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Flere skader, men lavere gennemsnitlig værdi 
Den reale udvikling i den gennemsnitlig skadesre-
parationsværdi har været faldende siden 2012, jf. 
figur 1. Fra 2012 til 2016 er den gennemsnitlig reale 
skadesreparationsværdi faldet med 3,2 procent. 

Hvis vi også tager glasskader med i den gennem-
snitlige reale skadesreparationsværdi, ser vi, at den 
faldende tendens over tid blot bliver styrket. Fra 
2012 til 2016 er den gennemsnitlige reale skades-
reparationsværdi inkl. glasskader faldet med 8,7 
procent.

FAKTA
Real værdi: En real værdi er renset for pris-
ændringer. Ændringer i den reale værdi skyl-
des derfor kun stigninger/fald i den repare-
rede skadesværdi. 

Nominel værdi: En nominel værdi indehol-
der prisændringer. Der kan være forskellige 
årsager til, at værksteder vælger at hæve el-
ler sænke priserne. Det kan derfor ikke ses 
direkte, om en stigning i den nominelle værdi 
skyldes en større samlet repareret skades-
værdi eller blot en prisstigning.

Indledning
Flere og flere biler bliver skadet, og det skaber mere 
arbejde til værkstederne. Men det er bekymrende, 
at der samtidig er et fald i den gennemsnitlige reale 
skadesreparationsværdi. Der kan være flere årsa-
ger til dette bl.a. udviklingen i bilparken og teknolo-
gien, eller at værkstedernes indtjening presses af 
forsikringsselskaberne, som fastsætter værksteder-
nes timepriser med hård hånd. 

Reparationsgrænsen blev med indgangen af 2016 
atter nedsat til 65 procent, alt imens der også er 
sket en udhuling af beregningsgrundlaget igennem 
nedsættelserne af registreringsafgiften i slutningen 
af 2015 og 2016. Det har medført, at antallet af to-
talskadede person- og varebiler er steget. Derved 
er der blevet taget en stor indtægtskilde ud af hæn-
derne på værkstederne fra en masse skadet biler, 
som kunne være repareret sikkerhedsmæssigt for-
svarligt, i stedet for at blive skrottet. 

Antallet af praktikpladser er desværre stadig langt 
under det niveau, der var før finanskrisen, og sæn-
kelsen af reparationsgrænsen er ikke med til at 
fremme en positiv udvikling. Det er en alarmerende 
nyhed, da autobranchens konkurrenceevne og pro-
duktivitet er direkte afhængig af, at der bliver uddan-
net tilstrækkeligt med faglærte. Samtidig er beskæf-
tigelsens gang mod et før-krise niveau langsom, til 
trods for at bilbestanden er steget med 12 procent 
fra 2008 til 2017.
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Antallet af reparerede skader ekskl. glasskader har 
været stigende siden 2012 og antallet toppede i 
2016 med 333.750 reparerede skader. Det er 13,5 
procent flere reparerede skader i forhold til 2012. 
Den samlede reale skadesværdi ekskl. glasskader 
har set den samme udvikling. Samtidig har antallet 
af glasskader set en voldsom udvikling siden 2012. 
Antallet af glasskader er steget med 53,2 procent 
fra 2012 til 2016, men den gennemsnitlige reale ska-
desværdi for en glasskade er derimod faldet med 
13,3 procent i samme periode. 

Overordnet set er den stigende tendens i antallet af 
skader på person- og varebiler forventet. Den sam-
lede bestand af person- og varebiler stiger støt og 
er steget med 7 procent fra 2011 til 2016. Bilsalget 
har også kronede dage og slog salgsrekorden for 6. 
år i træk i 2016. Det øger trængslen på de danske 
veje og øger risikoen for uheld. 

