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2007-2015 
Bilens pris: 534.780 kr.

Pris:
34%
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58% 
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Moms:
8%
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11%
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Bilens pris: 429.607 kr.



SAFE afdragssikring giver dine kunder større tryghed i hverdagen.  
Og det kan mærkes på kundetilfredsheden.
 
Med SAFE som tillæg til lånet fra Santander, vil dine kunder stadig  
være i stand til at betale af på deres billån, selvom de bliver afskediget 
eller sygemeldt, som følge af ulykke eller sygdom. Et stærkt tilbud, der 
er relevant for de fleste. Faktisk får 10% af alle SAFE kunder brug for 
deres afdragssikring.
 
Er du ikke allerede er en del af successen, så kontakt din Santander  
konsulent og hør hvordan SAFE kan hjælpe dig til både  
større kundetilfredshed og en stærkere forretning.

SAFE afdragssikring giver 
gladere kunder  

– og det smitter af på  
resten af butikken 
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Leder

Demobiler rammes alt for hårdt af 
ny politisk aftale

// Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark 

Den 21. september blev regerin-
gen og Dansk Folkeparti endelig 
enige om en nye aftale, der giver 
billigere, sikrere og mere miljø-
venlige biler. Forhandlingerne hav-
de på det tidspunkt stået på i næ-
sten en måned, og det lignede ef-
terhånden en stillingskrig, alt 
imens hele autobranchen forblød-
te med tomme huse og fortsatte 
leverancer af indkøbte biler.

Situationen var uholdbar og un-
der al kritik. I AutoBranchen Dan-
mark havde vi i en måned løbet 
spidsrod mellem skatteordfører-
ne, skrevet til alle fagministre og 
været meget synlig i alle medier 
med det klare budskab, at vi kræ-
vede en hurtig politisk aftale og at 
den helst skulle baseres på en 
teknisk model, hvor ens biler bli-
ver beskattet ens på baggrund af 
objektive kriterier så som vægt, 
sikkerhedsudstyr og CO2 udslip. 

Det politiske nøleri førte oven i 
købet til, at vi besluttede at læg-
ge maksimalt pres på regeringen 
ved at indrykke helsidesannoncer 
i de landsdækkende aviser med 
en klar appel til Statsministeren 

om at få afsluttet forhandlingerne. 
Missionen lykkedes. Aftalen blev 
lukket tre dage efter, og selv om 
alt i den nye aftale ikke er vores 
kop te, har vi som branche udtrykt 
tilfredshed med mange del-
elementer og først og fremmest 
med, at den politiske usikkerhed 
nu er væk, så kunderne kan ven-
de tilbage til butikkerne.

Udover afgiftsnedsættelserne bli-
ver beregningen af de mest krea-
tive leasinghuller nu effektivt luk-
ket. Det har været et stærkt øn-
ske fra vores side, men desværre 
ser det umiddelbart ud til, at re-
geringen har skudt med sprede-
hagl, så almindelige bilforhandle-
re, der er afhængige af at have 
demobiler til udlån og som låne-
biler, også bliver hårdt ramt ved 
kravet om genberegning til han-
delsværdien.

I AutoBranchen Danmark er vi be-
kymrede over de fremtidige reg-
ler for demobiler, hvis aftaletek-
sten står til troende. Vi har derfor 
rettet direkte henvendelse til skat-
teministeren, hvor vi udbeder os 
en forklaring og et møde med hen-

blik på at indføre ministeren i kon-
sekvenserne, da vi frygter, at de 
økonomiske konsekvenser kan 
blive meget alvorlige for autofor-
handlerne.

Samlet set har vi stillet næsten 20 
spørgsmål til ministeren, hvor af-
talen er uklar. Der bliver derfor 
travlt i den kommende tid med at 
udrede svarene og afgive hørings-
svar på de enkelte lovkomplekser. 

For AutoBranchen Danmark og 
for medlemmerne er det vigtigste, 
at der nu kommer ro over feltet, 
og at årets politiske fadæse med 
at lække fra hemmelige regering-
snotater aldrig kommer til at gen-
tage sig.

Automarkedet har ikke brug for 
mere uro og usikkerhed hos kun-
derne. Næste gang, der skal for-
handles ændringer i registrerings-
afgiften, bør det kunne ske med 
hensyn og respekt for branchen.

Adm. direktør Gitte Seeberg
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910 kr. pr. tegnet forsikring

Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade

10 % mere i timepris på arbejdsløn ved forsikringsreparationer 

500 kr. ved opgørelse af totalskade

150 point til brug i Pondux

Medlemmer af AutoBranchen 
Danmark TJENER KASSEN på 

at sælge forsikringer

Når du sælger en forsikring, tjener du:

Sælger du 300 forsikringer om året, kan du tjene op til 300.000 kr. i ren provision

www.autobranchensforsikring.dk

Alene i 2015 er der blevt henvist biler til medlemmernes værksteder for 18 mio. kr. 

