binder ikke ubetinget alle, men kun dem der har og bør ha-

ve kendskab til handlemåden. Er handlemåden ukendt af en part, vil man 

derfor kunne argumentere for, at handlemåden ikke omfatter denne part, 

jf. U 1986.615. 

Anser domstolene imidlertid en sædvane for urimelig, vil den ikke have funktion af rets-

kilde. 

 

Forholdets natur 

Retskilden forholdets natur er, ifølge Nielsen & Tvarnø (2008: 189), en samlebetegnelse 

for forskellige hensyn og principper af ubestemt karakter. Forholdets natur er skabt af, at 

domstolene og øvrige retsanvendere lader sig motivere af friere overvejelser og fortolk-

ninger. Man vil f.eks. kunne henvise til forholdets natur på områder, hvor der ikke direk-

te er en anden retskilde, der omhandler dette område, men hvor der er retskilder, der 

behandler et lignende område. Her vil man kunne fortolke de eksisterende retskilder på 

de øvrige områder analogt, således de også omfatter det pågældende område, eller man 

vil kunne henvise til forholdets natur, da området kan have ligheder med andre områder, 

hvor der findes retskilder. Det kan således, ifølge Nielsen & Tvarnø (2008: 191), være 

vanskeligt at skelne mellem forholdets natur som selvstændig retskilde eller som fortolk-

ningsgrundlag for andre retskilder. 

Forholdets natur forekommer oftest i de tidligere stadier af retsudviklingen, hvor der 

eventuelt ikke findes andre retskilder. Da forholdets natur er en subjektiv vurdering fore-

taget af den respektive retsanvender, er det ikke hensigtsmæssigt, at der er risiko for 

variation i disse subjektive vurderinger. Hvis forholdets natur på et område bliver foran-

kret som retskilde, vil det oftest blive indlejret i mere objektive retskilder som f.eks. 

retspraksis eller i lovgivningen, jf. Nielsen & Tvarnø (2008: 192). 
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2.3 Retsforskrifter 

Retsforskrifter er de love og regler, der er udstedt af hhv. nationale eller EU-organer, der 

har fået tildelt kompetence til dette. Inden for retskilden regulering kan man tale om en 

hierarkisk opdeling, da man som udgangspunkt opererer efter lex superior princippet. 

Det vil sige, at f.eks. en regel i Grundloven går forud for en regel i en lov, der igen går 

forud for en bestemmelse i en bekendtgørelse. 

Nedenfor er retsforskrifterne opdelt i hhv. EU-retsforskrifter og danske retsforskrifter. På 

de områder, hvor der er sammenhæng, vil dette blive fremhævet. 

 

2.3.1 EU-retsforskrifter 

EU-retsforskrifterne er opdelt i primær og sekundær regulering. Den primære regulering 

vedrører de EU-retlige forpligtelser EU-medlemslandende imellem i relation til fælles-

skabsretten. 

 

Bindende primærregulering 

Den bindende primærregulering i EU er defineret ved EU-Fællesskabets forfatning, som 

er blevet til ved vedtagelsen af Den Europæiske Fællesakt, Maastricht- og Amsterdam-

traktaterne. Denne regulering vedrører de fællesskabsretlige forpligtelser, den enkelte 

medlemsstat har i forhold til EU-fællesskabet. I relation til denne afhandlings problemstil-

ling findes Amsterdam-traktatens artikel 249, der regulerer den sekundære regulering, at 

have størst relevans. 

 

Bindende sekundærregulering 

Den bindende sekundærregulering er resultatet af EU-institutionernes produktionsappa-

rat. EU-Kommissionen har initiativmonopol på lovgivningsprocessen i EU. Det er, ifølge 

Nielsen & Tvarnø (2008: 128-9), som udgangspunkt EU-Rådet og EU-Parlamentet, der i 

fællesskab vedtager den bindende sekundærregulering. Det er ligeledes EU-Rådet og EU-

Parlamentet, der har til opgave at konsolidere, kodificere og omarbejde direktiver. Den 

bindende sekundærregulering er opdelt i følgende tre typer: 

 Forordninger 

 Direktiver 
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o Forarbejder til direktiver (som dog ikke er bindende) 

 Beslutninger 

 

Forordninger 

Forordninger er retsforskrifter, der er almengyldige. Forordninger er, jf. Amsterdam-

traktatens artikel 249, bindende i alle enkeltheder gældende i alle medlemsstaterne i EU 

og er gældende for de enkelte borgere og virksomheder. På de områder hvor EU-Rådet 

og EU-Parlamentet har hjemmel til at udstede forordninger, er der tale om, at den enkel-

te medlemsstat har afgivet suverænitet på det pågældende område. Forordninger må, 

ifølge Nielsen & Tvarnø (2008: 130), ikke omskrives og skal således anvendes i deres 

EU-retlige form. 

 

Direktiver 

Direktiver er retsforskrifter, der er bindende for enhver medlemsstat, som de rettes til, 

jf. Amsterdam-traktatens artikel 249. Det overlades imidlertid til den enkelte medlems-

stats nationale myndigheder at beslutte form og midler for implementeringen af direkti-

vet. Direktiver bliver sædvanligvis gennemført ved implementering i dansk lovgivning, 

som direktiv 77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF er blevet det i VOL. I kapitel 3 vil øvrige 

implementeringsformer af arbejdsretlige direktiver i dansk ret blive gennemgået. 

 

Forarbejder til direktiver 

Forarbejder til direktiver er som sådan ikke bindende, men beskrives trods dette alligevel 

i denne sammenhæng. Forarbejder/erklæringer der er optaget i EU-Rådsprotokollen kan 

anvendes som et supplerende fortolkningsgrundlag, hvis der opstår fortolkningsspørgs-

mål på baggrund af ordlyden af det respektive direktiv. Forarbejderne kan, ifølge Nielsen 

& Tvarnø (2008: 132), imidlertid ikke anvendes til at udfylde tomrum i reguleringen eller 

til bindende fortolkninger. 

 

Beslutninger 

Beslutninger er, jf. Amsterdam-traktatens artikel 249, bindende i alle enkeltheder, for 

dem de angiver at være rettet til. Beslutninger rettet mod borgere eller virksomheder er 
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direkte anvendelige, og der skal således ikke ske en transformation til national ret. Be-

slutninger, der er rettet mod den enkelte medlemsstat, har på mange måde samme ka-

rakter som et direktiv. 

 

2.3.2 Danske retsforskrifter 

Danske retsforskrifter rangordnes som udgangspunkt efter lex superior princippet, hvor 

en overordnet lov går forud for en underordnet lov. Andre principper kan imidlertid også 

finde anvendelse. Lex specialis princippet gælder, hvor en særlov/speciallov går forud for 

en mere generel lov. Dette skyldes, at der på nogle områder kan være udarbejdet sær-

lovgivning, som også er omfattet af de generelle regler på området. Herudover er der lex 

posterior princippet, der betyder at en nyere lov går forud for en ældre lov. Man kan så-

ledes ikke rangordne retsforskrifterne en-dimensionelt, men er nødt til at betragte dem i 

alle dimensioner. 

 

Grundloven 

Inden for de danske retsforskrifter betragtes Grundloven (Lov nr. 169 af 5. juni 1953) 

som vigtigste retskilde. Den er grundpillen i det danske forfatningsretlige system. Ingen 

underordnede lovregler må være i strid med Grundloven, og ændring af Grundloven 

kræver en meget omfattende proces, bl.a. at ændringsforslag vedtages uforandret af to 

på hinanden følgende folketing og derefter godkendes ved en folkeafstemning. Der er 

således meget begrænsede muligheder for at gennemføre en ændring af Grundloven. 

 

Love 

De retsforskrifter der i væsentlighed finder anvendelse, er de almindelige love. Lovene 

kan være vedtaget efter forslag fra regeringen eller folketinget, eller kan være vedtaget 

til implementering af EU-direktiver, som det f.eks. er tilfældet med VOL, der er en im-

plementering af direktiv 77/187/EØF og kodificeret i 2001/23/EF. Der er for folketingets 

vedkommende frie rammer for vedtagelse eller forkastelse af love, medmindre de strider 

imod Grundloven eller EU-lovgivningen. Direktiver derimod er folketinget forpligtet til at 

implementere ved lovgivning, jf. Amsterdam-traktatens artikel 249, som er omtalt under 

afsnit 2.3.1. Der bør således være konsistens mellem en specifik lov og det bagvedlig-

gende direktiv. Fortolkning af VOL vil blive foretaget i kapitel 5 i forhold til nationale rets-
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spørgsmål. Ved fortolkning af rene lovtekster, vil der være tale om en objektiv fortolk-

ning. 

 

Forarbejder/Bemærkninger 

Forarbejder og bemærkninger er i sig selv ikke bindende retsforskrifter, men omtales 

alligevel i denne sammenhæng, da de ved en fortolkning af en lovbestemmelse vil blive 

inddraget til afklarende fortolkning af tvivlsspørgsmål. Forarbejder og bemærkninger be-

skriver ofte motiverne bag lovforslaget. De er således mere detaljerede end selve lovtek-

sten og beskriver og uddyber i højere grad, hvorledes forskellige begreber i lovteksten 

skal forstås og fortolkes. I forbindelse med fortolkningen af VOL i kapitel 5 vil forarbej-

derne også indgå. Der vil således være tale om en subjektiv fortolkning, da lovgivernes 

motiver og holdninger også vil være genstand for fortolkning. 

 

Lovbekendtgørelser 

En lovbekendtgørelse er en opdatering af lovteksten, der sker i forbindelse med gennem-

førslen af en lovændring. Et eksempel på sådan en lovbekendtgørelse er LBK nr. 710 af 

20. august 2002, som er udarbejdet som følge af Lov nr. 441 af 7. juni 2001, der er lo-

ven om ændring af Virksomhedsoverdragelsesloven fra 1979. 

 

Administrative forskrifter – Bekendtgørelser – Cirkulærer/Vejledninger 

Administrative forskrifter er forskrifter, der er udarbejdet med hjemmel i en rammelov. 

Administrative forskrifter kan enten være bekendtgørelser, der retter sig mod borgerne 

eller virksomheder, eller det kan være cirkulærer/vejledninger, der er udstedt af en 

overordnet offentlig myndighed til en underordnet offentlig myndighed. Administrative 

forskrifter vil ikke blive omtalt yderligere, da de ikke findes relevante i forhold til denne 

afhandlings problemstilling. 
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3. Gennemførsel af arbejdsretlige direktiver 

3.1 Formål med kapitlet 

Kapitlet indeholder en kort redegørelse af den danske arbejdsmarkedsregulering samt 

beskriver de forpligtelser og muligheder fællesskabsretten giver medlemsstaterne, når 

direktiver skal implementeres i national ret. Yderligere beskriver kapitlet de mulige im-

plementeringsformer, samt hvordan Danmark har valgt at gennemføre arbejdsretlige 

direktiver, og hvilken betydning det har haft. Formålet med kapitlet er at give læseren et 

indtryk af, hvorledes arbejdsretlige direktiver kan implementeres, samt hvordan direkti-

verne har påvirket det danske arbejdsmarked. Dette er centralt for forståelsen af, hvor-

dan det danske arbejdsmarked reguleres, samt illustrerer metoderne hvorpå fællesskabs-

retten skaber forenelighed. 

 

3.2 Det danske arbejdsmarked 

I forbindelse med Danmarks indtræden i EF/EU pr. den 1.1.1973 overførtes store dele af 

lovgivningsmagten fra nationalt niveau til EU-niveau, og der er siden opstået en gradvis 

integration mellem EU-retlige kilder og traditionel dansk arbejdsret. I de snart 40 år 

Danmark har været medlem af EF/EU, har der været en stærkt øget lovgivningsaktivitet, 

primært i forbindelse med implementering af EU-direktiver. 

Reguleringen af det danske arbejdsmarked har været kendetegnet ved den såkaldte 

Danske Model, som blev udviklet tidligt i det 20. århundrede. Den Danske Model for ar-

bejdsmarkedsregulering har traditionelt været karakteriseret ved, at regulering og rets-

håndhævelse i vidt omfang blev overladt til arbejdsmarkedets parter gennem kollektive 

overenskomster og ved det fagretlige system. Parterne regulerer i vidt omfang dermed 

selv forholdene på arbejdsmarkedet i gennem de frivillige aftaler, der indgås mellem ar-

bejdsgivere og arbejdstagere. Modellen er baseret på, at der ved de såkaldte trepartsfor-

handlinger mellem arbejdsgiverorganisationer og lønmodtagerorganisationer indgås en 

hovedaftale, som suppleres af kollektive overenskomster. Finansministeriet deltager i det 

omfang hovedaftalen berører finansloven, f.eks. ved ændringer i dagpenge og efterløn. 

Lovgiver holder sig dermed i baggrunden, så længe partnerne kan få en aftale på plads. 

Trepartsforhandlingerne har fundet sted siden Septemberforliget i år 1899, som var den 

første egentlige hovedaftale mellem arbejdsmarkedets parter. Septemberforliget fastslog, 

at arbejdsgiverne havde retten til at lede og fordele arbejdet, og lønmodtagerne fik ret til 

at organisere sig, samt at fagforeningerne var de eneste, der kunne indgå kollektive afta-
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ler om løn- og arbejdsvilkår. Septemberforliget regulerede arbejdsmarkedet helt frem til 

år 1960, hvor en ny hovedaftale blev indgået. 

Med integrationen af EU-retskilder i national ret og med den særegne aftale- og proces-

model, som blev etableret i det 20. århundredes begyndelse til at regulere det danske 

arbejdsmarked, har det medført en del udfordringer for det danske arbejdsmarked. I 

dag, over hundrede år senere, står det stadig mere klart, at denne aftalemodel skal være 

i stand til at virke i en bredere europæisk sammenhæng. Regelarbejdet i EU, som er et 

samarbejde mellem staterne, skaber en fundamental forskel i forhold til det traditionelle 

udgangspunkt i Danmark på det arbejdsretlige område, hvor fastsættelsen af arbejdsret-

lige regler snarere har været et organisationsanliggende end et statsanliggende. 

Ifølge Kristiansen (2002) er udfordringen primært af retlig karakter, idet aftalemodellen 

skal være i stand til løbende at indarbejde den voksende mængde EU-retlige samt andre 

internationale forpligtelser på det arbejdsretlige område. I forhold til de kontinentale lan-

des mere lovregulerede arbejdsretlige systemer, står Danmark i stærk kontrast til dette. 

EU har op til nu været mere inspireret af Den kontinentale Lovmodel end Den nordiske 

Aftalemodel i sin regelvirksomhed. Kristiansen (2002) mener, at den klare danske profil i 

forhold til den toneangivende kontinentale tankegang i EU rejser spørgsmål for dansk 

arbejdsret, herunder om aftalemodellen overhovedet har en fremtid i det nye århundre-

de. 

 

3.3 Direktiver og deres gennemførsel 

De arbejdsretlige EU-direktiver retter sig mod medlemsstaterne, men det fremgår ikke 

eksplicit, hvilke forpligtelser medlemsstaterne har med hensyn til gennemførsel af direk-

tiverne. Som nævnt i foregående kapitel, er medlemsstaterne, ifølge Amsterdam-

traktatens artikel 249, forpligtet til at opnå direktivets mål, men det er overladt til sta-

terne selv at bestemme form og midler for gennemførslen af direktiverne i national ret. 

Medlemsstaterne skal derfor foretage en effektiv gennemførsel af direktiverne, men be-

stemmer selv metoden, hvorpå de vil omsætte direktiverne til national ret. De krav EU-

retten stiller til implementering af direktiver, betyder dog at medlemsstaterne ikke kan 

gennemføre arbejdsretlige direktiver alene ved kollektiv overenskomst, men er nødt til 

også at vedtage lovgivning. EU-traktaten og EF-traktaten er rammetraktater, der inde-

holder regler, der angiver Unionens og Fællesskabets formål og de generelle principper, 

de bygger på samt regler i form af kompetencenormer om EU’s institutioner og lovgiv-

ningsmagt. EF-traktaten indeholder derudover nogle grundlæggende pligtnormer, der 

forbyder eller påbyder visse handlinger. Disse regler retter sig mod medlemsstaterne 
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og/eller borgerne og virksomhederne. Bestemmelserne om arbejdsmarkedet findes 

spredt i EF-traktaten og EU-traktaten. Efter artikel 137, stk. 5 EF gives EU mulighed for 

at vedtage minimumsforskrifter. De nationale lovgivere har inden for EU-traktatens og 

EF-traktatens almindelige rammer fortsat kompetence til at vedtage love, der er gunsti-

gere for lønmodtagerne end EU’s mindste niveau. Denne mulighed har Danmark kun be-

nyttet i beskedent omfang. 

 

3.4. Implementeringsformer 

De forskellige metoder hvorpå et direktiv kan implementeres, er via lovgivning, kollektive 

aftaler eller via en kombination af begge. Uanset hvilken implementeringsform medlems-

staterne vælger, kan staterne have implementeret i fuldstændig overensstemmelse med 

direktivet, overimplementeret eller underimplementeret. 

 

3.4.1. Lovgivning 

Ved lovgivning kan direktivet implementeres, enten ved at omskrive hele direktivet, eller 

ved at vedlægge direktivet som bilag til loven. 

Vælger en medlemsstat at omskrive hele direktivet, omformulerer lovgiver hele direktiv-

teksten, hvorved lovgiver kan inddrage fortolkningsspørgsmål. Fordelen ved denne me-

tode er, at man kan omskrive direktivet til den arbejdsretlige terminologi, som er an-

vendt i det pågældende land. Jo tættere lovgiver holder sig til den oprindelige direktiv-

tekst, jo nemmere er det naturligvis at undgå at fejlfortolke den autentiske lovtekst. Fejl-

fortolkes et direktiv kan domstolene tilsidesætte lovteksten, og dømme den pågældende 

medlemsstat for mangelfuld implementering. Dette skete for Danmark, i sag 143/83 

(Kommissionen mod Danmark), hvor Danmark havde fejlimplementeret direktiv 75/117 

om ligeløn. 

Vælges der i stedet bilagsmetoden udarbejdes en kortfattet lov, der henviser til direkti-

vet, som vedlægges som bilag til loven. Ved denne metode undgår man at omskrive hele 

direktivet samt utilsigtet at fastsætte regler, som er i strid med direktivet. Derimod vil de 

uklarheder, som eksisterer i direktivet, ikke blive fjernet ved en direkte gengivelse, men 

bibeholdes i stedet. 

Ved implementeringen af virksomhedsoverdragelsesdirektivet samt direktiv om kollektive 

afskedigelser er denne rene lovmodel benyttet. Her er der tale om emner, som er van-
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skelige at implementere via kollektive aftaler. Loven er derfor ufravigelig og kan derfor 

ikke fraviges ved kollektive aftaler. 

 

3.4.2. Kollektive aftaler 

Som implementeringsmetode kan kollektive aftaler anvendes, hvor det overlades til ar-

bejdsmarkedets parter selv at implementere regelsættet. For at denne implementerings-

form lovligt kan gennemføre arbejdsretlige direktiver ved kollektive aftaler, skal to betin-

gelser være opfyldt. For det første skal de kollektive aftaler dække samtlige arbejdstage-

re, og for det andet skal de kollektive aftaler til enhver tid opfylde direktivets minimums-

regler. Om disse betingelser er opfyldt, og der derved er sket en korrekt implementering, 

har givet anledning til en del sager1. 

Ved gennemførsel af dele af arbejdstidsdirektivet er implementeringen f.eks. overladt til 

arbejdsmarkedets parter. Først herefter gennemførtes en supplerende implementerings-

lov. Her er aftalemodellen med efterfølgende lovgivning benyttet. For yderligere redegø-

relse om implementering af direktiver ved kollektive aftaler, se nedenfor i afsnit 3.5 om 

direktivernes betydning for dansk arbejdsret. 

 

3.4.3. Kombination af lovgivning og kollektive aftaler 

Dækker de kollektive aftaler ikke alle arbejdstagere, kan medlemsstaten vælge at sup-

plere overenskomsten med en lov, så loven gælder for alle. Ved den blandede lovgiv-

nings- og aftalemodel gennemføres et direktiv ved lov, hvor loven er subsidiær i forhold 

til den kollektive aftale. Denne model er blandt andet anvendt ved gennemførslen af an-

sættelsesdirektivet. 

Som nævnt har Danmark haft tradition for at reguleringen af arbejdsmarkedet sker ved 

kollektiv aftale og ikke ved lovgivning. Danmark har derfor ved implementeringen af EU-

direktiver til stadighed lagt vægt, på at implementeringen i videst muligt omfang kan ske 

ved hjælp af kollektive aftaler. Danmark har i store træk gennemført arbejdsretlige di-

rektiver ved en kombination af lovgivning og kollektive overenskomster. Ved denne me-

tode er loven som nævnt subsidiær i forhold til overenskomsterne. Dvs. loven viger for 

overenskomsterne, og loven gælder kun, når overenskomsterne ikke indeholder tilsva-

rende regler og forpligtelser. Organisationer kan dermed vælge at gennemføre direktivet 

                                                
1 Sag 143/83, Kommissionen mod Danmark, Sag 235/84, Kommissionen mod Italien, Sag 131/84, Kommissio-

nen mod Italien, Sag C-59/89, Kommissionen mod Tyskland, Sag C-91/81, Kommissionen mod Italien. 
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gennem overenskomster med bl.a. den følge, at det er det fagretlige system, som finder 

anvendelse ved eventuelle sager frem for de almindelige domstole. Er direktivet ikke 

gennemført korrekt gennem overenskomsten, så gælder loven. Loven gælder i øvrigt 

også for de lønmodtagere, som ikke er dækket af en overenskomst. 

 

3.5 Direktivernes betydning for dansk arbejdsret 

Som nævnt er Danmark kendetegnet ved den Danske Arbejdsmarkedsmodel. Det har 

betydet, at nogle EU-direktiver ikke bliver implementeret med lovgivning, men i stedet 

via kollektive overenskomster. 

For de nordiske lande, som benytter denne arbejdsmarkedsmodel, har det været et vig-

tigt spørgsmål, om hvorvidt kollektive overenskomster kan anvendes som implemente-

ringskilde på det arbejdsretlige område. Første gang, spørgsmålet blev forelagt EF-

Domstolen, var i den føromtalte danske sag om gennemførsel af ligelønsdirektivet og 

senere i den italienske sag om gennemførslen af direktivet om virksomhedsoverdragel-

se2. 

Som resultat af disse sager har Kommissionen fastholdt, at det i nogle tilfælde ikke er 

nok at implementere direktiver via kollektive overenskomster. Kommissionen fremhæver, 

at det ikke er alle i arbejdsstyrken, som er omfattet af en kollektiv overenskomst og 

dermed heller ikke alle i arbejdsstyrken, som er omfattet af et direktiv, der implemente-

res via kollektive overenskomster. Kommissionen har derfor argumenteret for, at ar-

bejdsretlige direktiver skal implementeres via lovgivning, da det dermed dækker alle ar-

bejdstagere i medlemsstaterne. 

Ifølge Kristiansen (2002) hersker der i dag ikke tvivl om, at kollektive overenskomster 

kan indgå som led i en gennemførsel af et EU-direktiv. Den kollektive overenskomst er et 

middel i artikel 249’s forstand, som kan benyttes ved gennemførslen af direktiver. Der 

skal dog iværksættes ”statslig sikring” i de tilfælde, hvor arbejdsmarkedets parter ikke 

selv fuldt ud kan opfylde direktivets målsætninger. 

I den italienske sag udtalte EF-domstolen: 

”Det fremgår af den italienske regerings egne forklaringer, at kun nogle kollektive over-

enskomster indeholder bestemmelser om procedurer for underretning og konsultation af 

repræsentanterne for arbejdstagere, der berøres af en virksomhedsoverførelse. Uanset 

hvor udbredte og betydningsfulde disse overenskomster måtte være, omfatter de kun 

                                                
2 Sag 235/84, Kommissionen mod Italien 
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visse økonomiske sektorer og skaber ved deres aftaleretlige karakter kun forpligtelser i 

forholdet mellem de arbejdstagere, der er medlemmer af den pågældende fagforening, 

og de arbejdsgivere eller virksomheder, der er bundet af aftalerne.” 

Da kollektive overenskomster kun har retsvirkning mellem overenskomstparterne og 

medlemmerne, og da udenforstående arbejdsgivere og lønmodtagere ikke berøres af 

reglerne i overenskomsterne, har dette betydet, at yderligere lovgivning kræves, for at 

sikre at alle lønmodtagere er omfattet, og direktivets mål er opfyldt. 

I Danmark har man i mange tilfælde valgt, at arbejdsmarkedets parter fortsat implemen-

terer EU-direktiver via kollektive overenskomster, men derudover vedtager Folketinget 

en lov, som implementerer det samme direktiv. Dermed er alle de arbejdstagere, som 

ikke er dækket via en kollektiv overenskomst, dækket via loven. 

Ifølge den arbejdsretlige teori taler man derfor om, at EU-retten har ført til et paradig-

meskifte i dansk arbejdsret, fra at kollektive rettigheder og aftaler var det centrale, til at 

individuelle rettigheder og lovgivning har fået en mere fremtrædende position. Den ar-

bejdsretlige retskildestruktur påvirkes af det stigende antal EU-direktiver, som er blevet 

gennemført via en kombination af lovgivning og overenskomster i Danmark. Lovgivning 

har dermed fået en langt større rolle i dansk arbejdsret. 
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4. Direktivet og EU-retlige spørgsmål 

4.1 Formål med kapitlet 

Indledningsvist vil kapitlet indeholde en kort redegørelse af EF-retspraksis, herunder 

hvordan EF-Domstolen og EFTA-Domstolen fungerer som dømmende magt. EFTA-

Domstolen er inddraget i begrænset omfang og vil derfor ikke blive beskrevet dybdegå-

ende. Derefter følger en analyse af bestemmelserne i virksomhedsoverdragelsesdirekti-

vet. Begreber som har betydning for direktivets forståelse samt anvendelsesområde vil 

blive udredt. Kapitlet inddrager de præjudicielle spørgsmål, som har været forelagt EF-

Domstolen og i begrænset omfang EFTA-Domstolen samt andre grundlæggende spørgs-

mål, som har været anvendt til fortolkningen af direktiverne. Mange præjudicielle 

spørgsmål blev forelagt EF-Domstolen, da det tidligere direktiv fra 1977 var gældende. 

Såfremt ændringsdirektivet har haft en betydning for tidligere retspraksis uddybes dette, 

da formålet er at afklare gældende lovgivning. Overskrifterne i kapitlet artikel 1- 14 refe-

rerer dermed til bestemmelserne i det nyeste direktiv, men der henvises også til de tidli-

gere bestemmelser. 

 

4.2 EU-retspraksis 

Som beskrevet af Nielsen og Tvarnø (2008: 105) er EU et retsfællesskab, hvor medlems-

landenes nationale retssystemer i faldende grad udgør individuelle suveræne systemer, 

idet de integreres i EU-retten, der har vidtgående virkninger i national ret.  

EU og De Europæiske Fællesskaber har en fælles institutionel ramme, der skal sikre 

sammenhæng og kontinuitet i de foranstaltninger, der iværksættes for at nå EU’s mål, og 

hvor Rådet, Kommissionen, Parlamentet og EF-Domstolen er centrale institutioner. Insti-

tutionerne skal udøve deres beføjelser under de betingelser og med de mål for øje, som 

er fastsat dels i EF-traktaten og dels i EU-traktaten. 

Efter artikel 220 EF skal EF-Domstolen, også bare benævnt Domstolen, værne om lov og 

ret ved fortolkning og anvendelsen af fællesskabstraktaterne samt af bestemmelser ud-

stedt af fællesskabsinstitutioner. Domstolens hovedopgave er at sikre en ensartet for-

tolkning af fællesskabsretten, og dens domme har dermed præjudikatsværdi i medlems-

landene. Når en national domstol forelægger Domstolen et præjudicielt spørgsmål, er 

svaret dermed bindene for medlemslandene. Ifølge Nielsen og Tvarnø (2008:172) har 

EF-Domstolen dog været tilbageholdende med at udtrykke sig eksplicit om præjudikat-

værdien af dens domme. 
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4.2.1 EF-Domstolen 

Domstolen består, efter artikel 221EF, af en dommer fra hvert medlemsland og bistås af 

8 generaladvokater. Dommerne varetager ikke nationale interesser og fungerer i afdelin-

ger. Som beskrevet af Nielsen og Tvarnø (2008:124) vælges der til hvervet som domme-

re og generaladvokater personer, hvis uafhængighed er utvivlsom, og som i deres hjem-

land opfylder betingelserne for at indtage højeste dommerembeder, eller som er jurister, 

hvis faglige kvalifikationer er almindeligt anerkendt. Generaladvokatens opgave er at 

komme med et upartisk og uafhængigt forslag til en afgørelse til dommen. Dommeren er 

ikke forpligtet til at følge forslaget, men gør det ofte. 

Ved tvivl om hvorledes et direktivs bestemmelser skal fortolkes, kan medlemsstaterne 

indbringe præjudicielle spørgsmål til Domstolen, jf. traktatens artikel 234. Artiklen be-

stemmer dermed, at såfremt et spørgsmål rejses ved en domstol i en af medlemsstater-

ne, hvor den nationale domstol skønner, at en afgørelse af det forelagte spørgsmål er 

nødvendig før der kan afsiges en dom, kan den nationale domstol anmode EF-Domstolen 

om at afgøre spørgsmålet. Jf. denne bestemmelse kan alle nationale retsinstanser med 

judicielle funktioner, uanset deres placering i retshierarkiet, forelægge præjudicielle 

spørgsmål om fortolkning og gyldigheden af EU-retten, som er opstået ved en for dem 

verserende sag. 

Nationale domstole kan dermed kun fremlægge præjudicielle spørgsmål efter artikel 234, 

hvis der verserer en tvist ved domstolen, og hvor besvarelsen af spørgsmålet er en nød-

vendighed for afgørelsen af sagen. Efter artikel 234 har sidste instans domstole pligt til 

at forelægge præjudicielle spørgsmål, som er opstået i verserende retssager vedr. for-

tolkning af fællesskabsretten. Pligten påhviler den nationale domstol og er uafhængig af 

parternes ønske. I Danmark er Højesteret dermed omfattet af artikel 234. Det samme 

gælder Arbejdsretten og de faglige voldgiftsretter, der jo både er første og sidste instans.  

Danmark har fremlagt en del præjudicielle spørgsmål for EF-Domstolen. Udover Danmark 

har også lande som Italien, Tyskland, Belgien og især Holland forelagt en del fortolk-

ningsspørgsmål vedrørende direktiv 77/187/EØF og direktiv 2001/23/EF for EF-

Domstolen. En sag kan også rejses for Domstolen, ved at Europa-Kommissionen anlæg-

ger sag mod en stat, hvis de ikke overholder deres forpligtelser i henhold til EU’s love. 

Artikel 234 EF foreskriver et samarbejde mellem nationale judicielle organer og Domsto-

len. Domstolen er dermed ikke et alternativ til de nationale domstole. Den dømmer såle-

des aldrig i sager mellem borgere og virksomheder eller mellem borgere/virksomheder 

og nationalstaterne, ligesom der ikke kan appelleres fra en national domstol til EF-
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Domstolen. I præjudicielle sager hjælper Domstolen dermed de nationale domstole med 

at anvende EU-retten i den nationale kontekst. 

