
Af Thomas Krebs, SKAD

REPLIK Diskussionen om 
korrekte reparationstider 
har tegnet den danske auto-
skadebranche i mange år. I 
Danmark har vi et system, au-
totaks/forsi, der udbydes af 
indkøbernes brancheorgani-
sation. 

Det er også indkøberne der 
bestemmer hvilke funktioner 
og muligheder der tilbydes i et 
af indkøberne styret system, 
der stilles gratis til rådighed for 
danske karrosseriværksteder. 

Lige som med andre gratis sy-
stemer, der netop er gratis, så 
har brugeren ingen indflydelse 
på indholdet. Man kan jo bare la-
de være med at bruge systemet, 
men så bliver man arbejdsløs.

Oplysningen fra indkøbernes 
brancheorganisation er, at syste-
met kommer fra det tyske firma 
Audatex, der er en del af den 
schweiziske koncert Solera, og 
man ændrer ikke på noget i bereg-
ningsmodulet. 

Men som alt andet, så skal funkti-
onerne være forbundet til bruger-
fladen i forsi, så brugeren også kan 
bruge dem i det daglige arbejde. Det 
betyder at der skal være sat et ”flue-
ben” ved funktionerne så de tændes. 
Dermed har programmøren magten i 
at stille funktioner til rådighed eller 
ej.

Audatex skadesopgørelsespro-
grammet bruger samme datamodul i 
deres eget system Audatex, som der 
findes i forsi. 

Audatex udbydes via Internettet til 
hele verden og indeholder mange go-
de og brugervenlige funktioner, der 
gør dagligdagen væsentlig lettere for 
værkstederne, end det vi kender i 
Danmark til. Der findes også andre 
systemer, så som Cabas i Sverige, 
DAT og Eurotax i Tyskland, samt 

GTMotive i Spanien, 
alle systemer, som står til rådighed 
via Internettet.

Værkstederne betaler for at bruge 
systemerne, men så indeholder sy-
stemer også mange værktøjer, der 
gør det væsentlig nemmere og hurti-
gere at opgøre skaderne korrekt. Og 
da værkstederne er kunder, så har de 
også indflydelse på programmerne.

For lidt indflydelse
Vi er helt enig med Dansk Bilbran-
cheråds udlægning af de manglen-
de muligheder for branchen at have 
indflydelse på indkøbsprogram-
met, blandt andet via Skadesrådet, 

da 

det føles som at slå i 
en pude. 

Men det kan nemt forklares med, at 
der i Danmark ikke er mulighed for 
andre programudbydere at tilbyde 
deres produkter, og derfor er der kun 
en udbyder, der derfor har magten.

Vi skal i branchen holde fast ved, 
som det klart og tydeligt beskrives af 
indkøbernes brancheforening, at 
indkøbsprogrammet er vejledende, 
og derfor skal alle værksteder opgøre 
skader reelle og korrekte, så skadens 
omfang er velbeskrevet i henhold til 
de reparationsvejledninger, der ud-
arbejdes af bilproducenterne. 

Det er specielt vigtigt med alle de 
nye sikkerhedssystemer, krav til spe-
cielle materialer, krav til avanceret 
udstyr og værktøj og alt det andet, 
der skal håndteres når en bil skal 
bringes tilbage i den samme sikre 
stand som bilen har været i før ska-
den er sket, til gavn for forbrugeren.

Men når indkøberne herefter fjer-
ner punkter eller tider på værkste-
dernes tilbud og dermed tilpasser 
indkøbssedlen, så skal man naturlig-
vis følge indkøberens anvisning og 
kun levere det som indkøberen har 
bestilt og betaler for. Det er jo ingen i 
verden der forventer, at en leveran-
dør sælger varer uden nogen form for 
fortjeneste.

Thomas Krebs er direktør i SKAD

Indkøb for sig og 
skader for sig 
Et skadesopgørelsesprogram skal ikke samtidig være et indkøbsprogram, mener 
Thoms Krebs som kommentar til sidste uges indlæg fra Dansk Bilbrancheråd.
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STATSTIDENDE Tal fra Dan-
marks Statistik viser, at der i 
2017 var 184 konkurser 
blandt bil- og motorcykelfor-
handlere. Det er knap 30 
procent flere konkurser 
sammenlignet med 2016, og 
det skyldes især en markant 
stigning i konkurserne gen-
nem 4. kvartal af 2017. 

Motor-magasinet bringer 
hver måned en oversigt over 
de konkurser, der er offent-
liggjort i Statstidende. 