Ring og hør mere på 33 68 83 00
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Årsmøde
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Ændring af bilafgifter 
– Spørgsmål og svar

// Lars Ellegaard, advokat i AutoBranchen Danmark

Lovforslaget om ændring af registreringsafgift er den 3. oktober 2017 blevet fremsat i Folketinget. Her er Auto-
Branchen Danmarks bemærkninger til hovedelementerne i forslaget. 

Bilafgifter

Nedsættelse af registre-
ringsafgift  

Ændring af fradrag i afgiften
Fradrag for ESP og ABS-bremser er fjernet.

For nye biler, der er forsynet med selealarmer, forhøjes fradraget for-
venteligt til 1.000 kr. pr. selealarm op til tre alarmer.

Fradraget i registreringsafgiften for de biler, som har fået mindst 5 
stjerner for vurdering af bilers sikkerhed på basis af Euro NCAP, for-
ventes forhøjet til 8.000 kr.

Tillægget og grænserne for dårlig brændstoføkonomi 
i registreringsafgiften forhøjes

Grænserne for, hvornår der opnås fradrag for god brændstoføkono-
mi ændres til 20 km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler. Sam-
tidig forhøjes tillægget til registreringsafgiften for dårlig brændstof-
økonomi til 6.000 kr. for hver km/l, bilen tilbagelægger mindre end 20 
km/l for benzinbiler og 22 km/l for dieselbiler. Det fremgår også af 
forslaget, at veteranbiler, der skal afgiftsberigtiges ved import, vil bli-
ve undtaget for disse ændringer. 

Varebiler

på varebiler uændret er der i lov-
forslaget en ændring af skala-
knækkene for varebiler, således at 
det foreslås at for ”små” varebiler 
forhøjes skalaknækket med 39.900 
kr. til 58.000 kr., og for ”store” va-
rebiler forhøjes skalaknækket med 
4.100 kr. til 38.200 kr. 

Det skulle derfor ikke blive dyrere 
at anskaffe en varebil, men for de 
enkelte modeller kan der dog være 
tale om mindre stigninger afhæn-
gigt af sikkerhedsudstyret, og for 
de små varebiler især afhængigt 
af den enkelte models energi-
effektivitet.

Registreringsafgiften nedsættes, 
så den lave registreringsafgiftssats 
fremover udgør 85 procent. Sam-
tidig forhøjes skalaknækket for per-
sonbiler til 185.000 kr. (2017-ni-
veau).

For motorcykler nedsættes regi-
streringsafgiften, så den lave re-
gistreringsafgiftssats fremover ud-
gør 85 procent. Samtidig forhøjes 
det høje skalaknæk for motorcyk-
ler til 58.400 kr. (2017-niveau).

Indtil de nødvendige regelændrin-
ger er vedtaget og trådt i kraft, vil 
biler m.v. blive afgiftsberigtiget ef-
ter de gældende regler, selvom 
de nye regler har virkning fra den 
3. oktober 2017. 

Varebilerne får flere af de samme 
fradrag og tillæg i registreringsaf-
giften for sikkerhedsudstyr som 
personbilerne, herunder for ABS, 
ESP og selealarmer, ligesom de 
mindre varebiler får fradrag og til-
læg for brændstoføkonomi efter 
de samme regler som personbiler. 
For samlet set at holde afgifterne 

Redaktionen er afsluttet den 4. oktober kl. 14.30. Ændringer og præciseringer efter denne dato vil fremgå på AutoBranchen Danmarks 
hjemmeside.
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Stramninger af afgiftsreglerne vedrørende leasing og demobiler

arbejderbiler og lignende. I den 
forbindelse lægges det altid til 
grund, at biler, der er købt til brug 
i en bilhandelsvirksomhed, er købt 
med videresalg for øje, og derfor 
vil blive omfattet af disse regler.

Den afgiftspligtige værdi tænkes 
fastsat efter handelsværdien ved 
salg til bruger her i landet, uanset 
bilens værdi som ny. På baggrund 
af den genberegnede afgiftsplig-
tige værdi, sker der genberegning 
af den forholdsmæssige registre-
ringsafgift fremadrettet for resten 
af perioden. For leasingbiler mv., 
hvor der er betalt fuld registrerings-
afgift, efteropkræves afgift, hvis 
den genberegnede afgiftspligtige 
værdi er højere end den oprinde-
ligt fastsatte afgiftspligtige værdi. 
Samtidig bortfalder muligheden for, 
at bilen ved leasingperiodens op-
hør kan afgiftsberigtiges til rest-af-
gift baseret på prisen ved første 
indregistrering. Endelig udgår reg-
len om, at den afgiftspligtige vær-
di for brugte biler ikke kan oversti-
ge bilens oprindelige pris som ny.

