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Pressemeddelelse 

Lakmaterialepriser – forstår hvordan

 
 
 12. april 2022 
 
 

Dem, der beder F&P at opdatere lakmaterialepriser, har ikke forstået systemet. 
 
Lakmaterialepriser styres af Tyskland, hvor opdateringer sker hvert halve år. SKAD har nu i over 
to år arbejdet målrettet, sammen med flere andre AIRC International lande, at påvirke 
processen. Her har SKAD taget kontakt til lakimportørforeningen, for at sikre en smidig proces, 
når lakmaterialepriser skal opdateres. 
 
For nogle måneder siden, har SKAD sikret, at F&P implementerer opdateringsdato på 
forsirapporten, så alle kunne se, hvornår lakmaterialepriser blev opdateret. Dette forventes også 
gjort, på B-t-B lakdelen i den nær fremtid, så alle autolakerere kan se, hvornår lakmaterialepriser 
er opdateret. 
 
I bund og grund er det AZT Index100, der styrer lakmaterialpriser. Her har SKAD udarbejdet et 
beregningsværktøj for medlemmer, som giver autolakerere mulighed for, at sikre den korrekte 
lakmaterialeindeks, da de i Danmark anvendte, ikke er realistiske. 
 
SKAD arbejder videre, sammen med de europæiske søsterorganisationer, for at sikre mere 
gennemsigtighed i lakmaterialepriser, og dermed også en bedre forståelse, hvordan disse 
opdateres, samt at sikre, at processen bliver mere smidig. SKAD venter også på den nye AZT 2, 
der kommer til at sikre autolakerere en bedre pris for lakering, da den meget forældede AZT 1 
ikke længere er tidssvarende. 
 
Det gøres opmærksom på, at SKAD også har erfaret, at systemer, så som Eurolak halter bagud ift. 
autotaks, hvad lakmaterialepriser angår. 
 
 
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, 
arbejdsmiljøpolitik, elbilsikkerhed, og arbejder løbende politisk for tilpasning af gældende lovgivning. 

 

  