Figur 1 – Gennemsnitlig skadesreparationsværdi i kr. i 2016-priser, 2012-2016

Anm.: Inflationen er 
fjernet ved at anvende 
nettoprisindekset for 
vedligeholdelse og 
reparation af personlige 
transportmidler

Kilde: Forsikring & 
Pension, Danmarks Sta-
tistik og AutoBranchen 
Danmark

Der har været en teknologiske fremgang i sikker-
hedsudstyr til bilerne de seneste år, hvilket har en 
modsatrettet effekt, da risikoen for uheld mindskes. 
Det kan være en af årsagerne til, at den gennem-
snitlige reale skadesværdi har været faldende. Det 
nyere sikkerhedsudstyr kan have medført, at ska-
dernes størrelse mindskes. Omvendt er sikkerheds-
udstyret også dyrt, så reparationerne kan løbe op, 
hvis elektronikken er blevet beskadiget.

En anden årsag til den faldende gennemsnitlige 
reale skadesværdi er forsikringsselskabernes pris-
pres. Det er i høj grad forsikringsselskaberne, der 
fastsætter værkstedstimepriserne, fordi de er langt 
de største kunder på værkstederne og derfor kan 
forhandle priserne ned. Den faldende gennemsnit-
lige reale skadesværdi kan derfor være et symptom 
på et marked, hvor forsikringsselskaberne presser 
værkstederne på prisen.
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Figur 2 – Udviklingen i antallet af skader og skadesudgifter i alt i 2016-priser, 2011-2016

Anm.: Inflationen er 
fjernet ved at anvende 
nettoprisindekset for 
vedligeholdelse og 
reparation af personlige 
transportmidler

Kilde: Forsikring & 
Pension, Danmarks Sta-
tistik og AutoBranchen 
Danmark
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Figur 3 – Fordeling af skadesværdien ekskl. glasskader, 2016

Reservedele udgør størstedelen af skadesrepa-
rationsværdi 
Den største udgiftspost ved reparationen af skader 
på person- og varebiler i 2016 var reservedele, der 
udgjorde 43 procent af den samlede reparerede 
skadesværdi. Lakudgifter og arbejdsløn udgjorde 

Flere totalskadede person- og varebiler 
Som følge af sænkelsen af reparationsgrænsen fra 
75 procent til 65 procent i starten af 2016 er antallet 
af totalskadede person- og varebiler steget markant 
med knap 15,6 procent fra 2015 til 2016 jf. figur 4. 
Denne udvikling er selvfølgelig forventelig, da sæn-
kelsen af reparationsgrænsen medfører, at de per-
son- og varebiler, der førhen kunne repareres uden 
risiko for sikkerheden, nu i stedet for skrottes. Antal-
let af totalskader i 2016 ligger derudover på niveau 
med antallet af totalskadede person- og varebiler i 
2012 og 2013, hvor reparationsgrænsen også lå på 
65 procent. Vi ser derfor, at hævelsen af reparati-
onsgrænsen i 2014 og 2015 fra 65 til 75 procent, har 
betydet færre totalskader.

Ændringen i reparationsgrænsen tilbage til 65 pro-
cent i 2016 har medført, at der var yderligere 3.168 
person- og varebiler, som blev erklæret totalska-
dede i 2016. Havde reparationsgrænsen i stedet 
ligget på 75 procent i 2016, så ville der samlet set 

have været i omegnen af 23.909 totalskadede per-
son- og varebiler, hvilket havde været på niveau 
med 2014 og 2015. Den samlede rapporterede 
skadesværdi for de 3.168 person- og varebiler, der 
blev skrottet i 2016, er ca. 131 mio. kr. 

Hvor præcis den samlede skadesværdi for de total-
skade person- og varebiler er, kan ikke siges med 
sikkerhed, da taksatorer kan være tilbøjelige til at 
stoppe deres skadesvurdering, når denne rammer 
reparationsgrænsen. Dvs. at den reelle skades-
værdi kan være højere end den rapporterede ska-
desværdi. 

Det er vigtigt her at understrege, at værkstederne 
opnår en højere omsætning ved en skadesrepara-
tion, jo større en andel skadesværdien udgør af bi-
lens samlede værdi. Værkstederne har derfor mistet 
en forholdsvis stor indtjeningskilde igennem sæn-
kelsen af reparationsgrænsen i 2016. 