Tidligere leasingbiler
Der er efter vores opfattelse en 
fortolkningstvivl om, hvordan man 
skal forholde sig ved salg af en 

leasingbil, som har været registre-
ret på en leasingaftale, men hvor 
aftalen er udløbet inden den 3. ok-
tober. Det fremgår, at eksisteren-
de aftaler vil kunne afsluttes efter 
de gældende regler, herunder vil 
der kunne betales restafgift ved 
leasingaftalens ophør, selvom den-
ne mulighed efter nye regler vil 
bortfalde. Aftales der derimod en 
ny leasingperiode efter den 3. ok-
tober, vil det være efter de nye reg-
ler, og ved et efterfølgende salg til 
en forbruger vil bilen skulle afgifts-
berigtiges efter de almindelige reg-
ler for brugte biler. 

Det udestående spørgsmål er imid-
lertid, om det kun vil gælde for bi-
ler, hvor leasingaftalen er indgået 
efter den 3. oktober, eller om det 
også vil gælde for biler, hvor lea-
singaftalen allerede er udløbet, og 
som derfor står uden afgift pr. den 
3. oktober. I så fald skulle restaf-
giften have været indbetalt inden 
den 3. oktober, og det har man ikke 
kunnet se nogen steder, og det 
fremgår heller ikke klart af forsla-
get eller bemærkninger dertil. Se 
AutoBranchen Danmarks hjem-
meside, hvor vi vender tilbage, når 
vi har yderligere fortolkningbidrag 
til forståelsen af reglerne.

Der indføres regler for køretøjer, 
som tilhører virksomheder, der dri-
ver virksomhed ved at stille biler 
til rådighed mod betaling eller an-
det vederlag. For disse virksom-
heders køretøjer skal der ved vi-
deresalg eller senest efter fire må-
neder ske en genberegning af den 
afgiftspligtige værdi baseret på 
handelsværdien af den brugte bil. 

Følgende typer køretøjer er om-
fattet:
•	 Nye køretøjer, som er eller ef-

ter deres anvendelse kunne 
være omfattet af reglerne om 
forholdsmæssig afgift (altså 
både forholdsmæssig afgift og 
fuld afgift)

•	 Køretøjer, som anvendes til 
erhvervsmæssig udlejning el-
ler udlån

•	 Køretøjer, som udtages til egen 
brug, eller sælges til en virk-
somhed, der erhvervsmæssigt 
handler med eller udlejer mo-
torkøretøjer, eller salg til en så-
dan virksomheds nærtstående

Det vil sige, at genberegningen vil 
skulle ske, ikke kun af leasingbi-
ler, men også af biler, som en for-
handler køber ind i virksomheden 
til brug for demokørsel, som med-

Bilafgifter

Gradvis forhøjelse af 
reparationsgrænsen

Reparationsgrænsen forhøjes i 
2019 og 2020 til henholdsvis 70 og 
75 procent. 

Sikkerhedsstillelse 
selvanmeldere

Aftalen omtaler også, at sikker-
hedsstillelsen, når man bliver selv-
anmelder, forhøjes til 500.000 kr. 

Den grønne ejerafgift

I korte vendinger vil ejerafgiften blive forhøjet med 500 kr. på de 
eksisterende trin med virkning for biler indregistreret første gang i 
Danmark den 3. oktober 2017 eller senere. Dog vil opkrævningen 
først ske fra juli 2018. Der vil endvidere ske en udvidelse af ska-
laen for den grønne ejerafgift, således at der for benzinbiler kom-
mer satser op til mindst 50 km/l og for dieselbiler op til mindst 56,3 
km/l. Ændringerne vil ikke have virkning for den eksisterende bil-
park, men kun for nye biler – samt for brugte biler – indregistreret 
første gang i Danmark fra den 3. oktober 2017. 

Der er fortsat en lang række usikkerhedsfaktorer, som forhåbentlig bliver 
afklaret inden den endelige vedtagelse, og som vil blive medtaget i de 
bemærkninger, vi vil fremkomme med i den høringsfase, som løber frem 
til den 10. oktober 2017. 
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Nyt

Kampen om bilafgifterne
Som bekendt er aftalen om ændringer i bilafgifterne endelig kommet i hus. Det tog for lang tid, og branchen 
blev holdt som gidsel i fire uger. Mens forhandlingerne stod på, kæmpede AutoBranchen Danmark på alle 
fronter for at få politikerne til forhandlingsbordet, så der igen kunne komme gang i bilsalget. Herunder giver 
vi dig et lille blik ind i AutoBranchen Danmarks arbejde. Desuden har Gitte Seeberg holdt en hel række mø-
der med politikere på Christiansborg, og der blev sendt flere breve til Folketingets Skatteudvalg med opfor-
dringen til at få en aftale på plads.

Fem gange optrådte adm. direktør 
Gitte Seeberg live på TV2 News 
– budskabet var hver gang det 
samme!

AutoBranchen Danmark har 65 gange været i nationale og lokale medier for at lægge pres på lovgi-
verne – både omkring registreringsafgift og reparationsgrænsen. 

