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Krav til varebilsvognmænd - 1

• Varebiler med over 2.000 kg tilladt totalvægt

• Pakker/kolli over 11 kg

• I kraft 1. juli 2019

• Årlig redegørelse første gang i folketingsåret 2020-21 

(senest 1. juli 2021)

• Antal tilladelser og tilbagekaldelser

• Tilsyn og kontrol Færdselsstyrelsen, Politiet og SKAT. 

• Rigspolitiet har bemærket, at det kan være en vanskelig 

opgave for politiet at kontrollere en vægtgrænse på 11 

kg pr. stykgods



• 5 dage – 37 lektioner med prøve

• Fritagelse for kursus og prøve hvis:

• Mindst 2 års erfaring som varebilsvognmand (siden 1. 

juli 2017)

• Bestået prøve efter godsvognmandskurset (lastbil) 

inden for seneste 10 år

• Fritagelse for uddannelse, men ikke prøve hvis:

• Du i de seneste tre år har haft en stilling med 

overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed 

• Gebyr vognmandstilladelse 1.400 kr.

Uddannelse til varebilsvognmand



https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_fritagelse_for_kursus_og_proeve_-_overgangsordning_for_varebilsvognmaend



Uddannelse til varebilsvognmand (transportleder)

• Transportkontrakter

• Handelsret

• Arbejdsmarkedsforhold

• Skattelovgivning

• Økonomi, beregning, fakturering, løn, ruteplanlægning

• Forsikring

• Lastsikring, læssegrej

• Transport af særligt gods

• Adgang til markedet (tilladelser, køre-/hviletid, fragtbreve)

• Trafiksikkerhedsledelse

• Forberedelse og gennemførelse af prøve



Undervisningsplan DTL Vognmandskursus varebil 

Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08:00-

10.00

Indledning 

- Lov om godskørsel.

- Bekendtgørelse om 

godskørsel

- Krav om tilladelse

- Regler og krav omkring 

start af virksomhed

-Selskabsformer

- Registrering af 

virksomhed

Forsikring:

-Bil ansvar/kasko

-Lovpligtig 

arbejdsskadeforsik-ring.

-Fragtfører ansvar

-Erhvervs ansvar

-Syge- retshjælp

-Produktansvar

-Ulykke

Skattelovgivning:

-Moms og andre afgifter

-Virksomhedens 

optimering ved brug af 

ruteplanlægning og 

fragtbørser

-Virksomhedens 

værdikæde

-Transportkæden

- Vejtrafiksikkerhed

-Lastsikring og 

læssegrej

10.15-

12.00

Arbejdsmarkedsfor-

hold:

Chaufførvikarvirk-

somhed.

Arbejdstidsdirektiv for 

mobile lønmodtagere

-Køre- og hviletid

Transportkontrakter:

-Aftaleloven

Økonomi,

årsregnskab, fakturering,

Budgetlægning, 

driftsøkonomi, nøgletal

Finansieringsformer:

-Køb

-Leje

-Leasing 

-Evaluerende prøve

fra Færdselsstyrelsen

12:30-

14.00

Overenskomster

Ansættelsesbeviser

Brug af udenlandske 

chaufffører

-Ferieloven

-Arbejdsmiljø

-Købeloven

-CMR loven

-Fragtbreve

Kalkulation

Faste og variable 

omkostninger

-Lønberegning

14.15-

15.45

-Social sikring af 

internationale 

transportarbejdere

-Hæftelse ved 

international godskørsel, 

syge- retshjælp

-EU persondatafor-

ordning

Transport af særligt 

gods:

-Fødevarelovgivning

-ATP konvention

-Affald

-Farligt gods

Kalkulation fortsat

Kalkulation 

Tilbudsgivning m/ 

beregning af 

omkostninger

-Forhandlingsteknik

-Trafiksikkerheds-

ledelse

13.30-15.00

Afsluttende 

Vognmandsprøve

15.00-15.45

Evaluering og afslutning



Ansøgning om varebilstilladelse

• Varebilsvognmanden/transportlederen skal 

sende en ansøgning til Færdselsstyrelsen

• Senest den 1. april 2019, og tilladelsen 

udstedes med gyldighed fra den 1. juli 2019, 

• Før ansøgningen sendes, skal virksomheden 

være registreret hos Erhvervsstyrelsen og have 

fået et CVR-nr.