Ved fortolkning af afgørelser fra EF-Domstolen, tillægges forarbejderne til direktivet en 

begrænset betydning, især set i forhold til fortolkning af nationale afgørelse, hvor forar-

bejderne til VOL ofte inddrages. Ved en gennemgang af dommene fra EF-Domstolen vil 

man kunne konstatere, at der meget sjældent henvises til forarbejderne.  I det omfang 

forarbejderne til direktivet ikke er gengivet i præamblen, vil de kun blive tillagt begræn-

set vægt ved Domstolens fortolkning. 

Som nævnt i kapitel 1 benytter Domstolen en formålsfortolkning snarere end en streng 

ordlydsfortolkning. Dette følger af at medlemsstaternes forskellige sproglige versioner af 

direktivet ikke altid udtrykker det samme. Domstolen foretager derfor ofte nøje sproglige 

sammenligninger af medlemsstaternes direktivtekster. Dette skete f.eks. ved sagerne 

19/83 (Wendelboe) og 135/83 (Abels), som behandles senere i indeværende kapitel. Til 

fastlæggelse af fortolkningen udføres derfor ofte en undersøgelse af direktivets formål, 

dens bestemmelser, bestemmelsernes placering i direktivet, direktivets opbygning og 

struktur samt dets placering i det fællesskabsretlige system. Dette beskrives ligeledes af 

Klingsten (2002:12). 

 

4.2.2 EFTA-Domstolen 

Den Europæiske Frihandelssammenslutning (European Free Trade Association – EFTA) er 

en international frihandelsorganisation. EFTA omfatter Norge, Island, Liechtenstein og 

Schweiz. EFTA-Domstolen har jurisdiktion i de EFTA-lande, der indgår i EØS-aftalen, og 

omfatter således kun Norge, Island og Liechtenstein. EFTA-Domstolen behandler således 

bl.a. præjudicielle spørgsmål i arbejdsretlige sager, der indbringes af Norge, Island og 

Liechtenstein, på samme måde som EU-medlemsstaterne indbringer sager for EF-

Domstolen. Domme afsagt af EFTA-Domstolen har således samme værdi for de tre lande 

som EU-Domme har for EU-medlemslandene. 

 

4.3 Analyse af præjudicielle spørgsmål iht. til virksomhedsover-

dragelsesdirektivet 

Direktiv 77/187/EØF af 14. februar 1977 blev vedtaget med hjemmel i EØF-traktatens 

artikel 100 (nu EF-traktatens artikel 94). Medlemsstaterne skulle senest implementere 

direktivet den 16. februar 1979.  
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Som beskrevet i indledningen, stammer direktivet i sin oprindelige form fra 1977 og er 

efter ændringer i 1998 ved direktiv 98/50/EF blevet kodificeret i 2001, hvor direktiv 

2001/23/EF har afløst de dengang gældende regler. Direktiv 98/50/EF skulle senest im-

plementeres den 17. juli 2001. Som nævnt er direktivet et minimumsdirektiv, og der er 

forskel på den måde medlemsstaterne har valgt at implementere direktivet på, da direk-

tivet i et vist omfang overlader medlemsstaterne valgfrihed med hensyn til implemente-

ringen. 

Det overordnede formål med direktivet er at beskytte arbejdstagerne, i tilfælde af at de 

får en ny arbejdsgiver i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, således at arbejds-

tagerne ikke stilles ringere end inden overdragelsen. Direktivet giver dermed ikke den 

samme ensartede beskyttelse i alle medlemsstater, men sikrer at arbejdstagerne opnår 

samme beskyttelse efter medlemsstaternes nationale regler efter en virksomhedsover-

dragelse, som de havde inden overdragelsen.   

I sag C-336/95 (Trevejo) fra Spanien blev der taget stilling til virkningstidspunktet for 

direktivet. Sagen omhandlede beregning af en godtgørelse for arbejdstageren, Trevejo, 

idet hans ansættelse ophørte af økonomiske årsager. Godtgørelsen blev beregnet på ba-

sis af arbejdstagernes anciennitet, men den spanske udbetalings fond (svarende til Løn-

modtagernes Garantifond) afslog at tage hensyn til den anciennitet, som arbejdstageren 

havde optjent før den 19. maj 1978, hvor virksomheden blev overdraget. Begrundelsen 

var, at direktivet endnu ikke var implementeret i Spanien, idet Spanien først indtrådte i 

EF i 1986. EF-Domstolen fandt, at direktivet ikke kunne påberåbes i forbindelse med 

virksomhedsoverdragelse, der havde fundet sted på et tidspunkt, som lå forud for udlø-

bet af implementeringsfristen, eller hvor medlemsstaten ikke var medlem af EF/EU. 

Analysen af EU-retspraksis er baseret på 48 afgørelser fra EF-Domstolen. Forarbejderne 

/præamblerne til direktivet er inddraget i det omfang, det findes nødvendigt, hvis be-

handlingen af bestemmelserne i retspraksis har været begrænset. Ligeledes er der ind-

draget litteratur i det omfang, det findes nødvendigt. 

 

4.3.1 Direktivets titel - arbejdstagerbegrebet 

Ud fra titlen på direktivet ”Direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 

varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder 

eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter” findes det nødvendigt, at få 

fastlagt begrebet ”arbejdstager”. Hermed afgrænses den personkreds som direktivet be-

skytter.  



 

36 

 

Begrebet arbejdstager defineres ikke i det oprindelige direktiv fra 1977, men med æn-

dringsdirektivet fulgte en definition af arbejdstagerbegrebet, som følge af EF-Domstolens 

praksis. I sag C-105/84 (Danmols) blev EF-Domstolen anmodet om at tage stilling til, 

hvorvidt en person var omfattet af arbejdstagerbegrebet. Det præjudicielle spørgsmål i 

sagen bestod i, hvorvidt udtrykket ”arbejdstager” i direktiv 77/187/EØF skulle forstås 

således, at det var tilstrækkeligt, at den pågældende havde været arbejdstager hos 

overdrageren ved overdragelsen, eller om han også skulle indtage en stilling som ar-

bejdstager hos erhververen, samt om en person der ejer 50 % af det pågældende sel-

skab, også er omfattet af begrebet ”arbejdstager”. 

Ud fra en formåls- og sproglig fortolkning af direktivet følger, at direktivet har til formål 

at sikre, at arbejdstagerne bevarer deres rettigheder i tilfælde af arbejdsgiverskifte, idet 

det gør det muligt for dem at fortsætte i erhververens tjeneste på samme vilkår. Denne 

beskyttelse er dog ikke formålstjenestelig, når den pågældende, ”efter eget ønske”, be-

slutter ikke at fortsætte arbejdsforholdet på samme vilkår, hos den nye indehaver efter 

overførslen. Direktiv 77/187/EØF omfatter dermed ikke personer, der var arbejdstagere 

hos overdrageren, men ikke har status som arbejdstagere i erhververens virksomhed, 

idet den pågældende efter eget ønske ikke fortsætter i en stilling som arbejdstager hos 

erhververen.  

Mht. at få klarlagt en afgrænsning af begrebet arbejdstager, fastslog EF-Domstolen i 

Danmols-sagen, at arbejdstagerbegrebet skulle fastlægges nationalt. Det var dermed op 

til den nationale domstol at vurdere, hvem der var omfattet af direktivet og den nationa-

le gennemførselslovgivning. Begrebet ”arbejdstager” skal derfor forstås således, at det 

omfatter enhver person, som i den pågældende medlemsstat er beskyttet som arbejds-

tager i henhold til national lovgivning. Baggrunden for denne retstilstand er, at direkti-

vets formål er at hindre, at de lønmodtagere, som berøres af en virksomhedsoverførsel, 

stilles ringere på grund af overførslen. Direktivet tilsigter derimod ikke at ensrette be-

skyttelsen for hele fællesskabet. Der er således tale om partiel harmonisering. Den nati-

onale lovgivning er således afgørende for fastlæggelsen af den personkreds, som beskyt-

tes af direktivet. Begrebet kan derfor variere fra medlemsland til medlemsland, og det 

tilkommer dermed den nationale ret at fastslå, om dette er tilfældet. 

I sag C-343/98 (Collini og Chiappero) blev tilsvarende formulering fastlagt. Heri udtaltes, 

at ”de personer, som berøres af en overførsel, skal beskyttes som arbejdstagere i hen-

hold til den nationale lovgivning på det arbejdsretlige område”. Som nævnt følger der 

med ændringsdirektivet nu også en definition af begrebet, hvor der i artikel 2, stk. 1, 

litra d, er anført, at ”arbejdstager er enhver person, som i den pågældende medlemsstat 

er beskyttet som arbejdstager i henhold til den nationale lovgivning”. 
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For så vidt angik det andet spørgsmål mht. ejerskab i Danmols-sagen, ønskedes det klar-

lagt, om en person, som besad en betydelig del af indflydelsen i et selskab, hvor den 

pågældende i sagen desuden var formand for bestyrelsen, var forenelig med en stilling 

som arbejdstager i selskabet i direktivets forstand. Det blev her fastslået, at en arbejds-

tager omfatter enhver person, der mod betaling udfører et arbejde for en andens reg-

ning, til hvem personen står i et underordnelsesforhold til. Dette udelukker ikke, at en 

person kan betragtes som arbejdstager i direktivets forstand, selv om han har en vis, 

endog betydelig andel i virksomheden. Direktivet finder dog ikke anvendelse, når den 

pågældendes stilling i virksomheden ikke længere står i et underordnelsesforhold mellem 

den ansatte og arbejdsgiveren.   

 

4.3.2 Bestemmelserne i artikel 1 

I denne artikel fastlægges direktivets anvendelsesområde. Artikel 1 samt direktivets titel 

fastlægger, at for at være omfattet af direktivet skal der være tale om en ”overførsel af 

virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter”. Fortolkningen af 

dette udtryk blev behandlet i sag 24/85 (Spijkers), hvor der blev præciseret hvilke om-

stændigheder, der afgør, om der foreligger en overførsel efter direktivet. Her blev det 

præjudicielle spørgsmål omhandlende begrebet ”overførsel af virksomheder, bedrifter 

eller dele af virksomheder/bedrifter” besvaret med, at begrebet vedrører de tilfælde, 

hvor den pågældende enhed har bevaret sin identitet. Der skal derfor på grundlag af alle 

de faktiske omstændigheder, der kendetegner den pågældende transaktion, afgøres, om 

de udførte opgaver reelt fortsættes eller overtages af den nye juridiske person med 

samme eller tilsvarende aktiviteter. 

Praksis har vist sig, at det svære ved fortolkningen af dette udtryk ikke har været at af-

gøre, hvornår der er tale om en ”virksomhed”. Derimod er tvivlen ofte opstået ved vur-

deringen af, hvornår der er tale om ”dele af”.  Det afgørende kriterium ved vurderingen 

af, om der foreligger en overførsel af en virksomhed, bedrift eller dele af en virksom-

hed/bedrift i direktivets forstand, er om det som overføres udgør en økonomisk enhed og 

som nævnt efter overførslen har bevaret sin identitet. 

Der har også været opstået tvister omkring anvendelsen af direktivet i situationer, hvor 

der har været en afbrydelse af aktiviteterne, som opstået i sagerne C-101/87 (Bork) og 

287/86 (Ny Mølle Kro). Domstolen fastslog, at en midlertidig afbrydelse af driften ikke 

udelukker anvendelsen af direktivet, særligt i tilfælde af at afbrydelsen kun er kortvarig 

og finder sted i en periode, der er sammenfaldende med f.eks. en juleferie eller hvis af-

brydelsen er sæsonbegrundet. 
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I sag C-51/00 (Temco Service Industries) blev det fastslået, på baggrund af ordlyden af 

direktivets artikel 1, stk. 1, at tre betingelser skal være opfyldt for, at direktivet finder 

anvendelse. Overførslen skal indebære, (1) at der skiftes arbejdsgiver, (2) at overførslen 

skal vedrøre en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift, og (3) at overførslen 

skal ske ved aftale (overdragelse). Alle betingelser skal være opfyldt for, at direktivet 

finder anvendelse. 

 

4.3.2.1 Krav om ny arbejdsgiver 

Direktivets artikel 1, stk. 1 fastslår, at der skal være tale om overførelse til ”en anden 

indehaver”. I en note til direktivet erklærer Kommissionen, at ”ved indehaver” forstås 

den fysiske eller juridiske person, der retsligt har ansvaret for virksomheden. Efter Dom-

stolens praksis har det afgørende ved en overførsel, som konstateret ovenfor, været om 

virksomheden har bevaret sin identitet, men også om der ved overførslen er sket et ”ar-

bejdsgiverskifte”. Der stilles dermed krav om, at overførslen indebærer, at en anden fy-

sisk eller juridisk person bliver ejer af virksomheden, eller får en ejers stilling som ar-

bejdsgiver for arbejdstagerne. Ifølge Andersen et al. (2009: 43) er denne terminologi 

ikke hensigtsmæssig, da det er arbejdsgiverskiftet og ikke ejerskiftet, der er afgørende. 

Udover den føromtalte dom, C-51/00 (Temco Service Industries) har der været en række 

andre domme som har fastslået kravet om ny arbejdsgiver. I sag C-209/91 (Watson 

Rask og Christensen) blev EF-Domstolen forelagt det præjudicielle spørgsmål, om hvor 

vidt direktiv 77/187/EØF fandt anvendelse, når en virksomhed påtog sig at drive kanti-

nen i en anden virksomhed, og om det gjorde en forskel på besvarelsen af det præjudici-

elle spørgsmål, at kantinedriften alene udgjorde en service for de ansatte arbejdstagere i 

virksomheden, og således ikke vedrørte virksomhedens almindelige produktion. Med sa-

gen ønskede man at få klarlagt, om direktivet finder anvendelse, når en virksomhed ind-

går en aftale med en anden virksomhed om overdragelse af ansvaret for en servicefunk-

tion over for arbejdstagerne, som tidligere blev forestået af førstnævnte virksomhed selv. 

Ovenstående domme har fastslået, at direktivet finder anvendelse i situationer, også 

hvor kun en del af en virksomhed overdrages til en ny arbejdsgiver, og også i situationer, 

hvor den del, der overdrages kun er accessorisk. 

Sagsøgerne og Kommissionen gjorde gældende, at der ved en sådan aftale skete en 

overførsel af ansvaret for den pågældende servicefunktion til medkontrahenten, som 

herved blev arbejdsgiver for de arbejdstagere, som var tilknyttet servicefunktionen, og at 

overførslen vedrørte en del af en bedrift efter direktivet, da den overførte servicefunktion 

udgjorde en selvstændig økonomisk enhed inden for den overdragende virksomhed. I 
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sag C-209/91 (Watson Rask og Christensen) blev der henvist til sag 144 og 145/87 

(Berg), som fastslog at direktivet finder anvendelse i alle de tilfælde, hvor der som led i 

en aftale sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for 

virksomhedens drift, og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over 

for arbejdstagerne i virksomheden. Det har ingen betydning, om der er sket en overfør-

sel af ejendomsretten til virksomheden. 

I sag C-234/98 (Allen) fra England blev der taget stilling til, om direktiv 77/187/EØF 

fandt anvendelse på en overførsel mellem to selskaber i samme koncern, som havde eje-

re, ledelse, lokaler og arbejde til fælles. I overensstemmelse med resultatet i Berg-

dommen besvarede EF-Domstolen dette bekræftende og fastslog, at direktivet regulerer 

enhver retlig ændring med hensyn til arbejdsgiverens person, såfremt de andre betingel-

ser, der er opstillet i direktivet, i øvrigt er opfyldt. Direktivet kan således finde anvendel-

se på en overførsel mellem to datterselskaber i samme koncern, der udgør forskellige 

juridiske personer, og som hver især har indgået konkrete ansættelsesforhold med deres 

arbejdstagere. Det forhold, at de pågældende selskaber ikke alene har ejere, men også 

ledelse, lokaler og arbejde til fælles, er i den forbindelse uden betydning.  

I relation til anvendelsen af direktivet er der intet, der kan begrunde, at hensynet til mo-

derselskabets og dets datterselskabers adfærd på markedet, set som enhed, går forud 

for den formelle adskillelse mellem de pågældende selskaber, som hver især har status 

som juridisk person. En sådan løsning, der ville medføre, at overførsler mellem selskaber 

i samme koncern ville blive udelukket fra direktivets anvendelsesområde, ville være i 

strid med direktivets formål, der, som Domstolen har fastslået, er at sikre, at arbejdsta-

gernes rettigheder opretholdes i videst muligt omfang, når virksomheden skifter indeha-

ver, idet arbejdstagerne kan forblive ansat i virksomheden under den nye indehaver på 

de vilkår, der var aftalt med overdrageren. Dette blev også fastlagt i to andre sager C-

287/86 (Ny Mølle Kro) og C-324/86 (Daddy's Dance Hall). Begge domme uddybes sene-

re. 

 

4.3.2.2 Overførelsen skal ske ved aftale (overdragelse) 

Med ændringsdirektivet blev der også tilføjet en definition af begrebet ”overførsel”, mens 

begrebet ”overdragelse” fortsat ikke er defineret. EF-Domstolen har dog i årenes løb af-

sagt en del domme, der fastslår, hvornår der er tale om en ”overdragelse”. Som Ander-

sen et al. (2009:41) beskriver, har EF-Domstolen i de senere år afsagt en række domme, 

som har konstateret, at der foreligger overdragelse i alle situationer, hvor der foreligger 

en aftalemæssig overførsel af en virksomhed eller en del heraf fra én arbejdsgiver til en 
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anden. Det er derfor ikke afgørende, hvilken form for overførsel (salg, licitation, forpagt-

ning, leje etc.) der er tale om, eller om den nye arbejdsgiver er ejer, lejer, forpagter etc. 

Overførslen kan ske via en aftale direkte mellem 2 arbejdsgivere, men kan også ske un-

der de såkaldte ”trepartsforhandlinger” som f.eks. en udlicitering. Som nævnt er det af-

gørende ved en overførsel, om den pågældende virksomhed eller del heraf, efter overfø-

relsen har bevaret sin identitet. 

Det blev allerede i sag 135/83 (Abels) fastslået af Domstolen, at rækkevidden af den 

omtvistede bestemmelse i direktivet ikke alene kunne bedømmes på grundlag af dens 

ordlyd, når henses til forskellene mellem de sproglige versioner af denne bestemmelse 

og forskellene mellem de nationale lovgivninger med hensyn til begrebet overdragelse. 

Derfor er en formålsfortolkning også nødvendig, som fastslår at direktivet finder anven-

delse i alle de tilfælde, hvor der som led i et kontraktforhold sker en udskiftning af den 

fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift, og som påtager 

sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne i virksomheden. 

I sag C-29/91 (Redmond Stichting) fandt EF-Domstolen, at direktivet også omfatter den 

situation, hvor en offentlig myndighed beslutter at standse den offentlige støtte til en 

virksomhed, der driver en aktivitet med et almennyttigt formål, hvorved dennes virk-

somhed bliver bragt til ophør, og hvor støtten gives til en anden virksomhed med samme 

formål. EF-Domstolen blev i sagen fremlagt seks præjudicielle spørgsmål. Spørgsmålene 

vedrørte i det væsentlige to forskellige aspekter af direktivets artikel 1, nemlig fortolk-

ningen af begreberne overdragelse samt overførsel. Der blev både foretaget en formåls- 

og ordlydsfortolkning af bestemmelserne. Ved afgørelse af det ene spørgsmål henvistes 

der til sag 101/87 (Bork), hvor Domstolen fastslog, at når en lejer, som har status som 

indehaver af en virksomhed, ved lejekontraktens ophør mister denne status, og tredje-

mand senere erhverver den i medfør af en købsaftale indgået med ejeren, kan denne 

disposition falde ind under direktivets anvendelsesområde som fastlagt i artikel 1, stk. 1. 

Her fandtes situationen sammenlignelig, da det her drejer sig om at en kommune, som 

yder økonomisk støtte til en fond, der hjælper misbrugere, beslutter at indstille støtten 

med den følge, at fonden må nedlægge sine aktiviteter og overføre den til en anden fond 

med samme formål. 

I Redmond Stichting-sagen blev der yderligere taget stilling til, om det havde betydning 

for direktivets anvendelse, at den (planlagte) overførsel af aktiviteterne, fra den første 

juridiske person til den anden, ikke umiddelbart skete på grund af en aftale mellem den 

institution, der ydede støtten, og de to juridiske personer, men fordi den offentlige myn-

dighed, der ydede støtten, som følge af en ændring i den fulgte politik havde truffet be-

slutning om, at standse støtteudbetalingen til den første juridiske person og overføre den 

til den anden juridiske person. EF-Domstolen henviste i sagen til, at både den ophørende 



 

41 

 

og den fortsættende juridiske person (to fonde) havde erklæret sig indstillet på at ville 

medvirke aktivt til overførelsen. Vedrørende fortolkning af begreberne blev der henvist til 

sag 24/85 (Spijkers), hvor der blev præciseret de omstændigheder, der er afgørende for, 

om der foreligger overførsel efter direktivet. Dette blev besvaret med, at begrebet vedrø-

rer det tilfælde, hvor den pågældende enhed har bevaret sin identitet. For at fastslå om 

der er tale om overførsel i bestemmelsens betydning, skal det på grundlag af alle de fak-

tiske omstændigheder, der kendetegner den pågældende transaktion afgøres, om de 

udførte opgaver reelt fortsættes eller overtages af den nye juridiske person med samme 

eller tilsvarende aktiviteter, idet det herved præciseres, at aktiviteter af særlig art med 

selvstændigt formål i givet fald kan ligestilles med bedrifter eller dele heraf i direktivets 

betydning. I Spijkers-sagen fortsatte tilsvarende aktivitet samt viden, midler og ejendom 

overførtes. Identiteten ansås dermed for bevaret, og en overdragelse havde fundet sted. 

En del domme har taget stilling til de særlige former for overdragelse, herunder treparts-

situationer, som beskrives nedenfor. 

 

Forpagtning 

I sagen 287/86 (Ny Mølle kro) blev EF-Domstolen bl.a. forelagt det præjudicielle spørgs-

mål, om hvorvidt en overførsel som følge af en overdragelse eller fusion i artikel 1, stk. 

1, i direktiv 77/187, omfatter den situation, hvor en ejer af en bortforpagtet virksomhed, 

som følge af forpagterens misligholdelse af forpagtningsaftalen, ophæver denne og deref-

ter selv overtager driften af virksomheden. Dommen fastslog, at direktivet har til formål 

at sikre, at arbejdstagernes rettigheder opretholdes i videst muligt omfang, når virksom-

heden skifter indehaver, idet arbejdstagerne ifølge direktivet kan forblive ansat i virk-

somheden under den nye indehaver på de vilkår, der er aftalt med overdrageren. Direk-

tivet må således finde anvendelse, når der som følge af overdragelse eller fusion sker en 

udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som er ansvarlig for virksomhedens drift, 

og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over for arbejdstagerne i 

virksomheden. Det har ingen betydning, om der er sket en overførsel af ejendomsretten 

til virksomheden. De ansatte i en virksomhed som skifter indehaver i direktivets forstand, 

uden at der er sket en overførsel af ejendomsretten, befinder sig i en situation, som kan 

sammenlignes med situationen for de ansatte i en virksomhed, der er blevet afhændet, 

og de har derfor behov for tilsvarende beskyttelse. Artikel 1, stk. 1, skal dermed fortol-

kes således, at direktivet finder anvendelse på ejerens overtagelse af driften af en bort-

forpagtet virksomhed som følge af forpagterens misligholdelse af forpagtningsaftalen. 



 

42 

 

En anden sag, hvor en forpagtningssituation også blev behandlet, var i den danske sag 

324/86 (Daddy’s Dance Hall), hvor en uoverdragelig forpagtning af en virksomhed ophør-

te, og virksomheden blev bortforpagtet til en ny forpagter. I sagen blev EF-Domstolen 

forelagt to præjudicielle spørgsmål, hvor det første lød på om direktivet finder anvendel-

se, hvis en uoverdragelig forpagtning af en virksomhed, som er i fortsat drift, ophører og 

som følge heraf af bortforpagter bortforpagtes til en ny forpagter, der genansætter det 

ikke fratrådte personale og køber den tidligere forpagters varelager. EF-Domstolen udtal-

te til dette spørgsmål, at i tilfælde hvor overgangen af forpagtningen sker af to omgange, 

fra forpagter til ejer til ny forpagter, befinder arbejdstagerne sig i samme situation som 

ved en direkte overdragelse og har krav på tilsvarende beskyttelse. På samme måde som 

i sag 287/86 (Ny Mølle kro) har direktivet til formål at sikre, at arbejdstagernes rettighe-

der opretholdes i videst muligt omfang, når virksomheden skifter indehaver, idet arbejds-

tagerne ifølge direktivet kan forblive ansat i virksomheden under den nye indehaver på 

de vilkår, der var aftalt med overdrageren. Den omstændighed, at overførslen finder sted 

over to omgange, dvs. at virksomheden først tilbageføres fra den oprindelige forpagter til 

ejeren, som dernæst overfører den til den nye forpagter, udelukker ikke, at direktivet 

kan finde anvendelse, såfremt den pågældende økonomiske enhed bevarer sin identitet. 

Dette var tilfældet i denne sag, idet den nye forpagter fortsatte driften af virksomheden 

uden afbrydelse med det personale, som var ansat før overførslen. 

 

Entreprise 

I sagen 48/94 (Strø Mølle) blev der taget stilling til, om der ved en overdragelse af en 

virksomhed ved en entrepriseaftale også var tale om en virksomhedsoverdragelse. I sa-

gen fandt den nationale domstol, at afgørelsen afhang af fortolkningen af direktivet, og 

forelagde EF-Domstolen spørgsmålet om hvorvidt direktivet fandt anvendelse ved fær-

diggørelsen af en entreprise. Det præjudicielle spørgsmål blev besvaret med, at der ikke 

forelå en overførsel af en virksomhed, en bedrift eller en del af en bedrift i artikel 1, stk. 

1's forstand, når en virksomhed med bygherrens samtykke og med henblik på færdiggø-

relse af en entreprise, påbegyndt af en anden virksomhed, overtager entreprisen, to lær-

linge og en ansat samt materiale. Var der samtidig blevet overført en organiseret enhed 

af elementer, som gjorde det muligt på stabil måde, at fortsætte den overdragne virk-

somheds aktiviteter, havde det derimod været omfattet af direktivet. 

Ifølge retspraksis bl.a. i sag 24/85 (Spijkers) og 392/92 (Schmidt) forudsættes det, at 

overførslen vedrører en økonomisk enhed, der er organiseret på en stabil måde, og hvor 

aktiviteter ikke er begrænset til udførslen af en nærmere bestemt entreprise. Denne si-

tuation foreligger ikke, hvor en virksomhed overfører en af sine entrepriser til en anden 
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virksomhed med henblik på færdiggørelse. En sådan overførsel vil kun kunne være om-

fattet af direktivet, hvis der samtidig overføres en organiseret helhed af elementer, der 

gør det muligt på stabil måde at forsætte den overdragende virksomheds aktiviteter eller 

nogle af disse udover en bestemt entreprises færdiggørelse. Dette er ikke tilfældet, når 

sidstnævnte virksomhed, som i det foreliggende, blot stiller nogle arbejdstagere og ma-

terialer til rådighed til fuldførelse af den pågældende entreprise for den nye entreprenør. 

 

Udlicitering/outsourcing 

Alle former for udlicitering/outsourcing kan falde inden for definitionen af en virksom-

hedsoverdragelse. Direktivet finder anvendelse, hvis der i forbindelse med udbuddet 

overføres en økonomisk enhed, der har bevaret sin identitet, hvilket som nævnt blev 

fastslået i sag C-172/99 (Liikenne). 

I sag E-2/95 (Eidesund), som drejede sig om en overdragelse af en tjenesteydelse, der 

skulle ydes over fem sammenhængende år, udtalte EFTA-Domstolen, at selvom der var 

tale om en tidsbegrænset kontrakt, var der tale om en overdragelse omfattet af direkti-

vet, forudsat at der var tale om en overdragelse af en stabil økonomisk enhed. EFTA-

Domstolen lagde vægt på, om virksomheden kendetegnedes ved arbejdstagernes ek-

spertise, og om disse arbejdstagere fortsatte deres virke. I så fald kan dette indikere, at 

virksomheden har bevaret sin identitet. 

 

Forhandlerret/agentur 

Forholdene omkring forhandlerret/agenturer kan afvige fra sag til sag. Med sag 171/94 

og 172/94 (Ford Motors Company) blev det imidlertid fastlagt at direktivet også kan om-

fatte en situation, hvor der alene er tale om en overdragelse af en forhandlingsret eller et 

agentur. I sagen ønskedes det, bl.a. oplyst om hvorvidt direktivets artikel 1, stk. 1, skal 

fortolkes således, at direktivets anvendelsesområde omfatter et tilfælde, hvor et selskab, 

der er indehaver af en ret til at forhandle automobiler i et bestemt område, indstiller sin 

virksomhed, og forhandlerretten derefter overdrages til et andet selskab, som overtager 

en del af personalet og drager fordel af en anbefaling over for kundekredsen, uden at der 

ellers sker nogen overførsel af aktiver. EF-Domstolen fandt, at en sådan situation også 

var omfattet. Domstolen lagde stor vægt på, at erhververen overtog arbejdstagere, også 

selvom det ikke var en væsentlig del af arbejdsstyrken. 
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4.3.2.3 Overførslen skal vedrøre en virksomhed, bedrift eller en 

del af en bedrift 

I det oprindelige direktiv fra 1977 var ordet ”overførsel” som nævnt ikke yderligere ud-

dybet, men med kodificeringen af direktivet fandt man det nødvendigt med en definition 

af ordet, idet begrebet havde givet anledning til en del sager ved EF-Domstolen. I den 

indledende tekst (punkt 8) til direktivet fra 2001 er Rådet for Den Europæiske Union 

kommet med følgende betragtning: ”Af hensyn til retssikkerheden og gennemsigtigheden 

skulle begrebet overførsel afklares på baggrund af Domstolens retspraksis. Denne afkla-

ring ændrer ikke anvendelsesområdet for direktiv 77/187/EØF som fortolket af Domsto-

len”. Definitionen fremgår dermed nu af direktiv 2001/23/EF artikel 1, stk. 1, litra b, som 

lyder ”Som overførsel i henhold til dette direktiv anses overførsel af en økonomisk enhed, 

der bevarer sin identitet, forstået som en helhed af midler, der er organiseret med hen-

blik på udøvelse af en økonomisk aktivitet, uanset om den er væsentlig eller accessorisk, 

jf. dog litra a) og de følgende bestemmelser i denne artikel”. Denne definition af begrebet 

”overførsel” ændrer dermed ikke på direktivets rækkevidde i forhold til, hvad der tidligere 

er blevet fastslået gennem EU-praksis. 

Særligt har den føromtalte Spijkers-sag fastslået, hvornår der er tale om en overførsel. I 

denne sag gjorde den hollandske og engelske regering samt Kommissionen gældende, at 

der er tale om en overførsel, når en erhverver fortsætter overdragerens økonomiske ak-

tiviteter inden for den pågældende virksomhed. Et forhold er således ikke omfattet, blot 

fordi den pågældende virksomheds aktiviteter overføres. Den pågældende økonomiske 

enhed skal også bevare sin identitet. Ved afgørelsen af om der er tale om en bestående 

økonomisk enhed som overføres, lægges der vægt på, om den nye indehaver rent faktisk 

fortsætter eller genoptager driften i form af de samme eller tilsvarende økonomiske akti-

viteter. 