// Sebastian Feirup, digital redaktør i AutoBranchen Danmark
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Nyt

Twitter: Konstant pres på lobbyister og lovgivere via Twitter for 
at få omlagt registreringsafgift og nedsat reparationsgrænse.

På Facebook havde vi mange opslag, der 
hjalp med at presse på overfor beslutningsta-
gere. Flere af dem har markante politikere rea-
geret på.

LinkedIn: Opslag på LinkedIn 
– blandt andet video med Gitte 
Seeberg, der har fået over 
15.000 visninger. Samlet set 
har opslagene haft en række-
vidde på over 100.000. Print-annonce indrykket i landsdæk-

kende medier  (Berlingske, Politiken, Bør-
sen etc)

 Salget af nye biler har lavet en katastrofeopbremsning 

på grund af regeringens forslag om at sænke registre-

ringsafgiften. Vi kan ikke sælge biler i dag, som ingen 

ved, hvad koster i morgen. Og i overmorgen begynder 

det at koste arbejdspladser, hvis forhandlingerne ikke 

snart kommer i mål.

 Men forhandlingerne mellem regeringen og Dansk 

Folkeparti er gået i hårdknude. Derfor appellerer vi nu 

til, at statsministeren sætter sig for bordenden og 

finder en løsning, så danske mekanikere, autolakerere 

og bilsælgere kan beholde deres arbejde.

 Den samlede autobranche har allerede lagt sin løsning 

på bordet. Vi ønsker en teknisk afgiftsmodel, så ens  

biler også bliver beskattet ens, og forbrugerne kan 

gennemskue bilpriserne. Vores model er mere grøn 

og mere retfærdig, ligesom den forhindrer, at lidt for  

kreative leasingselskaber kan lænse statskassen for 

milliarder, som vi alle kunne have nydt godt af i form af 

for eksempel skattelettelser eller velfærdsforbedringer.

 Så kære politikere, vi er trukket i arbejdstøjet for 

længst. Nu er det jeres tur.

Forhandlingerne om nye bilafgifter skal i mål

KÆRE POLITIKERE. 
ER I SØDE AT PASSE 

JERES ARBEJDE, 
SÅ VI KAN KOMME 

VIDERE MED VORES?

Opslag på Facebook, 
der nåede ud til ca. 250.000 
danskere og var et af de 
største Facebook opslag i 
hele Danmark.

Medlemsmøder 
med førende eksperter 
om nedsættelse af re-
gistreringsafgiften med 
over 120 tilmeldte med-
lemmer
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Det er nu muligt for virksomheder 
at bede om at få genoptaget sa-
ger, hvis der er blevet efteropkræ-
vet yderligere registreringsafgift 
af SKAT begrundet i overflytning 
af avance.

Fristen for at bede om genop-
tagelse er seks måneder fra 
den 26. september 2017.

SKAT er kommet med det vente-
de styresignal om genoptagelse 
af sager om overflytning af avan-
ce i lyset af Landsskatterettens 
afgørelser i december 2016. 

Styresignalet er en følge af Lands-
skat teret tens afgøre lse i 
SKM2017.69.LSR vedrørende 
årene 2010, 2011 og 2012. Lands-
skatteretten traf afgørelse om, at 
SKAT ikke havde løftet bevisbyr-
den for, at der var tale om over-
flytning af avance. I afgørelsen 
fastlagde Landsskatteretten hvil-
ke forhold, der kan indgå i vurde-
ringen af, om bevisbyrden for over-
flytning af avance er løftet.

Genoptagelse af avancesager 
- Styresignal fra SKAT

// Lisa Bindner, juridisk chef i AutoBranchen Danmark

De momenter, som kan indgå i 
vurderingen, er: 

•	 Om der foreligger en eksplicit 
aftale mellem kunden og for-
handler om flytning af avance?

•	 Om der foreligger dokumen-
tation for, at kunden har væ-
ret bevidst om, at der er flyt-
tet avance?

•	 Om det kan dokumenteres, 
at priser på udstyr/byttebiler 
ligger væsentligt over/under 
markedspriserne?

Fastlæggelse af markedspriser 
skal ske ved en tilstrækkelig sam-
menligning med øvrige priser i 
markedet. Herudover skal mar-
kedspriser fastsættes ud fra et 
skøn, hvori der tages hensyn til 
den forsigtighed, hvormed priser-
ne bør fastsættes.

Genoptagelse
Den ændrede praksis medfører, 
at SKAT ved vurdering af, om der 
er sket overflytning af avance, frem-
over skal inddrage yderligere for-
hold i forhold til at løfte bevisbyr-
den for, at avance er overflyttet.

Landsskatterettens afgørelse gen-
givet i SKM2017.69.LSR, samt de 
øvrige nævnte landsskatteretssa-
ger medfører, at SKAT skal ind-
drage yderligere forhold i vurde-
ringen af, om der er overflyttet 
avance fra salg af registrerings-
afgiftspligtige nye køretøjer til salg 
af registreringsafgiftsfrit eftermon-
teret udstyr eller byttebiler, for at 
bevisbyrden for avanceflytning 
kan anses for løftet.