Kilde: Forsikring & Pension og AutoBranchen Danmark

hhv. 31,4 og 25,6 procent af den samlede repa-
rerede skadesværdi. Denne fordeling har ændret 
sig marginalt over tid. Arbejdslønnen udgør med 
tiden langsomt en mindre del af skadens værdi, 
alt imens udgifterne fra reservedele udgør en 
større del.
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Figur 4 – Antallet af totalskade person- og varebiler, 2012-2016
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Antallet af praktikpladsaftaler og beskæftigede 
er stadig under niveau 
Oprettelsen af praktikpladser i virksomhederne er 
afgørende for autobranchens fremtidige adgang til 
kvalificeret arbejdskraft. Autobranchens konkur-
renceevne og produktivitet er direkte afhængig af, 
at der bliver uddannet tilstrækkeligt med faglærte. 
Det er derfor positivt, at antallet af indgåede prak-
tikpladsaftaler har haft en stigende tendens siden 
2013, og at antallet af indgåede praktikpladsaftaler 
steg med 3,6 procent fra 2015 til 2016. Det er kun 

karrosseriuddannelsen, der har set en tilbagegang 
i antallet af indgåede praktikpladsaftaler fra 2015 til 
2016 jf. figur 5. 

Desværre er antallet af indgåede praktikpladsaf-
taler inden for autolakerer- og karrosseriuddan-
nelsen stadig langt under niveauet fra før krisen. 
Antallet af indgåede praktikpladsaftaler inden 
for autolakerer- og karrosseriuddannelsen lig-
ger 55 procent under antallet af aftaler i 2007.
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Beskæftigelsen på eftermarkedet er de seneste 
år begyndt at bevæge sig op imod niveauet fra før 
finanskrisen. I 2009 blev branchen hårdt ramt af 
krisens indtog. I de efterfølgende år så vi igen en 
fremgang i antallet af beskæftigede. 2013 og frem 

har haft en positiv tendens i beskæftigelsen. 2016 
så det højeste antal reparerede skader til dato, og 
vi kan derfor forvente, at beskæftigelsen i 2016 vil 
afspejle dette boost i aktiviteten på værkstederne.

Figur 6 – Antal beskæftigede på bilværksteder mv., 2008-2015

Figur 5 – Antal indgåede praktikaftaler, 2011-2016
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AutoBranchen Danmark mener:
Eftermarkedet er presset fra flere vinkler. Antallet 
af bilskader er stigende, mens den gennemsnit-
lige reale skadesreparationsværdi er faldende. 
Meget tyder på, at værkstedernes indtjening 
trykkes af forsikringsselskaberne, som fastsæt-
ter værkstedernes timepriser med hård hånd. 
Samtidig har politikerne på Christiansborg ud-
hulet værkstedernes indtjeningsmuligheder ved 
både at sænke reparationsgrænsen og registre-
ringsafgiften. Antallet af praktikpladser, som er 
en af grundstenene i branchens fremtid, er des-
værre stadig langt under det niveau, man så før 
finanskrisen.

Den høje danske registreringsafgift har en mas-
se afledte negative effekter. Der har ikke været 
meget opmærksomhed omkring den skadelige 
effekt, som den forholdsmæssige registrerings-
afgift leasingselskaber betaler, har på antallet af 
kontanterstattede biler. Når en bil, hvor der kun er 
betalt 10 procent afgift, får en skade, er det ofte 

både i forsikringsselskabets og i leasingselska-
bets interesse at få bilen kontanterstattet i stedet 
for, at den bliver repareret. Det skyldes de forskel-
lige skævheder i registreringsafgiftssystemet, hvor 
bilen kan eksporteres til udlandet og få refunderet 
den betalte registreringsafgift, samtidig med at 
bilens dele har en høj værdi. Desværre betyder 
den skævhed, at rigtig mange større biler med 
relativt små skader, forsvinder ud af reparations-
markedet i Danmark og i stedet finder vej til værk-
steder i udlandet. Der er derfor et behov for et 
øget fokus på udfordringen med leasingbilernes 
registreringsafgift. 

Det er meget positive toner, når Dansk Folkeparti 
lige inden Påske som led i partiets vækstudspil 
foreslår, at reparationsgrænsen skal sættes op til 
75 procent igen. AutoBranchen Danmark håber, at 
der er vægt bag det ønske, når det kommer til for-
handlingerne om næste års finanslov.
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