Direktivet yder, i henhold til artikel 1, stk. 1, som nævnt også beskyttelse, når overførs-

len kun vedrører en del af en bedrift, dvs. en del af virksomheden. Beskyttelsen omfatter 

i så fald de arbejdstagere, der er tilknyttet denne del af virksomheden, idet arbejdsfor-

holdet som fastslået af Domstolen i den hollandske sag 186/83 (Botzen) i al væsentlig-

hed er karakteriseret ved den tilknytning, arbejdstageren har til den del af virksomhe-

den, ved hvilken han er placeret for at udøve sit hverv. Som nævnt i den føromtalte sag 

C-209/91 (Watson Rask og Christensen) blev det fastslået, at når en virksomhed ved 

aftale overdrager ansvaret for en servicefunktion inden for virksomheden, såsom en kan-

tine, til en anden virksomhed, som herved påtager sig en arbejdsgivers forpligtelser over 

for de arbejdstagere, der er tilknyttet den pågældende servicefunktion, kan den således 

gennemførte transaktion falde ind under direktivets anvendelsesområde, således som det 
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er defineret i artikel 1, stk. 1. Den omstændighed, at den aktivitet, der overføres, kun er 

af sekundær betydning for den overdragende virksomhed og ikke er nødvendig i forhold 

til virksomhedens formål kan ikke medføre, at transaktionen falder uden for direktivets 

anvendelsesområde. Tilsvarende kan den omstændighed, at aftalen mellem overdrageren 

og erhververen vedrører en tjenesteydelse, der udelukkende erlægges til fordel for over-

drageren, mod et vederlag, der er nærmere fastlagt i aftalen, heller ikke udelukke at di-

rektivet finder anvendelse. 

Det afgørende ved vurderingen af, om der forelå en overførsel efter direktivet var, om 

den pågældende enhed havde bevaret sin identitet, hvilket navnlig må lægges til grund, 

såfremt driften rent faktisk fortsættes eller genoptages. 

I sag C-13/95 (Süzen) fastslog Domstolen, at blot fordi den tjeneste der udføres af over-

drageren og erhververen, er den samme, er det ikke ensbetydende med at overdragel-

sen er omfattet. Sagen omhandlede Ayse Süzen, som var ansat i et rengøringsfirma som 

rengøringsmedhjælper på et gymnasium i henhold til en aftale mellem gymnasiet og ren-

gøringsfirmaet. Da gymnasiet opsagde sin aftale med rengøringsfirmaet, blev Ayse Süzen 

som følge deraf sammen med 7 andre arbejdstagere, der sammen med hende varetog 

rengøringsopgaven på gymnasiet, opsagt. Gymnasiet overdrog i den forbindelse rengø-

ringsopgaven til et nyt selskab. I sagen fandt Domstolen frem til at den omstændighed, 

at den tjenesteydelse, som udføres af den gamle og den nye ordremodtager, er den 

samme, ikke i sig selv er tilstrækkelig til, at der er tale om overførsel af en økonomisk 

enhed. En enhed kan ikke begrænses til den aktivitet, den udfører. Dens identitet består 

også af andre forhold, som f.eks. det personale, der er ansat i enheden, dens ydre ram-

mer, tilrettelæggelsen af dens arbejde, dens driftsmåde og i givet fald også de driftsmid-

ler enheden råder over. Det forhold, at en virksomhed må afgive udførslen af en tjene-

steydelse til en konkurrent, er således ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at der i henhold til 

direktivet er tale om en overførsel. Selv om den virksomhed, som hidtil har udført tjene-

steydelsen, mister en kunde, består den fortsat fuldt ud, og der er ikke grundlag for at 

antage, at en af virksomhedens bedrifter eller dele af bedrifter er overdraget til den nye 

ordremodtager. Direktivet finder dermed ikke anvendelse i en situation, hvor en ordregi-

ver, som har overdraget rengøringen af sine lokaler til én entreprenør, opsiger aftalen 

med denne og indgår en ny aftale med en anden entreprenør vedrørende udførelsen af 

tilsvarende arbejde, hvis der i denne forbindelse hverken overdrages materielle eller im-

materielle aktiver af betydning fra den ene entreprenør til den anden, eller af den nye 

entreprenør overtages en efter antal og kvalifikationer betydelig del af den arbejdsstyrke, 

som hos forgængeren udførte det af aftalen omfattede arbejde. 

Suzen-dommen havde stor betydning for EF-Domstolens efterfølgende praksis og er ble-

vet henvist til i en del senere domme. I en forenede sag C-127/96, C-229/96 og C-74/97 
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(Vidal m. fl.), der bestod af tre sager rejst i hhv. Tyskland (1 sag) og Spanien (2 sager), 

tog Domstolen stilling til om direktiv 77/187/EØF omfattede en situation, hvor en virk-

somhed, der havde udliciteret/overdraget rengøringsarbejdet af sine lokaler til en anden 

virksomhed (et rengøringsselskab), tilbageoverdrog rengøringsopgaven til sig selv eller 

et andet rengøringsselskab. EF-Domstolen udtalte, at de faktorer der er medvirkende til, 

men ikke betingende for, om der er tale om overførsel af en enhed, bl.a. omfatter om der 

er sket en overførsel af materielle eller immaterielle aktiver, om kundekredsen er blevet 

overdraget, hvor stor en del af arbejdsstyrken der er blevet overtaget, hvilken form for 

virksomhed eller bedrift der er tale om og om aktiviteterne før og efter overførslen er 

identiske. Faktorerne kan ikke vurderes isoleret, men skal vurderes samlet. Det faktum 

at den overførte aktivitet kun er af sekundær betydning for virksomheden, hvori aktivite-

ten udføres, udelukker ikke at den er omfattet af direktivet. 

EF-Domstolen udtalte på baggrund af ovenstående, at der i disse tilfælde var tale om 

overførsel af en økonomisk enhed, og dermed omfattet af direktivet. Ud fra afgørelsen 

må det analogt kunne fortolkes at være gældende for andre typer af serviceaftaler, hvor 

arbejdskraften er det afgørende i aktiviteten, f.eks. vagtservice, gartnerservice, receptio-

nistopgaver og hjemmeservice. 

Tilsvarende i en anden forenet sag C-173/96 og C-247/96 (Hidalgo m.fl.), der bestod af 

to sager rejst i hhv. Tyskland og Spanien, blev der henvist til, at der er en række fakto-

rer, der er medvirkende til, men ikke betingende for, om der er tale overførsel af en en-

hed. Her bestod spørgsmålet i, om hvorvidt direktivet omfattede det tilfælde, hvor en 

offentlig myndighed der udliciterede en serviceopgave (hjemmepleje og bevogtning af 

forsvarets bygninger), til hhv. et hjemmeservicefirma og et vagtselskab, overdrog denne 

serviceopgave til en anden ordretager, uden at der blev indgået aftale mellem den første 

og den anden ordretager. Der var kun tale om overdragelse af personel, og der blev ikke 

overdraget materielle eller immaterielle aktiver. EF-Domstolen udtalte som fastlagt i Su-

zen- og Vidal-sagen, at en økonomisk enhed kan fungere uden materielle eller immateri-

elle aktiver, og det kan i så fald ikke være afgørende, at der overføres sådanne aktiver. 

Derudover udtaltes, at i brancher hvor arbejdskraften udgør den væsentlige del af aktivi-

teten, vil en gruppe arbejdstagere som igennem længere tid har udført en fælles aktivi-

tet, kunne udgøre en økonomisk enhed. 

Yderligere blev der i sag C-232/04 (Nurten Güney-Görres), C-233/04 (Gul Demir) samt 

C-458/05 (Princess Personal Service GmbH) lagt vægt på kriteriet, om at aktiviteten 

fremstår tilstrækkeligt struktureret og selvstændig som økonomisk enhed. I sidstnævnte 

sag, som omhandlede et vikarbureau, hvor den overførte aktivitets struktur og selvstæn-

dighed samt bevarelse af sine primære karakteristika, blev afgørende for vurderingen af, 

at situationen var omfattet af direktivet. 
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I sag C-392/92 (Schmidt) fra Tyskland blev der taget stilling til om en bank, som over-

drog rengøringen af sine lokaler til et rengøringsfirma, var omfattet af direktivet. Rengø-

ringsfunktionen blev tidligere varetaget af en arbejdstager, der blev tilbudt ansættelse 

hos rengøringsfirmaet, men på andre ansættelsesvilkår. Der blev ikke overdraget aktiver 

af nogen art. I sagen blev EF-Domstolen forelagt det præjudicielle spørgsmål, om hvor 

vidt rengøringsarbejdet på en virksomhed kunne sidestilles med en del af en bedrift efter 

direktiv 77/187/EØF, når det ved aftale blev overdraget til et andet firma, og såfremt 

dette spørgsmål blev besvaret bekræftende, gjaldt dette da også, når rengøringsarbejdet 

indtil overdragelsen var blevet udført af en enkelt arbejdstager. 

Kommissionen udtalte, at når virksomhedens personale forestår rengøringen, er det en 

tjeneste, der forvaltes direkte, og at den omstændighed, at dette arbejde kun er af se-

kundær betydning og ikke er nødvendigt i forhold til virksomhedens formål, ikke kan 

medføre, at overførslen falder uden for direktivets anvendelsesområde. Som nævnt i sag 

C-209/91 (Watson Rask og Christensen) finder direktivet anvendelse i alle de tilfælde, 

hvor der som led i en aftale sker en udskiftning af den fysiske eller juridiske person, som 

er ansvarlig for virksomhedens drift, og som af den grund påtager sig en arbejdsgivers 

forpligtelser over for arbejdstagerne i virksomheden, og det har ingen betydning, om der 

er sket en overførsel af ejendomsretten til virksomheden. 

Den omstændighed, at den pågældende aktivitet før overførslen blev varetaget af en 

enkelt ansat, er heller ikke tilstrækkelig til at afskære anvendelsen af direktivets be-

stemmelser, idet direktivets anvendelse ikke afhænger af antallet af arbejdstagere, der 

er ansat i den del af virksomheden, der er genstand for overførslen. Direktivet har til 

formål, at beskytte arbejdstagerne i tilfælde af ny indehaver, især for at sikre varetagel-

sen af deres rettigheder. Denne beskyttelse omfatter alle arbejdstagere og skal derfor 

sikres, selv når overførslen kun berører en enkelt arbejdstager. 

De præjudicielle spørgsmål i Schmidt-sagen blev dermed besvaret med, at artikel 1, stk. 

1 omfatter en situation, hvor en virksomhed ved aftale overdrager en anden virksomhed 

ansvaret for udførslen af rengøringsarbejde, der tidligere blev varetaget direkte, selv om 

dette arbejde før overførslen blev udført af en enkelt arbejdstager. Dommen har modta-

get en del kritik, og en gennemgang af Domstolens nyere praksis, har gjort det klart, at 

den blotte omstændighed, at de aktiviteter, som udøves af den gamle og den nye ar-

bejdsgiver, er de samme, ikke i sig selv er tilstrækkelig for, at der er tale om overførsel 

af en økonomisk enhed. Der skal som nævnt også være identitet. Ifølge Klingsten (2002: 

6) bidrog afgørelsen til en vis retsusikkerhed, idet det kunne fremstå, som om den blotte 

overførelse af en opgave, var omfattet af direktivet.  
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4.3.2.4 Identitet 

Som nævnt er det afgørende ved vurderingen af, om der foreligger overførsel af en virk-

somhed, bedrift eller en del heraf, om det der overdrages udgør en økonomisk enhed, 

der efter overdragelsen har bevaret sin identitet. Det blev konstateret i den omtalte sag 

C-24/85 (Spijkers), at ved en afgørelse om hvor vidt identiteten er bevaret, må der tages 

hensyn til samtlige omstændigheder omkring afhændelsen, herunder hvilken form for 

virksomhed eller bedrift der er tale om, hvor vidt der er sket en overtagelse af de fysiske 

aktiver som f.eks. bygninger og løsøre, værdien af de immaterielle aktiver på tidspunktet 

for overdragelsen, hvor vidt den nye indehaver overtager størstedelen af arbejdsstyrken, 

om kundekredsen overtages, samt i hvor høj grad de økonomiske aktiviteter før og efter 

overdragelsen er de samme, og hvor længe virksomhedens drift eventuelt har været ind-

stillet. Det bemærkes dog i denne forbindelse, at alle disse omstændigheder kun kan 

indgå som enkelte elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og at de 

derfor ikke kan vurderes isoleret. Der har sidenhen været en del domme, som har genta-

get ovenstående kriterier. 

Som nævnt blev det med nyere retspraksis konstateret, at den omstændighed, at det er 

den samme aktivitet, som udføres af den gamle og nye virksomhed, ikke i sig selv er 

tilstrækkelig for, at der er tale om en overførsel af en økonomisk aktivitet. Dette skete 

bl.a. i den finske sag C-172/99 (Liikenne). Sagen omhandlede samarbejdsudvalget i ho-

vedstadsregionen i Finland, som udbød driften af nogle busruter til et busselskab i Hel-

sinki i licitation. I den forbindelse overtog den nye ordremodtager størstedelen af bus-

chaufførerne samt nogle uniformer. Udover dette blev der ikke overtaget nogen materiel-

le aktiver. Chaufførerne bliver ansat i det nye selskab, i henhold til vilkårene i en lands-

dækkende overenskomst, men til ugunstigere forhold end de tidligere havde. To af ar-

bejdstagerne rejste derfor sagen, under henvisning til at overtagelsen af busruterne var 

at sidestille med en overdragelse efter direktivet. De finske domstole bad i den forbindel-

se EF-Domstolen om at tage stilling til om denne situation, hvor der var sket overførsel 

af en servicetjeneste efter udbud, var omfattet af direktiv 77/187/EØF. 

EF-Domstolen udtalte i overensstemmelse med tidligere domme, at udlicitering er omfat-

tet af direktivet, samt at det afgørende for, om der er tale om overførsel er, om der er 

identitet før og efter overførslen. Overførsel udelukkende af arbejdstagere kan være af-

gørende for identitet. Ved afgørelsen af denne sag lagde Domstolen imidlertid vægt på, 

at bustransport ikke kan anses for en aktivitet, der i det væsentligste er baseret på ar-

bejdskraft, idet busserne ansås for det væsentligste. Derfor medførte den manglende 

overførsel af driftsaktiver, at der ikke var identitet, og dette medførte, at direktivet ikke 

fandt anvendelse. Ifølge Klingsten (2002: 55) udgør de fysiske elementer et væsentligt 



 

49 

 

element i virksomhedsdriften i en branche som offentlig bustransport, og den manglende 

overførsel af de fysiske driftsaktiver, der er nødvendig for en tilfredsstillende drift af en-

heden, kan føre til, at enheden ikke kan anses for at have bevaret sin identitet. Det kon-

stateres hermed, at den omstændighed, at den tjenesteydelse/aktivitet, som udføres af 

både den gamle og den nye ordremodtager, er den samme, ikke i sig selv er tilstrækkelig 

for, at der er tale om overførsel af en økonomisk enhed mellem den overdragende og 

den erhvervende virksomhed. 

Ved vurderingen af om en virksomhed har bevaret sin identitet, udgør erhververens 

overtagelse af overdragerens kundekreds som nævnt også et væsentligt moment, idet 

overtagelsen af kundekredsen kan antyde, at virksomheden fortsætter som før. I sag C-

340/01 (Abler) opstod en situation, hvor driften af et hospitalskøkken overgik fra en for-

pagter til en anden forpagter, og hvor den nye forpagter ikke overtog hverken materielle 

aktiver eller arbejdstagere. Den nye forpagter overtog kun de aktiver, som selve hospita-

let stillede til rådighed, såsom lokaler, udstyr og strøm. Også i denne sag bekræftede EF-

Domstolen, at det afgørende er, om den økonomiske enhed har bevaret sin identitet. 

Domstolen udtalte, at arbejdskraften ikke kan anses for en væsentlig del af aktiviteten, 

men det at arbejdskraften ikke ønskedes overtaget udelukker ikke anvendelsen af direk-

tivet. De faktorer der er medvirkende til, at der er tale om en overførsel, er at den nye 

forpagter overtager de driftsaktiver, der er væsentligt for driften, såsom lokaler, vand og 

energi. Derfor forelå der i det pågældende tilfælde en overførsel af en økonomisk enhed, 

der har bevaret sin identitet. 

I en nyere sag C-466/07 (Ferrotron Technologies GmbH) fra Tyskland fra 2009 blev der 

taget stilling til, om der kun foreligger en overførsel i direktivets forstand, når den over-

førte virksomhed/del heraf videreføres som en organisatorisk uafhængig virksomheds-

/bedriftsdel. Sagen omhandlede en arbejdstager, der blev udnævnt til leder af en afde-

ling i virksomheden Ferrotron. Afdelingen blev på et tidspunkt overtaget af en ny virk-

somhed, og blev integreret i den nye virksomheds organisation. I forbindelsen med over-

tagelsen overdragedes bl.a. rettigheder til produkter, patenter, software, lager, leveran-

dør og kundelister samt en del af arbejdstagerne, dog ikke den nye leder. Da der 8 må-

neder senere blev indledt insolvensbehandling mod Ferrotron, anlagde lederen sag mod 

den nye virksomhed med påstand om at genindsætte ham som leder i den overtagne 

afdeling. Den nye virksomhed påstod frifindelse under henvisning til, at afdelingen var 

blevet integreret i den nye virksomhed, og derfor ikke fungerede som en uafhængig or-

ganisatorisk enhed, og at der derfor ikke var identitet, som det er anført i artikel 1, stk. 

1, litra b. Den nationale domstol bad i den forbindelse EF-Domstolen om at tage stilling 

til sagen. 
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EF-Domstolen udtalte, at man ikke blot skal tage hensyn til direktivets ordlyd, men også 

til den sammenhæng og de mål der forfølges med bestemmelsen. Artikel 1, stk. 1, litra a 

omfatter overførsel til en anden indehaver, og hovedformålet med direktivet er som 

nævnt at beskytte arbejdstagerne, og den opfattelse at økonomisk identitet blot hviler på 

et kriterium om organisatorisk uafhængighed kan ikke tiltrædes, da det vil udelukke an-

vendelsen af direktivet på overførsler, hvor erhververen beslutter at opløse en enhed og 

integrere den i sin egen struktur. I sagen blev det fastslået, at organisationsfaktoren ind-

går i definitionen af identiteten, men det blev ligeledes fastslået, at en ændring ikke ude-

lukker direktivets anvendelse. Det afgørende er den overførte enheds organisatoriske 

forhold og ligeledes den fortsatte udøvelse af den økonomiske aktivitet, og om den gen-

sidige funktionelle afhængigheds- og komplementaritetsforbindelse opretholdes. Direkti-

vet finder dermed anvendelse, uanset om den overført enhed bevarer sin uafhængighed i 

erhververens struktur eller ej. Dette synspunkt er ligeledes i overensstemmelse med ar-

tikel 6, stk. 1 første og fjerde afsnit vedrørende arbejdstagerrepræsentanter, hvis denne 

bestemmelse anvendes udvidende. EF-Domstolen konkluderede dermed at artikel 1, stk. 

1 litra a og b i direktiv 2001/23/EF skal fortolkes således, at de også finder anvendelse, 

når den overførte virksomhed/enhed ikke bevarer sin organisatoriske uafhængighed. 

 

4.3.2.5 Offentlig virksomhed eller myndighedsudøvelse 

Yderligere fastlægger direktivet fra 2001 i artikel 1, stk. 1c, at direktivet finder anvendel-

se på offentligretlige og privatretlige virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet, 

uanset om de opererer med gevinst for øje. Som Andersen et al. (2009: 137) også be-

skriver, gav virksomhedsbegrebet tidligere anledning til usikkerhed på det offentlige om-

råde, men at det i dag må konstateres, at der ikke er forskel på vurderingen heraf, om 

aktiviteten udøves på almindelig forretningsmæssige vilkår, eller om aktiviteten udøves 

uden gevinst for øje. 

I sag C-364/92 (Eurocontrol) og C-298/94 (Henke) blev det fastlagt at virksomhedsbe-

grebet ikke omfatter enheder, hvis opgaver har karakter af en myndighedsudøvelse. I 

sagen vedrørende Eurocontrol, en europæisk flykontrol organisation, der for staterne 

udførte opgaver til opretholdelse og forbedring af flysikkerheden i luftrummet, fandt EF-

Domstolen, at Eurocontrol ikke faldt ind under virksomhedsbegrebet i relation til EF-

traktatens artikel 86 og 90. Domstolen fastslog at Eurocontrol, ud fra en helhedsbetragt-

ning, som følge af dens art, formål og de regler den var undergivet, som typisk var befø-

jelser, kunne henregnes til offentlig myndighedsudøvelse. Denne form for virksomhed var 

således ikke omfattet af direktivet. 
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I sag C-298/94 (Henke) omhandlede det, hvor vidt en overførsel af forvaltningsopgaver 

fra en kommune til et kommunalt forvaltningsfællesskab, oprettet med det formål at for-

bedre udførelsen af medlemskommunernes forvaltningsopgaver, var omfattet af direkti-

vets artikel 1, stk. 1. I sagen vedrørte overførslen af opgaver mellem kommunen og for-

valtningsfællesskabet udelukkende opgaver i forbindelse med udøvelse af offentlig myn-

dighed. Selv om det måtte lægges til grund, at der også havde været tale om opgaver i 

forbindelse med økonomisk virksomhed, havde disse kun haft sekundær betydning. Det 

præjudicielle spørgsmål blev herefter besvaret med, at direktivets artikel 1, stk. 1 skulle 

fortolkes således, at det ikke omfatter overførsel af forvaltningsopgaver fra en kommune 

til et kommunalt forvaltningsfællesskab, som omhandlet i hovedsagen. En administrativ 

omorganisering af offentlige administrative myndigheder eller en overførsel af admini-

strative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er dermed ikke en 

overførsel i direktivets forstand.  

Ifølge Andersen et al. (2009: 138) følger det af dommen, at betingelsen om, at der skal 

være tale om udøvelse af økonomisk aktivitet, for at direktivet finder anvendelse, ikke er 

opfyldt i forbindelse med udøvelse af offentlig myndighed, også selvom der er overført 

økonomisk aktiviteter, men hvor de overførte opgaver primært har berørt myndigheds-

udøvelse. Modsætningsvis synes det at følge af dommen, at såfremt der primært er tale 

om overførelse af økonomiske aktiviteter, og uanset at der også samtidig overføres et 

mindre element af myndighedsudøvelse, vil dette være omfattet af direktivet. 

I den forbindelse henvises til sag C-175/99 (Mayeur), hvor EF-Domstolen udtalte, at 

overførslen af økonomiske aktiviteter, som en ikke-erhvervsdrivende sammenslutning 

udøver, ikke kan udelukkes fra at være omfattet af direktivet, blot fordi at aktiviteterne 

ikke udøves med gevinst for øje eller udøves i det offentliges interesse. I sagen bestod 

aktiviteterne i form af udførsel af reklame- og informationsopgaver for en by, vedrørende 

byens tilbud til borgerne i byen. Domstolen præciserede, at i modsætning til Henke-

sagen udgjorde udførslen af sådanne aktiviteter ikke en reorganisering af den offentlige 

forvaltning eller en overførsel af forvaltningsopgaver mellem offentlige myndigheder, 

men en overførsel af økonomiske aktiviteter. 

 

4.3.2.6 Jurisdiktion 

Det følger endvidere af artikel 1. stk. 2, at den virksomhed eller del heraf, der overføres, 

skal være beliggende inden for det område, hvor traktaten finder anvendelse for at være 

omfattet af direktivet. 
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4.3.2.7 Søgående skibe 

Ifølge artikel 1. stk. 3 finder direktivet ikke anvendelse på søgående skibe. Direktivet 

indeholder imidlertid ingen definition på begrebet søgående skibe, og der har ikke været 

EU-domme, der har taget stilling til dette emne. Ifølge Andersen et al. (2009: 143) gav 

Kommissionen i forbindelse med forarbejderne til ændringsdirektivet udtryk for, at det 

ikke var berettiget med denne generelle undtagelse. Undtagelsen skyldes dog de meget 

forskelligartede regler, der gælder i medlemsstaterne vedrørende ansatte på skibe, som 

gjorde det umuligt at komme til enighed. 

 

4.3.3 Bestemmelserne i artikel 2 

Artikel 2 indeholder definitioner af direktivets centrale begreber såsom overdrageren, 

erhververen og repræsentanter for arbejdstagerne. I direktivet fra 2001 blev begrebet 

arbejdstager også indført med en definition. Yderligere blev det også præciseret, at med-

lemsstaterne ikke kan udelukke arbejdskontrakter eller arbejdsforhold fra direktivets an-

vendelsesområde alene på grund af deltidsansættelse, tidsbegrænset ansættelse eller 

vikaransættelse. Begrebet arbejdstager blev uddybet i afsnit 4.3.1 og vil derfor ikke blive 

behandlet yderligere. 

 

4.3.3.1 Artikel 2 - Definitioner af overdrager, erhverver samt re-

præsentanter for arbejdstagerne 

I artikel 2, stk. 1a, defineres en overdrager, som enhver fysisk eller juridisk person, der 

som følge af en overførsel, efter artikel 1, stk. 1, ophører med at være indehaver af virk-

somheden eller bedriften eller af en del af virksomheden/bedriften. En erhverver er, jf. 

artikel 2, stk. 1b, enhver fysisk eller juridisk person, der som følge af en overførsel, efter 

artikel 1, stk. 1, bliver indehaver af virksomheden eller bedriften eller af en del af virk-

somheden/bedriften. I relation til begreberne overdrager og erhverver anvendes ordet 

indehaver i den danske direktivtekst. Ved sammenligning med direktivteksterne på de 

øvrige sprog i EU, må det udledes, at det rette ord vil være arbejdsgiver. Det afgørende 

må således være, at der er sket et arbejdsgiverskifte og ikke et ejer/indehaverskifte. I 

artikel 2, stk. 1c, præciseres det, at der i direktivet ved repræsentanter for arbejdstager-

ne, forstås repræsentanter for arbejdstagerne i henhold til lovgivning eller praksis i med-

lemsstaterne. 
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4.3.4 Bestemmelserne i artikel 3 

I denne artikel fastlægges, at rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt 

overgår til erhververen, og at erhververen er forpligtet til at opretholde de løn- og an-

sættelsesvilkår, som arbejdstageren havde hos overdrageren. 

 

4.3.4.1 Artikel 3, stk. 1 – Overdragerens rettigheder og forpligtel-

ser 

Bestemmelsen i artikel 3, stk.1 fastlægger at overdragerens rettigheder og forpligtelser i 

henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, som bestod på tidspunktet for 

overførslen, overgår som følge af denne overførsel til erhververen. Direktivet beskytter 

dermed de arbejdstagere, hvis ansættelsesforhold bestod på overdragelsestidspunktet. 

Med udgangspunkt i bestemmelsens ordlyd har der ikke hersket tvivl om, at erhververen 

indtræder i forpligtelser, der bestod ved overdragelsen. Dog har der været tvivl om, krav 

vedrørende tiden før overdragelsen kunne overgå til erhververen. 

I sagen C-19/83 (Wendelboe) blev EF-Domstolen forelagt det præjudicielle spørgsmål, 

om erhververens hæftelse over for de før overdragelsen fratrådte lønmodtagere. Det 

præjudicielle spørgsmål bestod i, om direktivet forpligter medlemsstaterne til at gennem-

føre regler, hvorefter erhververen af virksomheden indtræder i feriepenge- og erstat-

ningsforpligtelser over for lønmodtagere, der ikke var ansat i virksomheden på overdra-

gelsestidspunktet. Ud fra en fortolkning af bestemmelsen på grundlag af ordlyden i de 

forskellige sproglige versioner af direktivet, følger at det kun omhandler arbejdstagere, 

som står i forhold på tidspunktet for overførelsen og ikke i forhold til dem, som ikke læn-

gere er ansat. Det forelagte spørgsmål besvaredes derved med, at direktivet ikke forplig-

ter medlemsstaterne til at gennemføre regler, hvorefter erhververen af virksomheden 

indtræder i feriepenge- og erstatningsforpligtelser over for lønmodtagere, der ikke er 

ansat i virksomheden på overdragelsestidspunktet. 

Sagen blev behandlet sammen med 2 hollandske sager, herunder C-135/83 (Abels). I 

sagen blev EF-Domstolen bl.a. spurgt, om artikel 3, stk. 1 i direktiv 77/187 skal fortolkes 

således, at de forpligtelser for overdrageren, som ved overførslen af virksomheden over-

går til erhververen, også omfatter de forpligtelser, som i henhold til en arbejdskontrakt 

eller et arbejdsforhold er opstået før tidspunktet for overførslen. Hertil svarede Domsto-

len, at det skulle bemærkes at artikel 3, stk. 1, første afsnit i generelle vendinger og 

uden noget forbehold henviser til overdragerens rettigheder og forpligtelser i henhold til 

en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, som bestod på tidspunktet for overførslen. 
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Fortolkningen bekræftes af, at artikel 3, stk. 3 udtrykkeligt begrænser hovedreglens an-

vendelsesområde i forbindelse med ret til ydelser ved alderdom og invaliditet, og det må 

dermed sluttes, at artikel 3, stk. 1 omfatter alle øvrige rettigheder, hvad enten de er op-

stået før eller efter virksomhedens overførsel. 

Med disse sager blev det dermed afklaret, at erhververen hæfter over for de lønmodtage-

re, der fortsætter efter overdragelsen, men at erhververen ikke hæfter for krav fra løn-

modtagere, der er opsagt og fratrådt inden overtagelsen, hvorfor disse lønmodtageres 

krav skal rettes mod overdrageren. 

I sag C-343/98 (Telecom Italia) skulle EF-Domstolen tage stilling til, om direktivets arti-

kel 3, stk. 1 medførte en pligt til at fortsætte arbejdsforholdet med erhververen, således 

at arbejdstageren bevarede sin tjenstlige anciennitet fra datoen for sin ansættelse hos 

overdrageren. EF-Domstolen udtalte at ancienniteten ikke i sig selv er en ret, men at den 

danner grundlag for rettigheder, der tilkommer arbejdstagerne. Disse rettigheder skal 

erhververen respektere, men direktivet er ikke til hinder for, at erhververen ændrer på 

vilkår, som er tilladt jf. national lovgivning, i tilfælde hvor der ikke er tale om en virk-

somhedsoverdragelse. 

I sag C-478/03 (Celtec Ltd) blev der ved EF-Domstolen rejst spørgsmålet, om formule-

ringen ”som bestod på tidspunktet for overførslen” i artikel 3, stk. 1 skal fortolkes såle-

des, at der findes et bestemt tidspunkt, hvor overførslen afsluttes. Og såfremt dette 

spørgsmål blev besvaret bekræftende, hvorledes skal dette bestemte tidspunkt da fast-

lægges og såfremt spørgsmålet blev besvaret benægtende, hvorledes skal udtrykket ”på 

tidspunktet for overførslen”, da fortolkes. EF-Domstolen udtalte, at overdrageren efter 

tidspunktet for overførslen frigøres for sine forpligtelser, og at det deraf må fortolkes, at 

de pågældende forpligtelser overføres til erhververen fra tidspunktet for overførslen. 

Derudover bemærkes det, at hvis overdrager og erhververen kunne vælge tidspunktet 

for overførslen, vil de kunne fravige bestemmelserne i direktiv 77/187/EØF. Disse be-

stemmelser er præceptive, og kan ikke fraviges til ugunst for arbejdstageren. Artikel 3, 

stk. 1 skal derfor forstås således, at tidspunktet for overførslen svarer til tidspunktet for 

udskiftning af den juridiske person, der er ansvarlig for driften. Og dette tidspunkt er et 

bestemt tidspunkt, som hverken overdrager eller erhververen kan udskyde til et andet 

tidspunkt. Forpligtelserne er derfor overgået på ovennævnte tidspunkt, uanset hvad 

overdrager og erhverver vælger at aftale indbyrdes. 