På baggrund af Landsskatteret-
tens afgørelse kan virksomheder 

Jura

Landsskatteretten traf afgørelse om, at SKAT ikke 
havde løftet bevisbyrden for, at der var tale om 
overflytning af avance

10 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



anmode om genoptagelse og even-
tuel tilbagebetaling af for meget 
betalt registreringsafgift, hvis der 
er blevet efteropkrævet yderligere 
registreringsafgift af SKAT, begrun-
det i overflytning af avance.

Normalt er der forældelse på tre 
år i henhold til skatteforvaltnings-
loven. Men der er mulighed for at 
bede om ekstraordinær genopta-
gelse i disse sager helt tilbage fra 
1. februar 2009.

Reaktionsfrist
SKAT vil af egen drift genoptage 
de sager, hvor SKAT har opkræ-
vet yderligere registreringsafgift 
som følge af en påstand om over-
flyttet avance, og vurdere om der 
på baggrund af den ændrede prak-

sis er grundlag for en ændret an-
sættelse af registreringsafgift. 
SKAT udsender afgørelser i alle 
sager, der genoptages til vurde-
ring af eventuel ændring af afgifts-
ansættelsen. 

SKAT forventer, at alle genopta-
gelser er foretaget inden udgan-
gen af oktober måned 2017.

De forhandlere, der vil anmode 
om genoptagelse af deres sager, 
har en frist på seks måneder til 
dette, og fristen regnes fra 26. 
september 2017. Det er derfor 
vigtigt, at I sikrer jer, at I hører fra 
SKAT. Ellers skal I have fat i jeres 
rådgivere, så I kan nå det inden 
for de seks måneder.

Jura

Anmodningen kan indgives til 
SKAT elektronisk via: www.skat.
dk/tastselverhverv eller ved at 
sende en skriftlig anmodning til 
SKAT, Nykøbingvej 76, 4990 Saks-
købing.

Dokumentation
En anmodning om genoptagelse 
skal indeholde oplysninger om 
virksomhedens navn, adresse, 
og CVR-nr., samt en specificeret 
opgørelse af kravet på tilbage-
betaling. Ved anmodningen skal 
der tillige fremlægges redegørel-
se for anmodningen, der begrun-
der genoptagelse af afgiftsansæt-
telsen, herunder redegørelse for, 
at virksomheden er omfattet af 
styresignalet.

Læs hele styresignalet på SKAT's hjemmeside
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KORT•NYT
Dom: Tilbagebetaling på tre million 
til leasingselskab
I en byretsdom er det afgjort, at SKAT skal tilbagebetale knap 3 mil-
lioner kroner til et leasingselskab med en storkundeaftale, efter en 
sag om annullering af afbrudte leasingkontrakter. SKAT havde efter-
opkrævet et beløb på cirka tre millioner kroner, som var opstået i en 
periode på et år som restance på leasingselskabets afgiftsregnskab 
med SKAT, hvor leasingselskabet udelukkende havde givet SKAT 
meddelelse om annulleringerne manuelt via månedsopgivelser.

Retten gav Skatteministeriet medhold i, at annullering af afbrudte 
leasingkontrakter alene skal ske i Det Digitale Motorregister (DMR). 
Men da SKAT havde givet andre storkunder lov til at give medde-
lelse om annullering af afbrudte lea-
singaftaler manuelt, blandt an-
det grundet systemfejl i DMR, 
burde dette leasingselskab 
også have fået denne tilla-
delse. Derfor gav retten sel-
skabet medhold i tilbagebe-
talingskravet.

Toldsyn af 
eksportbiler 
for eksport-
godtgørelse
I juni meldte SKAT ud, at alle biler 
fremover skulle toldsynes, for at 
virksomheder kunne opnå eksport-
godtgørelse. Denne meddelelse 
kom ikke i virksomhedernes e-
boks, og der er derfor mange virk-
somheder, der ikke har været klar 
over ændringen. Det betyder, at 
mange har sendt biler ud af landet 
uden at have foretaget toldsyn, og 
de bliver mødt med en afvisning 
på eksportgodtgørelse. AutoBran-
chen Danmark har rejst denne 
problemstilling i Motorkontaktud-
valget.

SKAT vil hurtigst muligt skabe sig 
et overblik over hvilke virksomhe-
der, der er blevet ramt i juli og 
august. Herefter tager SKAT selv 
fat i virksomhederne og går i dia-
log med den enkelte virksomhed 
ift. at løse det bagudrettede. 

