
Faglært
renovationschauffør

Hvad kan den faglærte renovationschauffør?

Som faglært renovationschauffør kan du 
køre lastbil med påhængskøretøj nationalt og 
internationalt, på en trafiksikker, energi- og 
miljørigtig måde.

Du kan anvende vejtransportens regler,  
behandle transportdokumenter, håndtere 
forskellige typer af renovationsgods, vurdere 
vægtfordeling, udføre lastsikring og betjene de 
almindeligt forekommende lad- og læsse- 
systemer, der er monteret på lastbiler. 

Du kan udarbejde rute- og læsseplaner i forhold 
til kunder. Du kan udføre arbejdsopgaver inden 
for transport af forskellige typer af affald, 
dagrenovation, storskrald, erhvervsaffald mm., 

håndtere lastbilmonteret kran til og med 30 
tonsmeter samt køre transporter med farligt 
gods.

Du kan fremmedsprog i jobmæssige og almene 
sammenhænge, du har en helhedsforståelse af 
begrebet informationsteknologi i jobmæssige 
og almene sammenhænge.

Du har en helhedsforståelse af begreberne  
innovation og forandringsprocesser i en  
relevant branchespecifik og erhvervsmæssig 
sammenhæng.

Hvor lang er uddannelsen i alt?
Uddannelsen varer 3,5 år i alt og består af skoleuddannelse fordelt på grundforløb 
og hovedforløb, samt praktisk uddannelse i virksomheden. Grundforløb 1+2 varer 
1 år og speciale renovationschauffør varer 2,5 år.

Hvornår er lærlingen i virksomheden?
Når du ikke er på skole, arbejder og uddanner du dig som lærling i virksomheden. 
Fra den tid du uddannes i virksomheden, fratrækkes tiden til ferie.

Hvor lang er skoleuddannelsen?
Grundforløb 2 varer 20 uger. Hovedforløbet varer 31 uger fordelt på flere
skoleperioder.

Hvor foregår skoleuddannelsen?
På en skole med erhvervsuddannelser inden for transport. Du kan finde en over-
sigt over alle disse skoler på www.tur.dk, eller på www.transportuddannelser.dk.

www.tur.dk/erhvervsuddannelser-(eud)/eud-skoler/


Eksempler på skolefag du skal have 

Grundforløb 2:
Gaffeltruckcertifikat, grundlæggende anhugning, intro færdselslære, naturfag,
informationsteknologi, håndtering, stuvning og surring af gods, logistik og logistik-
styring, kundeservice, arbejdsmarkedsforhold, arbejdsmiljø, førstehjælp/brand, evt. 
dansk.

Speciale renovationschauffør:
Kørekortuddannelse kat. B, kørekortuddannelse kat. C, farligt gods stykgods og 
tank, kl. 1, national og international transport, grundlæggende kvalifikationsud-
dannelse, kundekontakt, kørekort C/E, transport med sættevogn, fremmedsprog,
kranfører certifikat D, IT-teknologi – kommunikation og dokumentation, dagreno-
vation – kørsel, erhvervsaffald, storskrald, flakkørertøjer, klinisk risikoaffald. Olie- 
og kemikalieaffald, samfundsfag, internationale forhold og studietur, innovation og 
forandringsprocesser, informations- og kommunikationsteknologi.

Hvordan bliver virksomheden godkendt som lærested?
Virksomheden skal ansøge TUR om at blive godkendt til at have lærlinge. 
Det foregår elektronisk via TURs hjemmeside: www.tur.dk.

Hvornår og hvordan indgås lærekontrakt (uddannelsesaftale)?
Uddannelsesaftalen mellem lærling og virksomhed indgås typisk efter grund-
forløb, men kan også indgås både før eller efter grundforløb.  
Når uddannelsesaftalen er indgået, er der en gensidig prøvetid på 3 måneder. 
Prøvetiden foregår kun i virksomheden.

Hvad koster det?
Lærlingelønnen er fastsat i overenskomst. Lærlingen får også løn under skole-
ophold. AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) refunderer virksomheden. 
Tryk her for at se gældende sats

Helbredskrav?
I forbindelse med erhvervelse af kørekort samt certifikater er der en række 
helbredskrav. Kontakt skolen for nærmere oplysninger eller læs mere om 
kravene i TURs folder om lægeattest til kategori 2, som du kan finde på 
TURs hjemmeside. 

Yderligere oplysninger
Henvendelse til nærmeste erhvervsskole med transportuddannelser eller til TUR.

TUR – Transporterhvervets Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 
1620 København V – tlf. 35 87 87 00
e-mail: tur@tur.dk – www.tur.dk / www.transportuddannelser.dk

https://www.tur.dk/erhvervsuddannelser-(eud)/oplaering-og-virksomhedsgodkendelse/elektronisk-virksomhedsgodkendelse/
https://www.tur.dk/erhvervsuddannelser-(eud)/oekonomi-og-laerlinge/loenrefusion-aub/



