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Fra den 1. juli 2019 blev varebiler 
omfattet af godskørselsloven. Det 
betyder, at kører du varebil mellem 
2.000 og 3.500 kg tilladt totalvægt, 
og fragter du varer, der vejer over 11 
kg pr. stykgods, skal du gennemføre 
en 3 dages varebilschaufføruddan-
nelse.

Er du ny varebilschauffør, eller har du 
kørt som varebilschauffør i mindre 
end 2 år, skal du have en 3 dages 
grundlæggende kvalifikationsuddan-
nelse. Det kan også være, at du over-
vejer at tage job i transportbranchen, 
hvor der er mangel på chauffører. 
Med dette kursus får du papirerne i 
orden, og du vil øge dine mulighe-
der for at gå direkte i job. 

På uddannelsen lærer du bl.a. 
om:
• Forsvarlig lastsikring i varebiler
• Principperne for sikker og miljø-

rigtig transport med forskellige 
godstyper

• Gældende regler som fx køre- og 
hviletid, arbejdstid, standsning og 
parkering

• Kørsel med trailer ved erhvervs-
mæssig transport

• Et sikkert og sundt arbejdsmiljø
• Førstehjælp for erhvervschauffører.

- Alle emner, der skal være med til 
at sikre øget færdselssikkerhed og 
forbedring af miljøet.

Efter uddannelsen
Under uddannelsen tager vi et digi-
talt foto af dig og en scanning af din 
underskrift. Vi udsteder et midlerti-
digt varebilschaufføruddannelsesbe-
vis sammen med en opkrævning på 
270 kr. Du modtager det endelige 
bevis fra Færdselsstyrelsen, når 
opkrævningen er betalt.

Når du har gennemført grunduddan-
nelsen, skal du løbende efteruddan-
nes hvert femte år.

Undtagelser
Har du allerede et blåt chaufførud-
dannelsesbevis (CUB), har du auto-
matisk de rettigheder, som kræves i 
forbindelse med varebilschaufførud-
dannelsesbeviset (VUB), og du skal 
ikke foretage dig yderligere.

Kan du over for Færdselsstyrelsen 
dokumentere, at du i perioden 1. juli 
2009 - 30. juni 2019 har haft mindst to 
års beskæftigelse som varebilschauf-
før, fx i form af en arbejdsgiverer-
klæring om arbejdets art, periode 
og dokumentation for løn (R75 fra 
Skattestyrelsen), skal du i stedet for 
den grundlæggende kvalifikations-
uddannelse gennemføre et 2 dages 
efteruddannelseskursus (AMU-mål: 
48851).

Kører du udelukkende med gods, 
som tilhører den virksomhed, der er 
registreret som bruger af varebilen, 
er du ikke omfattet af ordningen. 

Firmakørsel kontra godskørsel for 
fremmed regning
Kører du udelukkende med gods, 
som tilhører den virksomhed, der er 
registreret som bruger af varebilen, 
går det under betegnelsen firmakør-
sel og er ikke omfattet af ordningen. 

Eksempler på firmakørsel:
• Håndværker transporterer materi-

aler, som skal bruges i virksomhe-
den

• Udbringning af mad fra fx restau-
ranter, caféer, catering, pizzeriaer

• Udbringning af butikkens varer
• Transport af varer, produceret på 

fabrikken.

Godskørsel
for fremmed regning er varebiler, 
der fragter gods mod betaling, og 
hvor varen ikke er ejet eller knyttet til 
den registrerede bruger af køretøjet. 
Chauffører og vognmænd i denne 

kategori er omfattet af den nye 
ordning. 

Uddannelsesdage
Du finder vores planlagte kursus-
dage på: https://www.zbc.dk/
kursus/grundlaeggende-kvalifikati-
on-for-varebilschauffoer/

Undervisningssted
Dalsvinget 18-20
4200 Slagelse

Mødetid: Kl. 08.00 – 15.24

Tilmelding
Tilmelding og ansøgning om 
VEU-godtgørelse sker via efterud-
dannelse.dk

Hvis du er ledig med ret til jobrettet 
uddannelse,uddannelse på jobplan 
eller uddannelse under arbejdsmar-
kedsydelsen,skal du tilmelde dig hos 
kursussekretæren.

Har du spørgsmål, eller ønsker du 
hjælp til fx tilmelding, er du velkom-
men til at kontakte os.

Kontakt 
Kursussekretær Gitte Hansen
gh@zbc.dk, tlf.: 3193 5612 
 
Ønsker du besøg af vores virksom-
hedskonsulenter for en nærmere 
snak om jeres efteruddannelses-
behov og kursusmuligheder på 
området, kan du kontakte  
Lise Lotte Brandt  på tlf. 4172 1080 /
mail: llbr@zbc.dk 

Læs mere om den nye lovgivning 
på varebilskrav.dk

ZBC
Selandia Park 6

4100 Ringsted
Tlf.: 5578 8888
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