Ændring af bekendtgørelsen 
om slæb af køretøjer
Færdselsstyrelsen har offentliggjort en ændring af bekendtgørelsen om 
slæb af køretøjer. Hvis der er fastsat en lavere hastighed for et af køre-
tøjerne, må denne hastighed ikke overskrides ved slæbning. Hvis det 
sker, kan man straffes med bøde. På motorveje og motortrafikveje skal 
der bruges et slæbningskøretøj eller en bil med slæbningsredskab type 
2, og her skal der køres til nærmeste frakørsel eller rasteplads, hvis 
slæbningskøretøjets hastighed er højest 60 km/t.

Ændringen af bekendtgørelsen retter også en forkert ordlyd, der bety-
der, at dokumentationspligten for køretøjets ansvarsforsikring nu ligger 
hos føreren af det slæbende køretøj.12 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



Årsdag

Kom til AutoBranchen Danmarks 
årsdag på My Garage i Vejle sam-
men med kolleger fra hele landet 
og mød AutoBranchen Danmarks 
nye adm. direktør Gitte Seeberg, 
der vil give et indblik i det politiske 
arbejde med medlemmernes mær-
kesager, og hvad der foregår bag 
kulisserne bl.a. i de nyligt afslutte-
de forhandlinger om bilafgifter. 

Det vil være et tema på årsdagen 
hvordan vi sikrer, at autobranchen 
kan rekruttere og fastholde kvali-
ficeret arbejdskraft både til for-
handlere, autolakerere og værk-

steder. Sammen med eksperter 
og medlemmer sætter vi fokus på, 
hvad der skal til for at få de rigti-
ge medarbejdere med de rigtige 
kompetencer ind i autobranchen 
fremadrettet. 

Formel 1 mekanikeren Ole Schack 
fortæller om vejen til Formel 1 og 
historier om livet med de ultima-
tive biler. Han har gennem hele 
sin Formel 1 karriere været tilknyt-
tet Red Bull teamet og været me-
kaniker for den tidligere mange-
dobbelte verdensmester Seba-
stian Vettel.

TV2-studieværten og bilentusia-
sten Cecilie Beck vil på sin vel-
kendte professionelle og samtidig 
skarpe facon binde hele dagen 
sammen.

Geografisk omdrejningspunkt bli-
ver det helt unikke univers, der er 
skabt for bilentusiaster hos My 
Garage i Vejle, hvor dagen vil slut-
te med en rundvisning.

I pauserne vil det være muligt at 
møde AutoBranchen Danmarks 
samarbejdspartnere og høre om, 
hvad de kan tilbyde medlemmerne.

AutoBranchen Danmarks årsdag 
15. november 2017 

Program: 

Kl. 8.30 Morgenbrød og indskrivning

Kl. 9.00  Velkomst ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Jørgensen og moderator Cecilie Beck

Kl. 9.10  Gitte Seeberg om det politiske arbejde med autobranchens mærkesager. Hvad sker der 
  i kulisserne? Hvor skal vi hen? Hvad vil fremtiden bringe? 

Kl. 9.45  Forskningschef Marianne Levinsen fra Center for Fremtidsforskning om Generation Z, 
  fremtidens medarbejdere og arbejdsmarked med udgangspunkt i autobranchen 
 
Kl. 10.30  Kaffepause 

Kl. 11.00  Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier om    
  vigtigheden af at prioritere erhvervsuddannelserne, manglen på 
  arbejdskraft m.v. 

Kl. 11.20  Debat om rekruttering og fastholdelse af medarbejdere med adm. dir.  
  Ejgild Christensen, STS Biler, produktionsdirektør Stefan Hansen,  
  Pierre.dk, Lars Kunov og Gitte Seeberg

Kl. 12.00  Frokost

Kl. 13.15  Formel 1 mekaniker Ole Schack om arbejdet som mekaniker hos Red 
  Bull teamet

Kl. 14.15  Kåring af årets importør. Statuette overrækkes af Gitte Seeberg

Kl. 14.30  Rundvisning på My Garage

Læs mere og tilmeld dig på AutoBranchen Danmarks hjemmeside 
- www.abdk.dk/aarsdag

Tilmeld dig her:
www.abdk.dk/aarsdag
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Sønderjyden tog motorvejen til Formel 1

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

”Formel 1 mekaniker.”

Sådan stod der om Ole Schacks 
fremtidsplaner i hans Blå Bog, da 
han blev færdig med 10. klasse.
Da Red Bull købte Jaguars For-
mel 1-Team og skulle forme sit 
hold i 2004 var sønderjyden med 
i planerne. Han fik de sidste tre 
grand prix’er i Kina, Japan og Bra-
silien i 2004. Vejen dertil var mål-
rettet og slidsom, men han har 
været der lige siden.

Nu er det Ole Schack, der samler 
forenden på Red Bulls-raceren 

hos den kun 20-årige racerkører 
Max Verstappen. Tidligere var det 
ham, der som den sidste kiggede 
den firedobbelte verdensmester 
Sebastian Vettel i øjnene før han 
kørte ud på banen. Og inden da 
et andet stort motorsportsnavn – 
briten David Coulthard.

