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Et forslag, der vil gøre det væsentligt dyrere lovligt at køre varebiler eller person biler med gods for 

fremmede, drøftes i disse dage i Transportministeriet. 

Forslaget vil ligestille varebiler under 3500 kg og personbiler, som kører med gods for fremmede, 

med store lastvogne, når det gælder overenskomster, uddannelse og krav til chauffører. 

Det vil påføre erhvervslivet store omkostninger. Ikke mindst vil det betyde en væsentlig merudgift for 

dagblade og distributører af lokale ugeaviser i provinsen, som oveni den i forvejen stadig dyrere 

distribution nu kan se frem til en ekstraregning for at nå ud til husstandene udenfor byområderne. 

Det er mange steder landmænd eller pensionister, som bruger et par timer om dagen på at omdele 

aviser. Vedtages forslaget, skal de nu omfattes af samme ansættelsesregler som gælder førere af 

store lastvognstog, de skal på to dages uddannelse – og bliver de syge, skal de sikre sig, at vikaren 

også er uddannet.  

Det er alt sammen krav, som vil belaste bladene økonomisk – og samtidig vil gøre dette endnu 

vanskeligere at rekruttere omdelere. Tabere her bliver beboerne udenfor byområderne i provinsen. 

Formålet med forslaget er at bekæmpe sort arbejde og social dumpning. Det er et formål, som man 

kun kan være enig i – og derfor har dagbladene i de sidste år gjort en stor indsats for at forhindre 

anvendelse af ”sort” arbejdskraft i branchen og med held, hvilket de seneste års mange razziaer har 

vist, da der ikke har været ”gevinst” for myndighederne. 

Og da samtidig SKAT og Rigspolitiet har sagt, at de ikke har mulighed for at kontrollere de foreslåede 

regler, er der en stor risiko for, at mange uorganiserede vognmænd vælger at køre sort for at spare 

de store omkostninger ved at være lovlige. 

Det er svært at se ideen med et forslag, der alene belaster en række erhvervsdrivende herunder ikke 

mindst medievirksomheder og små håndværkere, og hvis formål ikke kan opfyldes. 

 

 

 


