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Se vort store 

program på

TOYOTA
Reservedele

 Tlf.: +45 2826 4112
Flensborgvej  340  E-mail: smajl@dkauto.dk
6200 Aabenraa  www.dkauto.dk

BILCENTRET PEER GLAD A/S 

Aut. Jaguar og Land Rover partner
Slagelsevej 121 - 4400 Kalundborg 

Tlf. 59 51 10 64 - glad.dk

ORIGINALE  
RESERVEDELE

NYE PRISER
Reduceret med op til 20%

BMW
Nye & Brugte Dele

Flere BMW’er ophugges 
dagligt

Daglig forsendelse

BMW dele købes altid hos

Tlf: 86392900 • Fax: 86392911

8560 KolindNyhåbsvej 16-18

info@koed.dk • www.koed.dk

Brugte dele

Daglig forsendelse

BMW dele købes altid hos

8560 KolindNyhåbsvej 16-18

Reparation af alle Gearkasser

  •  Automat gearkasser
  •  Manuelle gearkasser
  •  Convertere

www.autogearnord.dk

  •  Convertere

www.autogearnord.dkRING 40 31 66 35
Verdens største online BMW katalog over  300.000 BMW dele online
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Schmiedmann Nordborg A/S 
Tlf. 74491180 (Brugte & nye dele) 
nordborg@schmiedmann.dk

Nye / brugte BMW reservedele

Bliv værksteds kunde spar op til 
60% på BMW reservedele / udstyr

Schmiedmann Odense A/S 
Tlf. 65941545 (Nye dele) 
odense@schmiedmann.dk

MARKEDSPLADSEN

DEBAT

INDSPARK At forholde sig til fak-
ta, at tage sit ansvar alvorligt og at 
handle derefter, er forhold, der 
skal være kendetegnede for dem, 
der reparerer skadede biler og 
forsikringsselskabernes indkøbe-
re. 

Det kan undre en, at man fra 
selskabernes side ser mere på, at 
et indlæg i motormagasinet er 
bredt og omtaler alle selskaber, 
og ikke bestemte selskaber, i ste-
det for at forholde sig til kvalitets- 
og sikkerhedsdebatten, der bør 
være rettesnoren når der vælges 
reparatører. Der er tavshed – en 
tavshed man kan undre sig over.

Der er generelt intet at indven-
de imod, at man ønsker at indkø-
be billigt, hvilket vi jo alle fore-
trækker. Men når der er forskelle, 
der kan have voldsomme konse-
kvenser for forsikringstageren – 
forbrugeren, så er det en helt an-
den sag. At biler kan miste NCAP 
stjerner efter en reparation og 

miste væsentligt i værdi på grund 
af billigst reparation og dele, er 
ikke noget man taler højt om 
overfor forbrugeren.

Når man ser på skadesbehand-
lingen, så er 
det en hver tak-
sators ansvar at 
sikre, at biler 
bliver repare-
ret korrekte og 
at ADAS-syste-
mer (sikker-
hedsudstyr) 
bliver justeret 
efter vejlednin-
gen.

Taksatoren 
er bindeleddet 

mellem forsikringstager og værk-
stedet, der reparerer bilen. Før en 
taksator kan vurdere reparatio-
ner, er det væsentligt, at taksato-
ren er fagligt uddannet netop på 
de områder, der håndteres, med 
løbende efteruddannelse i takt 
med at nye systemer og materia-
ler kommer på markedet. 

Taksatoren skal også forholde 
sig til alternative løsningsforslag 
og anvendelse af de korrekte dele, 
der har med sikkerheden at gøre.

Dermed har taksatoren et over-
ordnet ansvar. Det skal understre-
ges, at alle, der har med teknolo-
gier og sikkerhed at gøre, skal lø-
bende efteruddannes.

Kigger man for eksempel på 

taksatorkorpset i byggefagene, så 
er det uddannede og autoriserede 
fagfolk, der udfører taksatorar-
bejde – altså specialister, der har 
indblik i lovgivning, kvalitet og 
sikkerhed. 

Man hører heldigvis oftere, at 
karrosserifolk bliver taksatorer, 
men også her kræves der efterud-
dannelse, for at have en opdateret 
viden.

Personligt, så tror jeg at de per-
soner, der dagligt arbejder som 
taksatorer, ville være glade for  en 
uddannelse og også en egentlig 
certificering af den kompetence 
den enkelte taksator besidder. 
Der er jo ingen der går på arbejde 
med det fortsæt at levere et dår-
ligt stykke arbejde. 

Problemet er bare, at der spares 
og spares. Desuden erstattes tak-
satorer i høj grad af digitale robot-
tere, der hurtigt og løneffektivt 
godkender eller afviser skadesop-
gørelser efter forindstillede para-
metre, der ofte har overskriften 
”at spare penge”. I Sverige for ek-
sempel er det yderst besværligt at 
få en taksator til at kigge på en 
skade. Men der har man også fle-
re muligheder i det Mysby basere-
de CABAS opgørelsesprogram, 
der gør det nemt og hurtigt at op-
gøre en skade korrekt.

Ikke kun i Danmark
Forsikringsselskaber har stor 
magt, og det ikke kun i Danmark. 
I AIRC sammenhæng hører man 

jævnligt om den måde forsik-
ringsselskaber håndterer auto-
skader i forskellige lande på, og 
der er et sammenhæng. Men man 
hører også om enkelte selskaber, 
der har stor fokus på at markeds-
føre sig med at man anvender 
kvalitetsleverandører til reparati-
on af skader – godt gået! Måske 
kommer den tendens også til 
Danmark en dag.

Nu er det spændende om tavs-
heden fortsætter, eller om enkelte 
selskaber har mod på at komme 
ind i kampen til gavn for trafiksik-
kerheden.

Thomas Krebs, direktør for SKAD

Når den farlige tavshed breder sig 
SKAD-direktør Thomas Krebs forsøger atter at rejse problematikkerne om forsikringsbranchen tarv i autoverdenen.

Motor-magasinet
 -branchens mest aktuelle fagblad

”Problemet er, at der spares og 
spares. Desuden erstattes taksa-
torer i høj grad af digitale robot-
tere, der hurtigt og løneffektivt 
godkender eller afviser skades-
opgørelser efter forindstillede 
parametre, der ofte har over-
skriften ”at spare penge.”