I den nyere sag C-242/09 (Albron Catering BV) blev EF-Domstolen forelagt spørgsmålet 

om, hvor vidt direktiv 2001/23/EF skal fortolkes således, at der kun sker overgang af 

rettigheder og forpligtelser til erhververen som omhandlet i direktivets artikel 3, stk. 1, 

1. pkt. såfremt overdrageren af den virksomhed, der overføres også er den formelle ar-
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bejdsgiver for arbejdstagerne, eller følger det af den med direktivets tilsigtede beskyttel-

se, at der ved overførsel af et driftsselskab i en koncern, også sker overgang af rettighe-

der og forpligtelser for arbejdstagere, der er beskæftiget i dette selskab, selvom de be-

skæftigede er ansat i et andet af koncernens selskaber, der er personaleselskab og den 

centrale arbejdsgiver. 

EF-Domstolen udtalte, at en virksomhedsoverførsel, jf. direktivet 2001/23/EF, forudsæt-

ter en ændring af den juridiske eller fysiske person, som er ansvarlig for den økonomiske 

aktivitet i den overførte enhed, uanset der i givet fald ikke er et kontraktforhold mellem 

arbejdstageren og den juridiske eller fysiske person som omtalt ovenfor. Stillingen som 

den kontraktuelle arbejdsgiver har ikke forrang for den ikke-kontraktuelle arbejdsgiver 

og i en situation som i den pågældende sag, hvor der er en kontraktuel-arbejdsgiver, der 

ikke er ansvarlig for den økonomiske aktivitet og en ikke-kontraktuel arbejdsgiver, der er 

ansvarlig for den økonomiske aktivitet, medfører det at den ikke-kontraktuelle arbejdsgi-

ver ligeledes kunne anses som overdrager i direktiv 2001/23/EF’s forstand, selvom der 

ikke fandtes et kontraktuelt forhold til arbejdstagerne. 

I punkt 2 i direktivets artikel 3, stk. 1 gives medlemsstaterne mulighed for at bestemme, 

at overdrageren og erhververen kan hæfte solidarisk for de forpligtelser, der er opstået 

inden datoen for overførslen som følge af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, der 

bestod på datoen for overførslen. 

 

4.3.4.2 Artikel 3, Stk. 2 – Passende foranstaltninger vedrørende 

underretning 

Artikel 3, stk. 2 er en bestemmelse, der ikke fandtes i det oprindelige direktiv fra 1977, 

men blev indført i direktiv 2001/23/EF. Bestemmelsen regulerer, at medlemsstaterne kan 

træffe passende foranstaltninger for at sikre, at overdrageren giver erhververen under-

retning om alle de rettigheder og forpligtelser, der vil blive overført til erhververen i hen-

hold til denne artikel, for så vidt overdrageren er eller burde være bekendt med disse 

rettigheder og forpligtelser på tidspunktet for overførslen. Overdragerens manglende 

underretning af erhververen om sådanne rettigheder eller forpligtelser berører ikke over-

førslen af disse rettigheder eller forpligtelser og arbejdstagernes rettigheder over for er-

hververen og/eller overdrageren med hensyn til de pågældende rettigheder eller forplig-

telser. 
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4.3.4.3 Artikel 3, Stk. 3 – Opretholdelse af løn- og arbejdsvilkår 

Denne bestemmelse (tidligere artikel 3, stk. 2) fastlægger, at erhververen efter overførs-

len skal opretholde de løn- og arbejdsvilkår, som ifølge en kollektiv overenskomst gjaldt 

for overdrageren, indtil den kollektive overenskomst opsiges eller udløber, eller en anden 

kollektiv overenskomst træder i kraft eller får virkning. 

Jf. artikel 3, stk. 3 giver direktivet mulighed for at medlemsstaterne kan bestemme, at 

den periode, hvori løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes, kan begrænses til ét år. På 

dette område er sag C-561/07 (Kommissionen mod Italien) af væsentlig betydning. 

Kommissionen anlagde sag mod den italienske stat for traktatbrud, idet den italienske 

stats nationale lovgivning ikke var i overensstemmelse med direktiv 2001/23/EF. Dom-

men fremhæver nogle vigtige punkter, såsom at erhververen pålægges at opretholde 

overdragerens rettigheder og forpligtelser i forhold til en arbejdskontrakt eller et arbejds-

forhold i mindst ét år, samt at en ændring af arbejdsvilkårene i medfør af art. 5, stk. 3 

(som følge af økonomisk krise) ikke kan udgøre en særlig undtagelse til garantien i for-

hold til art. 3, stk. 3, der sikrer opretholdelse af arbejdsvilkårene i mindst ét år. Bestem-

melsen må således skulle fortolkes sådan, at medlemslandene kan begrænse perioden, 

hvori løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes, og såfremt denne mulighed for at be-

grænse perioden anvendes, skal perioden være minimum ét år. Det må derfor kunne 

udledes, at såfremt muligheden for at begrænse perioden ikke anvendes, vil perioden, 

hvori løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes, under alle omstændigheder skulle løbe i 

minimum ét år. Arbejdstagernes rettigheder skal således sikres i minimum ét år efter 

virksomhedsoverdragelsen. 

 

4.3.4.4 Artikel 3, Stk. 4, litra a – Ydelser i forbindelse med alder-

dom og invaliditet m.v. 

Med ændringsdirektivet er ordlyden i artikel 3 ændret, således at det nu fremgår af arti-

kel 3, stk. 4, litra a (i direktiv 77/187/EØF 3, stk. 3) at ”medmindre medlemsstaterne 

bestemmer andet, finder stk. 1 og stk. 3 ikke anvendelse på arbejdstageres ret til ydel-

ser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller ydelser til efterladte i henhold til sup-

plerende faglige eller tværfaglige forsikringsordninger, der findes ud over medlemssta-

ternes lovbestemte sociale sikringsordninger”. 

I sag E-2/95 (Eidesund) og E-3/95 (Langeland), blev det fastlagt, at erhververen ikke 

havde nogen forpligtelse til at fortsætte præmiebetalingen til pensionsordninger mv. 
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etableret under arbejdstagerens ansættelsesforhold hos overdrageren samt at ydelser 

vedrørende alders-, invaliditets- og overlevelsesydelser ikke overtages af erhverver. 

I en nyere afgørelse har Domstolen afgivet dom i om, hvorvidt ydelser i forbindelse med 

fratrædelse som f.eks. udbetaling af pension, engangskompensation mv. er omfattet af 

undtagelsen i denne bestemmelse. I sagen C-164/00 (Dynamo Whicheloe Macfarlane 

Ltd/Beckmann) blev EF-Domstolen bedt om at tage stilling til, om en arbejdstagers ret til 

førtidig udbetaling af pension og engangsbeløbet ved pensionering og/eller til den årlige 

ydelse og engangsbeløbet i kompensation, er en ret til ydelser i forbindelse med alder-

dom og invaliditet eller til efterladte som omhandlet i artikel 3, stk. 3 i direktiv 

77/187/EØF. EF-Domstolen udtalte at direktivets artikel 3, stk. 3 skal fortolkes strengt og 

snævert. Det er således kun ydelser, der udbetales med virkning fra det tidspunkt ar-

bejdstageren normalt afslutter sit arbejdsliv, der kan kvalificeres som ydelser ved alder-

dom, invaliditet eller til efterladte, jf. direktivets artikel 3, stk. 3. Ydelser i forbindelse 

med alderdom, skal derfor forstås som ydelser, der kommer til udbetaling, når man af-

slutter sit arbejdsliv på normal vis. Dvs. ydelser, som i sagen, der udbetales pga. afske-

digelse pga. personaleindskrænkning er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen, og 

retten til disse overføres således. Det må således fortolkes, at det udelukkende er de 

ydelser, der udtrykkelig er nævnt i artikel 3, stk. 4 der er omfattet af undtagelsesbe-

stemmelsen. 

 

4.3.4.5 Artikel 3, Stk. 4, litra b – Beskyttelse af allerede fratrådte 

arbejdstagere 

Direktivets artikel 3, stk. 4, litra b omhandler beskyttelse af allerede fratrådte arbejdsta-

gere. Bestemmelsen fastlægger, at når medlemsstaterne ikke, i henhold til litra a), be-

stemmer, at stk. 1 og 3 finder anvendelse på sådanne rettigheder, skal de træffe de 

nødvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes interesser og de personers 

interesser, som allerede har forladt overdragerens bedrift på tidspunktet for overførslen. 

Dette vedrører helt eller delvis erhvervet ret til ydelser i forbindelse med alderdom, her-

under ydelser til efterladte, i henhold til supplerende faglige eller tværfaglige forsikrings-

ordninger. 
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4.3.5 Bestemmelserne i artikel 4 

Artikel 4 fastlægger, at overførslen ikke i sig selv giver overdrageren eller erhververen 

nogen begrundelse for at foretage afskedigelser. Dog kan der ske afskedigelser som følge 

af økonomiske, tekniske eller organisatoriske ændringer. 

 

4.3.5.1 Artikel 4, stk. 1.  Økonomiske, tekniske eller organisatori-

ske årsager 

I sag 319/94 (Dethier Équipement) blev der taget stilling til, hvor vidt afskedigelsen af de 

ansatte, der ikke senere blev genansat af erhververen, kunne betragtes som sket af øko-

nomiske, tekniske eller organisatoriske årsager, jf. direktivets artikel 4, stk. 1. I sagen 

blev arbejdskontrakterne med alle ansatte opsagt af en likvidator, og kun enkelte ansatte 

blev genansat for at kunne gennemføre likvidationen. Domstolen skulle i sagen tage stil-

ling til, om også en likvidator kan foretage afskedigelser af de nævnte årsager, eller om 

det kun er erhververen, der har denne ret. Til dette udtalte EF-Domstolen, at artikel 4, 

stk. 1 skal fortolkes således, at beføjelsen til at foretage afskedigelser af økonomiske, 

tekniske eller organisatoriske årsager tilkommer såvel overdrageren som erhververen. 

Arbejdstagere, som retsstridigt, dvs. ikke af økonomiske, tekniske eller organisatoriske 

årsager, er blevet afskediget af overdrageren kort tid før overførslen af virksomheden, og 

som ikke overtages af erhververen, kan over for erhververen påberåbe sig, at afskedigel-

sen er retsstridig. 

I sagen 101/87 (Bork) følger det, at arbejdstagere som i strid med direktivets artikel 4, 

stk. 1, er blevet afskediget på et tidligere tidspunkt end overførselstidspunktet, skal be-

tragtes, som om de stadig var ansat i virksomheden på overførselstidspunktet. I sag 

324/86 (Daddy's Dance Hall) følger, at direktivets regler, navnlig om beskyttelse af ar-

bejdstagerne mod afskedigelse som følge af overførslen, må betragtes som præceptive i 

den forstand, at de ikke kan fraviges til ugunst for arbejdstagerne. Som følge heraf skal 

arbejdskontrakten, i tilfælde hvor en arbejdstager retsstridigt er blevet afskediget kort 

tid før overførslen, i forhold til erhververen betragtes som om den stadig bestod, selv om 

arbejdstageren ikke er blevet overtaget af erhververen efter virksomhedens overførsel. 

Jf. artikel 4, stk. 1, afsnit 2 kan medlemsstaterne bestemme, at første afsnit ikke skal 

gælde for visse afgrænsede kategorier af arbejdstagere, der ikke er dækket af medlems-

staternes lovgivning eller praksis vedrørende beskyttelse mod afskedigelse. Direktivet 
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åbner dermed mulighed for, at undtage visse grupper af arbejdstagere. Belgien ønskede 

at gøre brug af bestemmelsen. I sag C-237/84 (Kommissionen mod Belgien) blev det 

behandlet om, hvorvidt Belgien opfyldte sine forpligtelser efter EØF-traktaten, idet Belgi-

en ikke inden for den fastsatte frist havde truffet de foranstaltninger, som var nødvendi-

ge for fuldt ud at gennemføre direktiv 77/187/EØF og derigennem at benytte reglen. 

Ifølge Rådets mødereferat skulle medlemsstaterne, inden for 6 måneder efter meddelel-

sen af direktivet, underrette Kommissionen om de kategorier af arbejdstagere, der i hen-

hold til artikel 4, stk. 1, 2. afsnit ikke er omfattet. I overensstemmelse hermed meddelte 

den belgiske regering, at arbejdstagere ansat på prøve og arbejdstagere, som afskediges 

i anledning af pensionsalderens indtræden, skulle være omfattet af undtagelsesbestem-

melsen i artikel 4, stk. 1, afsnit 2. Kommissionen fandt, at Belgien ikke havde gennem-

ført direktivets bestemmelser, idet de belgiske bestemmelser ikke sikrede en beskyttelse 

af retten til ydelser ved alderdom (direktiv 77/187/EØF artikel 3, stk. 3, 2. afsnit) samt 

udelukkede visse kategorier af arbejdstagere fra beskyttelse mod afskedigelser (artikel 4, 

stk. 1.). Kommissionen har dog gjort gældende at, bestemmelserne finder anvendelse i 

enhver situation, hvor de arbejdstagere, der er berørt af national ret, er beskyttet mod 

afskedigelse, således at de i kraft af direktivet ikke kan miste denne beskyttelse, der hel-

ler ikke kan begrænses, alene på grund af virksomhedens overførsel. I henhold til artikel 

4, stk. 1, skal de nævnte opsigelsesvarsler for de omhandlede arbejdstagere overholdes i 

de tilfælde, hvor overdrageren eller erhververen afskediger de berørte arbejdstagere i 

forbindelse med overførsel af en virksomhed. 

 

4.3.5.2 Artikel 4, stk. 2.  Ophævelse af arbejdsforholdet 

Hvis en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold ophæves, fordi overførslen medfører en 

væsentlig ændring af arbejdsvilkårene til skade for arbejdstageren, anses arbejdsgiveren 

for at være ansvarlig for arbejdskontraktens eller arbejdsforholdets ophævelse. 

I sag C-425/02 (Delahaye) blev EF-Domstolen rejst spørgsmålet om direktiv 77/187/EØF 

er til hinder for, i tilfælde af overførsel fra en privatretlig juridisk person til staten, at sta-

ten nedsætter arbejdstagernes løn i henhold til nationale bestemmelser om offentlige 

ansatte. EF-Domstolen udtalte, at direktivet ikke er til hinder for at ophæve privatretlige 

arbejdskontrakter i henhold til nationale bestemmelser, men ophævelsen anses at udgø-

re en væsentlig ændring af arbejdsvilkårene, som arbejdsgiveren anses at være ansvarlig 

for jf. artikel 4, stk. 2 i direktiv 77/187/EØF. 

I en sag fra Finland C-396/07 (Fazer Amica Oy) skulle EF-Domstolen tage stilling til, om 

artikel 4, stk. 2 i direktiv 2001/23/EF skulle fortolkes således, at medlemsstaten i de til-
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fælde, hvor arbejdstageren selv opsagde sin stilling, fordi arbejdsvilkårene var blevet 

væsentligt forringet, var forpligtet til at garantere arbejdstageren en lovhjemlet ret til at 

opnå erstatning hos arbejdsgiveren på samme måde, som hvis arbejdsgiveren havde 

ophævet arbejdskontrakten retsstridigt, når arbejdsgiveren, i henhold til direktivet, vil 

overholde vilkårene i overenskomsten indtil den udløber. EF-Domstolen udtalte, at det 

pålægges arbejdsgiveren ansvaret uanset hvem, der formelt ophæver kontrakten. Der er 

imidlertid ikke fastsat nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at garantere erstatning. 

Medlemsstaterne skal sikre, at arbejdsgiveren som minimum bærer de følger, der er 

fastsat i national ret, når arbejdsgiveren er ansvarlig for ophævelsen af arbejdskontrak-

ten, og artikel 3, stk. 3 har til opgave at sikre opretholdelsen af vilkårene i overenskom-

sten, som den er aftalt mellem parterne. Bestemmelsen kan ikke fravige parternes vilje, 

som de er udtrykt i overenskomsten, dvs. heller ikke til at gælde efter overenskomstens 

ophør, da parterne ikke har garanteret vilkårene ud over denne periode. 

 

4.3.6 Bestemmelserne i artikel 5 

Bestemmelsen regulerer forholdene i forbindelse med en konkurs- eller insolvensbehand-

ling. EF-Domstolen har fastslået, at direktivet ikke finder anvendelse ved et konkursbos 

salg af virksomhed, men at det dog ikke forhindrer medlemsstaterne i at bestemme no-

get andet. Flere sager bl.a. 19/83 (Wendelboe), 135/83 (Abels) samt 179/83 (Industrie-

bond) har fastslået dette. 

 

4.3.6.1 Artikel 5 – Konkursbo og insolvenstilfælde 

I sag 135/83 (Abels) bestod det præjudicielle spørgsmål bl.a. i, om art 1, stk. 1 i direktiv 

77/187/EØF også omfattede denne situation, hvor overdrageren af virksomheden var 

erklæret konkurs eller havde opnået ”surséance van betaling” (kan sidestilles med beta-

lingshenstand). En undersøgelse af de forskellige sproglige versioner af pågældende be-

stemmelse viste terminologiske forskelle mellem disse versioner. I en række EU-landes 

versioner er det klart angivet, at loven alene vedrører overdragelser ved aftale og såle-

des gør det muligt at udlede, at andre former for overdragelse, som f.eks. overdragelse 

som følge af en forvaltningsakt eller en retsafgørelse, er udelukket. Derimod synes den 

engelske og danske version ikke at indeholde en helt så snæver fortolkning, men angiver 

derimod et videre anvendelsesområde. Domstolen udtalte tilmed, at artikel 1, stk. 1 i 

direktiv 77/187/EØF ikke finder anvendelse på overførsler i en situation, hvor overdrage-

ren er erklæret konkurs, og det pågældende er en del af konkursmassen. Det hindrer 
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dog ikke medlemsstaterne, til frit at anvende direktivets principper på en sådan overfør-

sel. Direktivet finder derimod anvendelse på overførsel til en anden indehaver, foretaget 

inden for rammerne af en procedure såsom ”surséance van betaling”. 

I sag 179/83 (Industriebond) bestod det præjudicielle spørgsmål også i, om direktivet 

finder anvendelse, når overdrageren af virksomheden er erklæret konkurs eller har op-

nået ”surséance van betaling”. Spørgsmålet svarer til spørgsmålet i sag 135/83 (Abels), 

hvorpå der tidligere var afsagt dom, og dommen i sag 179/83 (Industriebond) refererer 

til denne afgørelse. 

Ved ændringsdirektiv 98/50/EF, artikel 4a, indsattes en udtrykkelig bestemmelse om, at 

direktivet ikke finder anvendelse ved et konkursbos salg af virksomhed, medmindre at 

medlemsstaterne beslutter, at dette skal være tilfældet, jf. nu direktivet 2001/23/EF ar-

tikel 5, stk. 1. 

Jf. EF-Domstolens dom i sag C-319/94 (Dethier Équipement) blev det fastlagt, at direkti-

vet finder anvendelse, når der sker en overførelse af en virksomhed i likvidation, når 

virksomhedens aktiviteter videreføres. Domstolen lagde vægt på, at likvidator, i forbin-

delse med en likvidation, er et selskabsorgan, der forestår salget af aktiverne under ge-

neralforsamlingens kontrol, selv om han udpeges af en dommer, og at der ikke findes en 

særlig procedure for at opgøre passiverne under rettens kontrol. Der er således væsent-

lige forskelle mellem en virksomhed i retslig likvidation og en virksomhed under konkurs, 

og de grunde, som har ført til, at Domstolen har fastslået, at direktivet ikke finder an-

vendelse i konkurstilfælde, gør sig ikke nødvendigvis gældende i den situation, hvor der 

er tale om en retslig likvidation. Dette er tilfældet, når virksomhedens aktiviteter, som i 

denne sag for den nationale ret, fortsætter under den retslige likvidation. I et sådant til-

fælde fortsættes driften på det tidspunkt, hvor virksomheden overføres. Som følge heraf 

er der intet grundlag for at afskære arbejdstagerne fra at gøre deres rettigheder, i med-

før af direktivet, gældende på de i direktivet fastsatte betingelser. 

 

4.3.7 Bestemmelserne i artikel 6 

Artikel 6 (tidligere artikel 5 i direktiv 77/187/EØF) beskytter arbejdstagernes repræsen-

tanter, idet bestemmelsen fastlægger, at disse repræsentanter bevarer den retsstilling og 

funktion, de havde før overførslen, hvis betingelserne for repræsentation stadig er til ste-

de efter overførelsen. 
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4.3.7.1 Artikel 6 – Arbejdstagerrepræsentanter 

For at undgå at arbejdstagere, som følge af en overdragelse, kommer til at stå uden re-

præsentanter, som kan varetage deres rettigheder og interesse, har repræsentanter krav 

på at bevare både deres hidtidige stilling og deres tillidserhverv, såfremt virksomhe-

den/bedriften har bevaret sin uafhængighed. 

I sag C-151/09 (Maria del Rosario) opstod en situation, hvor nogle offentlige tjeneste-

ydelser (rengøring af skoler og veje og vedligeholdelse af parker m.m.), der havde været 

privatiseret, blev tilbagetaget i kommunalt regi. Overtagelsen indeholdt samtlige arbejds-

tagere, som blev en del af kommunens personale i de samme stillinger, samme funktio-

ner og under ledelse af de samme ledere som tidligere uden væsentlige ændringer. Den 

eneste ændring var, at deres øverste ledelse nu var byrådsmedlemmer og borgmester. 

Arbejdstagernes repræsentant anmodede efter overtagelsen om kompensation for over-

tid. Dette blev afslået med henvisning til, at de nu var kommunalt personale og ikke 

længere var juridiske repræsentanter for arbejdstagerne. I forbindelse med behandling af 

sagen bad den nationale domstol EF-Domstolen, om at tage stilling til spørgsmålet, om 

betingelsen om bevarelse af uafhængigheden som nævnt i artikel 6, stk. 1 i direktiv 

2001/23/EF er opfyldt, når der er tale om de i sagen forekomne omstændigheder. EF-

Domstolen udtalte, at begrebet uafhængighed ifølge den normale mening i sædvanligt 

sprogbrug beskriver retten til selvstyre. På en økonomisk enhed har de ansvarlige for 

enheden kompetence til at træffe beslutning om fordeling af opgaver, udstede ordrer 

m.m., og en omfordeling af kompetencer inden for enheden eller en udskiftning af den 

øverste ansvarlige påvirker ikke uafhængigheden. EF-Domstolen udtalte, at på grundlag 

af omstændighederne i overtagelsen var der identitet, idet de overførte ledere stadig 

havde beslutningskompetencen inden for enheden, og at det kun var den øverste ledelse, 

der blev udskiftet og enheden dermed bevarede sin organisatoriske uafhængighed, som 

anført i artikel 6, stk. 1. 

Såfremt en virksomhed/bedrift ikke har bevaret sin uafhængighed, træffer medlemssta-

terne de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de overførte arbejdstagere, som var 

repræsenteret inden overførslen, fortsat repræsenteres på passende vis i den periode, 

der er nødvendig for på ny at kunne sammensætte eller udpege en repræsentation for 

arbejdstagerne i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis, jf. artikels 

tredje punkt. 
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4.3.8 Bestemmelserne i artikel 7 

Denne bestemmelse, i direktiv 2001/23/EF (artikel 6 i direktiv 77/187/EØF), indeholder 

reglerne om information og høring af arbejdstagerne i forbindelse med overførslen. 

 

4.3.8.1 Artikel 7 – Information og høring 

Med ændringsdirektivet kom der en udvidelse af informationspligten for såvel overdrage-

ren som erhververen af en virksomhed. Artiklen fastlægger pligten til at underrette re-

præsentanterne for deres respektive arbejdstagere, som berøres af en overførsel, om 

følgende forhold som datoen eller den foreslåede dato for overførslen, grunden til over-

førslen, overførslens juridiske, økonomiske og sociale følger for arbejdstagerne samt på-

tænkte foranstaltninger over for arbejdstagerne 

Overdrageren og erhververen skal give sine arbejdstageres repræsentanter disse oplys-

ninger i rimelig tid, inden overførslen gennemføres, og under alle omstændigheder inden 

arbejdstagernes beskæftigelses- og arbejdsvilkår berøres direkte af overførslen. 

I sag C-382/92 (Kommissionen mod Storbritannien og Nordirland) mente man ikke, at 

medlemsstaten havde gennemført direktivet korrekt. Kommissionen mente af flere grun-

de, at Det Forenede Kongerige havde tilsidesat de forpligtelser, der påhviler det i henhold 

til direktivet og traktaten. For det første var det efter The Regulations3 ikke muligt at 

sikre information og konsultation af arbejdstagerrepræsentanterne i alle de i direktivet 

omhandlede tilfælde, da der hverken efter The Regulations eller nogen anden bestem-

melse i britisk lovgivning skulle udpeges arbejdstagerrepræsentanter, når arbejdsgiveren 

nægter at anerkende sådanne repræsentanter. For det andet var anvendelsesområdet for 

The Regulations begrænset til situationer, hvor den virksomhed, der skulle overføres, 

ejedes af overdrageren. Derudover omfattede The Regulations ikke virksomheder, der 

ikke er erhvervsdrivende. Yderligere var den overdrager eller erhverver, der overvejede 

foranstaltninger for deres respektive arbejdstagere, ikke forpligtet efter The Regulations 

til i rimelig tid at indlede konsultationer om disse foranstaltninger med repræsentanterne 

for deres arbejdstagere med henblik på at opnå en aftale, ligesom The Regulations ikke 

indeholdt effektive sanktionsmuligheder over for den arbejdsgiver, der tilsidesatte den i 

direktivet fastsatte forpligtelse til at informere og konsultere arbejdstagerrepræsentan-

terne. 

EF-Domstolen fastslog med sagen, at medlemsstaterne er forpligtet til at sørge for, at 

overtrædelse af fællesskabsretten sanktioneres efter samme materielle og processuelle 
                                                
3 Storbritannien og Nordirlands lov 



 

64 

 

regler, som overtrædelser af national ret af samme art og grovhed. Sanktionen skal un-

der alle omstændigheder være effektiv, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en 

afskrækkende virkning. Storbritannien og Nordirlands sanktion for tilsidesættelse af op-

lysnings- og informationspligten, jf. direktivets artikel 7, var ikke tilstrækkeligt afskræk-

kende, idet sanktionen af informationspligten var på op til fire ugers løn, der kunne fra-

trækkes i visse andre godtgørelser, som lønmodtageren havde fået tilkendt i forbindelse 

med en eventuel afskedigelse. 

 

4.3.9 Bestemmelserne i artikel 8-14 

Bestemmelserne i artikel 8-14 i direktiv 2001/23/EF har ikke i særlig grad givet anled-

ning til fortolkningsspørgsmål ved EF-Domstolen.  

Artikel 8 (artikel 7 i direktiv 77/187/EØF) fastslår, at direktivet er et minimumsdirektiv, 

og dermed ikke begrænser medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indføre love 

eller administrative bestemmelser, der er mere gunstige for arbejdstagerne, eller at 

fremme eller tillade anvendelsen af overenskomstmæssige bestemmelser, der er mere 

gunstige for arbejdstagerne. 

Ved artikel 9 (direktiv 98/50/EF artikel 7a) bestemmes det, at medlemsstaterne er for-

pligtede til i deres nationale retsorden at indføre de nødvendige bestemmelser for, at 

enhver arbejdstager og arbejdstagerrepræsentant, der anser sine rettigheder for kræn-

ket som følge af manglende overholdelse af kravene i direktivet, kan indbringe deres sag 

for en domstol. 

De efterfølgende bestemmelser artikel 10 (direktiv 98/50/EF artikel 7b) og 11 (direktiv 

77/187/EØF artikel 8) fastlægger, at Kommissionen, inden den 17. juli 2006, skulle fore-

lægge Rådet en analyse af virkningerne af bestemmelserne i direktivet og om nødvendigt 

forelægge forslag til eventuelle ændringer, og at medlemsstaterne skal underrette Kom-

missionen om de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som de vedtager til 

gennemførsel af direktivet. 

Artikel 12 og 13 fastslår, at direktiv 77/187/EØF er ophævet, og at direktiv 2001/23/EF i 

stedet træder i kraft. Artikel 14 fastslår, at direktivet er rettet til medlemsstaterne. 
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5. Virksomhedsoverdragelsesloven og nationale rets-

spørgsmål 

5.1 Formål med kapitlet 

Dette kapitel vil indledningsvis indeholde en beskrivelse af dansk retspraksis, derefter 

følger en beskrivelse af de danske domstole og de arbejdsretlige instanser – Arbejdsret-

ten og faglig voldgift. Formålet er at give læseren et billede af, hvordan dansk retspraksis 

skabes i de respektive instanser, samt hvilken jurisdiktion de pågældende instanser har, 

således retspraksis kan ses i denne kontekst, når den efterfølgende analyse af VOL påbe-

gyndes. Analysen er bygget op, så det indledningsvis defineres, hvilke af virksomhedens 

ansatte, der kan påberåbe sig VOL, derefter analyseres og fortolkes de enkelte bestem-

melser, hvorved det materielle anvendelsesområde fastlægges. Ved analysen inddrages i 

høj grad retspraksis samt forarbejderne til VOL. 

Analysen af national retspraksis er baseret på 25 afgørelser fra de almindelige domstole 

og 55 afgørelser fra det fagretlige system, herunder Arbejdsretten og faglig voldgift. For-

arbejderne til VOL er inddraget i det omfang, det findes nødvendigt, hvis behandlingen af 

bestemmelserne i retspraksis har været begrænset. Ligeledes er der inddraget litteratur i 

det omfang, det findes nødvendigt. 

 

5.2 Nationale retspraksis 

Arbejdsretlig retspraksis skabes ved at domstolene tager stilling til tvister, uoverens-

stemmelser, fortolknings- og andre tvivlsspørgsmål. Domstolene træffer herefter en judi-

ciel afgørelse. Nogle domme kan være retsskabende, mens andre blot er retsanvenden-

de. Retsskabende domme kan f.eks. fastlægge bestemte definitioner i lovgivningen eller 

fastlægge en bestemt fortolkning. Sådanne domme kan opnå status som præjudikat. De 

retsanvendende domme tilføjer derimod ikke ny viden omkring retspraksis, men kan be-

kræfte tidligere retsskabende domme og dermed forstærke præjudikatet. 

 

5.2.1 Danske domstole 

De danske domstole er bygget op i et hierarkisk system, og er reguleret af Retsplejelo-

ven. Grundlæggende er der tre instanser ved de almindelige domstole, der består af By-

retterne, de to Landsretter og Højesteret samt Sø- og Handelsretten. De almindelige 
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domstole har kompetence til at behandle alle typer af sager, der ikke er henlagt til be-

handling ved specialdomstolene, eller skal afgøres ved voldgift. Arbejdsretten, der omta-

les i afsnit 5.2.2, er en af disse specialdomstole. 

De arbejdsretlige sager i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, der typisk anlæg-

ges ved de almindelige domstole, er sager, hvor ingen eller kun den ene af parterne er 

part i en overenskomst. De fleste sager starter Byretten eller undtagelsesvis i Landsret-

ten. Nogle sager starter i Byretten, men henvises herfra til Sø- og Handelsretten. Princi-

pielle erhvervsrelaterede sager kan også anlægges direkte i Sø- og Handelsretten. 

Som udgangspunkt kan en dom ankes til den næste domstol i hierarkiet, dvs. der er et 

to-instansprincip. Der kræves således en særlig tilladelse, en tredje-instans bevilling fra 

Proces Bevillingsnævnet, hvis man ønsker at indbringe sin sag for Højesteret som tredje 

instans. Ankemuligheden er gældende i de almindelige domstole i modsætning til Ar-

bejdsretten, hvor der ikke findes mulighed for at anke. 

