
 

 
Fakta: Lærlingens adgang til at køre varebil 

 
Fra 1. juli 2019 er varebiler, der kører godskørsel for fremmed regning1, med en tilladt totalvægt på over 
2.000 kg til og med 3.500 kg, som fragter gods med en samlet vægt på over 11 kg pr. stykgods, omfattet af 
godskørselsloven. Dette indebærer, at der stilles nye krav til både varebilsvognmænd og varebilschauffører, 
hvilket også berører lærlingens adgang til at køre varebil.  
 
TUR har derfor samlet de informationer, der er vigtige i forbindelse med lærlinge, der skal køre varebil, som 
er omfattet af ovenstående regler:  
 

 Alle chauffører, herunder også lærlinge skal opfylde kravet om uddannelse. 
 

 Som fører af en varebil skal man fra den 1. juli 2019 være i besiddelse af enten et 
varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) eller et chaufføruddannelsesbevis (CUB). 
 

 Hvis man allerede har et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), har man automatisk de samme 
rettigheder som indehavere af et varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB). Man skal derfor ikke 
foretage sig mere i forhold til de nye krav.  
 

 At have påbegyndt kvalifikationsuddannelse til kat. C (CUB) er ikke tilstrækkeligt til at måtte køre 
varebil. Selve chaufføruddannelsesbeviset (CUB) skal være erhvervet for at give de samme 
rettigheder til at føre varebil.  
 

 Da chaufførlærlinge først sent i uddannelsen afslutter kvalifikationsuddannelsen til lastbil kat. C – 
og her får chaufføruddannelsesbeviset (CUB) – vil det være nødvendigt, at lærlingen gennemfører 
varebilschaufføruddannelsen for at kunne køre varebil.  
 

 Der er nu indført mulighed for, at varebilschaufføruddannelsen kan gennemføres på skoledelen 
som et valgfrit element på vejgodschauffør- og lageruddannelsen – både på grundforløb 2 og på 
hovedløbet. Det er muligt at gennemføre uddannelsen uden at have kørekort til personbil – dog 
udstedes beviset først, når kørekortet er erhvervet.  
 

 Opsummeret betyder regelsættet, at en lærling skal være i besiddelse af følgende for at køre 
varebil: Kørekort kat. B (alm. bil) + Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) eller 
Chaufføruddannelsesbevis til lastbil (CUB). 
 

 Varebilsuddannelsen består af en grundlæggende kvalifikationsuddannelse til varebil på tre dage.  
 

 Varebilsuddannelsen skal fornyes senest fem år efter ved at gennemføre et efteruddannelseskursus 
på to dage. 
 

 Begge uddannelser kan gennemføres på erhvervsuddannelsen eller i AMU.  
 

                                                      
1
   er ”Godskørsel for fremmed regning”? 

Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en (varebil), lastbil eller et vogntog, hvor godset 
ikke tilhører, eller på anden måde er knyttet til, den registrerede bruger af bilen. 



 

 

Fakta: Fritagelse for grunduddannelsen til varebil 
 

En chauffør eller en lærling, der kan dokumentere, at vedkommende i perioden fra den 1. juli 2010 til den 
30. juni 2019 har haft mindst to års hovedbeskæftigelse som varebilschauffør, kan efter særlige regler få 
godskrevet grunduddannelsen.  
 
 

 Ansøgning om godkendelse skal ske digitalt hos Færdselsstyrelsen. Link til ansøgning findes på 
varebilskrav.dk.   

 Hvis man godkendes til at være omfattet af overgangsordningen og dermed er fritaget for at 
gennemføre grunduddannelsen, skal man være opmærksom på, hvornår man skal på 
efteruddannelse.  

 Efteruddannelse for chauffører/lærlinge, der opnår godskrivelse, skal gennemføre 
efteruddannelsen efter følgende implementeringsplan:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Find efteruddannelsen for varebilschauffører på www.amukurs.dk. Her vises både hvor og hvornår 
der udbydes kurser. Søg på varebil, så finder du både grunduddannelsen og efteruddannelsen.  

 
 Det kan medføre bødestraf, hvis der udføres varebilskørsel efter reglerne, uden 

chaufføren/lærlingen har den krævede uddannelse (VUB eller CUB) eller dokumentation for 
godskrivning. 
 

 Færdselsstyrelsen har meddelt, at Politiets kontroller i perioden 1. juli - 30. september 2019 kun vil 
forholde sig vejledende til de varebilsvognmænd og – chauffører, som standses. 
 

 Se www.varebilskrav.dk  for yderligere information. 

 
 

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 

http://www.varebilskrav.dk/