• Gebyr pr. tilladelse kr. 1.400

• Gyldig i 10 år – herefter fornyelse



https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/

Ansoegning_om_varebilstilladelser_foerstega

ngs_ansoegning



Krav til varebilsvognmænd - 2

• Faglige kvalifikationer: Inden for de seneste 10 

år have gennemgået en 

varebilsvognmandsuddannelse. Uddannelsen 

afsluttes med en skriftlig prøve

• Økonomi: Du skal have en egenkapital på 

mindst 13.500 kr. for den første tilladelse og 

6.750 kr. for hver yderligere tilladelse

• Restancer til det offentlige: Der må ikke være 

forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. 

eller mere for hverken virksomheden eller 

transportlederen

• Vandel og god skik: Færdselsstyrelsen 

foretager en konkret vurdering ud fra hvert 

tilfælde.



Dokumentation af kapitalkrav

• 13.500 kr. for første tilladelse 

• 6.750 kr. for efterfølgende

• Erklæring om egenkapital, 

statsautoriseret/registreret revisor

• Sikkerhedsstillelse fra pengeinstitut eller 

forsikringsselskab

• Seneste årsrapport, revideret/gennemgået af revisor



https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Revisorerklaering_til_brug_for_ansoegning_om_varebilstilladelser



Vandel og god skik

• Domme for strafbart forhold, der kan begrunde fare for nye 

overtrædelser ved driften af vognmandsvirksomheden

• Straffeattest/udskrift fra Kriminalregisteret 

• Fx dom for smugleri eller alvorlig straf for spirituskørsel 

• Undskyldelig konkurs

• Udført ulovlig vognmandskørsel



Kort om: Firmakørsel i varebil

• Kørsel med egne varer

• Varebiler med over 2.000 kg tilladt totalvægt

• Skal registreres til firmakørsel hos 

Motorstyrelsen (bilens registreringsattest)

• Nærmere information gives i starten af 2019



• Registrering af varebilens 

registreringsnummer på Virk.dk pr. tilladelse

• Registrering af at varebilen anvendes til 

godskørsel for fremmed regning hos 

Motorstyrelsen (bilens registreringsattest)

Registrering af varebil og varebilstilladelse



https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Registrering_af_varebil_til_tilladelse#tab1

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Registrering_af_varebil_til_tilladelse#tab1


• Personligt ejet virksomhed

• Vognmand

• Aktieselskab, anpartsselskab eller 

interessentskab

• Ansat transportleder med 

ansættelseskontrakt

• Vederlag minimum 10.000 kr. om måneden. 

• Hvis transportlederen også er chauffør: 

overenskomstmæssig aflønning som 

chauffør + vederlag som transportleder på 

minimum 35.000 kr. om året.

Virksomhedsform



• Kollektive overenskomster har blandt andet 

fokus på følgende forhold:

• Løn, herunder bestemmelser om løn under 

sygdom

• Pension

• Arbejdstid og overarbejde

• Feriefridage

• Betalt frihed til uddannelse og betaling for 

lovpligtig efteruddannelse

• Opsigelse og fratrædelse

• Orlovsordninger

Løn- og arbejdsvilkår for chauffører



• Færdselsstyrelsen kontrollerer 

oplysningerne hos 

arbejdsgiverforeningen/fagforbundet.

• Medlem af en arbejdsgiverforening uden 

for transportområdet eller har en 

tiltrædelsesoverenskomst, kan udstedes to 

varebilstilladelser

• Ved flere tilladelser skal en 

transportoverenskomst følges

Medlem af arbejdsgiverforening eller 

tiltrædelsesoverenskomst



• Færdselsstyrelsen skal oplyses om hvilken 

chaufføroverenskomst man vil følge

• Ca. et år efter udstedelse af tilladelse 

indsendes ansættelseskontrakter og 

lønsedler med lønspecifikationer 

(timesedler, køresedler, ugerapporter eller 

lign.) for 10 procent af virksomhedens 

chauffører - dog mindst for én chauffør

• Sanktioner:

• Meddelelse af skærpet tilsyn

• Tildeling af advarsel

• Tilbagekaldelse af tilladelserne

Ikke medlem af arbejdsgiverforening eller 

tiltrædelsesoverenskomst



• Dansk Transport og Logistik (DTL-A) og 3F 

Transportgruppen 17-20

• DI Arbejdsgiverforeningen for Transport og 

Logistik (ATL) og 3F Transportgruppen

• DI og 3F Transportgruppen for 

lagerarbejdere, chauffører og 

havnearbejdere 

• ITD Arbejdsgiverforening og Kristelig 

Fagbevægelse

• Kristelig Arbejdsgiverforening og Det 

Faglige Hus

Overenskomster på godskørselsområdet



• Bil ansvar/kasko

• Fragtføreransvar

Forsikring



• Krav om varebilstilladelse

• Særligt for personligt drevne virksomheder

• Godkendelsen tillader kun udlejning af 

ansatte chauffører. 