På den måde kan man sige, at 
den unge mekanikerspire er gået 
fra plæneklippere til klodens yp-
perste racerbiler. På det lokale 
autoværksted i Sdr. Hygum var 
ingen opgave nemlig for lille, men 
det var mesters racerbil, som stod 

Portræt

under et klæde i hjørnet, der pir-
rede den unge mands opmærk-
somhed allermest.

Derfra gik vejen til et team på Jyl-
landsringen og siden hen over 
England til Formel 3000, som var 
”rugekassen” under Formel 1 og 
derfra til Jaguars test-team.

”Man skal være klar over hvilke 
afsavn, man kommer til at gøre,” 
siger Ole Schack og taler om, hvil-
ken øjenåbner det var at komme 
til England og Formel 3000.
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Jeg har tænkt mig at 
gøre det så længe, jeg 
har det godt. Vi har 
diætister ansat og vi 
holder os i form, så der 
bliver passet på os

”Jeg forestiller mig, at der også er 
forskel på FCK og Real Madrid, 
selv om begge dele er elite.”

Som 23-årig flyttede han til Eng-
land og skulle bo i et område, han 
ikke kendte, vænne sig til en an-
den kost end den danske og ikke 
mindst skabe nye venskaber.

at leve drengedrømmen ud og le-
ver af sin passion.

”Jeg har tænkt mig at gøre det så 
længe, jeg har det godt. Vi har di-
ætister ansat og vi holder os i form, 
så der bliver passet på os. Vi snup-
per gerne en løbetur rundt på ba-
nen i vores Red Bull-løbetøj, men 
det handler ikke så meget om at 
være i superform. Mere om at 
undgå skader. For vi er sværere 
at erstatte end på et almindeligt 
værksted,” siger han.

Sønderjyden arbejder med foren-
den af racerbilen. Han arbejder i 
områder, hvor små hænder er en 
fordel, og det hænder, at han ar-
bejder i blinde. 

På Red Bull-teamets hjemmeside 
ligger en 12 minutter lang video, 
hvor man har fulgt Ole Schack og 
en anden medarbejder i 24 timer. 
Her ser man den danske meka-
niker arbejde med en pincet og 
en magnet for at finde en tabt 
skrue inde i racerbilen.

”Alt hvad der kommer ind skal også 
ud igen, for den skal nødig skabe 
ballade derinde,” forklarer han.

”Vi arbejder som i flyindustrien 
med standarder, kommunikation 
og sikkerhed. Efter faste proce-
durer. Det nytter ikke, at jeg tager 
en forkert O-ring fra en forkert 
kasse og den måske bliver for 
varm og bilen går i stå.”

Ole Schack kan fortælle længe 
og levende om spændende ople-
velser, han aldrig ville være for-
uden. Afsavn er der masser af, 
men tilbagebetalingen i form af 
resultater og venskaber, ville han 
aldrig bytte væk.

Han vil fortælle sin historie på 
AutoBranchen Danmarks årsdag 
den 15. november. Han vil også 
fortælle om sin vej ind i Formel 1 
– som den første dansker i den 
verden, havde han ingen at spør-
ge til råds. Også det kan han for-
tælle meget mere om.

Portræt

Den danske Formel 1 mekaniker 
har lagt vejen forbi AutoBranchen 
Danmarks lokaler i Taastrup en 
onsdag i august. I en periode på 
to måneder har han kun 12 dage 
hjemme. Resten af tiden er han 
på farten. I Ole Schacks øjne er 
Danmark ikke længere stedet, han 
kalder hjemme – det er til gen-
gæld Milton Keynes en halv time 
nord for London på motorvejen. 
Her har Red Bull-teamet sit ho-
vedsæde med i alt omkring 600 
ansatte.

Kun en tiendedel af de 600 an-
satte er med til grand prix’erne 
rundt om i verden. Ole Schack er 
en af dem. Faktisk har han ikke 
misset et eneste af Red Bulls 
grand prix’er siden teamets start.
”Vi bruger mere tid på at bygge 
bil, end vi bruger med vores ko-
ner eller kærester,” forklarer han 
med sådan et grin, som man kun 
kan levere, når man er i gang med 
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Der skal være styr på persondata

// Christine Jans, advokatfuldmægtig og Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

forberedt svar på, så kurset blev 
så konkret som muligt med case-
eksempler fra branchen. Der var 
fx spørgsmål om, hvornår man skal 
bruge et samtykke til behandling 
af kundeoplysninger, og hvordan 
man skal indhente dette samtyk-
ke. Her understregede Pia Kirsti-
ne Voldmester, at et samtykke 
blandt andet skal være tydeligt ad-
skilt fra øvrig tekst, være utvety-
digt, og at kunden altid har ret til 
at trække sit samtykke tilbage.

