Af Karen Hansen Lyse, registreret revisor

Nye varebilskrav træder i kraft 1. juli 2019
For vognmandsvirksomheder der udfører godskørsel i lastvogne over kg 3.500, har der i mange år
været krav om uddannelse, vognmandstilladelser, egenkapital og overholdelse af overenskomst
for chauffører, og fra 1. juli 2019 bliver lignende krav indført for varebilsvirksomheder, der således
også bliver omfattet af Godskørselsloven.

Godskørsel for fremmed regning i varebil
Varebiler på over 2.000 kg til og med 3.500 kg og som fragter stykgods for fremmed regning på
over 11 kg. pr. enhed bliver omfattet af de nye regler.
De nye varebilsregler betyder:
• at vognmandsvirksomheden skal have en varebilstilladelse.
• at vognmanden skal have gennemført og bestået en vognmandsuddannelse.
• at vognmandsvirksomheden skal overholde løn- og arbejdsvilkår i en kollektiv
overenskomst for chauffører, der udfører godskørsel.
• at vognmandsvirksomheden skal have en egenkapital på mindst kr. 13.500 for den første
tilladelse (varebil) og kr. 6.750 for hver yderligere tilladelse.
• at vognmandsvirksomheden ikke har en forfalden gæld til det offentlige på kr. 50.000 eller
mere.
• at vognmandsvirksomheder, hvor indehaver ikke selv driver virksomheden, eller har
vognmandsuddannelsen skal ansætte en transportleder, der skal have bestået
vognmandsuddannelsen.
• at ansatte varebilschauffører skal have gennemført og bestået en grund- eller
efteruddannelse som varebilschauffør.
• at varebilschauffører medbringer deres uddannelsesbevis under kørslen.
Opfyldelse af de nye krav for varebiler vil kræve en del ændringer i de vognmands-virksomheder,
der driver godskørsel med varebiler, så det er vigtigt at komme i gang med at indarbejde
overholdelse af de nye regler.
Der er en række mere detaljerede beskrivelser af kravene og ligeså muligheder for fritagelser og
dispensationer, som du kan læse om på www.varebilskrav.dk
Diverse ansøgninger og registreringer udfyldes via Færdselsstyrelsens formularer og sendes
digitalt til Færdselsstyrelsen på Virk.dk, ligesom eventuelle spørgsmål besvares af
Færdselsstyrelsen.

Firmakørsel i varebil
Firmakørsel i varebiler omfatter situationer, hvor der transporteres gods, der tilhører den
virksomhed, der er registreret som bruger af varebilen. Eksempelvis en håndværksvirksomhed, der
transporterer byggematerialer, en butik eller restaurant, der leverer varer til kunderne eller en
fabrik, der transporterer gods, der er produceret på fabrikken.
Pr. 1. juli 2019 skal varebiler, der anvendes til firmakørsel registreres hos Motorstyrelsen.