• Ejeren kan derfor ikke udleje sig selv.

• Ansøgning om godkendelse som udlejer af 

varebilschaufførvikarer’ Virk.dk:

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_

godkendelse_til_drift_af_varebilschauffoervikarvirksomhed

Udlejning af varebilschaufførvikarer

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/fstyr/Ansoegning_om_godkendelse_til_drift_af_varebilschauffoervikarvirksomhed


• Chaufføruddannelse 

• Grunduddannelse 3 dage

• Efteruddannelse 2 dage

• Overgangsordning for chauffører, der inden 

for 10 år har 2 års erfaring

• Arbejdsgivererklæring med oplysning om 

beskæftigelsens art og nøjagtig periode for 

beskæftigelsen samt dokumentation for løn. 

• Dokumentation for løn kan f.eks. Være 

lønsedler eller R75 fra Skattestyrelsen

• Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) 

• 340 kr.

• Gyldigt i 5 år

Krav til varebilschauffører



Uddannelse af varebilschauffør

• Kvalifikationsuddannelse på 3 dage – med prøve

• Efteruddannelse på 2 dage hvert 5. år

• Emner:

• Færdselsregler

• Miljø

• Uheldsforebyggelse

• Lastsikring

• Ergonomi

• Førstehjælp for erhvervschauffører



Uddannelse af varebilschauffør

Grundlæggende kvalifikationer for varebilschauffør

• Lastsikre i varebiler på en sikkerhedsmæssig forsvarlig og 

ergonomisk korrekt måde

• Planlægge og udføre sikker og bæredygtig transport, med 

forskellige godstyper, 

• Anvende transportdokumenter samt køre defensivt, 

energiøkonomisk 

• Opdateret på færdselsregler og arbejdstidsregler

• Førstehjælp ved hjertestop efter retningslinjer fra Dansk 

Førstehjælpsråd.

• Transporterhvervets Uddannelser (TUR)



Efteruddannelse af varebilschauffører

Chaufførens fødselsdato Efteruddannelse skal være gennemført 
senest

1., 2. eller 3. 30. juni 2019

4., 5. eller 6. 31. december 2019

7., 8. eller 9. 30. juni 2020

10., 11. eller 12. 31. december 2020

13., 14. eller 15. 30. juni 2021

16., 17. eller 18. 31. december 2021

19., 20. eller 21. 30. juni 2022

22., 23. eller 24. 31. december 2022

25., 26. eller 27. 30. juni 2023

28., 29., 30. eller 31. 31. december 2023



• Fødevarer

• Levende dyr

• Affald

• Farligt gods

• SLV

Transport af særligt gods



• Cabotagekørsel er godskørsel for fremmed 

regning mellem to punkter i Danmark, som 

udføres af en varebil, som ikke er 

registreret i Danmark.

Cabotageregler gælder også varebiler



• Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en varebilstilladelse 

hvis tilladelsesindehaveren groft eller gentagne gange 

overtræder reglerne i følgende bestemmelser

• Godskørselsloven 

• Færdselslovgivningen om hastighed, kørsel uden kørekort, 

køretøjers indretning, udstyr og tilbehør, anbringelse af 

gods, transport af farligt gods og køretøjers største tilladte 

totalvægt

• Lovgivningen om euforiserende stoffer eller narkotikahandel 

samt menneskesmugling eller menneskehandel

• Miljølovgivningen om beskyttelse af jord og grund- og 

overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling 

eller bortskaffelse af affald

• Skatte- og afgiftslovgivningen

• Lovgivningen om beskyttelse af dyr under transport

Sanktioner og bøder - 1



• Færdselsstyrelsen kan tilbagekalde en varebilstilladelse 

hvis der er en forfalden gæld til det offentlige på 100.000 

kr. og derover

• Varebilschaufføruddannelsesbeviset skal medbringes 

under kørslen og på politiets anmodning forevises

• Færdselsstyrelsens godkendelse af fritagelsen skal 

medbringes under kørslen og på politiets anmodning 

forevises

Sanktioner og bøder -
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