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VAREBILER // NYE REGLER

TJEK

DE NYE REGLER FOR VAREBILSVOGNMÆND

Fra den 1. juli 2019 stilles der nye krav til vognmænd og chauffører,
som transporterer gods for fremmed regning i varebil. Læs nedenfor,
hvad de nye regler betyder for dig som varebilsvognmand og -chauffør.

HVORDAN KVALIFICERER JEG MIG TIL AT FÅ
TILLADELSE SOM VAREBILSVOGNMAND?
Jeg er varebilsvognmand
Du skal have gennemgået en uddannelse og taget en prøve. Det skal være
foretaget inden den 1. juli 2019, hvor
loven træder i kraft.
Uddannelsen indeholder emner som
transportkontrakter, arbejdsmarkedsforhold, forsikring, transport af særligt
gods og trafiksikkerhedsledelse. Uddannelsen afsluttes med en skriftlig prøve.

Vurderingen foretages altid konkret ud
fra den indsendte dokumentation.

Jeg er varebilsvognmand og har
inden for de seneste ti år bestået
prøven, der afslutter kursus som
godsvognmand (lastbil)
Du kan fritages fra både uddannelse og
prøve.

Jeg er varebilsvognmand og har
de seneste tre år haft en stilling
som overordnet funktionær i en
godstransportvirksomhed

Jeg har virket som varebilsvognmand fra før den 1. juli 2017 og er
allerede godkendt som transportleder i en virksomhed med vognmands- eller varebilstilladelse

Du kan fritages fra uddannelsen, men
du skal bestå den skriftlige prøve.
Dokumentationen for din erfaring
kan fx bestå af en erklæring fra arbejdsgiver, hvor det fremgår, hvad du har beskæftiget dig med og i hvilken periode.

Du kan fritages fra både uddannelse
og prøve. Ansøgning om fritagelse fra
uddannelse og/eller prøve sker ved at
udfylde et særligt skema. Færdselsstyrelsen vil derefter kontrollere oplysningerne.
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De nye krav gælder,
hvis godset har en samlet
vægt på mere end 11 kg pr.
stykgods, og hvis varebilen
eller vogntoget (varebil
med anhænger) vejer over
2.000 kg og til og med
3.500 kg.

Tekst Morten Lindbo

HVORDAN FÅR JEG TILLADELSE SOM VAREBILSVOGNMAND?
Før du sender ansøgningen, skal din virksomhed være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have fået et CVR-nr.
Hvis du er medlem af en arbejdsgiverforening inden for
transportområdet, eller hvis du har en tiltrædelsesoverenskomst
med et fagforbund på transportområdet, skal du oplyse det i
ansøgningsskemaet, når du ansøger om en varebilstilladelse.
Færdselsstyrelsen kontrollerer oplysningerne ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.
Er du medlem af en arbejdsgiverforening uden for transportområdet eller har en tiltrædelsesoverenskomst med et
fagforbund uden for transportområdet, kan du få udstedt
to varebilstilladelser. Færdselsstyrelsen kontrollerer dine
oplysninger ved forespørgsel til arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.
Ønsker du mere end to tilladelser, skal du følge de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår for chauffører, der findes i de
pågældende kollektive overenskomster på transportområdet.
Hvis du hverken er medlem af en arbejdsgiverforening el-

REGISTRERING AF VAREBIL
OG VAREBILSTILLADELSE
Når du har fået en tilladelse til at udføre godskørsel
for fremmed regning i varebil, skal du registrere, hvilken varebil eller vogntog (varebil med anhænger), du
anvender tilladelsen til. Det gør du ved at registrere
varebilens registreringsnummer via Virk.dk.
Du kan selv ændre registreringen, hvis du ønsker
at benytte tilladelsen i en anden varebil. Vær dog
opmærksom på, at tilladelsen kun kan anvendes til
én varebil ad gangen, og at du skal registrere varebilen, inden kørslen påbegyndes.
Du skal desuden registrere den eller de varebiler,
som du ønsker at benytte til godskørsel for fremmed
regning.

Transport af særligt gods
Reglerne om transport af farligt gods, affald og fødevarer gælder også for varebiler.Du kan læse mere om
regler og retningslinjer for disse typer transporter på
Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Cabotagekørsel
Reglerne om cabotagekørsel gælder også for varebiler. Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed
regning mellem to punkter i Danmark, som udføres
af en varebil, som ikke er registreret i Danmark.

ler har en tiltrædelsesoverenskomst med et fagforbund, skal
du oplyse, hvilken af de pågældende kollektive overenskomster for chauffører på transportområdet du vil følge.
Ansøg senest den 1. april 2019 Færdselsstyrelsen om tilladelse. Så får du en tilladelse, der er gyldig allerede fra den 1.
juli 2019, hvor loven træder i kraft.

Følgende krav skal opfyldes for at få en varebilstilladelse
•	Faglige kvalifikationer: Som beskrevet tidligere
•	Økonomi: Du skal have en egenkapital på mindst 13.500
kroner for den første tilladelse og 6.750 kroner for hver
yderligere tilladelse
•	Restancer til det offentlige: Der må ikke være forfalden
gæld til det offentlige på 50.000 kroner eller mere for
hverken virksomheden eller transportlederen.
Bemærk: Der er mulighed for at indgå en afdragsaftale.
•	Vandel og god skik: Færdselsstyrelsen foretager en
konkret vurdering ud fra hvert tilfælde.

KRAV TIL VAREBILSCHAUFFØRER
Skal du som vognmand
selv føre varebilen, skal
du have uddannelsesbevis
som varebilschauffør.
Fra den 1. juli 2019 skal varebilschauffører have et varebilschaufføruddannelsesbevis
(VUB). Kravet gælder, hvis
chaufføren kører med gods for
fremmed regning, som vejer
mere end 11 kg pr. stykgods i
en varebil eller et vogntog (varebil med anhænger) på over
2.000 kg. til og med 3.500 kg.

Jeg har allerede et blåt
chaufføruddannelsesbevis
(CUB)
Du har automatisk de samme
rettigheder som indehavere af
et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Du skal derfor
ikke foretage dig noget.

Jeg har ikke chaufføruddannelsesbevis (CUB)
Du skal have gyldigt kørekort
til kategori B.
Du skal gennemføre en

grunduddannelse eller en
efteruddannelse som varebilschauffør. Formålet med
uddannelsen er at sikre, at du
som chauffør har de nødvendige kvalifikationer.
Du kan gennemføre den
grundlæggende uddannelse fra
den 1. januar 2019.
Hvis du gennemfører uddannelsen før den 1. juli 2019, vil
du få et varebilschaufføruddannelsesbevis, som er gyldigt
fra den 1. juli 2019, hvor uddannelseskravet træder i kraft.

Jeg har de seneste ti år haft
mindst to års beskæftigelse
som varebilschauffør
Du kan få adgang til et efteruddannelseskursus. Efteruddannelsen indeholder ingen
prøve. Fristerne for at gennemføre efteruddannelsen er
fastsat efter
fødselsdato.
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Du kan få
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sninger p
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www.vare
bilskrav.d
k
December 2018 | DTL magasinet | 33

