
Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på 
over 2.000 kg til og med 3.500 kg 
tilladt totalvægt, som fragter gods 
med en samlet vægt på over 11 kg 
pr. stykgods, være omfattet af god-
skørselsloven. Det indebærer nye 
krav til både varebilsvognmænd og 
varebilschauffører. 

De nye krav kort fortalt

 z Krav om uddannelse:  
Varebilsvognmænd og transportle-
dere skal gennemføre og bestå en 
varebilsvognmandsuddannelse, mens 
varebilschauffører skal gennemføre 
og bestå en grund- eller efteruddan-
nelse. 

 z Krav om varebilstilladelse: 
Varebilsvognmænd, som kører 
’godskørsel for fremmed regning’, 
skal have en varebilstilladelse.   

 z Krav om registrering:  
Varebiler, som anvendes til ’firma-
kørsel’ eller ’godskørsel for 
fremmed regning’, skal registeres 
hertil. 

 

Uddannelseskrav og mulighed for frita-
gelse 

Uddannelserne for varebilsvognmænd, 
transportledere og varebilschauffører skal 
gennemføres hos et godkendt uddan-
nelsescenter. På Varebilskrav.dk finder du 

en beskrivelse af uddannelserne samt en 
oversigt over godkendte uddannelsescen-
tre. Uddannelserne kan gennemføres fra 
januar 2019.
 
Under visse omstændigheder er det mu-
ligt at blive fritaget fra uddannelseskravet:

 z Du kan blive fritaget fra både 
uddannelse og skriftlig prøve, hvis 
du kan dokumentere, at du inden 
for de seneste 10 år har bestået 
et vognmandskursus. Det samme 
gælder, hvis du allerede er godkendt 
som transportleder i en virksomhed 
med vognmands- eller varebilstilladel-
ser. 

 z Du kan blive fritaget fra uddannel-
se, hvis du kan dokumentere, at du 
gennem de seneste tre år har haft en 
stilling med overordnede funktioner i 
en godstransportvirksomhed.

 z Du kan blive fritaget fra uddannelse 
og prøve, hvis du kan dokumente-
re, at du i perioden den 1. juli 2017 
til den 30. juni 2019 har drevet en 
vognmandsvirksomhed, som bliver 
omfattet af det nye tilladelseskrav til 
varebiler. 

 z Hvis du som chauffør har et blåt 
chaufføruddannelsesbevis (CUB), har 
du automatisk de samme rettigheder 
som indehavere af et varebilschauf- 
føruddannelsesbevis. Du skal derfor 
ikke foretage dig mere i forhold til de 
nye krav. 
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Nye regler for

  Varebiler



Tilladelseskrav 
 
Varebilsvognmænd skal ansøge Færd-
selsstyrelsen om varebilstilladelse.  

Du skal opfylde en række krav for at få 
udstedt tilladelsen; varebilsvognmands-
uddannelsen skal være gennemført og 
bestået, du skal have en egenkapital på 
mindst 13.500 kr. til den første tilladelse, 
du må ikke have gæld til det offentlige 
på 50.000 kr. eller mere, og så må du 
ikke være dømt for et strafbart forhold. 

Du finder en nærmere beskrivelse af an-
søgningsprocessen på Varebilskrav.dk.  
 
 
Priser for chaufførbevis og tilladelse 
 
Færdselsstyrelsen opkræver et fast gebyr 
for at udstede beviser og tilladelser.
 
For varebilschaufføruddannelsesbeviser 
opkræves 340 kr. Beviset er gældende i 
fem år, hvorefter der skal gennemføres 
et 2-dags efteruddannelseskursus. 

For varebilstilladelsen opkræves 1.400 kr. 
pr. tilladelse. Tilladelsen udstedes for en 
10-årig periode, hvorefter den skal for-
nyes.

Registreringskrav
 
Når du udfører ’godskørsel for fremmed 
regning’, skal du registrere to ting:

 z Du skal registrere den eller de varebi-
ler, som du benytter til godskørsel for 
fremmed regning.

 z Du skal registrere din varebilstilladelse 
til den varebil eller vogntog, som du 
ønsker at benytte tilladelsen til. 

Godkørsel for fremmed regning er trans-
port af gods mod betaling, hvor godset 
ikke tilhører eller er knyttet til den regi-
strerede bruger af køretøjet.

Når du udfører firmakørsel, skal den eller 
de varebiler, som anvendes, registreres 
hertil.  
 
Firmakørsel er transport af gods, der tilhø-
rer den virksomhed, der er registreret som 
bruger af køretøjet. 

Læs mere om, hvor du registrerer firma-
kørsel eller godskørsel for fremmed reg-
ning på varebilskrav.dk.

 

       
     Hvorfor nye regler?
  
Den 8. juni 2018 vedtog Folketin-
get en ændring af godskørselslo-
ven, som indebærer nye regler for 
varebiler. 

Færdselsstyrelsen har udmøntet 
reglerne i tre bekendtgørelser, som 
trådte i kraft d. 1. november 2018. 
Visse bestemmelser trådte dog
først i kraft den 1. januar 2019, 
og andre træder i kraft den 1. juli 
2019. 
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Ansøg senest...
 
Senest d. 1. april 2019 skal vogn-
mænd have indsendt deres an-
søgning om varebilstilladelse for at 
få tilladelsen, før tilladelseskravet 
træder i kraft.  
 
Senest d. 1. juli 2019 skal vare-
bilschauffører have gennemført 
varebilschaufføruddannelsen for at 
få chaufføruddannelsesbeviset, før 
uddannelseskravet træder i kraft.