Konkurser i januar
03.01.2018
Skifteretten i Horsens 
Undervognsbehandling 
IVS 
Torvegade 123
7160 Tørring

03.01.2018
Skifteretten i Roskilde 
LZone ApS
Nordrøjel 13
2670 Greve

04.01.2018
Skifteretten i Aalborg 
Select Leasing ApS
Stenbukken 7
9200 Aalborg SV

08.01.2018
Skifteretten i Kolding taget
Virkelyst Biler ApS
Virkelyst 7C
6000 Kolding

09.01.2018
Sø- og Handelsrettens skif-
teret
Autocenteret ApS
Poul Bergsøes Vej 17
2600 Glostrup

17.01.2018
Skifteretten i Næstved 
Mona Jensen Biler A/S
Ringstedgade 84
4700 Næstved

16.01.2018
Skifteretten i Aalborg 
HB 1 ApS 
Smedevej 5
9500 Hobro

18.01.2018
Sø- og Handelsrettens skif-
teret
Flex Dyt ApS
Lagergårdsvej 7
2820 Gentofte

19.01.2018
Skifteretten i Odense 
MJ Handel & Engros IVS
Åsumvej 551
5240 Odense NØ

19.01.2018
Skifteretten i Roskilde 
Advdecor/Colorglo.dk 
ApS
Glentevej 35
4600 Køge

19.01.2018
Skifteretten i Grønland 
Portusooq Motorservice 
ApS
Portusuumut 746
3912 Maniitsoq
Grønland
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REPLIK I en artikel i Motor-maga-

sinet den 25. januar fremgår det, 

at brancheorganisationen Bil-

branchen under DI er tæt på mål-

stregen i kampen med F&P (for-

sikringsselskabernes brancheor-

ganisation) om at få indført reali-

stiske reparationstider på bilmær-

ket Mazda i Autotaks. 

Set i lyset af, at den samlede au-

tobranches otte brancheorganisa-

tioner siden 2009 har haft sæde i 

det såkaldte Skadesråd, hvor også 

de danske forsikringsselskaber er 

repræsenteret via F&P, er det en 

flot ”sejr” for Bilbranchen, der bi-

lateralt har opnået det flotte re-

sultat. I de otte år, forannævnte 

Skadesråd har eksisteret, skal 

”sejre” findes med en, i særdeles-

hed, kraftig lup. 

Det pågældende råd fungerer 

stort set alene som et oriente-

rings-organ, stik mod de forvent-

ninger og visioner, Dansk Bilbran-

cheråd havde i sin tid, da rådet 

blev etableret. 

I vores naivitet forventede vi i 

Dansk Bilbrancheråd, at Skades-

rådet blandt andet kunne fungere 

som mellemled mellem forsik-

ringsselskaberne og skadesrepa-

ratørerne med henblik på at opti-

mere skadesopgørelses-systemet, 

Autotaks, men disse visioner er 

ikke opfyldt. 
Dertil er det kuratel, der via F&P, 

i fællesskab ejer og driver Auto-

taks, ganske enkelt for magtfuld.

Om alt går vel må branchen nu 

tage udgangspunkt i, at Mazda er 

på plads med realistiske repara-

tionstider, men hvad med de ca. 

40 øvrige bilmærker i Danmark? 

Ifølge de af Dansk Bilbranche-

råds medlemmer, der stadig ud-

byder karrosseriarbejde, får 

brancheforeningen til stadighed 

oplyst, at der er et utal af eksem-

pler på urealistiske reparationsti-

der i Autotaks, stort set inden for 

samtlige bilmærker.  

Derfor skal der lyde en stor op-

fordring fra Dansk Bilbranceråd 

til Bilbranchen under DI: Fortsæt 

arbejdet med realistiske repara-

tionstider på de øvrige bilmærker. 

Bilbranchen under DI kan noget, 

som Skadesrådet åbenbart ikke 

kan. Men det er naturligvis resul-

taterne, der tæller, og ikke hvem 

der opnår dem.

Erik S. Rasmussen er direktør for 

Dansk Bilbrancheråd, der er en 

medlemsorganisation for knap 

2000 værksteder i Danmark. 

Af Henrik Nordstrøm Mortensen

REGISTRERING Mazda-for-
handlerne har i den seneste 
tid været frustrerede over, at 
fabrikkens standardtider på 
udvalgte Mazda-modeller 
ikke stemmer overens med 
den tid, mekanikere, autola-
kerere og karrosseriteknik-
ker bruger på jobbet. I mid-
ten af november kunne Mo-
tor-magasinet så fortælle, at 
det var lykkedes Mazda 
Danmark i dialog med For-
sikring & Pension (F&P) og 
Bilbranchen DI at få hånd-
slag på, at tiderne i Autotaks 
ville blive opdateret. Solera, 
der er firmaet bag det inter-
nationalt dækkende Auda-
tex-system, som man i Dan-
mark kaldet Autotaks, gik 
derfor sammen med Mazda i 
Europa videre med at justere 
de Mazda-data, som ligger 
til grund for beregningen. 

