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Varebilschaufføruddannelsesbeviset

2

1. Anvendelsesområde
a) Ikrafttræden

2. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

3. Efteruddannelse
a) Erhvervede rettigheder
b) Indfasning

4. Godkendelse af udbydere af uddannelserne



1. Anvendelsesområde
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VUB hvis:

✓ Erhvervsmæssig 
godstransport.

✓ Tilladt totalvægt mellem 
2.000 kg og 3.500 kg.

✓ Stykgods over 11 kg.

Ikrafttræden:

✓ Loven træder i kraft den 1. 
januar 2019.

✓ Uddannelsen kan tages 
allerede fra 1. januar 2019.

✓ Loven har først virkning fra 
1. juli 2019.



2. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse

4

Rammer:

✓ Tre dages varighed.

✓ Ingen praktisk kørsel.

✓ Afsluttes med prøve.

✓ 20 spørgsmål på 30 minutter.

✓ Beviset koster 340 kr.

✓ Efteruddannelse hvert femte år.



2. Grundlæggende kvalifikationsuddannelse
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Indhold:

✓Færdselsregler

✓Miljø

✓Uheldsforebyggelse

✓Lastsikring

✓Ergonomi

✓Førstehjælp for erhvervschauffører



3. Efteruddannelse
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Rammer:

✓To dages varighed.

✓Ingen praktisk kørsel.

✓Ingen prøve.

✓Beviset koster 340 kr.

✓Efteruddannelse hvert femte år.



3. Efteruddannelse
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Indhold:

Udvalgte dele fra nedenstående emner:

✓Færdselsregler

✓Miljø

✓Uheldsforebyggelse

✓Lastsikring

✓Ergonomi

✓Førstehjælp for erhvervschauffører



3. Efteruddannelse
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Erhvervede rettigheder:

✓Kunne dokumentere at have udført 
erhvervsmæssig godstransport med varebil 
i mindst to år.

• Lønsedler
• Arbejdsgivererklæring

✓Færdselsstyrelsen vurderer 
dokumentationsmaterialet.

✓Har i forvejen CUB.



3. Efteruddannelse
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Indfasning:

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



4. Godkendelse af udbydere af uddannelserne
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✓Ansøgningsskemaet vil kunne findes på Færdselsstyrelsens 
hjemmeside fra den 1. november.

✓”Ansøgning om godkendelse til at udbyde chaufføruddannelse og/eller 
vognmandsuddannelse til varebil”.

✓Ansøgningen mærkes ”Ansøgning om godkendelse -
Varebilsuddannelser” og stiles til Info@fstyr.dk

✓Ansøgningen skal bestå af ansøgningsskemaet, tage stilling til de 
punkter, som er nævnt i skemaet og kan vedlægges relevant 
bilagsmateriale.

✓Såfremt uddannelsesstedet ønsker at kunne udbyde de nye 
uddannelser fra den 1. januar 2019 skal ansøgningen være 
Færdselsstyrelsen i hænde senest den 16. november 2018.

✓Behandling af ansøgningen afregnes efter timetaksten i 
”Gebyrbekendtgørelsen”. Pt. 800 kr. pr. time.

mailto:Info@fstyr.dk

