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RÅD Det er ikke rart at sak-
ke bagefter i et cykelløb el-
ler en badmintonkamp. På 
arbejdsfronten handler det 
om ikke at sakke bagud i 
indtægter på toplinjen, når 
man driver virksomhed. 

AutoBranchen Danmarks 
Videncenter anbefaler, at 
man som udgangspunkt ta-
ger en forhandling om ti-
mepris med sit forsikrings-
selskab en gang om året. 
Konsekvensen ved ikke at 
gøre det er, at man hurtigt 
kommer til at halte bagud 
på både skadespriserne og 
lakpriserne. Og laves regn-
skabet over flere år, uden at 
betalingen er fulgt med op, 
kan det være rigtig mange 

penge, fortæller Jørgen Pe-
tersen, der er forsikrings-
konsulent hos AutoBran-
chen Danmarks Videncen-
ter.

- Uanset om man bereg-
ner skadespriser eller lak-
priser, finder man datoen 
for seneste prisregulering 
på kontrolbladet på sine 

rapporter. Det kan i sidste 
instans blive til rigtig man-
ge penge, hvis man gør det 
op over mange måneder el-
ler flere år. Forhandling om 
timeprisen bør man ikke 
snyde sig selv for, siger Jør-
gen Petersen og tilføjer:

- Det er selvfølgelig vig-
tigt, at alle parter er glade. 
Så man skal sørge for at væ-
re realistisk i forhold til den 

mængde biler, man har 
igennem værkstedet.

Regn det igennem
Det er dog ikke den ube-
tingede lykke, hvis man 
som værksted har succes 
med at få hævet timepri-
sen, og forsikringsselska-
bet derefter kræver større 
rabatter. Det er jo lige så 
vel bundlinjen som toplin-

jen, det handler om for 
værkstedet.

- Indtjeningen skal jo 
hæves, og her spiller time-
priser og korrekt opgørel-
se af skader nøgleroller. 
Så vi anbefaler, at man la-
ver et samlet regnskab, så 
man ved, hvordan økono-
mien ser ud, anbefaler 
Jørgen Petersen.
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Husk en årlig prisforhandling 
Værksteder skal sørge for at genforhandle sine priser med forsik-
ringsselskaberne for ikke at snyde sig selv i lak- og skaderegnska-
bet, lyder rådet fra AutoBranchens Danmarks Vicencenter.

”Det kan i sidste 
instans blive til 
rigtig mange 
penge, hvis 
man gør det 
op over mange 
måneder eller 
flere år
Jørgen Petersen, AutoBran-
chen Danmarks Videncenter

Højere priser for skades- og lakarbejde skal ikke føre til større rabatter – så er værkstedet lige vidt.

- Sørg for at forhandle priser for 
ikke at snyde jer selv, råder Jør-
gen Petersen.

Værkstederne kan blive hængt 
op, hvis de elektroniske assi-
stent-systemer ikke er kaliberet 
efter reparation. (Ill.: AUDI FAS 
systemer (Fahrer Assistenz Sy-
steme). FAS er det tyske be-
greb for ADAS)

RÅD I takt med at stadig fle-
re bilmærker udvikler køre-
tøjer forberedt til Level 3, se-
mi-selvkørende, er det livs-
nødvendigt at følge bilfabri-
kantens kalibreringsvejled-
ning af ADAS sensorer. Men 
det sker ikke altid, advarer 
SKAD, brancheorganisatio-
nen for Køretøjsbyggere og 
Autoskadebranchen i Dan-
mark.

Level 3 omhandler biler, 
der delvist kan køre selv, 

men som fortsat kræver at 
chaufføren kan agere, hvis 
det er nødvendigt.

- Desværre får vi fra vores 
medlemsvirksomheder op-
lysninger om, at nogle taksa-
torer mener, at kalibrering 
ikke skal gennemføres, og 
derfor fjerner denne proces 
fra taksatorrapporten, der jo 
er en ordreseddel til værk-
stedet. Når der fjernes ar-
bejdsprocesser på taksator-
rapporten, så kan en taksa-

tor ikke forvente, at værkste-
det udfører gratis arbejde. 
Det giver derfor sig selv, at 
værkstedet i sådan et tilfæl-
de har pligt til at oplyse bil-
ejeren – forsikringskunden - 
om dette forhold, da bilen 
herefter kan være usikker at 
køre i. For vitale sikkerheds-
systemer kan enten være sat 
ud af drift eller ikke fungere 
korrekt. Dette kan koste 
menneskeliv, hvilket kan fal-
de tilbage på værkstedet, ad-

varer direktør i SKAD, Tho-
mas Krebs.

Han tilføjer, at forsikrings-
selskaber har et medansvar, 
når de ikke ønsker at få gen-
nemført ofte komplekse ka-
libreringer, som er et krav i 
henhold til bilfabrikantens 
reparationsvejledning.

SKAD opfordrer værkste-
derne til at fremlægge fa-
briksvejledninger overfor 
taksatorerne, og når disse og 
forsikringsselskabet fortsat 

ikke ønsker at få gennemført 
disse kalibreringer, så har 
værkstedet pligt til at oplyse 
bilejeren om det. Bilejeren 
kan så tage kontakt til sit for-
sikringsselskab eller selv be-
tale for kalibrering af syste-
merne, foreslår SKAD.

Brancheorganisationen 
gør desuden opmærksom 
på, at flere ADAS-systemer 
ikke er nævnt i skadesopgø-
relses-systemet Forsi. 

- Vi har i SKAD haft en po-

sitiv dialog om dette med 
forsikringsselskabernes 
brancheorganisation, For-
sikring & Pension, og her har 
man oplyst, at Audatex, der 
er leverandør af beregnings-
modulet, er i gang med at 
arbejde på sagen. Derfor er 
det vigtigt, at værkstedet føl-
ger reparations- og kalibre-
ringsvejledningen og opgør 
dette arbejde med 
1000-numre, siger Thomas 
Krebs. kile

Advarsel mod sletning i taksatorrapporter
SKAD opfordrer værksteder til at oplyse forsikringskunden, når taksatorer ikke vil betale for livsvigtig ADAS kalibrering via  
taksatorrapporterne.