Meget uholdbart
Partnerne enedes om at ind-
føre Mysby-tider, der skulle 

rette forkerte reparationsti-
der på udvalgte Mazda-mo-
deller i Autotaks-systemet. 

Herefter blev de nye repara-
tionstider indført 6. decem-
ber 2017 på tværs af Europa 

– herunder i Autotaks. 
Desværre kunne F&P dog 

konstatere, at der var omfat-

tende fejl i produktionsdata-
basen for Mazda-biler. I den 
forbindelse genetablerede 

F&P pr. 13. december 2017 
den gamle database for 
Mazda-biler, der ikke inde-
holder de ændrede Mysby-
reparationstider.

- Det er dybt utilfredsstil-
lende, at de nye tider ikke er 
holdbare, når vi nu efter et 
alt for langt forløb troede, at 
vi endelig var i mål, siger di-
rektør i Bilbranchen Thomas 
Møller Sørensen som kom-
mentar på tilbagetræknin-
gen af de nye reparationsti-
der.

- Vi vil i Bilbranchen natur-
ligvis presse på for, at der 
hurtigst muligt kommer kor-
rekte og holdbare arbejdsti-
der. Og vi vil i mellemtiden 
opfordre F&P til at sikre, at 
værkstederne får den kor-
rekte tid til at udføre deres 
arbejde på de berørte mo-
deller, forklarer Thomas 
Møller Sørensen.

Forsikring & Pension be-
klager den opståede situati-
on og afventer en hurtig løs-
ning fra deres leverandør.

Mazda dropper nye reparationstider
Mere fair betalinger for reparationer droppes på grund af fl ere grundlæggende fejl. Bilbranchen DI er utilfreds.

g fusionerede med 
Derfor er fusioner en 

god idé.

Lakering A/S og får 
Murat Yörük som adm. di-
rektør.

alene, og stor respekt 
for det, siger han.

Mazda-reparatører kunne i november glæde sig over, at deres arbejdstider ville blive opdateret i Autotaks. Men på grund af flere fejl i 
datagrundlaget, blev opdatering dog rullet tilbage lige før jul. (Foto: Henrik Nordstrøm Mortensen)
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Af Michael Nørfelt

KLÆBENDE Henkel har intro-

duceret Loctite universel 

strukturlim. Det er en inno-

vativ lim drevet frem af en 

patenteret hybridteknologi, 

der kombinerer de vigtigste 

egenskaber fra struktur-, 

hurtig- og epoxylim inden 

for bindestyrke, hastighed 

og holdbarhed. Denne kraft-

fulde kombination giver for-

bedret ydeevne på en lang 

række underlag og alsidig-

heden til at løse en lang ræk-

ke reparations-, design- og 

samlingsudfordringer, oply-

ser Henkel. 

Vedligeholdelse og reparation

Loctite universel strukturlim 

byder på ydeevne og alsidig-

hed og udvider ifølge Hen-

kel mulighederne fra traditi-

onel lim. Disse innovative 

hybrider giver løsninger til 

fagfolk, der søger hurtig, 

holdbar og generel reparati-

on af en række forskellige 

underlag og i alle typer 

driftsforhold.

Vedligeholdelsesindustri-

en er under konstant pres for 

at optimere effektiviteten, 

reducere omkostningerne 

og kigge efter nye løsninger, 

der holder fabrikker køren-

de jævnt og sikkert. 

Loctite universel struktur-

lim er designet til at gå vide-

re end konventionelle til-

gange og hjælpe med at løse 

de mest udfordrende repa-

rationssituationer.    

Lim baseret på 

hybridteknologi

Henkel introducerer Loctite universel 

strukturlim og en stribe andre nyheder.

Loctite 4080 GY er en universel 

strukturlim.

DEBAT

ERHVERVSKØRETØJER I begyndelsen 

af december blev der afholdt et net-

værksmøde i transportbranchen, 

hvor emnet var ”Virksomhedernes 

vej til grønne transporter”. Efter vo-

res opfattelse burde det være en na-

turlig selvfølge, at der anvendes re-

gummierede dæk hos alle transport-

virksomheder, som profilerer sig som 

en grøn miljøansvarlig transportør. 

De åbenlyse miljø- og driftsøkonomi-

ske fordele kan findes på hjemmesi-

den ffrd.dk og tilbydes af de tre dan-

ske regummieringsvirksomheder 

NDI/Euroband Brørup, Vulkan Ran-

ders og Bandag Tobøl. 

Den nye bekendtgørelse om gebyr 

og tilskud til nyttiggørelse af dæk nr. 

1347 trådte i kraft den 1. januar 

2017, hvilket blandt andet medførte 

gebyrfritagelse for regummiering af 

nedslidte dæk med oprindelse i Dan-

mark. Vi håber, at forbrugerne har 

taget godt imod de nedsatte omkost-

ninger ved anvendelse af regummie-

rede dæk, som giver den mest grønne 

og miljørigtige genanvendelse af 

dæk.

