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Register for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) 
  
Alle udenlandske virksomheder, som leverer tjenesteydelser i Danmark, skal iht. udstatione-

ringsloven1 kapital 3a lade sig registrere i Registret for Udenlandske Tjenesteydere i Danmark 

(RUT).  

 

Hvem er omfattet af anmeldelsespligten  

Anmeldelsespligten gælder generelt for udenlandske virksomheder og selvstændigt erhvervs-

drivende uden ansatte, der leverer tjenesteydelser i Danmark. Det vil modsætningsvis sige, at 

forpligtelsen ikke gælder ved rene materialeleverancer. Det betyder også, at forpligtelsen ikke 

gælder for danske virksomheder, som ansætter udenlandske medarbejdere til at udføre en 

tjenesteydelse i Danmark. Forpligtelsen gælder uanset arten af den tjenesteydelse, der leve-

res. Dvs. at det er underordnet, om der er tale om f.eks. en rådgivningsydelse eller en hånd-

værkerydelse.  

 

Indholdet af anmeldelsespligten  

Alle virksomheder omfattet af anmeldelsespligten har pligt til senest samtidig med arbejdets 

påbegyndelse at foretage anmeldelse til RUT, som administreres af Erhvervs- og Selskabssty-

relsen.  

 

Hvis der er tale om udførelse af bygge- og anlægsopgaver eller opgaver inden for landbrug, 

skovbrug og gartneri, har virksomheden udover selve anmeldelsen til RUT pligt til at senest 

samtidig med arbejdets påbegyndelse at dokumentere overfor hvervgiveren, at anmeldelsen er 

sket. 

  

Hvis ikke dokumentation i form af en kvittering for anmeldelsen foreligger inden for 3 arbejds-

dage efter arbejdets start, skal Arbejdstilsynet underrettes. Hvis dette undlades, vil hvervgive-

ren kunne straffes med en bøde på som udgangspunkt 10.000 kr.2 

 

RUTs betydning for Aarhus Kommune  

Hvis Aarhus Kommune entrerer med en udenlandsk entreprenør ifm. en bygge- og anlægsop-

gave skal vi sikre os dokumentation - i form af en kvittering for anmeldelsen - for, at den 

udenlandske entreprenør har anmeldt sig til RUT. Hvis ikke dokumentationen foreligger inden 

for 3 arbejdsdage efter arbejdets start, skal Arbejdstilsynet underrettes. Hvis dette undlades, 

                                                      
1
 Lovbekendtgørelse nr. 256 af 25. marts 2011 

2
 Det er i forarbejderne til udstationeringsloven forudsat, at bødeniveauet i normaltilfælde er 10.000 kr. Det 

tilkommer domstolene ud fra en samlet vurdering at fastsætte bøden i den enkelte sag.  
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vil kommunen som oven for nævnt kunne straffes med en bøde på som udgangspunkt 10.000 

kr.  

 

Hvis der anvendes udenlandske underentreprenører, påhviler forpligtelsen til at sikre sig do-

kumentation den danske entreprenør, vi har entreret med. Det er således ham, der skal sikre 

sig dokumentation for anmeldelsen til RUT.  


