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SKAD har i mange år arbejdet målrettet for autoskadebranchen, herunder i særdeleshed med 
autolakerer området. 
 
Vores fokus er, at skabe en samlet forening for autolakerere med en opdateret FAI-DNA. Her 
spiller vores medlemskab i verdens største brancheforening for autolakerere og 
karrosseriværksteder en betydelig rolle, da vi via vores kollegaer i hele verden får en masse viden 
og kompetencer, der kommer vores medlemmer til gode. 
 
En sag, der har høj prioritet er, at autolakerere ikke har lov til at forhandle deres egene 
timesatser. 
Det er uhørt, mener vi, at man som virksomhedsejer slet ikke har indflydelse på, hvor meget ens 
egen timesats er, men er afhængig af, at et karrosseriværksted i en heftig prisdebat med en 
indkøber fra et forsikringsselskab, også skal forsvare autolakererens tarv. 
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Vi har direkte fået at vide af flere autolakerere, at de er blevet bedt om at forlade lokalet, når 
man sammen med karrosseriværkstedet ønskede at forhandle timesatsen for lakering. 
 
I takt med at flere og flere autolakerere skifter til SKAD, så får vi en større styrke, som vi 
naturligvis vil anvende, til at arbejde endnu mere målrettet for autoskadebranchen, som vi 
allerede har gjort i mange år. 
 
Det gør en synlig forskel, når en forening har 100 procent fokus på lak og karrosseri – altså 
håndværket, og ikke mindst er tæt på medlemmerne, udtaler Thomas Krebs, direktør i SKAD. 
 
 
 
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. 

 

  