Billige dækkøb kortsigtet 

Det er fornuftigt at indkøbe nye dæk 

af høj kvalitet, som er egnet til re-

gummiering. Desværre er der dog 

vognmænd, som kun ser på omkost-

ninger på den korte bane og falder for 

at købe ”billige” dæk af ringere kvali-

tet. De ”billige” dæk, som kommer til 

Europa, er drevet af prisdumpning, 

et problem som desværre ikke er løst 

endnu. 
Vi afventer resultatet af de politiske 

bestræbelser i Europa-Parlamentet 

på den rejste antidumping-sag, som 

bør pålægge told på dæk fra lande, 

som yder statsstøtte til deres dækin-

dustri.  Forbrugerne lader sig lokke af 

billige nye dæk, mister fornuften og 

ser desværre kortsigtet på de driftsø-

konomiske, miljø- og sikkerheds-

mæssige konsekvenser.  

Ny synsvejledning et gode

Den nye vejledning er et stort frem-

skridt for dæksikkerheden, arbejds-

miljøet og ikke mindst, at vi bevarer 

så mange karkasser som egnede til 

regummiering. 

FFRD har set med stor bekymring 

på øget brug af produkter, der anven-

des til nødtætninger i dæk. Det hand-

ler både om midler, der er en integre-

ret del af dækkets konstruktion, og i 

særdeleshed midler som tilføres dæk-

ket i forbindelse med monteringen. 

Midlerne kan i værste fald umuliggø-

re en optimal kontrol og eventuel re-

paration af dækkene forud for pro-

duktionen. De nye regler er en win-

win-win situation for den mest miljø-

venlige dækløsning, miljøet og Trans-

portbranchens grønne profil. 

FFRD ser frem til at holde samfun-

det sikkert og miljørigtigt kørende i 

fremtiden.

Erik Neuberg Rasmussen, 

formand for Fabrikantforeningen for 

Regummierede dæk i Danmark, FFRD 

Regummiering er mest miljørigtigt

Politiske bestræbelser i EU mod prisdumpning med statsstøtte og ny synsvej-

ledning mod dækreparation til fælles bedste.

Erik Neuberg Rasmussen, FFRD.
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Direktøren fra Dansk Bilbrancheråd håber, at de knap 40 andre bilmærker i 

Danmark kan få samme belysning som Mazda i sag om reparationstider. 

Tillykke med nye reparationstider, Mazda

Direktør for Dansk Bilbrancheråd glæder sig over delsejr, men håber at andre mærker også får opmærksomhed.

”Bilbranchen under 

DI kan noget, som 

Skadesrådet åben-

bart ikke kan. Men 

det er naturligvis 

resultaterne, der 

tæller, og ikke hvem 

der opnår dem.

UDLAND Den magtfulde ty-
ske fagforening IG Metall 
har indgået en overens-
komstaftale med arbejdsgi-
verne i det sydvestlige Tysk-
land.  Det oplyser parterne 
natten til tirsdag ifølge det 
tyske nyhedsbureau dpa.

Aftalen, der er indgået 
mellem IG Metall i delstaten 
Baden-Württemberg og ar-
bejdsgiversammenslutnin-
gen Südwestmetall, giver en 
lønstigning på 4,3 procent 
over de næste 27 måneder. 
Det oplyser Roman Zitzels-
berger fra IG Metall ifølge 
nyhedsbureauet Reuters.

Aftalen er faldet på plads 
efter 13 timers forhandlin-
ger. Hovedkravet fra IG Me-
tall lød oprindeligt på seks 
procent mere i løn eller om-
trent det dobbelte af, hvad 
arbejdsgiverne havde til-

budt. 
IG Metall har i forhandlin-

gerne slået på, at lønmodta-
gerne ikke har fået del i den 
store succes, som tysk indu-
stri har haft oplevet de sene-
ste år. 

Fredag blev flere af Tysk-
lands største bilfabrikker 
ramt af en punktstrejke, for-
di arbejdsgiverne ikke ville 
acceptere IG Metalls krav. 

Flere bilfabrikker ramt
Den 24 timer lange arbejds-
nedlæggelse på udvalgte 
områder satte samlebånde-
ne i stå hos blandt andet 
BMW, Daimler, Audi, Por-
sche og underleverandører 
til bilindustrien. 

I alt nedlagde omkring 
300.000 medlemmer af fag-
foreningen arbejdet i løbet 
af fredagen.  Ritzau

Autostrejke i 
Tyskland slut
Fagforeningen IG Metall og arbejdsgi-
verne i det sydvestlige Tyskland er enige 
om lønstigning på 4,3 procent.


