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Pressemeddelelse 

AZT gør indrømmelser - lakmaterialer

 
 
 1. juli 2022 

 
Arbejdet med at få reguleret lakmateriale-
priser i forsi/autotaks, har varet nu i et 
par år. SKAD har, i samarbejde med 
kollegaer fra AIRC International, lagt 

en klar strategi for, at sikre så virkelig-
hedsnære priser i opgørelsesprogrammet, 
som muligt. 

 
For at sætte pres på AZT, har AIRC International med SKAD som en af hovedaktørerne, indgået i en længe-
revarende dialog, der blev afrundet med et besøg i München hos AZT, den 25. maj 2022.  

 
Den 29. juni 2022 justerede Forsikring & Pension priserne for lakmaterialer, med baggrund af Index100DK. 
 
Ved samme lejlighed tilskrev AZT bl.a. Forsikring & Pension, som dansk licensejer for AZT-data 
(Index100DK), at man nu vil bestræbe sig på, at opdatere lakmaterialepriser 3 gange årligt. 
 
Vi i SKAD er utrolig stolte af, at det er lykkes, på vegne af alle autolakerere i Danmark, at opnå så bastante 
resultater, og her vil vi også takke lakimportørforeningen, der er indgået i en nær dialog med SKAD om 
netop AZT-data og de procedurer, der ligger bagved systemet. 
 
SKAD fortsætter med arbejdet på Europaplan, for at skabe mere gennemsigtighed i AZT-systemet, samt vil 
vi styrke vores samarbejde med lakleverandørerne, der har en vigtig rolle i processen. 
 
SKAD er en arbejdsgiver- og brancheforening, grundlagt i 1907 af de daværende karetmagere. 
Foreningen har en medlemskreds indenfor frie værksteder, der arbejder med lakering, karrosseri opretning, mekanisk reparation, 
opbygning, ombygning, og servicering af både biler, tunge køretøjer og motorcykler. 
Foreningen er den eneste teknisk baserede forening i brancherne og arbejder målrettet med at udvikle medlemmerne indenfor 
disse områder. 
TFTB – The Freedom To Build, er en sektion for privatpersoner, der ombygger på deres køretøjer. 
SKAD er medlem af AIRC International, SMVdanmark og Dansk Arbejdsgiverforening via SAMA. 
Foreningen er en aktiv aktør indenfor flere arbejdsgrupper hos forskellige styrelser, forsikringsskader og opgørelse, arbejdsmiljø-
politik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning. 

 

  