 

5.2.2 Arbejdsretlige instanser - Arbejdsretten og Faglig voldgift 

Det arbejdsretlige behandlingssystem består bl.a. af Arbejdsretten og faglig voldgift. Ar-

bejdsretten reguleres af Arbejdsretsloven. Det er typisk sager om overenskomstbrud og 

andre lignende tvister, der behandles af Arbejdsretten. Arbejdsretten har en eksklusiv 

kompetence, dvs. med få undtagelser kan sager, der hører under Arbejdsretten, ikke 

anlægges ved de almindelige domstole. Som udgangspunkt behandler Arbejdsretten, jf. 

§ 9 i Arbejdsretsloven, følgende sager: 

1. Fortolkning og overtrædelser af Hovedaftalen mellem DA og LO og tilsvarende ho-

vedoverenskomster og hovedaftaler mellem andre organisationer på arbejdsmar-

kedet 

2. Overtrædelse af almindelige kollektive overenskomster om løn- og arbejdsforhold 

3. Lovligheden af varslede kollektive kampskridt eller varsler herom, såfremt der 

protesteres inden for en kort frist 

4. Hvorvidt der foreligger en kollektiv overenskomst 

5. Lovligheden af anvendelse af kollektive kampskridt til støtte for krav om overens-

komst på områder, hvor kollektiv overenskomst ikke er indgået 

6. Forligsmændenes kompetence 
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7. Andre uoverensstemmelser mellem arbejdsgivere og lønmodtagere, hvis parterne 

har aftalt det, og retten er indforstået 

 

Arbejdsretten behandler således både sager om overtrædelse og fortolkning af hovedaf-

taler samt overtrædelse af kollektive overenskomster. Sager om fortolkning af overens-

komster, der ikke er hovedaftaler, behandles derimod ved faglig voldgift. Både i sager 

rejst ved Arbejdsretten som ved faglig voldgift, skal der træffes en afgørelse. Afgørelser 

ved Arbejdsretten og faglig voldgift kan imidlertid, i modsætning til ved de almindelige 

domstole, ikke ankes til en anden instans. 

 

5.3 Analyse af retsspørgsmål i forhold til Virksomhedsoverdragel-

sesloven 

Grundlæggende er VOL en lov til beskyttelse af såvel lønmodtageres som arbejdsgiveres 

rettigheder og forpligtelser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Loven er be-

skyttelsespræceptiv og kan således ikke fraviges til ugunst for lønmodtagerne. 

 

5.3.1 Lovens titel - Lønmodtagerbegrebet 

Allerede i lovens navn Lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse 

rejses det første definitionsspørgsmål. Lønmodtagere er ikke defineret i selve lovteksten, 

så for at få fastlagt, hvem der kan støtte ret på loven, må dette klart defineres. 

For at definere lønmodtagerbegrebet og måden det er anvendt i dansk arbejdsret, er det 

nødvendigt at analysere formuleringer i anden lovgivning. Ferieloven, Ansættelsesbevis-

loven og Funktionærloven tager alle stilling til lønmodtagerbegrebet, ligesom det i littera-

turen er defineret som personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjeneste-

forhold, jf. Nielsen (2005: 320). 

I relation til VOL er det ved følgende personer, der kan rejses tvivl om, hvorvidt de er 

omfattet af loven: 

 Administrerende direktører 

 Tjenestemænd 
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I det følgende er formuleringen mht. lønmodtagerbegrebet i hhv. Ferieloven, Ansættel-

sesbevisloven og Funktionærloven angivet. Ifølge Ferieloven4 og Ansættelsesbevisloven5 

er en lønmodtager defineret som: ”…en person, der modtager vederlag for personligt 

arbejde i tjenesteforhold.”. I Funktionærloven6 er funktionæren, som i denne sammen-

hæng må sidestilles med en lønmodtager defineret som: ”…han indtager en tjenestestil-

ling, således at han er undergivet arbejdsgiverens instruktioner.”. Det altafgørende for 

definitionen af lønmodtagerbegrebet, må således kunne udledes at være, at personen 

modtager vederlag for personligt arbejde i et tjenesteforhold og er undergivet arbejdsgi-

verens instruktioner. At Funktionærloven har en formulering om en minimums beskæfti-

gelse på gennemsnitligt 8 timer ugentligt, og at den ikke finder anvendelse på tjeneste-

mænd, kan imidlertid ikke udelukke, at disse personer også er lønmodtagere jf. VOL, da 

VOL er beskyttelsespræceptiv. 

 

Administrerende direktører 

I Danmark skal administrerende direktører registreres hos Erhvervs- & Selskabsstyrel-

sen. Der er ikke defineret nogen klare afgrænsninger for, hvornår man er administreren-

de direktør, udover registreringen hos Erhvervs- & Selskabsstyrelsen. Hvorvidt man såle-

des i arbejdsretlig sammenhæng defineres som administrerende direktør må derfor bero 

på en vurdering af funktionen i virksomheden. I nogle tilfælde kan f.eks. såvel salgsdi-

rektører, områdedirektører som HR-direktører defineres som administrerende direktører, 

hvis de ikke er undergivet arbejdsgiverens instruktioner, og således varetager en admini-

strerende direktørs funktion i virksomheden. Administrerende direktører falder ikke 

umiddelbart ind under den gængse definition tjenestestilling og undergivet arbejdsgive-

rens instruktioner. Der kan i den forbindelse rejses tvivl om, hvor vidt administrerende 

direktører er omfattet af VOL. 

I relation til administrerende direktører er der tre scenarier for personen før og efter 

overdragelsen: 

 Administrerende direktør før overdragelsen og administrerende direktør efter 

overdragelsen 

 Lønmodtager før overdragelsen og administrerende direktør efter overdragelsen 

 Administrerende direktør før overdragelsen og lønmodtager efter overdragelsen 

                                                
4 LBK nr. 762 af 27. juni 2011 
5 LBK nr. 240 af 17. marts 2010 
6 LBK nr. 81 af 3. februar 2009 
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Som det er angivet oven for, vil det være nærliggende at udlede, at administrerende di-

rektører ikke er omfattet af lønmodtagerbegrebet, som det er defineret i dansk arbejds-

ret jf. lovgivningen og dermed ikke omfattet af VOL. Dette synspunkt understøttes af 

retspraksis, hvor det i Højesteretsdommen U.1993.11H (Den administrerende direktør) 

udtaltes, at idet den i sagen omhandlede person, der i den overdragende virksomhed 

fungerede som administrerende direktør, ikke havde godtgjort, at han ikke fungerede 

som administrerende direktør i den erhvervende virksomhed, var han derfor ikke omfat-

tet af VOL. I Vestrelandsretsdommen U.1986.54V (Danmols) udtaltes det, at personen, 

der var arbejdstager i den overdragende virksomhed, og som efter eget ønske ikke fort-

satte som arbejdstager, men som medejer samtidig med, at han varetog samme stilling 

som i den overdragende virksomhed, ikke var omfattet af VOL. Det bemærkes, at formu-

leringen: ”efter eget ønske”, må være det afgørende i denne sammenhæng, da denne 

formulering ellers ville have været overflødig. Det må ved en udvidende fortolkning der-

for kunne udledes, at det samme er gældende, hvis der er tale om en lønmodtager i den 

overdragende virksomhed, der efter eget ønske fortsætter som administrerende direktør 

i den erhvervende virksomhed. 

Situationen, hvor en administrerende direktør i den overdragende virksomhed fortsætter 

som lønmodtager i den erhvervende virksomhed, har ikke direkte været behandlet i rets-

praksis. Dog kan man på baggrund af U.1993.11H (Den administrerende direktør) ved en 

modsætningsslutning udlede, at man ikke kan udelukke at personen i situationen ville 

have været omfattet af VOL, såfremt han kunne have godtgjort, at han ikke fungerede 

som administrerende direktør i den erhvervende virksomhed efter overdragelsen. Det 

kan derfor på denne baggrund ikke udelukkes, at en person, der er administrerende di-

rektør i den overdragende virksomhed, som fortsætter som lønmodtager i den erhverv-

ende virksomhed, kan være omfattet af VOL. Imidlertid må det antages, at dette i højere 

grad ville have været prøvet ved domstolene, såfremt det fandtes uafviseligt, da det vil 

have indvirkning på administrerende direktørers krav ved en konkursbehandling, hvis de 

kan gøre kravet på deres løntilgodehavende fra overdrageren gældende hos erhververen, 

i stedet for at skulle gøre kravet gældende i boet, jf. Konkurslovens § 97. 

På baggrund af ovenstående fortolkninger er der således udledt følgende: 

 Administrerende direktør før overdragelsen og administrerende direktør efter 

overdragelsen 

o Ikke omfattet af VOL 

 Lønmodtager før overdragelsen og administrerende direktør efter overdragelsen 

o Ikke omfattet af VOL 
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 Administrerende direktør før overdragelsen og lønmodtager efter overdragelsen 

o Ikke omfattet af VOL 

 

Tjenestemænd 

I forbindelse med omdannelsen af statslige og kommunale virksomheder til statslige og 

kommunale anparts- eller aktieselskaber, har problemstillingen rejst sig vedrørende 

håndtering af tjenestemænd i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Virksomheds-

overdragelser, fra statslige og kommunale virksomheder til 100 % stats- eller kommunalt 

ejede anparts- eller aktieselskaber, kan i teorien håndteres inden for lovgivningen. Der-

imod opstår problemet, når virksomhedsoverdragelsen sker til anparts- eller aktieselska-

ber med en privat ejerkreds. Tjenestemænd er, jf. Grundlovens § 27, stk. 3, som ud-

gangspunkt beskyttet mod forflyttelse uden samtykke, medmindre særlige betingelser, 

der fremgår af bestemmelsen, er opfyldt. Jf. Tjenestemandslovens § 12, stk. 1 er tjene-

stemænd kun forpligtede til at påtage sig en passende stilling inden for deres ansættel-

sesområde. Ansættelse uden for deres ansættelsesområde kræver, jf. Tjenestemandslo-

vens § 12, stk. 2, tilslutning fra det i § 13 omhandlede nævn. Lektor Peer Schaumburg-

Müller og professor, dr. jur. Erik Werlauff behandler emnet i artiklen ”Virksomhedsover-

dragelse og tjenestemænd” gengivet i U2006B.220. Heri udtales det, at ansættelsesom-

rådet, som det er omtalt i § 12, stk. 1 i Tjenestemandsloven, er defineret som bestemte 

opgaver og ikke ved en organisatorisk enhed. Det må på den baggrund kunne udledes, 

at det er muligt at foretage overflyttelser af tjenestemænd, så længe de øvrige betingel-

ser i Grundlovens § 27, stk. 3 og Tjenestemandslovens § 12 er opfyldt. Disse betingelser 

vil kunne opfyldes, så længe det er et 100 % stats- eller kommunalt ejet anparts- eller 

aktieselskab. Problemet opstår derimod, når selskabet helt eller delvis privatiseres. Ifølge 

Klingsten (2002: 215-16) er det primært disciplinærforfølgningsreglerne og reglerne ved-

rørende tjenestemandspension, der ikke kan opretholdes ved en privatisering. Tjeneste-

mænds ansættelsesvilkår er så specielle, at de, ifølge Klingsten (2002: 215-16), som 

udgangspunkt ikke kan overdrages ved en virksomhedsoverdragelse. I praksis har virk-

somhedsoverdragelserne ved privatiseringerne af de statslige eller kommunale virksom-

heder ikke omfattet en overdragelse af tjenestemænd, idet tjenestemændene ikke har 

haft status af tjenestemænd på tidspunktet for overdragelsen. I praksis er tjenestemæn-

dene inden virksomhedsoverdragelsen frivilligt overgået til ansættelse på kollektive over-

enskomstvilkår, om end der har været tale om overenskomster med tjenestemandslig-

nende vilkår. I Højesteretsdommen U.2006.1414H (TDC) fremgår det, at tjenestemæn-

dene inden virksomhedsoverdragelsen er blevet frivilligt overført til ansættelse efter kol-

lektiv overenskomst, og at disse ansættelsesforhold er etableret på privatretligt grund-
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lag. Højesteret udtalte, at det ikke var godtgjort, at de ved kollektiv eller individuel aftale 

var beskyttet mod en virksomhedsoverdragelse til et selskab uden for koncernen. Dette 

gjaldt ikke, selvom det fremgik af deres tjenestemandslignende vilkår, at de var omfattet 

af Tjenestemandslovens § 12. Dette vilkår kunne ikke antages at yde beskyttelse mod 

overdragelse af et funktionsområde fra en virksomhed til en anden. 

Lektor Peer Schaumburg-Müller og professor, dr. jur. Erik Werlauff konkluderer i 

U2006B.220, at tjenestemænd kan virksomhedsoverdrages uden individuelt samtykke, 

hvis der sker bevarelse af de rettigheder, som knytter sig til tjenestemandsansættelsen, 

herunder at pensionsrettigheder fra staten/kommunen skal være sikret, disciplinærsy-

stemet opretholdes, og ansættelsesforholdet omfattes af forvaltningsloven og offentlig-

hedsloven. Dette vil imidlertid kun kunne finde sted, såfremt virksomhedsoverdragelsen 

sker til et 100 % stats- eller kommunalt ejet selskab. 

Såfremt virksomhedsoverdragelsen har fundet sted til et stats- eller kommunalt ejet an-

parts- eller aktieselskab har man, ifølge Klingsten (2002: 216-17), arbejdet med fire 

valgmuligheder: 

 Frivillig aftale med tjenestemændene om, at de afskediges som tjenestemænd og 

derefter tager ansættelse i selskabet på samme måde, som var det et ikke-

statsligt/kommunalt selskab. 

 Udlån af tjenestemændene til det statslige/kommunale selskab, hvor 

stat/kommune afholder udgifter til løn, pension m.m. og derefter kompenseres af 

selskabet. 

 Afskedigelse af tjenestemændene med ventepenge/rådighedsløn medmindre de 

kan anvises anden passende stilling i staten/kommunen. 

 Lovgivning der sikrer de samme rettigheder og forpligtelser som i sta-

ten/kommunen i forbindelse med overdragelse af lønmodtagerne til det statsli-

ge/kommunale selskab. 

 

I praksis har det imidlertid været således, at det er den første valgmulighed, man har 

anvendt, dvs. frivillig overgang til ansættelse på en kollektiv overenskomst med tjene-

stemandslignende vilkår. I relation til en senere privatisering af de statslige/kommunale 

selskaber har denne løsning været den mest hensigtsmæssige. De overenskomstsikrede 

tjenestemandslignende vilkår har således ikke været til hinder for en overdragelse efter 

privatiseringen. Dette understøttes af Højesteretsdommen U.2006.1414H (TDC), som det 

er angivet ovenfor. 
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På baggrund af ovenstående må det kunne udledes i overensstemmelse med Peer 

Schaumburg-Müller og professor, dr. jur. Erik Werlauffs konklusioner, at tjenestemænd i 

et vist omfang vil være omfattet af VOL. Det antages således, at i situationer, hvor det i 

praksis er muligt for den erhvervende virksomhed at leve op til de forpligtelser, der føl-

ger jf. Tjenestemandsloven, vil tjenestemænd positivt kunne siges at være omfattet af 

VOL. Disse situationer vil være tilfældet, hvor der er tale om et 100 % stats- eller kom-

munalt ejet selskab. I de situationer, hvor der er tale om overdragelse til et hel eller del-

vis privatejet selskab, er det på baggrund af manglende retspraksis omkring tjeneste-

mænd, der rent faktisk har været tjenestemænd på tidspunktet for overdragelse, ikke 

muligt at udlede et endeligt svar baseret på retspraksis. I stedet må det antages, i over-

ensstemmelse med den hidtidige arbejdsretlige opfattelse og på baggrund af bestemmel-

serne i Tjenestemandsloven, som i praksis ikke vil kunne honoreres af et privat selskab, 

at tjenestemænd ikke vil være omfattet af VOL, hvis der er tale om overdragelse til et hel 

eller delvis privatejet selskab. 

I ovenstående afsnit er lønmodtagerbegrebet blevet afklaret, og persongruppen, der kan 

støtte ret på VOL, blevet defineret. I det følgende vil de enkelte bestemmelser i VOL blive 

analyseret. 

 

5.3.2 Bestemmelserne i § 1 

Stk. 1 

Denne bestemmelse omhandler det materielle anvendelsesområde for loven. Bestemmel-

sen anvender formuleringen ”overdragelse” og ”virksomhed eller en del heraf”, som har 

givet anledning til en del fortolkningsspørgsmål. Disse to formuleringer analyseres derfor 

hver især nedenfor. 

 

5.3.2.1 Overdragelse 

Bestemmelsen anvender ordet ”overdragelse”. ”Overdragelse” har givet anledning til en 

række fortolkningsspørgsmål, der bliver behandlet i de følgende afsnit. 

 

Overførsel fra enkeltmandsvirksomhed til ApS eller A/S ejet af samme person 

Situationen, hvor en virksomhed, der er ejet som en enkeltmandsvirksomhed omdannes 

til enten et anparts- eller et aktieselskab, der er helt eller delvist ejet af den samme per-
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son som ejede enkeltmandsvirksomheden, har givet anledning til spørgsmålet om hvor-

vidt, der er tale om en overdragelse, som det er omtalt i VOL. På baggrund af dommene 

fra Arbejdsretten AD 91.116 (Løjt Bageri), AD 91.030 (Michels Auto Service) og AD 

93.030 (Himmelev Tømrer- og Snedkerforretning), der dog ikke direkte omtaler § 1, stk. 

1 i VOL, kan det fortolkes, at overgangen fra enkeltmandsvirksomhed til et anparts- eller 

aktieselskab helt eller delvis ejet af samme person, må sidestilles med en virksomheds-

overdragelse som omtalt i VOL, da arbejdsgiveren reelt skifter fra én juridisk person (det 

personligt CPR) til en anden juridisk person (anparts- eller aktieselskabets CVR). 

 

Overførsel af aktiemajoritet 

Mht. overførsel af aktiemajoritet har spørgsmålet, om hvorvidt en aktieoverdragelse, dvs. 

et ejerskifte af en virksomhed, er omfattet af VOL, været rejst i Højesteretsdommen 

U.1982.87H (Buck Jeppesens Fjederfabrik). Heri udtaltes det i overensstemmelse med 

Klingsten (2002: 49), at en aktieoverdragelse ikke er at sidestille med en virksomheds-

overdragelse, da arbejdsgiveren formelt er den samme. Ved en modsætningsslutning må 

det afgørende således være, at der sker et skift i arbejdsgiverens juridiske identitet. 

 

Salg af virksomhed og tilbageførsel pga. bristede forudsætninger og overførsel 

på ualmindelige betingelser, herunder ved retsforfølgelse 

Ved salg af en virksomhed og en efterfølgende tilbageførsel pga. bristede forudsætninger 

eller ved en overdragelse på ualmindelige obligationsretlige vilkår, herunder ved retsfor-

følgelse, har der været tvivl om, hvorvidt denne type overdragelse var omfattet af VOL. 

Spørgsmålene er blevet behandlet i Østre Landsrets dom U.1983.833Ø (Antonio Diaz). 

Landsretten stadfæstede Byrettens dom, der udtalte, at restaurationen, der var tilbage-

ført til den oprindelige overdrager ved en fogedretsafgørelse pga. erhververens manglen-

de betaling til overdrageren, var overdraget på en måde, der er omfattet af VOL. Dvs. 

overdragelse via en fogedretsafgørelse også er omfattet af VOL. I Vestre Landsrets dom 

U.1984.264V (Slagtermester Mortensen), hvor en tilbageførsel af en restauration til den 

oprindelige overdrager, pga. erhververens manglende betaling, udtaltes det, at da over-

dragelsen var sket, jf. en klausul i købskontrakten mellem overdrager og erhverver, var 

der sket en overdragelse som følge af en aftale, hvorfor overdragelsen var omfattet af § 

1, stk. 1 i VOL. Tilbageførsel, jf. en klausul pga. manglende betaling eller bristede forud-

sætninger, vil derfor også være en virksomhedsoverdragelse omfattet af VOL. 
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Overførsel til og fra konkursbo 

Denne type overdragelse var ikke reguleret i den oprindelige VOL, men blev i forbindelse 

med ændringsloven i år 2001 medtaget under § 1, stk. 3, hvorfor dette emne omtales 

under denne bestemmelse. 

 

5.3.2.2 Virksomhed eller en del heraf 

Formuleringen i bestemmelsen: ”…virksomhed eller en del heraf” er et af de emner, der 

har givet anledning til flest fortolkningsspørgsmål. En ordlydsfortolkning af ordet virk-

somhed giver i sin helhed ikke nødvendigvis anledning til fortolkning, hvorimod ”en del 

heraf” i højere grad har givet anledning til fortolkningsspørgsmål. I de følgende afsnit er 

en række emner, der har givet anledning til fortolkning i relation til formuleringen ”en del 

heraf”. De er alle blevet behandlet af retspraksis, og der foreligger et relativt stort antal 

domme, der tager stilling til netop formuleringen ”en del heraf”. 

 

Bortforpagtning og tilbageførsel af bortforpagtning 

Spørgsmålet om, hvor vidt en bortforpagtning fra indehaveren af en restauration til for-

pagteren af restaurationen er omfattet af VOL, er blevet behandlet i Højesteretsdommen 

U.1989.69H (Daddys Dance Hall-sagen). Heri udtalte Højesteret, at i tilfælde hvor over-

gangen af forpagtningen sker af to omgange fra forpagter til ejer til ny forpagter, befin-

der arbejdstagerne sig i samme situation som ved en direkte overdragelse fra første for-

pagter til anden forpagter og har krav på tilsvarende beskyttelse. Det samme må anta-

ges at gælde, hvis overdragelsen alene sker fra bortforpagter til forpagter eller hvis 

overdragelsen sker alene fra forpagter tilbage til bortforpagter. 

 

Udlejning og tilbageførsel af udlejning 

Situationen, hvor hele eller en del af en virksomhed, f.eks. en fabrik, har været udlejet, 

minder om tilfældet med forpagtning. Højesteret har imidlertid taget stilling til spørgsmå-

let i dommen U.1989.372/4H (Junckers-sagen). Her havde en fabrik været udlejet, men 

pga. uoverensstemmelser blev lejeaftalen ophævet, hvorefter fabrikken blev tilbageført 

til ejeren/udlejeren og umiddelbart derefter videreoverdraget til en ny indehaver. Høje-

steret udtalte, at da virksomheden vurderedes at have bevaret sin identitet, og da den 
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blev videreført med de samme lønmodtagere, og kun med et kort ophold i driften, var 

overdragelsen omfattet af § 1, stk. 1 i VOL. 

 

Entreprise og tidsbegrænset ansættelse til færdiggørelse af den enkelte entre-

prise 

Mht. byggeentrepriser har domstolene haft forskellige holdninger, afhængig af den kon-

tekst entreprisen er indgået i. I Skifterettens dom, U.1984.310S (Villy Bergh og Søn), 

hvor en underentreprenør efter en konkurs videreførte sine aktiviteter, dvs. underentre-

prisen i et nyt selskab, udtalte Skifteretten, at der var tale om en virksomhedsoverdra-

gelse, der er omfattet af § 1, stk. 1 i VOL, da der var en nær tidsmæssig sammenhæng 

mellem konkursbegæringens indgivelse fra første underentreprenør og arbejdets fortsæt-

telse af anden underentreprenør. Anden underentreprenør havde reelt samme ledelse 

som første underentreprenør, og arbejdet blev fortsat med de samme lønmodtagere. Det 

kan ikke umiddelbart udledes af dommen, at afgørelsen ville kunne anvendes analogt på 

alle fremtidige overdragelser af en entreprise. Imidlertid var den omstændighed at arbej-

det forsattes med samme lønmodtagere og blev færdiggjort for restentreprisesummen 

medvirkende til, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, sammen med et sam-

menfald i ledelsen hos første underentreprenør og anden underentreprenør. 

I Arbejdsrettens dom AD 92.046 (Malermester Stærmose), hvor der også var tale om 

videreførelse af en underentreprise pga. underentreprenørens konkurs, udtaltes det, at 

da de to entrepriser udgjorde den væsentligste del af underentreprenørens aktiver, var 

der tale om overdragelse af en del af underentreprenørens virksomhed, som omtalt i 

VOL. To entrepriser kan således være tilstrækkeligt til, at der er tale om ”en del af en 

virksomhed” som nævnt i § 1, stk. 1 i VOL. Det kan derudover udledes, at der ikke behø-

ver være tale om en formel eller uformel aftale, for at VOL finder anvendelse. 

I Østre Landsrets dom U.1998.980Ø (Kadomé Invest) er sagskomplekset en smule an-

derledes. I denne sag var en underentreprise blevet overdraget til en underentreprenør 

fra en hovedentreprenør. Hovedentreprenøren erklæredes imidlertid konkurs, hvorefter 

lønmodtagerne hos hovedentreprenøren gjorde et krav på løntilgodehavender gældende 

over for underentreprenøren, under henvisning til at overdragelsen af underentreprisen 

var omfattet af VOL. Dette til trods for, at lønmodtagerne hos hovedentreprenøren ikke 

havde haft ansættelse hos underentreprenøren. Østre Landsret udtalte i denne sag, at 

aftalen om underentreprisen og omstændighederne ved underentreprisens færdiggørelse 

ikke kunne betragtes som en overdragelse af en funktion med dertil hørende lønmodta-

gere efter § 1, stk. 1 i VOL. Dommen kan principielt fortolkes sådan, at VOL kun omfatter 
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de lønmodtagere, der rent faktisk indgår i overdragelsen, hvis der er tale om overdragel-

se af lønmodtagere. En entrepriseaftale, uden overdragelse af materielle aktiver, imma-

terielle aktiver eller lønmodtagere, må derfor kunne sidestilles med en ”licensaftale” 

og/eller en ”agenturrettighed”.  

I Arbejdsrettens dom ARD 2003.1010 (TEKNIQ), der vedrørte en situation, hvor underen-

treprenøren gik i betalingsstandsning, og dennes lønmodtagere derefter blev ansat hos 

hovedentreprenøren i et tidsbegrænset ansættelsesforhold til færdiggørelse af entrepri-

sen, var udfaldet imidlertid et andet. Arbejdsretten udtalte i denne sag, at uanset antallet 

af lønmodtagere, der blev overtaget, var der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse 

efter VOL, da der kun var tale om tidsbegrænset ansættelse for at færdiggøre entrepri-

sen. Det må kunne fortolkes, at VOL ikke finder anvendelse, hvis der er tale om overta-

gelse af lønmodtagere fra hoved- eller underentreprenører, hvis ansættelsen begrænses 

til færdiggørelsen af entreprisen. Resultatet må være det samme ved andre typer af ar-

bejdsopgaver, der kan sidestilles med en underentreprise. 

 

Out- og insourcing af interne funktioner 

I relation til out- og insourcing af interne funktioner har domstolene grundlæggende 

samme holdning. I Arbejdsrettens dom AD 86.472 (BR Rengøring) konkluderes det, at 

outsourcingen af en rengøringsfunktion på et hotel er omfattet af VOL. Dette synspunkt 

understøttes i Arbejdsrettens dom AD 96.403 (Friendly Hotel/Elite-Miljø), hvor sagen 

vedrørte situationen, hvor et hotel havde outsourcet sin rengøringsfunktion til et rengø-

ringsselskab, der imidlertid fik betalingsproblemer, hvorefter hotellet fik tilbageoverdra-

get rengøringsfunktionen, der derefter blev outsourcet igen. Arbejdsretten udtalte, at 

idet at alle ansatte fortsatte deres arbejde, stadig på hotellet, og at en servicevirksom-

hed som et rengøringsselskab ikke har andre særlige aktiver end tjenesteydelsen, fandt 

man, at tilbageoverdragelsen fra rengøringsselskabet til hotellet var omfattet af § 1, stk. 

1. i VOL. I Højesterets dom U.1997.400H (Transportgruppen) stadfæstes Østre Landsret 

dom, hvor det udtaltes, at overdragelsen af lønmodtagere, bygninger og lastvogne m.m. 

var omfattet af § 1, stk. 1 i VOL. De almindelige domstole anlægger derfor samme syns-

punkt som Arbejdsretten. 

 

Offentlig udlicitation og tilbageførsel af offentlig udlicitation 

Offentlig udlicitation og tilbageførsel af offentlig udlicitation minder i høj grad om situati-

oner med out- og insourcing af interne funktioner. Den grundlæggende forskel er, at der 
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er tale om en offentlig virksomhed enten som overdrager eller erhverver. Arbejdsrettens 

dom AD 94.227 (RiBus) vedrørte en situation, hvor en kommune udliciterede busdriften i 

et rutenet. Arbejdsretten fandt, at VOL fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde, da 

busdriften måtte betegnes som en ”virksomhed” i VOL’s forstand, da der var et klart de-

fineret formål, og der forudsattes anskaffelse af materiel mv. samt ansættelse af perso-

nale til betjening og administration. Dette uanset om det var en offentlig myndighed eller 

et personligt ejet firma, der drev aktiviteten. Det var også uden betydning, at aftalen var 

sket ved licitation, og at virksomheden, uanset det ændrede rutenet, måtte anses som 

identisk med den hidtidige virksomhed. Dette synspunkt støttes af Arbejdsrettens dom 

AD 96.439 (Helsinge Kommune), der vedrørte udlicitationen af en kommunes opgave 

med håndtering af dagrenovation. Arbejdsretten fandt, at virksomhedens overtagelse var 

omfattet af VOL, idet der under hensyn til opgaver, personale, arbejdsmetoder var tale 

om en aktivitet identisk med den tidligere udførte virksomhed. 

Arbejdsrettens dom ARD 2004.244 (Nord-Ren), der også vedrørte udlicitation af en 

kommunes håndtering af dagrenovation, havde imidlertid det modsatte resultat. I dette 

tilfælde tabte et renholdningsselskab licitationen til et andet renholdningsselskab, efter 

begge selskaber havde afgivet bud på det, hvorefter et antal lønmodtagere, som det 

eneste fra det første selskab, blev overdraget til det andet selskab. Arbejdsretten udtalte, 

at det afgørende var, om der forelå identitet. I dette tilfælde var arbejdskraften ikke den 

væsentligste del af den økonomiske enhed, da dagrenovationsbilerne udgjorde den væ-

sentligste del. Arbejdsretten udtalte derfor, at der ikke er tale om en virksomhedsover-

dragelse efter VOL. 

 

Agentaftaler 

Det sidste punkt, der har givet anledning til fortolkningsspørgsmål, er agentaftaler. I Sø- 

og Handelsretten dom U.1984.588S (Brio Scanditoy), der vedrørte overdragelsen af et 

agentur fra en importør, hvor importørens eneste sælger blev tilbudt ansættelse hos 

agenten, tog Sø- og Handelsretten det standpunkt, at aftalen var en agentaftale, der 

hverken efter sit indhold eller efter omstændighederne ved indgåelsen var udtryk for køb 

eller overdragelse af en del af importøren. Agentaftalen var i dette tilfælde således ikke 

omfattet af § 1, stk. 1 i VOL. Dette resultat vil imidlertid ikke automatisk kunne anvendes 

analogt på andre sager om agentaftaler. Det vil ifølge Klingsten (2002: 39) være nød-

vendigt at foretage en samlet vurdering af, hvad overdragelsen af agenturet indeholder 

f.eks. om der samtidig overdrages salgsmateriale og kundelister m.m. 
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5.3.2.3 Identitet 

Der er et grundlæggende begreb, der går igen, uanset om der er tale om bortforpagt-

ning, udlejning, entreprise, out- og insourcing eller udlicitation – begrebet identitet. Be-

grebet identitet er grundlæggende i vurderingen af, om der er tale om en overdragelse 

efter VOL. Flere af dommene henviser til begrebet identitet, uden at det er nærmere de-

fineret. I Arbejdsrettens domme AD 90.398 (Rotationen Nykøbing Falster) og AD 92.056 

(ISS Catering A/S) bliver det imidlertid fastlagt hvilke elementer, der indgår i vurderin-

gen af, om der er identitet. I vurderingen indgår, om der er identiske ejere/ledelse, om 

aktiviteten udføres på samme lokalitet, og om der er tale om samme produkter/services 

og produktionsapparat. Derudover vurderes arten af virksomhed eller bedrift. Ligeledes 

ses der på, om der er sket overførsel af fysiske aktiver, som f.eks. bygninger og løsøre, 

og der ses på værdien af eventuelle immaterielle aktiver. Til sidst ses på, hvorvidt den 

nye indehaver har overtaget størstedelen af arbejdsstyrken, om kundekredsen overføres, 

og i hvor høj grad aktiviteterne før og efter overdragelsen er de samme. 

Trods de ovenfor beskrevne krav til identitet for at VOL finder anvendelse, er en flytning 

af en del af en virksomhed til anden lokalitet ikke nødvendigvis til hinder for anvendelsen 

af VOL. I Arbejdsrettens dom AD 92.143 (Dansk Papir Industri) blev det slået fast, at 

VOL også finder anvendelse, hvis den overdragede virksomhed kort efter overdragelsen 

nedlægges i den på dette tidspunkt værende form og flyttes til en anden lokalitet. 

Mht. den overdragede enheds funktion kan det udledes af retspraksis, at der ikke er krav 

om, at enheden har tilknytning til virksomhedens primære drift, da der både er set ek-

sempler på outsourcing af kantinedrift, rengøringsfunktion samt vagt- og sikringsopga-

ver. Den overdragede enhed vil således være omfattet af VOL, selvom den blot er en 

intern servicefunktion, og den ikke er en del af virksomhedens primære drift eller gene-

rerer et økonomisk resultat til virksomheden. 

Jf. forarbejderne til VOL er det imidlertid en betingelse, at virksomheden er i drift, eller at 

overdragelsen bliver foretaget i umiddelbar tidsmæssig nærhed af indstillingen af arbej-

det, således at det må formodes, at virksomheden ikke reelt har været ude af drift. Et 

eksempel på dette kan være, at arbejdet indstilles inden en ferie, og arbejdet først gen-

optages efter ferien som f.eks. i U.1989.372/4H (Junckers). I sådanne tilfælde antages 

det, at virksomheden ikke har været ude af drift, selvom arbejdet kan have været indstil-

let i helt op til en halv måned. 

Mht. aftale om overdragelse af en virksomhed, er der i de fleste tilfælde indgået en aftale 

mellem overdrager og erhverver. Det må ud fra retspraksis kunne udledes, at der ikke er 

formelle krav til skriftligheden af disse aftaler. Er aftalen imidlertid indgået mellem nært-
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stående, og der ikke er skriftlighed, må det ud fra Arbejdsrettens dom AD 92.165 (Café 

Apoteket) kunne udledes, at de nærtstående parter skal føre bevis for, hvornår overdra-

gelsen reelt er sket. Der behøver dog ikke være en aftale mellem overdrager og erhver-

ver, for at VOL finder anvendelse. I sagerne vedrørende overdragelse af forpagtningsaf-

taler og entrepriser er der flere eksempler på, at VOL finder anvendelse, selvom der ikke 

er indgået aftale mellem f.eks. første forpagter og anden forpagter. 

Er der indgået aftaler til ugunst for lønmodtagerne, i forbindelse med en virksomheds-

overdragelse, må det ifølge retsformandskendelsen RFM 2004.351 (Køkkenchefen) kunne 

udledes, at det er erhververen, der har bevisbyrden for indgåelse af disse aftaler. Denne 

fortolkning må kunne anvendes analogt, på aftaler indgået mellem lønmodtageren og 

overdrageren. Derudover skal sådanne aftaler respektere de almene aftaleretlige be-

stemmelser samt bestemmelserne i Funktionærloven, der ikke kan fraviges til ugunst for 

funktionæren. 

 

5.3.2.4 § 1, stk. 2 – Offentlig virksomhed eller myndighedsudøvel-

se 

Denne bestemmelse er en ny bestemmelse i forhold til den oprindelige VOL og indsat 

efter ændringsloven i år 2001. Formuleringen: ”…økonomisk aktivitet, uanset om de vir-

ker med gevinst for øje” må antages at være indsat på baggrund af retspraksis, der tidli-

gere har fastslået, at en overdragelse er omfattet af VOL, også i tilfælde hvor den over-

dragede del af virksomheden blot er accessorisk, som det f.eks. var tilfældet i AD 86.472 

(BR Rengøring) og AD 96.403 (Friendly Hotel/Elite-Miljø). Det er således fastslået, at en 

intern servicefunktion uden selvstændig indtjening også er omfattet af VOL. 

Bestemmelserne vedrørende omorganisering af offentlige myndigheder og overførsel af 

administrative funktioner mellem offentlige administrative myndigheder er ikke blevet 

prøvet ved danske domstole. I dette tilfælde foretages derfor en subjektiv fortolkning, 

ved at rette opmærksomheden mod forarbejderne til VOL. Heri er det angivet, at be-

stemmelsen ikke gælder overførsel af opgaver, som indebærer egentlig myndighedsudø-

velse. Det må af dette kunne udledes, at denne bestemmelse derfor kun udelukker, of-

fentlige funktioner, der pga. anden lovgivning kun kan udføres af offentlige myndigheder, 

f.eks. politiopgaver og opgaver, der er henlagt til styrelser under ministerierne. 

Overførsel mellem offentligt ejede selskaber, der ikke indebærer myndighedsudøvelse, vil 

således være omfattet af VOL, som det også er beskrevet i afsnittene ovenfor. 

 



 

80 

 

5.3.2.5 § 1, stk. 3 – Overdragelse fra konkursbo 

Dette er også en ny bestemmelse i forhold til den oprindelige lov og er, jf. forarbejderne, 

indsat for at bevare den hidtidige danske retstilstand, og derved fastslå, at overdragelse 

fra et konkursbo er omfattet af VOL. Bestemmelsen er resultatet af den retsskabende 

praksis på området. I forbindelse med overførsel til et konkursbo og overdragelse fra et 

konkursbo indeholdt den oprindelige VOL ingen bestemmelser om dette. Mht. overdragel-

se fra et konkursbo var det i dansk retspraksis forudsat, at VOL omfattede disse tilfælde. 

Overdragelse fra et konkursbo har således været behandlet i Vestre Landsrets dom 

U.1982.697V (E.S. Bogføring). Dommen tog stilling til, om en overdragelse, fra et kon-

kursbo til en ny indehaver i form at et anpartsselskab, var en virksomhedsoverdragelse i 

VOL’s forstand. Dette konkluderes at være tilfældet, hvorfor anpartsselskabet indtrådte i 

de forpligtelser, der var gældende i konkursboet, dvs. de krav lønmodtagerne kunne ha-

ve gjort gældende i konkursboet vedrørende løn og feriegodtgørelse. Dette standpunkt 

støttes af Vestre Landsrets dom U.1986.373V (M.A.N.-VW Last og Bus), der kom frem til 

samme resultat. Vestre Landsret udtalte, at da den erhvervende virksomhed fortsatte 

driften, umiddelbart efter den overdragende virksomhed var erklæret konkurs, og der var 

en høj grad af identitet, var der tale om en virksomhedsoverdragelse efter § 1, stk. 1 i 

VOL, hvorfor der ikke kunne rejses et krav mod boet. Med indførelsen af § 1, stk. 3 i 

VOL, har lovgiver derfor været lydhør over for domstolenes praksis. VOL omtaler stadig 

ikke overdragelser til et konkursbo, men ifølge Klingsten (2002: 112-13) er overførslen 

til et konkursbo resultatet af en retsakt, der ikke er omfattet af VOL. Dette understøttes 

af Nielsen (2005: 454). 

 

5.3.2.6 § 1, stk. 4 – Søgående skibe 

Denne bestemmelse omtaler ”søgående skibe” og var i den oprindelig VOL § 1, stk. 2. 

Der er imidlertid ingen definition af ”søgående skibe” i VOL, hvorfor det er nødvendigt at 

rette blikket mod anden lovgivning. I Lov om skibes besætning § 2, nr. 6 fremgår følgen-

de definition: ”Søgående skib«: Et skib, der anvendes i fart uden for havne, åer, søer 

eller lignende beskyttede farvande.”. Ifølge Andersen et al. (2009: 143:44) vil en situati-

on, hvor en færgerute, hvori et skib indgår, bliver overdraget, ikke være omfattet af VOL 

i relation til de lønmodtagere, der er ansat på skibet, men kun på de ansatte på land. Der 

henvises herefter til Højesteret dom U.1988.544H (Juelsminde-Kalundborg linien). I den-

ne dom er det angivet, at sagsøgeren ikke har villet gøre gældende, at der foreligger en 

virksomhedsoverdragelse fra Jydsk Færgefart A/S til sagsøgte. Højesteret tog derfor rent 

faktisk ikke stilling til, hvorvidt overdragelsen var omfattet af VOL. I Arbejdsrettens dom 

ARD 1999.802 (Færgeselskabet Læsø I/S-sagen) var overdragelsen foretaget i overens-
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stemmelse med bestemmelserne i VOL. Dommen tog stilling til, om der var identitet mel-

lem den overdragende og den erhvervende virksomhed, for at fastslå hvorvidt lønmodta-

gernes fagforbund var berettiget til at varsle konflikt over for Færgeselskabet Læsø I/S. 

Dommen omtaler ikke direkte enkeltbestemmelser i VOL, men dens stillingstagen til om 

der er identitet giver en formodning om, at Arbejdsrettens holdning er, at overdragelsen 

er omfattet af VOL. Havde der været identitet mellem det overdragende og erhvervende 

selskab, ville meddelelsen, om at man ikke ønskede at tiltræde overenskomsten af over-

enskomsten, have været en omgåelse for at frigøre sig af overenskomsten. Så vurderin-

gen af identitet må skulle ses i relation til VOL, hvor den nye indehaver/arbejdsgiver er 

berettiget til at ikke at tiltræde overenskomsten i overensstemmelse med retspraksis, 

hvis overdragelsen er omfattet af VOL. Det antages derfor, at undtagelsen ikke omfatter 

fartøjer, der udelukkende anvendes i indre farvande eller i umiddelbar nærhed af beskyt-

tede farvande eller områder, der er omfattet af havnereglementer. Det er derfor ikke 

afviseligt, at VOL kan finde anvendelse på lønmodtagere ansat på skibe i færgedrift i in-

dre danske farvande. 

I relation til boreplatforme og borerigge er det ifølge Andersen et al. (2009:144) antaget, 

at disse ikke er omfattet af undtagelsen i § 1, stk. 4. Boreskibe vil imidlertid være omfat-

tet af undtagelsen. 

 

5.3.3 Bestemmelserne i § 2 

Bestemmelsen regulerer de rettigheder og forpligtelser, der overføres fra den overdra-

gende til den erhvervende virksomhed. 

 

5.3.3.1 § 2, stk. 1 – Rettigheder og forpligtelser 

Jf. bestemmelsen overføres umiddelbart de rettigheder og forpligtelser, der består på 

overtagelsestidspunktet. I relation til disse rettigheder har der været rejst tvivl om, hvor 

vidt disse forpligtelser vedrører både de lønmodtagere, der er opsagt inden overdragel-

sen, men som fortsat har et krav over for overdrageren, såvel som de lønmodtagere der 

overdrages og som har et krav, der er opstået før overdragelsen. I U.1983.833Ø er der 

taget stilling til spørgsmålet, om overdragede lønmodtageres krav opstået før overdra-

gelsen. Det blev heri fastslået, at krav opstået før overdragelsen overføres til erhverve-

ren. Erhververen indtræder således i rettigheder og forpligtelser over for de overdragede 

lønmodtagere, uanset om eventuelle krav er opstået før eller efter overdragelsen. Dette 
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synspunkt støttes i Andersen et al. (2009: 151). Overdrageren vil således fortsat hæfte 

for de øvrige lønmodtagere, der ikke overdrages. 

 

5.3.3.2 § 2, stk. 1 – Overenskomstmæssige rettigheder 

I relation til de overenskomstmæssige rettigheder rejses der en række fortolknings-

spørgsmål. Domstolene har taget stilling til nogle af dem. Nedenfor er angivet de 

spørgsmål, der giver anledning til tvivl: 

 Hvilken overenskomst dækker hvilke lønmodtagere, hvis der er én overenskomst i 

den overdragede virksomhed, og denne tiltrædes af den erhvervende virksomhed 

og en anden overenskomst i den erhvervende virksomhed, der begge dækker 

samme type lønmodtagere og samme type arbejde, enten med to forskellige fag-

lige organisationer eller med den samme faglige organisation 

 Hvordan stilles lønmodtagere, der ansættes efter overdragelsen, hvis der er to 

gældende overenskomster for det samme arbejdsområde 

 

I de tilfælde, hvor lønmodtagerne i den overdragede virksomhed er omfattet af én over-

enskomst og denne tiltrædes af erhverver enten frivilligt eller ved passivitet, og lønmod-

tagerne i den erhvervende virksomhed er omfattet af en anden overenskomst, og begge 

overenskomster dækker samme typer lønmodtagere og arbejde, vil der forekomme en 

situation, hvor den samme virksomhed er part i to forskellige overenskomster, der om-

handler samme type lønmodtagere og samme type arbejde. Dette vil som udgangspunkt 

forekomme sjældent, idet en arbejdsgiver oftest vil undgå at være omfattet af unødigt 

mange overenskomster. Dette scenarie forekom imidlertid i ARD 2005.075 (Falck Dan-

mark), hvor det centrale i sagen dog var en anden problemstilling, og dommen uddybes 

derfor ikke yderligere i dette afsnit. Når der forekommer en situation som anført ovenfor 

rejses spørgsmålet om, hvilke lønmodtagere, der er omfattet af hvilken overenskomst. 

Dette spørgsmål er der taget stilling til i Arbejdsrettens dom AD 93.039 (Tulip). Sagen 

vedrørte Landbrugets EDB-center, der den 1. september 1990 overtog Tulip Internatio-

nals EDB-center. Både Landbrugets EDB-center og Tulip Internationals EDB-center var 

medlemmer af Slagteriernes Arbejdsgiverforeningen. Slagteriernes Arbejdsgiverforenin-

gen havde indgået en særoverenskomst med HK gældende for Landbrugets EDB-center. 

Derudover fandtes der en overenskomst mellem Slagteriernes Arbejdsgiverforeningen og 

HK (Landsoverenskomsten), der regulerede virksomheder, der ikke var omfattet af 

særoverenskomsten med Landbrugets EDB-center. Særoverenskomsten med Landbru-
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gets EDB-center var gunstigere end Landsoverenskomsten, som gjaldt for Tulip Interna-

tionals EDB-center. Landsoverenskomsten blev opsagt den 1. marts 1991 hvorefter den 

blev fornyet. Sagen blev indbragt af LO på vegne af HK, med påstand om at Slagterier-

nes Arbejdsgiverforeningen skulle anerkende, at de overdragede medarbejdere i Tulip 

Internationals EDB-center principalt skulle være omfattet af særoverenskomsten fra 

overdragelsesdagen den 1. september 1990, subsidiært fra den 1. marts 1991, hvor 

Landsoverenskomsten blev opsagt. Arbejdsretten udtalte, at VOL alene beskytter løn-

modtagerne mod en forringelse af deres overenskomstmæssige rettigheder i forbindelse 

med en overdragelse, og at der fandtes oplysninger i sagen, der kunne begrunde, at 

lønmodtagerne kunne påberåbe sig den gunstigere overenskomst med Landbrugets EDB-

center i forbindelse med overdragelsen. Efter opsigelsen af Landsoverenskomsten pr. 1. 

marts 1991 var formodningen, at lønmodtagerne blev omfattet særoverenskomsten. Det 

må af denne dom kunne fortolkes analogt, at hvis der generelt ved en virksomhedsover-

dragelse bliver overført lønmodtagere fra én virksomhed med én overenskomst til en 

anden virksomhed med en anden overenskomst, og overenskomsterne dækker samme 

type arbejde, lønmodtagere og/eller virksomheder, så forbliver både lønmodtagerne i 

den overdragede, såvel som i den erhvervende virksomhed omfattet af den overens-

komst, de hver især var omfattet af inden virksomhedsoverdragelsen, indtil den første af 

overenskomsterne opsiges/udløber. Derefter vil alle lønmodtagere automatisk være om-

fattet af den overenskomst, der fortsat består. Dvs. VOL begrunder ikke, at lønmodta-

gerne i den overdragede virksomhed kan påberåbe sig at blive overført til den erhverv-

ende virksomheds overenskomst, selvom den er gunstigere. Ligesom VOL heller ikke 

begrunder, at lønmodtagerne i den erhvervende virksomhed kan påberåbe sig at blive 

overført til den overdragede virksomheds overenskomst, selvom denne er gunstigere. 

VOL beskytter således alene mod forringelser i forhold til hidtidige vilkår og begrunder 

ikke krav om forbedringer. Dette synspunkt støttes af Arbejdsretten i dom AD 92.056 

(ISS Catering A/S). Arbejdsretten har imidlertid taget et andet synspunkt i dommen AD 

92.166 (Landbrugets EDB-Center I/S). Heri udtaltes det, at lønmodtagerne i den over-

dragede virksomhed efter overdragelsen fortsat var omfattet af deres oprindelige over-

enskomst indtil dennes udløb. Dog udtaltes det, at lønmodtagerne efter almindelige ar-

bejdsretlige grundsætninger havde krav på at blive omfattet af erhververens overens-

komst, da denne var mere fordelagtig for lønmodtagerne, og som jo var gældende for de 

mange øvrige ansatte i erhververens virksomhed, og som udførte samme arbejde. Det 

der adskiller denne sag fra de to foregående er, at den overdragede virksomhed opløses, 

hvorefter de ansatte integreres i den erhvervende virksomhed på dennes øvrige lokalite-

ter. Det antages derfor, at denne dom er en undtagelse fra reglen om, at VOL alene be-

skytter mod forringelser og ikke begrunder krav om forbedringer. 
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Et andet tvivlspørgsmål er det tilfælde, hvor overenskomsten i den overdragede virk-

somhed er tiltrådt af den erhvervende virksomhed, samtidig med at den erhvervende 

virksomhed allerede er dækket af en overenskomst, der omfatter samme lønmodtagere 

og arbejde, og der derefter ansættes nye lønmodtagere. Dette spørgsmål har Arbejdsret-

ten taget stilling til i dommene AD 89.414 (Ejerforeningen Erimitageparken) og AD 

90.193 (Fedtposesagen). AD 89.414 (Ejerforeningen Erimitageparken) fastslog, at også 

lønmodtagere ansat efter virksomhedsoverdragelsen er omfattet af overdragerens over-

enskomst, hvis denne tiltrædes, og erhververen ikke er part i en overenskomst. Det 

samme standpunkt tages i AD 90.193 (Fedtposesagen). På baggrund af disse domme 

samt af AD 92.056 (ISS Catering A/S), hvor det dog ikke omtales direkte, hvad der er 

gældende for lønmodtagere, der ansættes efter overdragelsen, må det kunne fortolkes 

analogt, at da overenskomsten i den overdragede virksomhed er gældende indtil dennes 

bortfald, vil denne også gælde for lønmodtagere, der bliver ansat i den overdragede del 

af virksomheden frem til overenskomstens bortfald, hvis der samtidig er en anden over-

enskomst i den erhvervende del af virksomheden. Det må derfor ved en udvidende for-

tolkning kunne udledes, at det for lønmodtagere, der ansættes efter overdragelsen, skal 

vurderes, om deres arbejdsopgaver bliver udført i den overdragede eller den erhverven-

de del af virksomheden, såfremt dette kan adskilles. Hvis det kan adskilles, antages det, 

at de lønmodtagere, der ansættes til at udføre opgaver i den overdragede del af virk-

somheden, vil være omfattet af overdragerens overenskomst, og de lønmodtagere, der 

ansættes til at udføre opgaver i den erhvervende del af virksomheden, vil være omfattet 

af erhververens overenskomst. I de tilfælde, hvor arbejdsopgaverne ikke kan adskilles, 

antages det, at arbejdsgiveren har valgmulighed mellem overenskomsterne. Dette vil 

være gældende indtil førstkommende udløb eller opsigelse af en af overenskomsterne, 

hvorefter alle lønmodtagere vil være omfattet af den overenskomst, der fortsat består. 

 

5.3.3.3 § 2, stk. 2 – Elever og uddannelse 

Denne bestemmelse vedrører rettigheder og pligter for elever i lærlingeforhold og ud-

dannelsesaftaler i de erhvervsfaglige uddannelser. Der findes kun retspraksis i et meget 

begrænset omfang inden for denne bestemmelse, men grundlæggende er det således, at 

elever ikke stilles dårligere end almindelige lønmodtagere, såfremt virksomheden god-

kendes som uddannelsessted. Det er ifølge Klingsten (2002: 155-56) erhververens pligt, 

at afklare hvor vidt virksomheden kan godkendes som uddannelsessted. 
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5.3.3.4 § 2, stk. 3 – Ydelser i forbindelse med alderdom og invali-

ditet  

Denne bestemmelse vedrører lønmodtageres ret til ydelser i forbindelse med alderdom 

og invaliditet, eller ydelser til efterladte i henhold til pensionsordninger. Bestemmelsen er 

en undtagelse til § 2, stk. 1, således at det skal forstås, som at rettighederne til ydelser i 

forbindelse med alderdom og invaliditet, eller ydelser til efterladte ikke overføres. Som 

udgangspunkt reguleres firmapensionsordninger i Danmark af LBK nr. 1561 af 19. de-

cember 2007 (Firmapensionskasseloven). I Danmark er indbetaling af pensionsbidrag 

imidlertid en del af lønnen, hvorfor det antages, at denne rettighed overføres. Dette un-

derstøttes af dommen U.1994.907H. Heri udtalte Højesteret, at pensionsindbetalinger er 

at betragte som en del af lønnen. Det samme synspunkt tilsluttes af Klingsten (2002: 

250), hvorefter præmieindbetaling er en del af den samlede lønpakke i Danmark. Erhver-

ver indtræder derfor i forpligtelsen til at indbetale til ordningen. Undtagelsen gælder iføl-

ge Klingsten (2002: 249) således kun for pensionsydelser, der er optjent hos overdrage-

ren, der skal udbetales, når lønmodtageren går på pension. Det må således kunne fortol-

kes, at undtagelsen kun vedrører ydelser, der udbetales, når lønmodtageren normalt 

afslutter sit arbejdsliv eller ved invaliditet. Undtagelsen skal således fortolkes indskræn-

kende. Ud fra denne fortolkning vil et eksempel på en ydelse i forbindelse med alderdom, 

der ikke overføres, være en ydelse fra en understøttelsesfond hos overdrageren, der yder 

støtte til lønmodtagerne hos overdrageren, når disse lønmodtagere afslutter deres ar-

bejdsliv på normal vis. Det er ligeledes afgørende, at pensionsbeløbet skal kunne opgø-

res. I dommen U.2005.3081H, vedrørende støtte fra en understøttelsesfond ved pensio-

nering, kunne det fremtidige krav ikke opgøres specifikt. Højesteret udtalte i dommen, at 

da kravet ikke kunne opgøres specifikt, blev kravet ikke overført, og det faldt således ind 

under undtagelsesbestemmelsen. 

 

5.3.4 Bestemmelserne i § 3 

Denne bestemmelse vedrører mulighederne og begrænsningerne vedrørende afskedigel-

ser i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. 

 

5.3.4.1 § 3, stk. 1 – Afskedigelse pga. virksomhedsoverdragelse 

Denne bestemmelse beskytter lønmodtagerne for uberettigede afskedigelser i forbindelse 

med virksomhedsoverdragelser. Afskedigelser alene begrundet med virksomhedsover-
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dragelser er således ikke berettigede. Er der derimod tale om afskedigelser, der er be-

grundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske hensyn, og dette er godtgjort, har 

erhververen mulighed for at foretage afskedigelser. Spørgsmålet om, hvem der må eller 

skal opsiges først, hvis det er begrundet med økonomiske, tekniske eller organisatoriske 

hensyn, er belyst i Arbejdsrettens dom ARD 2006.285 (Sterling Airlines). Her udtalte Ar-

bejdsretten, at fordelingen af afskedigelser nødvendiggjort af en virksomhedsoverdragel-

se ikke er reguleret af VOL, så længe de er begrundet af økonomiske, tekniske eller or-

ganisatoriske årsager. Sagen vedrørte virksomhedsoverdragelsen af Maersk Air til Ster-

ling. Maersk Air og Sterling var hver især part i hver sin overenskomst med to forskellige 

faglige organisationer. Overenskomsterne regulerede bl.a. fordelingen af forfremmelser, 

degraderinger og afskedigelse af driftsmæssige årsager. Fordelingen af disse driftsmæs-

sige ændringer blev foretaget efter såkaldte anciennitetslister, hvor det grundlæggende 

var pilotens anciennitet, der var afgørende for hhv. forfremmelser, degraderinger og af-

skedigelse. Efter virksomhedsoverdragelsen og ved en senere varslet nedskæring pga. af 

driftsmæssige hensyn, var der uenighed mellem de faglige organisationer om samkørin-

gen af anciennitetslisterne fra hhv. den ene og den anden faglige organisation. Uenighe-

den skyldtes, at Maersk Air ikke havde ansat piloter efter 2001, mens størstedelen af 

Sterlings piloter var ansat efter 2003. Da de faglige organisationer ikke kunne nå til 

enighed om fordelingen af afskedigelserne og degraderingerne, fordelte Sterling disse 

ligeligt mellem anciennitetslisterne. Arbejdsretten udtalte i sagen, at afskedigelserne og 

degraderingerne ikke var i strid med § 3, stk. 1 i VOL. Det må af denne dom kunne udle-

des, at det, da VOL ikke regulerer fordelingen af afskedigelser mellem lønmodtagere fra 

den overdragende og lønmodtagere fra den erhvervende virksomhed, er det alene op til 

den erhvervende virksomhed at fordele afskedigelserne, uagtet overenskomstmæssige 

aftaler mellem overdragende virksomhed og det forbund, denne har overenskomst med, 

såfremt erhvervende virksomhed ikke indtræder som part i denne overenskomst. 

 

5.3.4.2 § 3, stk. 2 – Ophævelse af arbejdsforholdet  

Denne bestemmelse regulerer lønmodtagerens rettighed til at hæve arbejdsforholdet, 

hvis overdragelsen medfører væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene til skade for løn-

modtageren. I dette tilfælde vil en ophævelse af arbejdsforholdet sidestilles med en af-

skedigelse pga. virksomhedsoverdragelsen. Jf. forarbejderne til VOL er det lønmodtage-

ren selv, der skal godtgøre, at der er tale om væsentlige ændringer af arbejdsvilkårene. 

Der er således ligefrem bevisbyrde. Det må derfor kunne udledes, at ændringer som ud-

gangspunkt ikke er væsentlige ændringer, men ændringer begrundet i driften, medmin-

dre lønmodtageren kan godtgøre, at ændringen er væsentlig. Højesterettens dom 
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U.1983.685/2H (Tandlæge Buch) har fastslået dette synspunkt, hvor det udtaltes, at 

lønmodtagerne skulle løfte bevis for, at der var sket væsentlige ændringer. Arbejdsretten 

har i dommen ARD 2005.845 (Kuwait Petroleum Danmark) ligeledes taget stilling til det-

te. Heri udtaltes det, at meddelelsen om ikke at tiltræde overdragerens overenskomst og 

lønmodtagernes overgang til en anden overenskomst, efter udløbet af overdragerens 

overenskomst, ikke kunne sidestilles med væsentlige ændringer. 

 

5.3.5 Bestemmelserne i § 4 

Denne bestemmelse vedrører rettigheder for repræsentanter for lønmodtagerne i forbin-

delse med virksomhedsoverdragelser. 

 

5.3.5.1 § 4, stk. 1 - Lønmodtagerrepræsentanter 

Denne bestemmelse vedrører beskyttelse af repræsentanter for lønmodtagerne og sikrer 

således, at repræsentanterne bevarer deres hidtidige retsstilling og funktion efter virk-

somhedsoverdragelsen. Jf. forarbejderne til VOL er hensigten, at lønmodtagerrepræsen-

tanter, efter deres hverv er ophørt, fortsat er beskyttet i deres ansættelse efter de i den 

kollektive overenskomst eller aftale gældende regler om beskyttelse af lønmodtagerre-

præsentanter. I relation til lønmodtagerrepræsentanter er bl.a. følgende personer omfat-

tet af bestemmelsen tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter (tidligere sik-

kerhedsrepræsentanter). 

 

5.3.5.2 § 4, stk. 2 – Bortfald af grundlag for lønmodtager-

repræsentation 

Denne bestemmelse regulerer situationen, hvor grundlaget for lønmodtagerrepræsentati-

on bortfalder efter virksomhedsoverdragelsen. Jf. forarbejderne er lønmodtagerrepræ-

sentanter, efter deres hverv er ophørt, fortsat beskyttet i deres ansættelse efter de i den 

kollektive overenskomst eller aftale gældende regler om beskyttelse af lønmodtagerre-

præsentanter. Dette synspunkt støttes af Arbejdsrettens dom AD 91.297 (Frode Laur-

sen), hvori det udtaltes, at tillids- og sikkerhedsrepræsentanter (nu arbejdsmiljørepræ-

sentanter), jf. bestemmelser i overenskomsten, ikke kunne afskediges uden behandling 

af afskedigelsessagen inden fratrædelse, til trods for at ingen andre lønmodtagere blev 

overdraget, og grundlaget for lønmodtagerrepræsentation derfor bortfaldt. 
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5.3.6 Bestemmelserne i § 4 a 

Denne bestemmelse blev indført i forbindelse med ændringslovgivningen i år 2001, og 

tilgodeså et behov for at få specificeret bestemmelserne omkring erhververens ønske om 

ikke at tiltræde overenskomster i forbindelse med virksomhedsoverdragelser. Flere 

domme har haft retsskabende virkning og har derved motiveret denne specificering. 

Arbejdsrettens dom AD 92.143 (Dansk Papir Industri) og AD 96.415 (Metax Benzin) ved-

rørte passivitet i forhold til meddelelse om ikke at tiltræde overenskomsten, og fastslog 

den tidligere praksis, hvor ved erhverver automatisk blev omfattet af overenskomsten 

ved passivitet, dog tilføjedes det i AD 96.415 (Metax Benzin), at det, for at binde erhver-

veren af overenskomsten, kræves at erhververen ”vidste eller burde vide”, at de ansatte 

var overenskomstdækket. I AD 95.224 (Elite-Miljø) fremgik det, at en meddelelse om 

ikke at tiltræde overenskomsten i umiddelbar tidsmæssig nærhed til overdragelsen var 

tilstrækkelig til at opsige overenskomsten. Arbejdsrettens dom AD 93.505 (SDC-

Finanssystem) er imidlertid principiel, da den fastslog, at erhververen er forpligtet til at 

opretholde de løn og ansættelsesvilkår, der følger af den overenskomst som eksisterede 

på overførselstidspunktet. Dette indebar imidlertid ikke, at overenskomsten som sådan 

blev gældende for erhververen. 

Ovenstående domme har været medvirkende til indførslen af § 4 a. Der har trods ind-

førslen af denne bestemmelse imidlertid fortsat været anledning til fortolkningsspørgsmål 

til de enkelte underbestemmelser. 

 

5.3.6.1 § 4 a, stk. 1 – Frasigelse af overenskomst 

Denne bestemmelse regulerer forholdene omkring overenskomsten i overdragers virk-

somhed ved overdragelse. Jf. bestemmelsen skal erhverver meddele at denne ikke øn-

sker at tiltræde overdragers overenskomst inden fem uger efter det tidspunkt, hvor den-

ne vidste eller burde vide at overdrager var part i en overenskomst, dog tidligst tre uger 

efter overdragelsen. Hvis erhververen ikke tiltræder overdragerens overenskomst, over-

går de kollektive rettigheder til individuelle rettigheder, jf. ARD 1998.709 (Darenko). Der 

skelnes mellem de individuelle rettigheder i overenskomsten, som typisk er løn- og an-

sættelsesvilkår, som jf. § 2, stk. 1 overføres som lønmodtagernes individuelle arbejdsaf-

tale, og de kollektive rettigheder i overenskomsten, som typisk er rettigheder til mæg-

lingsmøder og forhandling, og typisk regulerer adfærden mellem arbejdsgiver og fagfor-

bund. Rettighed til forhandling omtales også under afsnit 5.3.6.2. 
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Bestemmelsens ordlyd har givet anledning til en del fortolkningsspørgsmål. Nedenfor vil 

en række emner blive omtalt. 

 

Vidste eller burde vide – 5 ugers fristen 

Hvis erhververen ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst, kan erhververen 

meddele, at denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten senest fem uger efter det 

tidspunkt, hvor denne vidste eller burde vide, at overdrageren er part i en overenskomst. 

Trods erhververens undersøgelsespligt kan der være tilfælde, hvor oplysningerne om 

overdragerens overenskomst ikke har været tilgængelige på overdragelsestidspunktet, 

og/eller overdrageren bevidst eller ubevidst har tilbageholdt disse oplysninger, således at 

meddelelsen først sker lang tid efter overdragelsestidspunktet. I sådanne situationer op-

står spørgsmålet om, hvor vidt meddelelsen er sket rettidigt. Dette spørgsmål er der ta-

get stilling til i Arbejdsrettens domme ARD 2007.216, 247 og 601 (Cafeteria Vognhjulet) 

og ARD 2008.661 (CO-industri). Heri blev det understreget, at fem ugers fristen løber fra 

tidspunktet hvor erhververen vidste eller burde vide, at den overdragende virksomhed er 

omfattet af en overenskomst, og ikke tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen. Dette 

gjaldt selvom tidspunktet, hvor erhververen fik kendskab til overenskomsten, lå lang tid 

efter overdragelsestidspunktet. Det må derfor også kunne udledes, at får/har erhverver 

viden om overdragers overenskomst 2 uger eller mere før overtagelsen, skal underret-

ning finde sted præcis 3 uger efter overtagelsen. En eventuel forpligtelse ved passivitet 

kan derfor tidligst opstå fra 3 uger efter overtagelsen. Jf. forarbejderne er udgangspunk-

tet som i øvrig dansk ret, at der er ligefrem bevisbyrde mht. erhververens kendskab til 

overdragerens overenskomst, dvs. sagsøger skal kunne bevise rigtigheden af sin på-

stand. Dvs. det er lønmodtagerne og fagforbundet, der skal føre bevis for, at erhververen 

på tidspunktet for overdragelsen vidste eller burde vide, at overdrageren var part i en 

overenskomst, som lønmodtagerne var omfattet af, såfremt meddelelsen om at erhver-

ver ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, ifølge lønmodtagerne og fagforbundet, ikke 

er sket rettidigt. Det er imidlertid ikke direkte besvaret, hvad der er gældende i perioden 

fra tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen og frem til tidspunktet hvor erhververen 

ved eller bør vide, at den overdragende virksomhed var omfattet af en overenskomst, 

dvs. om overenskomsten fortsat er gældende i denne periode. Det må kunne fortolkes 

således, at overenskomsten fortsat er gældende frem til tidspunktet for meddelelsen om 

at erhverver ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, således at meddelelsen ikke sker 

med tilbagevirkende kraft, hvilket vil være til stor gene for lønmodtagerne. Denne for-

tolkning vil være i overensstemmelse med VOL’s beskyttelsespræceptive formål. 
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Formkrav til frasigelsen 

Når erhververen får kendskab til overdragerens overenskomst, skal erhververen medde-

le, at denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, for ikke at blive bundet af den. Ud-

formningen af denne meddelelse har givet anledning til fortolkning i Arbejdsrettens dom 

ARD 2005.927 (DGI-byen). Af denne dom, hvor meddelelsen om at erhverver ikke øn-

skede at tiltræde overenskomsten skete ved en orientering til fagforbundet, må det kun-

ne udledes, at der ikke er et skriftligt formkrav til erhververens meddelelse om, at denne 

ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst. 

 

Ingen lønmodtagere overdrages 

I de tilfælde hvor en virksomhed overdrages uden lønmodtagere, kan der opstå tvivl om, 

hvorvidt reglen om, meddelelse om at erhverver ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, 

også finder anvendelse. I bestemmelsen er det formuleret, at meddelelsen skal ske, hvis 

”…de ansatte eller en del af de ansatte, der overdrages, har været omfattet af en kollek-

tiv overenskomst”. Spørgsmålet er rejst i Arbejdsrettens dom ARD 2000.768 (Restaurant 

Hong Kong). Heri udtaltes det, at jf. arbejdsretlig teori og praksis, er erhververen af en 

virksomhed bundet af samme overenskomst som overdrageren, hvis han ikke tilpas hur-

tigt meddeler, at han ikke ønsker at påtage sig forpligtelsen til at følge overenskomsten. 

Dette gælder uanset, om der er ansatte i virksomheden eller ej på overdragelsestids-

punktet. Det må heraf kunne fortolkes, at såfremt overdrageren på et tidspunkt inden 

overdragelsen har tiltrådt en overenskomst gældende for lønmodtagerne i virksomheden, 

og denne overenskomst ikke er opsagt af overdrageren på overdragelsestidspunktet, vil 

§ 4 a, stk. 1 i VOL fortsat være gældende, selvom alle lønmodtagerne i overdragerens 

virksomhed enten er fratrådt inden overdragelsestidspunktet eller ikke overdrages. 

 

Fagforbundet modsætter sig tiltrædelse af overenskomsten 

Ved virksomhedsoverdragelse overføres overenskomsten automatisk, hvis erhververen 

ikke meddeler, at man ikke ønsker at tiltræde den som part indenfor fem ugers fristen. 

Bestemmelsen er således også en rettighed for erhververen til at tiltræde overenskom-

sten, såfremt denne finder den gunstig. Spørgsmålet om, hvorvidt fagforbundet kan 

modsætte sig denne tiltrædelse, er rejst i Arbejdsrettens dom ARD 2005.075 (Falck 

Danmark). Sagen vedrørte Falck Danmarks overtagelse af driften på et offentligt syge-

hus. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen orienterede Falck Danmark fagforbun-

det, med hvem sygehuset havde indgået overenskomst, at Falck Danmark ønskede at 
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tiltræde overenskomsten som part. Årsagen, til at Falck Danmark ønskede at tiltræde 

overenskomsten som part, var at Falck Danmark blev honoreret af overdrager (Ribe 

Amt) via et budget, der ikke måtte koste amtet mere end, hvad de gældende overens-

komster tilsagde. Fagforbundet meddelte Falck Danmark, at de ikke accepterede, at 

Falck Danmark tiltrådte overenskomsten, idet fagforbundet ønskede at indgå en ny selv-

stændig overenskomst med Falck Danmark. Arbejdsretten udtalte i dommen, at en virk-

somhedsoverdragelse kun kan føre til ændringer af de gældende kollektive overens-

komstforhold, såfremt erhververen ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst. 

Ved at fagforbundet får erhververen som overenskomstpart, afskæres de således fra i 

den løbende overenskomstperiode, at rejse krav om andre overenskomstvilkår end de 

hidtidige. Ud fra denne dom må det kunne fortolkes, at overenskomsten i alle tilfælde 

automatisk overføres, hvis ikke erhververen meddeler, at man ikke ønsker at tiltræde 

den som part inden for fristen. Fagforbundet kan således ikke nægte at lade erhververen 

blive part i overenskomsten, medmindre overdragelsen er af væsentlig betydning for de 

ansatte. I denne sammenhæng må betydningen af væsentlig kunne fortolkes på samme 

måde som i § 3, stk. 2, således at en virksomhedsoverdragelse som udgangspunkt er 

begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold som lønmodtagerne under 

andre omstændigheder skal acceptere, medmindre lønmodtagerne kan godtgøre, at der 

er tale forhold, der er af væsentlig betydning for lønmodtagerne. 

 

Kollektive kampskridt 

Ved virksomhedsoverdragelser hvor erhververen har frasagt sig overdragerens overens-

komst, har der været situationer, hvor fagforbundet for den frasagte overenskomst har 

etableret kollektive kampskridt for at opnå overenskomst med erhververen. Spørgsmålet, 

om de kollektive kampskridts berettigelse, har været rejst i Arbejdsrettens domme ARD 

2005.532 (ISS Facility Service) og ARD 2008.096 (Rigshospitalet). Heri udtaltes det, at 

det er en arbejdsretlig grundsætning, at et fagforbund ikke lovligt kan etablere konflikt 

over for en arbejdsgiver, med henblik på at opnå overenskomst, hvis der allerede er en 

overenskomst med et andet fagforbund, når de konkurrerende fagforbund begge er med-

lem af den samme hovedorganisation. Det må kunne fortolkes med en modsætningsslut-

ning, at hvis fagforbundene ikke er medlem af samme hovedorganisation, kan der lovligt 

etableres konflikt, ligesom der lovligt vil kunne etableres konflikt, hvis erhververen slet 

ikke har en overenskomst. Dette er i overensstemmelse med forarbejderne, hvor i det er 

angivet, at VOL ikke berører de almindelige arbejdsretlige regler om iværksættelse af 

konflikt med henblik på opnåelse af overenskomst. 
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5.3.6.2 § 4 a, stk. 2 – Fagretlig behandling ved frasigelse 

Denne bestemmelse regulerer situationer, hvor erhververen ikke ønsker at tiltræde over-

dragerens overenskomst, og der derefter opstår spørgsmål om overtrædelse af lønmod-

tagernes rettigheder og pligter i henhold til en overenskomst. I disse tilfælde skal 

spørgsmålene afgøres ved en fagretlig behandling og endeligt ved Arbejdsretten, såfremt 

en af parterne begærer dette. I så fald stilles erhververen, som om denne havde tiltrådt 

overenskomsten. Forarbejderne har taget stilling til afskæringen af ankemuligheden ved 

den fagretlige behandling. Heri udtaltes det, at hverken Den Europæiske Menneskerettig-

hedskonvention eller andre internationale konventioner Danmark har tilsluttet sig kræ-

ver, at der skal være mulighed for prøvelse i to instanser i civile sager. Derfor krænker 

den manglende ankemulighed ikke erhververen, selvom overenskomsten ikke ønskes 

tiltrådt, og erhververen derfor ikke under andre omstændigheder vil skulle have sine for-

hold behandlet ved det fagretlige system. Denne bestemmelse har i ringe omfang været 

behandlet ved domstolene, hvorfor den ikke omtales yderligere. 

 

5.3.6.3 § 4 a, stk. 3 – Ret til forhandling ved frasigelse 

Denne bestemmelse vedrører situationer, hvor erhververen ikke ønsker at tiltræde over-

dragerens overenskomst, og erhververen i forvejen er omfattet af en overenskomst med 

et andet fagforbund. Jf. denne bestemmelse har lønmodtagerne ret til gennem deres fag-

forbund at kræve forhandling med erhververen om løn- og ansættelsesvilkår. Jf. forar-

bejderne til VOL indebærer pligten til forhandling imidlertid ikke pligt til at nå til enighed. 

Denne bestemmelse ændrer ikke ved parternes adgang til at iværksætte kollektive 

kampskridt. Adgangen hertil kan dog være begrænset i tilfælde, hvor erhververen i for-

vejen er overenskomstdækket. Man må antage, at det er de færreste, der vil iværksætte 

kollektive kampskridt helt uden at have forsøgt at opnå en løsning via forhandling. Men 

der er intet til hinder for, at det kan ske. 

 

5.3.7 Bestemmelserne i §§ 5 - 9 

Bestemmelserne i §§ 5-9 har i ringe omfang været behandlet ved domstolene, hvorfor de 

kun omtales meget overordnet. 
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Bestemmelsen i § 5, stk. 1 (ændret i forhold til den oprindelige VOL) 

Bestemmelsen vedrører informationspligten og de informationer overdrageren skal in-

formere lønmodtagerne om inden overdragelsen, herunder dato, årsag, overdragelsens 

juridiske, økonomiske og sociale følger for lønmodtagerne samt eventuelle foranstaltnin-

ger for lønmodtagerne. 

 

Bestemmelsen i § 5, stk. 2 

Denne bestemmelse vedrører tilfælde, hvor erhververen i forvejen er virksomhedsinde-

haver. I disse tilfælde gælder stk. 1 tilsvarende for erhververen i forhold til lønmodtager-

ne i erhververens virksomhed. 

 

Bestemmelsen i § 6, stk. 1 

Bestemmelsen vedrører overdragerens forpligtelse til i rimelig tid inden overdragelsen, at 

indlede forhandlinger om foranstaltninger for lønmodtagerne, såfremt sådanne foran-

staltninger ønskes iværksat. 

 

Bestemmelsen i § 6, stk. 2 

Denne bestemmelse vedrører tilfælde, hvor erhververen i forvejen er virksomhedsinde-

haver. I disse tilfælde gælder stk. 1 tilsvarende for erhververen i forhold til lønmodtager-

ne i erhververens virksomhed. 

 

Bestemmelsen i § 7, stk. 1 

Denne bestemmelse vedrører sanktionsmulighederne ved overtrædelse af § 4 a, stk. 3 

og §§ 5-6. Bestemmelsen hjemler muligheden for bødestraf ved overtrædelse af disse 

bestemmelser.  

 

Bestemmelsen i § 7, stk. 2 

Bestemmelsen hjemler muligheden for at pålægge selskabet bødeansvar, hvis overtræ-

delsen begås af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende. 
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Bestemmelsen i § 8 

Bestemmelsen er en undtagelsesbestemmelse, der undtager Færøerne og Grønland for at 

være omfattet af VOL. 

 

Bestemmelsen i § 9 

Denne bestemmelse er en ikrafttrædelsesbestemmelse. 
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6. Komparativ analyse af direktiv 2001/23/EF og Virk-

somhedsoverdragelsesloven 

6.1 Formål med kapitlet 

De to foregående kapitler har analyseret bestemmelserne i direktiv 2001/23/EF og VOL i 

forhold til retsspørgsmål i hhv. EU og Danmark. Herigennem er anvendelsesområdet for 

direktivet og VOL blevet fastlagt. Dette kapitel vil indeholde en komparativ analyse af 

direktivet og VOL baseret på retspraksis og forarbejderne samt litteraturen. Herved vil 

det blive konstateret, hvor vidt der er forenelighed mellem bestemmelserne i direktivet 

og VOL, eller om der er en diskrepans. 

Den komparative analyse er bygget op, så den sammenholder de enkelte bestemmelser i 

direktivet med de respektive bestemmelser i VOL, hvori direktivet er implementeret. I de 

tilfælde, hvor en bestemmelse ikke har en tilsvarende bestemmelse i hhv. VOL eller di-

rektivet, vil bestemmelsen blive omtalt alene. 

 

6.2 Anvendelsesområde og definitioner 

Dette afsnit omhandler anvendelsesområdet og de grundlæggende definitioner for direk-

tivet og VOL. 

 

6.2.1 Arbejdstager- & lønmodtagerbegrebet 

Arbejdstagerbegrebet bliver omtalt i artikel 2, men bliver her behandlet særskilt, da VOL 

ikke har en tilsvarende bestemmelse som artikel 2. Direktivet lader det være op til det 

enkelte medlemsland at definere det nationale begreb. Dette skyldes hensynet til variati-

onen i lovgivningen i de enkelte medlemslande. Den danske definition af begrebet er om-

talt som lønmodtagerbegrebet, hvilket er i overensstemmelse med den terminologi, der 

anvendes i den øvrige danske lovgivning. Dog anses VOL en smule mangelfuld, da be-

grebet netop ikke defineres i VOL. Dette nødvendiggør derfor, at anden national lovgiv-

ning anvendes for at definere begrebet og fastslå hvilke lønmodtagere, der kan støtte ret 

på hhv. direktivet og VOL. Lønmodtagere er således i Danmark defineret som personer, 

der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. 
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6.2.2 Artikel 1 sammenholdt med § 1 

Bestemmelserne i artikel 1 er implementeret i § 1 i VOL. Nedenfor behandles de centrale 

punkter i bestemmelserne. 

 

6.2.2.1 Arbejdsgiverskifte 

Det grundlæggende i begge bestemmelser er bl.a., at der skal ske et arbejdsgiverskifte. 

Arbejdsgiverbegrebet bliver defineret i artikel 2, hvorfor det ikke omtales yderligere her. 

Det afgørende er således, at der sker et skift fra en juridisk person til en anden juridisk 

person. Dette kriterium er gældende for både direktivet og VOL. På dette punkt findes 

der derfor at være overensstemmelse mellem direktivet og VOL. 

 

6.2.2.2 Overdragelse 

I relation til begrebet overdragelse fastslår direktivet, at der skal være tale om en øko-

nomisk enhed, der bevarer sin identitet. Økonomisk enhed og identitet behandles sær-

skilt nedenfor, hvorfor disse begreber ikke omtales yderligere her. 

Mht. overdragelse har flere EF-domme fastslået, at overdragelsen skal ske ved aftale, 

ligesom forarbejderne til VOL lægger vægt på formuleringen overførsel ved aftale. Be-

grebet aftale er imidlertid ikke defineret yderligere. Som omtalt i kapitel 4, er der i en del 

af medlemsstaternes versioner af direktivet klart angivet, at loven kun vedrører overdra-

gelse ved aftale, mens hverken den engelske eller den danske lovtekst definerer en helt 

så snæver fortolkning. Dette konstateres ligeledes af Andersen et al. (2009: 45). Rets-

praksis i Danmark har nemlig i flere tilfælde fastslået, at der ikke er krav om en formel 

eller uformel aftale, for at VOL finder anvendelse, f.eks. kan en videreførelse af en entre-

prise af en underentreprenør eller hovedentreprenør, pga. en anden underentreprenørs 

konkurs, også være omfattet af VOL til trods for en manglende aftale med den fallerede 

underentreprenør. 

Til trods for at EU-retspraksis har konstateret, at overdragelsen skal ske ved aftale, har 

EF-Domstolen og EFTA-Domstolen i flere domme fastslået, at selv om der ikke foreligger 

et kontraktforhold mellem overdrageren og erhververen, hvilket kan pege i retning af, at 

der ikke foreligger en overførsel i direktivets forstand, så er dette imidlertid ikke afgø-

rende. Det afgørende er, om den pågældende økonomiske enhed har bevaret sin økono-

miske aktivitet, og dette stemmer dermed overens med dansk retspraksis. 
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Ifølge direktivet er virksomhedens formål uden betydning for lovens anvendelsesområde. 

Dvs. både virksomheder, der drives i erhvervsmæssigt øjemed eller helt eller delvis tje-

ner andre formål, f.eks. af humanitær art, vil være omfattet af VOL. Dette er blevet fast-

slået i retspraksis både i EF-Domstolen og ved danske domstole. Der er således overens-

stemmelse mellem direktivet og VOL på dette punkt. 

Jf. forarbejderne til VOL defineres overdragelsesbegrebet som køb, herunder køb af virk-

somhed fra et konkursbo, gaveoverdragelse, fusion, forpagters overtagelse af virksom-

hed i drift og leasingaftaler. Det vurderes i overensstemmelse med retspraksis, at det er 

afgørende, om virksomheden er i fortsat drift. 

Med ændringslovens bestemmelse i § 1, stk. 3 følger det nu, at loven finder anvendelse 

ved et konkursbos videresalg af en virksomhed eller en del heraf til en erhverver. Kodifi-

ceringen af lovbestemmelsen som følge af dansk retspraksis giver, set i forhold til direk-

tivets krav om beskyttelse af arbejdstagere, en videregående beskyttelse end direktivet. 

Man har dermed fra dansk side gjort brug af undtagelsesbestemmelsen, i direktivets arti-

kel 5, med henblik på at fastholde dansk retspraksis. 

 

6.2.2.3 Virksomhed eller en del heraf 

I henhold til direktivet defineres en virksomhed eller en del heraf som en økonomisk en-

hed forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af en 

økonomisk aktivitet. Både EF-Domstolen og dansk retspraksis har fastslået, at en øko-

nomisk enhed kan have store variation, både hvad angår antallet af medarbejdere, 

mængden af aktiver, herunder både driftsmidler og immaterielle aktiver. Én arbejdsta-

ger/lønmodtager alene kan i nogle sammenhænge betragtes som en økonomisk enhed, 

mens 10 arbejdstagere/lønmodtagere i andre sammenhænge ikke i sig selv vil være nok 

til at kunne betragtes som en økonomisk enhed. Det kan således udledes, at begrebet 

økonomisk enhed er situationsbestemt og helt afhængigt af den kontekst, det indgår i. 

Der skal således foretages en samlet vurdering af virksomhedens aktivitet, de nødvendi-

ge driftsmidler og i hvilket omfang det er arbejdskraften eller driftsmidlerne, der udgør 

den væsentligste del af virksomheden. På dette område er der overensstemmelse mel-

lem retspraksis ved EF-Domstolen og danske domstole, herunder direktivet og VOL. 
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6.2.2.4 Identitet 

I direktivet omtales begrebet identitet. Der er dog ikke en nærmere definition af begre-

bet. Begrebet identitet er heller ikke nævnt i VOL, hvorfor man har måttet henholde sig 

til retspraksis fra EF-Domstolen for at få fastslået dette begreb. Retspraksis her således 

fastslået en række betingelser, der tilsammen skal vurderes for at afgøre, om der er tale 

om identitet. På dette punkt indtager dansk retspraksis samme standpunkt som EF-

Domstolen, hvorfor der vurderes at være overensstemmelse også på dette område. 

 

6.2.3 Artikel 2 

Denne artikel definerer begreberne overdrager, erhverver og arbejdstager. Artiklen har 

ikke en tilsvarende bestemmelse i VOL. 

Ved definitionen af overdrager omtales denne i den danske direktivtekst som enhver fy-

sisk eller juridisk person, der ophører med at være indehaver. Sammenlignes der med 

direktivteksten på nogle af de øvrige EU-sprog, får overdrageren imidlertid en anden de-

finition. Jf. den franske direktivtekst anvendes udtrykket ”employeur”, i den engelske 

udtrykket ”employer” og i den svenske anvendes udtrykket ”arbetsgivare”. Især set i 

lyset af formuleringen på de øvrige sprog, som anvender et udtryk, der vil skulle over-

sættes til arbejdsgiver, må den korrekte definition være arbejdsgiver, hvilket også 

stemmer overens med retspraksis og litteraturen. 

I relation til erhververen må den samme definition være gældende, dvs. den fysiske eller 

juridiske person, som bliver ny arbejdsgiver i forbindelse med overdragelsen. 

Vedrørende arbejdstagerrepræsentanter henviser direktivet til det enkelte medlemslands 

lovgivning eller praksis. Jf. dansk arbejdsret vil der som oftest være tale om tillids- eller 

sikkerhedsrepræsentanter. 

Arbejdstagerbegrebet er omtalt ovenfor, hvorfor det ikke omtales yderligere i dette af-

snit. 

  

6.3 Varetagelse af arbejdstagernes/lønmodtagernes rettigheder 

Kapitel 2 i direktivet består af artikel 3-6 og omhandler varetagelsen af arbejdstagernes 

rettigheder. Disse artikler sammenholdes med VOL’s §§ 2-4. 
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6.3.1 Artikel 3 sammenholdt med § 2 

Bestemmelsen i direktivets artikel 3, stk. 1, 1. afsnit vedrører overførslen af rettigheder 

og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold, der består på 

overførselstidspunktet. Jf. § 2, stk. 1 i VOL vedrører denne bestemmelse de rettigheder 

og forpligtelser, der består på overtagelsestidspunktet. Umiddelbart kan VOL fortolkes 

således, at det er rettigheder og forpligtelser i forhold til alle medarbejdere, dvs. også 

medarbejdere fratrådt før virksomhedsoverdragelsen, der overføres, hvor det jf. direkti-

vet kun er rettigheder og forpligtelser i henhold til en arbejdskontrakt eller et arbejdsfor-

hold, der består på overførselstidspunktet. Dansk retspraksis har imidlertid fastslået, at 

VOL skal fortolkes på samme måde som formuleringen i direktivet, således at det ude-

lukkende er rettigheder og forpligtelser i forhold til de medarbejdere, der overdrages, der 

overføres til erhververen. Rettigheder og forpligtelser i forhold til de øvrige medarbejde-

re, der ikke overdrages, påhviler fortsat overdrageren. Der er således overensstemmelse 

mellem fortolkningerne af bestemmelserne. 

I direktivets artikel 3, stk. 1, 2. afsnit kan medlemsstaterne bestemme, at overdrageren 

også efter overførslen i henhold til artikel 1, stk. 1, og sammen med erhververen er an-

svarlig for de forpligtelser, som følger af en arbejdskontrakt eller et arbejdsforhold. Der 

er hermed hjemmel til, at overdrageren og erhververen kan hæfte solidarisk. Dette er 

imidlertid en bestemmelse, som Danmark ikke har valgt at implementere. Overdrageren 

frigøres dermed for sine rettigheder og forpligtelser, og erhververen indtræder i disse. 

Der er dermed tale om et egentligt skyldnerskifte. Jf. forarbejderne vil solidarisk hæftelse 

kunne medføre en længere sagsbehandlingstid, inden lønmodtagernes krav vil kunne 

blive honoreret, idet overdrager, erhverver og et eventuelt konkursbo hver især vil hen-

vise kravene til hinanden. Et lønmodtagerkrav mod erhverver vil således i praksis først 

blive behandlet, når et eventuelt konkursbo er afsluttet. Dette vil i de fleste tilfælde stille 

lønmodtagerne dårligere end på nuværende tidspunkt, hvor der ikke er hjemmel til soli-

darisk hæftelse i VOL. Dette er årsagen til at Danmark ikke har valgt at implementere 

denne mulighed. Ifølge Andersen et al. (2009: 153-54) kan det ikke udelukkes, at solida-

risk hæftelse vil blive fastslået i tilfælde, hvor en overdragelse er motiveret af en omgå-

else af VOL. F.eks. hvor en virksomhed med høje lønmodtagerkrav overdrages til en 

økonomisk usolid erhverver, hvor der er sammenfald i ejerkredsen, og erhververen her-

efter erklæres konkurs. Andersen et al. (2009: 153-54) omtaler også andre eksempler, 

hvor der er fastslået solidarisk hæftelse, pga. uadskillelighed og faktisk identitet mellem 

overdrager og erhverver. Det må imidlertid udledes, at solidarisk hæftelse udelukkende 

vil forekomme i undtagelsestilfælde, og at udgangspunktet er, at der ikke er solidarisk 

hæftelse. 
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Artikel 3, stk. 2 giver medlemslandene mulighed for at indføre foranstaltninger, der sik-

rer, at overdrageren orienterer erhververen om alle rettigheder og forpligtelser, der vil 

blive overført til erhververen i henhold til denne artikel, i det omfang overdrageren er 

eller burde være bekendt med disse rettigheder og forpligtelser på tidspunktet for over-

førslen. Bestemmelsen giver medlemslandene valgfrihed, og det er således ikke pålagt 

det enkelte medlemsland at implementere denne bestemmelse. Danmark har ikke im-

plementeret denne bestemmelse i VOL, og den vil således ikke blive omtalt yderligere. 

Jf. artikel 3, stk. 3 gives der i direktivet mulighed for, at medlemsstaterne kan bestem-

me, at den periode, hvori løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes, kan begrænses, 

idet den dog ikke kan være kortere end ét år. Det fortolkes i denne sammenhæng, at 

idet der er en mulighed for at begrænse perioden, dog til minimum ét år, forudsættes 

det, at såfremt begrænsningsmuligheden ikke udnyttes, vil minimumsperioden fortsat 

være et år. Herved skal arbejdstagerne under alle omstændigheder have opretholdt de-

res løn- og ansættelsesvilkår i minimum ét år. På dette område er der i VOL ikke indført 

en bestemmelse, der sikrer lønmodtagernes løn- og ansættelsesrettigheder i minimum et 

år. I de tilfælde, hvor de overdragede lønmodtagere er omfattet af en overenskomst, der 

udløber inden der er gået et år efter overdragelsen, og denne ikke bliver fornyet f.eks. 

pga. en frigørende konflikt i den sektor virksomheden beskæftiger sig, vil lønmodtagerne 

ikke være sikret deres løn- og ansættelsesrettigheder, længere end perioden frem til 

overenskomstens udløb tillagt deres individuelle opsigelsesvarsel. Hvis en virksomhed 

f.eks. overdrages pr. 1. januar 2012, og virksomhedens overenskomst udløber den 31. 

marts 2012 og ikke bliver fornyet pga. der opstår en frigørende konflikt i den pågælden-

de sektor, vil de kollektive rettigheder overgå til individuelle rettigheder, som jf. alminde-

lig arbejdsretlig praksis vil kunne opsiges med det individuelle opsigelsesvarsel, som i 

mange tilfælde kan være helt ned til tre måneder. Denne situation antages imidlertid at 

være et undtagelsestilfælde, men er imidlertid ikke uafviselig. Ifølge Andersen et al. 

(2009: 212) skal gennemførsel af forringelser af de bestående individuelle ansættelses-

vilkår varsles over for den enkelte lønmodtager med lønmodtagerens pågældende opsi-

gelsesvarsel, og i en situation, hvor overenskomsten ikke tiltrædes tidligst til udløbet af 

den ikke tiltrådte overenskomst. Dette standpunkt følges i denne afhandling. Der er dog 

ikke påvist en argumentation i retspraksis for, at de individuelle rettigheder ikke også i 

en situation, hvor erhververen ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, vil kunne opsiges 

med det individuelle opsigelsesvarsel. Der er derfor usikkerhed om domstolenes stand-

punkt. I Arbejdsrettens dom ARD 1998.709 (Darenko) blev det fastslået, at lønmodta-

gernes kollektive rettigheder overgår til individuelle rettigheder, når erhververen medde-

ler, at denne ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst jf. § 4 a, stk. 1. De 

individuelle rettigheder kan således efter udløbet af overdragerens overenskomst jf. al-

mindelig arbejdsretlig praksis opsiges med det individuelle opsigelsesvarsel. I en situati-
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on, hvor virksomhedsoverdragelsen finder sted den 1. januar 2012, og erhververen ikke 

ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst, og denne overenskomst udløber den 31. 

marts 2012, vil de kollektive rettigheder overgå til individuelle rettigheder, som jf. almin-

delig arbejdsretlig praksis vil kunne opsiges efter overenskomstens udløb, med det indi-

viduelle opsigelsesvarsel, som i mange tilfælde kan være helt ned til tre måneder. I dette 

tilfælde vil perioden, hvori lønmodtagernes løn- og ansættelsesrettighed er sikret, være 

kortere end ét år. I eksemplet er perioden kun et halvt år. EF-Domstolen har i 2009 i sag 

C-561/07 (Kommissionen mod Italien)7 fastslået, at arbejdstagernes løn- og arbejdsvil-

kår skal opretholdes i mindst et år jf. artikel 3, stk. 1, 3. pkt. Det er således afhandlin-

gens forfatteres holdning, at VOL på dette område således ikke lever op til direktivets 

minimumskrav, som det er blevet fastslået i 2009 i sagen Kommisionen mod Italien, idet 

der ikke er indført en bestemmelse om, at løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes i 

minimum et år. Lønmodtagerne er dermed ikke sikret de rettigheder, de har i henhold til 

direktivet. Det kan derfor konstateres, at der er en uoverensstemmelse, der medfører, at 

danske lønmodtagere har ringere beskyttelse af deres rettigheder, end de er berettiget til 

jf. direktivet. 

Artikel 3, stk. 4, litra a vedrører ydelser i forbindelse med alder eller invaliditet eller til 

efterladte. Bestemmelsen er implementeret i § 2 stk. 3 i VOL. Jf. retspraksis fra EF-

Domstolen skal bestemmelsen i direktivet fortolkes strengt og indskrænkende. Det er 

således kun ydelser, der udbetales med virkning fra det tidspunkt arbejdstageren nor-

malt afslutter sit arbejdsliv, der kan kvalificeres som ydelser ved alderdom, invaliditet 

eller til efterladte, jf. direktivets artikel 3, stk. 4, litra a. Ydelser i forbindelse med alder-

dom, skal derfor forstås som ydelser, der kommer til udbetaling, når man afslutter sit 

arbejdsliv på normal vis. Dvs. ydelser, der f.eks. udbetales pga. afskedigelse som følge af 

personaleindskrænkning, vil ikke være omfattet af undtagelsesbestemmelsen, og retten 

til disse ydelser skal således overføres. Det må således fortolkes, at det udelukkende er 

de ydelser, der udtrykkelig er nævnt i artikel 3, stk. 4, litra a der er omfattet af undta-

gelsesbestemmelsen. EFTA-Domstolen har i sag E-2/95 (Eidesund) og E-3/95 (Lange-

land) fastslået, at erhververen ikke har nogen forpligtelse til at fortsætte præmiebetalin-

gen til pensionsordninger mv., etableret under arbejdstagerens ansættelsesforhold hos 

overdrageren, samt at ydelser vedrørende alders-, invaliditets- og overlevelsesydelser 

ikke overtages af erhverver. Synspunktet mht. præmieindbetalinger støttes ikke af Dan-

mark, hvor pensionsbidrag er en del af lønmodtagernes samlede lønvilkår. Det antages 

derfor, at denne rettighed overføres. Dette understøttes af retspraksis i U.1994.907H, og 

samme synspunkt støttes ifølge Klingsten (2002: 250). Undtagelsen i § 2, stk. 3 gælder 

ifølge Klingsten (2002: 249) således kun for pensionsydelser, der er optjent hos overdra-

                                                
7 Denne dom er vedlagt som bilag, da den har afgørende betydning for vurdering af en eventuel diskrepans.  
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geren, der skal udbetales, når lønmodtageren går på pension, og afslutter sit arbejdsliv 

på normal vis. Idet omstændighederne på pensionsområdet i Danmark er udformet, så 

præmieindbetalinger er en del af lønmodtagernes lønvilkår, der således overføres jf. § 2, 

stk. 1 jf. artikel 3, stk. 1 afsnit 1, har undtagelsesbestemmelsen i artikel 3, stk. 4, litra a 

ikke en så afgørende effekt. 

Artikel 3, stk. 4, litra b regulerer omstændighederne, hvor medlemslandene ikke i hen-

hold til litra a har bestemt, at artikel 3, stk. 1 og 3 finder anvendelse på ydelser i forbin-

delse med alderdom, invaliditet eller til efterladte. I dette tilfælde skal medlemslandene 

imidlertid træffe de nødvendige foranstaltninger for at beskytte arbejdstagernes interes-

ser og de personers interesser, der allerede har forladt overdragerens virksomhed på 

tidspunktet for overførslen. Denne bestemmelse har ikke en tilsvarende bestemmelse i 

VOL, da bestemmelserne i LBK nr. 1561 af 19. december 2007 (Firmapensionskasselo-

ven) overflødiggør denne bestemmelse. Bestemmelsen omtales derfor ikke yderligere. 

 

6.3.2 Artikel 4 sammenholdt med § 3 

Bestemmelserne regulerer, at en virksomhedsoverdragelse i sig selv ikke begrunder af-

skedigelser af arbejdstagere/lønmodtagere. Bestemmelserne er dog ikke til hinder for, at 

der foretages afskedigelser begrundet med økonomiske, tekniske eller organisatoriske 

forhold. 

Det reguleres ligeledes, at såfremt arbejdsforholdet ophæves af arbejdstage-

ren/lønmodtageren, pga. at overdragelsen medfører væsentligt ændrede arbejdsvilkår til 

skade for arbejdstageren/lønmodtageren, anses arbejdsgiveren ansvarlig for ophævel-

sen, og ophævelsen sidestilles med en afskedigelse. Det er, jf. forarbejderne til § 3, løn-

modtageren selv, der skal godtgøre, at der er tale om væsentlige ændringer af arbejds-

vilkårene. Der er således ligefrem bevisbyrde. Ændringer er, således som udgangspunkt, 

ikke væsentlige ændringer, men begrundet i driften. Det bemærkes ligeledes i forarbej-

derne, at den lønmodtager, der ønsker at anvende bestemmelsen, skal ophæve ansæt-

telsesforholdet snarest efter at have fået kundskab om den væsentlige ændring af ar-

bejdsvilkårene. 

I artikel 4 er der hjemmel til, at visse afgrænsede kategorier kan undtages fra første af-

snit. Dette er dog ikke implementeret i VOL, og alle lønmodtagere har således samme 

rettigheder jf. VOL. 

Der findes således ingen uoverensstemmelser til ugunst for arbejdstager-

ne/lønmodtagerne mellem artikel 4 og § 3. 
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6.3.3 Artikel 5 

Denne artikel har ikke en tilsvarende bestemmelse i VOL. Bestemmelsen er en undtagel-

sesbestemmelse til artikel 3 og 4. Artiklen regulerer, at artikel 3 og 4 ikke finder anven-

delse under bestemte forhold i forbindelse med, at der er indledt konkursbehandling eller 

tilsvarende insolvensbehandling mod en overdragende virksomhed, og der er sigte mod 

realisering af overdragerens aktiver. Det er et krav, at overdrageren er under tilsyn af en 

offentlig myndighed (en kurator), for at undtagelsen finder anvendelse. Ligeledes giver 

artikel 5 mulighed for, at overdrager eller erhververen kan ændre i arbejdstagernes løn- 

og ansættelsesvilkår med henblik på at bevare beskæftigelsesmulighederne, hvis den 

nationale lovgivning tillader dette. Bestemmelsen giver således mulighed for, at arbejds-

giveren kan have gunstigere vilkår end denne har jf. dansk lovgivning. I kraft af at der 

ikke findes en tilsvarende bestemmelse i VOL, er der således ikke sammenlignelighed. 

Dette forringer dog ikke arbejdstagerne/lønmodtagernes vilkår. 

 

6.3.4 Artikel 6 sammenholdt med § 4 

Bestemmelserne regulerer rettighederne for arbejdstager-/lønmodtagerrepræsentanter i 

forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Jf. bestemmelserne i direktivet og VOL er 

repræsentanterne sikret deres rettigheder også efter overdragelsen. Jf. artikel 6 dog un-

der forudsætning af at de nødvendige betingelser for sammensætning af en repræsenta-

tion er til stede. Medfører overdragelsen, at grundlaget for repræsentation bortfalder, 

gælder beskyttelsen dog kun i en periode, der svarer til det overenskomst- eller aftale-

mæssigt fastsatte varsel for opsigelse af repræsentanter. Det findes, at der er overens-

stemmelse mellem bestemmelserne i artikel 6 og § 4. 

 

6.3.5 § 4 a 

Denne bestemmelse har ikke en tilsvarende bestemmelse i direktivet og er således en 

særlig dansk bestemmelse indført med hjemmel i artikel 8, der giver mulighed for, at 

medlemslandene kan indføre gunstigere vilkår for arbejdstagerne, end direktivet stiller 

krav om. Bestemmelsen går således ud over direktivets minimumskrav. Artikel 8 uddy-

bes i afsnit 6.6.1. 

§ 4 a regulerer erhververens muligheder for at undlade at tiltræde overdragerens over-

enskomst i forbindelse med virksomhedsoverdragelsen og fastlægger rammerne for, 

hvornår meddelelsen om dette skal finde sted samt omstændighederne for behandling og 
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forhandling, såfremt overenskomsten ikke tiltrædes. Bestemmelsen begrænser den peri-

ode, hvori erhververen kan meddele, at denne ikke ønsker at tiltræde overdragerens 

overenskomst, således at meddelelsen skal ske inden for en bestemt frist. Bestemmelsen 

stiller på dette punkt lønmodtagerne gunstigere end direktivet og er dermed et område, 

hvor VOL er gået ud over direktivets minimumsbestemmelser til gavn for lønmodtagerne. 

Bestemmelsen skaber imidlertid en uoverensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 3, 

ifølge hvilken arbejdstagernes løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes i mindst ét år. 

Denne minimumsperiode er blevet fastslået af EF-Domstolen i 2009 i sag C-561/07 

(Kommissionen mod Italien), hvor det blev fastslået, at arbejdstagernes løn- og arbejds-

vilkår skal opretholdes i mindst ét år. Som beskrevet i afsnit 6.3.1 er der visse situatio-

ner, der vil medføre, at der ikke leves op til bestemmelsen i artikel 3, stk. 3. I tilfældet 

hvor en erhverver ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst, vil lønmodtager-

nes kollektive rettigheder overgå til at være individuelle rettigheder. Dette er fastslået i 

Arbejdsrettens dom ARD 1998.709 (Darenko). De individuelle rettigheder vil kunne opsi-

ges med det individuelle opsigelsesvarsel, når overdragerens overenskomst udløber, i 

henhold til almindelig arbejdsretlig praksis. I en situation, hvor virksomhedsoverdragel-

sen finder sted den 1. januar 2012, og erhververen ikke ønsker at tiltræde overdragerens 

overenskomst, og denne overenskomst udløber den 31. marts 2012, vil de kollektive 

rettigheder overgå til individuelle rettigheder, som jf. almindelig arbejdsretlig praksis vil 

kunne opsiges efter overenskomstens udløb med det individuelle opsigelsesvarsel, som i 

mange tilfælde kan være helt ned til tre måneder. I dette tilfælde vil perioden, hvori 

lønmodtagernes løn- og ansættelsesrettighed er sikret, være kortere end ét år. I dette 

tilfælde er perioden kun et halvt år, og lønmodtagerens løn- og ansættelsesvilkår vil der-

for ikke blive opretholdt i mindst et år, som direktivet foreskriver. Bestemmelsen stiller 

derfor kun lønmodtagerne gunstigere i forhold til perioden, hvori erhververen skal med-

dele, at denne ikke ønsker at tiltræde overenskomsten, for at meddelelsen har virkning. I 

relation til lønmodtagernes løn- og ansættelsesrettigheder er bestemmelsen forringende, 

idet det i VOL helt er udeladt, at rettighederne skal opretholdes i mindst ét år. På dette 

område lever VOL således ikke op til direktivets minimumskrav, og det kan således kon-

stateres, at der er en diskrepans. 

 

6.4 Information og høring 

Det følgende afsnit omhandler kravene til information og høring forud for en virksom-

hedsoverdragelse. 
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6.4.1 Artikel 7 sammenholdt med §§ 5 og 6 

Artikel 7 regulerer kravene til information og høring forud for en virksomhedsoverdragel-

se. Bestemmelsen definerer en række punkter, arbejdstagere eller repræsentanter skal 

informeres eller høres om. I forhold til det oprindelige direktiv 77/187/EØF var §§ 5 og 6 

med krav om, at information skal gives direkte til lønmodtagerne, når der ikke er løn-

modtagerrepræsentanter, en udvidelse af dette direktivs minimumskrav, da direktivet 

kun stillede krav om underretning til lønmodtagerrepræsentanter. Jf. direktiv 2001/23/EF 

er der imidlertid også krav til information og høring af arbejdstagere, såfremt repræsen-

tanter for disse ikke findes. Der er således overensstemmelse mellem bestemmelserne i 

direktivet og VOL. 

 

6.5 Afsluttende bestemmelser 

De efterfølgende afsnit omhandler de afsluttende bestemmelser i hhv. direktivet og VOL. 

 

6.5.1 Artikel 8 

Denne artikel har ikke en tilsvarende bestemmelse i VOL. Bestemmelsen giver medlems-

landene hjemmel til at indføre krav, der går ud over minimumskravene i direktivet, idet 

direktivet ikke begrænser medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indføre admi-

nistrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser, som er gunstigere for arbejdstagerne. Det 

må af bestemmelsen kunne udledes, at der er hjemmel til overimplementering, dog hen-

set til anden lovgivning. 

 

6.5.2 Artikel 9 sammenholdt med § 7 

Artikel 9 regulerer de enkelte medlemslandes forpligtelse til at indføre bestemmelser, så 

arbejdstager og arbejdstagerrepræsentanter i de enkelte lande kan gøre deres rettighe-

der gældende, såfremt deres rettigheder i forhold til direktivet er blevet krænket. Artikel 

9 omtaler administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser, men omtaler ikke de kon-

krete sanktionsmuligheder nærmere. 

§ 7 i VOL indeholder en mulighed for bødesanktion ved overtrædelse af enkelte bestem-

melser i VOL. Størrelsen på bødesanktionen er imidlertid ikke defineret i VOL. Som 

nævnt under omtalen af denne bestemmelse, i afsnit 4.3.9 i kapitel 4, blev Storbritanni-
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en og Nordirland i sag C-382/92 (Kommissionen mod Storbritannien og Nordirland) dømt 

for traktatbrud bl.a. som følge af, at sanktionen for tilsidesættelse af oplysnings- og in-

formationspligten, jf. direktivets artikel 7, ikke var tilstrækkelig afskrækkende. Sanktio-

nen for overtrædelsen af informationspligten var i dette tilfælde på op til fire ugers løn, 

hvilket kunne fratrækkes i visse godtgørelser, tilkendt lønmodtageren i forbindelse med 

en eventuel afskedigelse. Ifølge Andersen et al. (2009:333) er det, henset til denne EU-

retlige forpligtelse til at sikre effektiv overholdelse og sanktionering, tvivlsomt, hvorvidt 

direktivet er fuldt ud implementeret i dansk ret. Idet en sanktion på op til fire ugers løn i 

Kommissionen mod Storbritannien og Nordirland ikke ansås som afskrækkende, antages 

det, at ved at § 7 kun angiver muligheden for bødesanktion, men ikke fastsætter en mi-

nimumstakst, vil dette ligeledes ikke anses som afskrækkende. 

 

6.5.3 Artikel 10-14 og §§ 8-9 

Disse bestemmelser vedrører bl.a. implementering af direktivets bestemmelser i national 

lovgivning, ikrafttrædelse m.m. Disse bestemmelser findes ikke relevante at omtale i en 

komparativ analyse, da de ikke har betydning for anvendelsesområdet for direktivet og 

VOL. 
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7. Konklusion  

Ud fra en gennemgang af retspraksis er de mange retsspørgsmål, der igennem årene har 

været, vedrørende VOL og de bagvedliggende direktiver blevet fremhævet, og de mange 

fortolkningsspørgsmål som lovgivningen har givet anledning til er blevet klarlagt. 

Igennem en analyse af direktiverne og VOL, hvorefter de er sammenholdt med hinanden, 

er foreneligheden blevet belyst. Til trods for de mange fortolkningsspørgsmål, vedrøren-

de anvendelsesområde samt definitioner af begreber, er der naturligvis en stor grad af 

sammenlignelighed mellem direktiverne og VOL. En komparativ analyse har dog vist, at 

der er flere områder, hvor direktivet og VOL ikke er fuldstændig forenelige samt et enkelt 

afgørende punkt, hvor VOL stiller danske lønmodtagere betydeligt ringere, end de er be-

rettiget til. Nedenfor vil de enkelte punkter blive gennemgået. 

 

7.1 Anvendelsesområde og definitioner 

Lovens begrebsanvendelse af lønmodtagere, sammenholdt med direktivets brug af be-

grebet arbejdstagere, tilsigter ikke med terminologien at ændre den beskyttede person-

kreds i forhold til direktivet. Anvendelsen skyldes blot, at lønmodtagere er mere indar-

bejdet i den danske arbejdsretlige terminologi end arbejdstagere. I lighed med direktivet 

savnes en nærmere definition af begrebet i loven. Lønmodtagere som kan støtte ret på 

VOL defineres som personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenestefor-

hold. I denne sammenhæng er administrerende direktører og tjenestemænd undtaget. 

Der findes imidlertid at være forenelighed mellem begreberne arbejdstager og lønmodta-

ger. Vedrørende begrebsanvendelsen af overdrager, er der ligeledes stor variation mel-

lem medlemslandenes definitioner. Sammenlignes den danske direktivtekst med nogle af 

de øvrige EU-sprog anvendes i stedet arbejdsgiver. I f.eks. den franske direktivtekst an-

vendes udtrykket ”employeur”, i den engelske udtrykket ”employer” og i den svenske 

anvendes udtrykket ”arbetsgivare”. Som øvrig litteratur også påpeger, kan definitionen 

af overdrager skabe tvivl om definitionen. I relation til begrebet erhverver, skal det lige-

ledes forstås som arbejdsgiver. Det er imidlertid i dag, gennem retspraksis, blevet kon-

stateret, at der ved en overdragelse skal være tale om et arbejdsgiverskifte og ikke in-

dehaverskifte. Den konstaterede uoverensstemmelse i formuleringen findes ikke at være 

væsentlig, idet retspraksis har fastslået de rette forenelige begreber.  

I relation til anvendelsesområdet er begrebet overdragelse defineret ovenfor. I vurderin-

gen af en overdragelse er en virksomhed og en del heraf defineret som en økonomisk 

enhed forstået som en helhed af midler, der er organiseret med henblik på udøvelse af 
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en økonomisk aktivitet. Medvirkende i vurderingen af, om der er tale om en overdragel-

se, er om der er identitet før og efter overdragelsen. Identiteten afgøres på baggrund af 

en række punkter som f.eks. ejer, lokalitet, produkter, kundekreds, arbejdsstyrke og 

overførsel af aktiver. Mht. begreberne overdragelse, virksomhed eller en del heraf og 

identitet findes der at være overensstemmelse mellem fortolkningen jf. direktivet og for-

tolkningen jf. VOL. 

 

7.2 Over- eller underimplementering 

Vi har yderligere med afhandlingen ønsket at belyse, om der er område, hvor VOL under-

implementerer eller overimplementerer direktivet. Med ændringslovens bestemmelse i § 

1, stk. 3, gjorde man i Danmark brug af undtagelsesbestemmelsen i direktivets artikel 5, 

stk. 1, og det blev dermed fastlagt, at loven også finder anvendelse ved et konkursbos 

videresalg af en virksomhed eller en del heraf til en erhverver. Her er således tale om en 

overimplementering, hvor man har ønsket en videregående beskyttelse end direktivet. 

I direktivet er der hjemmel til, at overdrager og erhverver kan hæfte solidarisk for de 

forpligtelser, som følger af en arbejdskontrakt eller arbejdsforhold jf. artikel 3, stk. 1, 2. 

afsnit. Danmark har ikke gjort nytte af denne bestemmelse, idet man mener at mulighe-

den for solidarisk hæftelse kan stille lønmodtagerne dårligere igennem en længere sags-

behandlingstid ved et eventuelt konkursbo. Der er hermed ikke tale om en uoverens-

stemmelse, men en undladelse af en bestemmelse, som derved under danske forhold 

stiller lønmodtageren bedst mulig. 

En bestemmelse i direktivet som har haft stor betydning for udfaldet af afhandlingens 

resultat, er artikel 3, stk. 3, som giver medlemsstaterne mulighed for, at den periode, 

hvori løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes, kan begrænses, idet den dog ikke kan 

være kortere end ét år. Det er således vores fortolkning, at såfremt begrænsningsmulig-

heden ikke udnyttes, vil minimumsperioden fortsat være et år. Dette synspunkt stemmer 

overens med det EF-Domstolen fastslog i 2009 i sag C-561/07 (Kommissionen mod Itali-

en). I VOL er der ikke fastsat en bestemmelse, som sikre en minimumsperiode på et år. I 

Danmark vil der dermed kunne opstå situationer, hvor de overdragede lønmodtagers 

rettigheder ikke er sikret i minimum et år. Et eksempel kan være, hvor en virksomhed 

overdrages den 1. januar 2012, og erhverver ikke ønsker at tiltræde overdragerens 

overenskomst, og denne overenskomst udløber den 31. marts 2012. Her vil de kollektive 

rettigheder overgå til individuelle rettigheder, som jf. almindelig arbejdsretlig praksis vil 

kunne opsiges efter overenskomstens udløb, med det individuelle opsigelsesvarsel, som 

kan være helt ned til tre måneder. Retspraksis har i ARD 1998.709 (Darenko) fastslået, 
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at lønmodtagernes kollektive rettigheder overgår til individuelle rettigheder, når erhver-

veren meddeler, at denne ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst jf. § 4 a, 

stk. 1 samt at de individuelle rettigheder efter overenskomstens udløb kan opsiges med 

det individuelle opsigelsesvarsel. Der vil i eksemplet dermed være tale om, at lønmodta-

gernes løn- og ansættelsesvilkår kun opretholdes i en periode helt ned til et halvt år. På 

dette område lever Danmark således ikke op til direktivets minimumskrav, og der er tale 

om en diskrepans mellem direktivet og VOL. Danske lønmodtagere er derved ringere be-

skyttet, end hvad de er berettiget til i henhold til direktivet. Den ringere beskyttelse har 

endnu ikke givet anledning til tvister i dansk retspraksis, men giver i tilfælde som oven-

stående eksempel muligheden for, at arbejdsgivere kan stille lønmodtagere dårligere end 

direktivets tilsigtede formål. 

Inden afhandlingens afsæt vakte § 2, stk. 3 i VOL stor interesse, grundet tvivl omkring 

hvordan bestemmelsen harmonerer med de danske pensionsformer. VOL § 2, stk.3, er 

en implementering af artikel 3, stk. 4, litra a, og bestemmer, at medmindre medlemssta-

terne vælger andet, finder § 2 stk. 1 og 3 ikke anvendelse på arbejdstageres ret til ydel-

ser i forbindelse med alderdom og invaliditet eller til efterladte. Dog blev det klarlagt, at 

idet pensionsområdet i Danmark er udformet, så præmieindbetalinger er en del af løn-

modtagernes lønvilkår, der således overføres jf. § 2, stk. 1 jf. artikel 3, stk. 1 afsnit 1, 

har undtagelsesbestemmelsen i artikel 3, stk. 4, litra a ikke en så afgørende effekt. 

Uoverensstemmelsen, isoleret set mellem retspraksis ved EF-Domstolen og danske dom-

stole, findes således ikke at stille danske lønmodtager ringere, end de er berettiget til. 

Direktivet rummer nogle bestemmelser, der giver valgfrihed til medlemslandene, her-

iblandt artikel 5. Artikel 5 er en undtagelsesbestemmelse, som Danmark har valgt ikke at 

benytte. Bestemmelsen giver mulighed for at overdrager eller erhverver, kan ændre i 

arbejdstagernes løn- og ansættelsesvilkår med henblik på at bevare beskæftigelsesmu-

lighederne i forbindelse med en konkurs- eller insolvensbehandling, hvis den nationale 

lovgivning tillader dette. Bestemmelsen giver dermed mulighed for at give arbejdsgiveren 

gunstigere vilkår, end denne har jf. dansk lovgivning. Idet at VOL ikke indeholder en til-

svarende bestemmelse, er der således ikke sammenlignelighed. Dette har dog ikke bety-

det en forringelse af arbejdstagerne/lønmodtagernes vilkår. 

Artikel 9 forpligter medlemsstaterne til at indføre bestemmelser, så arbejdstager og ar-

bejdstagerrepræsentanter i de enkelte lande kan gøre deres rettigheder gældende. Den-

ne bestemmelse har Danmark implementeret igennem § 7 i VOL. Den giver mulighed for 

bødesanktion ved overtrædelse af enkelte bestemmelser i VOL. Øvrig litteratur har påpe-

get, at idet sanktionen, for tilsidesættelse af oplysnings- og informationspligten, ikke var 

tilstrækkelig afskrækkende i sag C-382/92 (Kommissionen mod Storbritannien og Nordir-

land), hvor sanktionen her var op til fire ugers løn, som kunne fratrækkes i visse godtgø-
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relse, er det ligeledes vores overbevisning, at Danmark ikke lever op til sin EU-retlige 

forpligtelse, i kraft af den manglende minimumssats på størrelsen af bøden i § 7. 

 

7.3 Ændringslovens påvirkning på foreneligheden 

Til den oprindelige lov er der af væsentlige ændringer tilføjet § 4 a. Bestemmelsen har 

ikke en tilsvarende bestemmelse i direktivet, men er indført med hjemmel i artikel 8, 

som giver medlemsstaterne mulighed for at indføre gunstigere vilkår for arbejdstagerne, 

end direktivet stiller krav om. Bestemmelsen vedrører ikke omfanget af de forpligtelser, 

som erhververen indtræder i, men regulerer alene spørgsmålet omkring, hvorvidt er-

hververen anses for at have tiltrådt overdragerens gældende overenskomst eller ej, og 

begrænser den periode, hvori erhververen kan meddele, at denne ikke ønsker at tiltræde 

overdragerens overenskomst. Bestemmelsen går således ud over direktivets minimums-

krav, og VOL stiller på dette punkt lønmodtagerne gunstigere end direktivet, idet perio-

den for meddelelsen er reguleret. 

I relation til artikel 3, stk. 3 der stiller krav om, at arbejdstagernes løn- og ansættelses-

vilkår skal opretholdes i minimum et år, som det også er fastslået i sag C-561/07 (Kom-

missionen mod Italien), medfører muligheden for at meddele, at man ikke ønsker at til-

træde en overenskomst jf. § 4 a, stk. 1, at lønmodtagerne i nogle tilfælde vil kunne have 

en ringere beskyttelse, end de er berettiget til, jf. direktivet. Hvis en overenskomst ikke 

tiltrædes jf. § 4 a, stk. 1 i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, vil lønmodta-

gernes rettigheder overgå til individuelle rettigheder jf. ARD 1998.709 (Darenko). De 

individuelle rettigheder vil efter overenskomstens udløb kunne opsiges med det individu-

elle opsigelsesvarsel jf. almindelig arbejdsretlig praksis. En situation kan være, hvor en 

virksomhed overdrages den 1. januar 2012, og erhverver ikke ønsker at tiltræde over-

dragerens overenskomst, og denne overenskomst udløber den 31. marts 2012. Er det 

individuelle opsigelsesvarsel f.eks. 3 måneder, vil lønmodtagernes løn og ansættelsesvil-

kår kun være sikret indtil den 30. juni, dvs. kun i et halvt år. Løn- og ansættelsesvilkåre-

ne er således ikke opretholdt i minimum et år. 

Ændringsloven har således på nogle områder skabt bedre vilkår for lønmodtagerne, men 

har på andre områder været medvirkende til, at de i nogle situationer stilles ringere, end 

de er berettiget til. 
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7.4 Er der forenelighed 

Samlet set har den komparative analyse givet et uventet resultat. På områder hvor vi 

havde mistanke om en uoverensstemmelse mellem direktivet og VOL, der vil kunne stille 

danske lønmodtagere ringere end de er berettiget til, viste denne mistanke sig at være 

ubegrundet, idet der på disse områder ikke fandtes at være uoverensstemmelser, der 

giver danske lønmodtagere ringere beskyttelse, end de er berettiget til. På andre områ-

der fandt vi, at der er uoverensstemmelser mellem direktivet og VOL. Disse uoverens-

stemmelser giver imidlertid bedre beskyttelse af danske lønmodtagere, end de er beret-

tiget til jf. direktivet, og er således i overensstemmelse med direktivets formål, der jf. 

artikel 8 giver hjemmel til at indføre bestemmelser, der stiller lønmodtagerne gunstigere 

end jf. direktivets minimumsbestemmelser. 

Af helt afgørende karakter finder vi, VOL’s manglende implementering af en minimums-

periode på et år, hvori lønmodtagernes løn- og ansættelsesvilkår skal opretholdes jf. ar-

tikel 3, stk. 3 og fastslået af retspraksis i 2009 jf. C-561/07 (Kommissionen mod Italien). 

Denne manglende bestemmelse i VOL medfører, at danske lønmodtagere i visse situatio-

ner risikerer at blive stillet væsentlig ringere, end de er berettiget til. Vi vurderer således, 

at der er en alvorlig diskrepans mellem VOL og direktivet på dette område. 

 

7.5 Perspektiver for fremtiden 

Vi vurderer, at et muligt ændringsforslag, der sikrer lønmodtagernes løn- og ansættel-

sesvilkår i minimum et år, på sigt kan blive nødvendigt. Begrundelsen for at vedtage et 

ændringsforslag vil være, at man fra lovgivers side dermed vil sikre danske lønmodtage-

re de rettigheder, de er berettiget til jf. direktivet. En anden årsag til på eget initiativ at 

vedtage en sådan bestemmelse, kan være for at undgå at blive dømt for traktatbrud, 

som det skete for Italien i C-561/07 (Kommissionen mod Italien). Et argument fra lovgi-

vers side for ikke at implementere denne bestemmelse vil være, at de situationer, hvor 

lønmodtagernes løn- og ansættelsesvilkår rent faktisk ikke bliver opretholdt, må antages 

at være sjældent forekomne. Det vil således kun være i situationer, hvor en virksomhed 

overdrages og erhververen ikke ønsker at tiltræde overdragerens overenskomst, og den-

ne overenskomst udløber på et tidspunkt, hvorved perioden fra virksomhedsoverdragel-

sen til overenskomstens udløb tillagt lønmodtagernes individuelle opsigelsesvarsel er 

mindre end et år. Til dette skal lægges, at erhververen har en hensigt om at ændre løn-

modtagernes løn- og ansættelsesvilkår mindre end et år efter virksomhedsoverdragelsen, 

samt at erhververen rent faktisk realiserer hensigten. 
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Såfremt der fra den danske lovgivers side skal implementeres en tilføjelsesbestemmelse i 

VOL, der sikrer danske lønmodtageres løn- og ansættelsesvilkår, jf. direktivets artikel 3, 

stk. 3, vil en sådan tilføjelsesbestemmelse kunne have følgende ordlyd: 

”§ 4 b. Hvis erhverver ikke tiltræder overdragerens overenskomst, jf. § 4 a, stk. 1, skal 

de ansatte på den virksomhed, der overdrages, have opretholdt deres løn- og ansættel-

sesvilkår i mindst ét år.” 

Med en tilføjelsesbestemmelse med ovenstående formulering, vil danske lønmodtagere 

være sikret deres løn- og ansættelsesvilkår i mindst ét år. At formuleringen kun omhand-

ler situationer, hvor overdragerens overenskomst ikke tiltrædes, udelukker ikke, at den 

samme minimumsperiode vil være gældende, også i de situationer, hvor overdragerens 

overenskomst tiltrædes af erhververen, idet det ved en udvidende fortolkning må fortol-

kes således, at minimumsperioden er gældende i alle tilfælde. 
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