Det spurgte medlemmerne 
om på kurset
Hvad er en personoplysning? 
En personoplysning er enhver 
form for information om en iden-

tificeret eller identificerbar fysisk 
person. Det er fx en persons navn, 
adresse, telefonnummer, e-mail 
og fødselsdato mv. Det kan også 
være en bils registreringsnummer 
eller stelnummer, fordi numrene 
kan kobles til en fysisk person. 
Dette betyder, at en bils skades-
historik og en persons IP-adresse 
også er omfattet.

Hvornår foretager man en be-
handling af en personoplysning?
En behandling er stort set alt det, 
der kan gøres med en personop-
lysning. Det er lige fra at registre-
re den, indsamle den, bruge den, 
videregive den, søge den, ændre 
den til at slette den. 

AutoBranchen Danmark har den 
seneste måned afholdt tre kurser 
rundt om i landet, så medlemmer-
ne kan få styr på persondata. Når 
den nye EU-forordning om per-
sondata træder i kraft den 25. maj 
2018, skal der blandt andet være 
styr på regler, skemaer og doku-
mentation. Det kunne Pia Kirstine 
Voldmester, der er partner i advo-
katfirmaet Bruun & Hjejle, gøre 
de i alt 80 tilmeldte medlemmer 
klogere på.

Deltagerne havde mulighed for at 
sende spørgsmål om den nye lov-
givning ind på forhånd, og det hav-
de AutoBranchen Danmark sam-
men med Pia Kirstine Voldmester 

Persondata

Mikkel Brenøe-Jensen, Andersen & Martini
Det var et rigtig godt kursus. Pia var rigtig god til at komme med konkrete 
cases fra bilbranchen og gøre det forståeligt, så vi normale bilforhandlere 
uden juridisk baggrund kan forstå, hvad det går ud på.

Først og fremmest skal jeg have formuleret nogle procedurer for person-
data sammen med vores IT-specialister, og så skal vi i gang med tjeklisten 
og sikre, at al vores data overholder den fremtidige persondatalovgivning.

Torben Engmark, Bilhuset Engmark Hillerød
Jeg synes, kurset har været rigtig godt. Det har været en øjenåbner, 
og jeg synes, der er meget, der er blevet afmystificeret, for hvad jeg 
troede var en umulig opgave, viser sig at være en overkommelig op-
gave. Det er rigtig godt, at jeg kan gå ind på hjemmesiden og hente de 
nødvendige formularer. Nu skal jeg hjem og ajourføre min forretning.
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Loven gælder elektronisk behand-
ling af oplysninger og manuel be-
handling af oplysningen i et regi-
ster – og der skal ikke meget til, 
førend der er tale om et register. 
Den post-it seddel man undtagel-
sesvis skriver et navn og telefon-
nummer på og smider ud i skral-
despanden 10 minutter senere er 
dog ikke omfattet af lovgivningen, 
da der her ikke foretages en regi-
strering.  

Hvordan skal persondata op-
bevares? 
Persondata skal behandles på en 
måde, som sikrer tilstrækkelig sik-
kerhed, og det er kun personer 
med et sagligt formål, der må have 
adgang til dataene.

I praksis betyder det fx: 
•	 Der må ikke være papirer med 

synlige kundeoplysninger lig-
gende fremme, hvor det er 
muligt for udefrakommende 
at se fx CPR-numre 

•	 Makuler dokumenter med kun-
deoplysninger inden de smi-
des ud 

•	 Pc’ere skal låses, når de for-
lades

•	 Skabe, hvor der opbevares 
persondata fx kundekartotek, 
skal låses

Tag stilling til, hvor mange der har 
adgang til kundeoplysningerne og 
om det er nødvendigt, at alle har 
adgang. Adgangen til kundeop-
lysningerne skal begrænses til de 
personer, som har et sagligt be-
hov for adgang til oplysningerne.
Det skal være så få personer som 
muligt.

Hvornår skal der ske sletning 
af personoplysninger? 
Der skal ske sletning af personop-
lysninger, når der ikke længere er 
et sagligt formål med at have op-
lysningerne. Det følger eksempel-
vis af bogføringsloven, at regn-
skabsmateriale skal opbevares på 

Persondata

Jette Errebo Viuff, Peugeot Nakskov
Det har været et helt perfekt kursus, og meget mere målrettet i forhold til 
tidligere kurser, jeg har været til andre steder. 

Nu skal jeg hjem og sætte tingene lidt i perspektiv i forhold til samtykker 
og de andre ting, der skal udfærdiges nu, så vi er klar til maj 2018.

betryggende vis i fem år. Hvis der 
ikke er et formål med at have op-
lysningerne i en længere periode 
skal de dermed slettes efter de 
fem år. 

Hent blanketter på 
hjemmesiden
Der er mange nye regler i den 
kommende lovgivning, og Auto-
Branchen Danmark står klar til at 
hjælpe, når der er tvivl og spørgs-
mål.

”Vi har lavet et årshjul, der viser, 
hvordan man kan prioritere opga-
verne frem mod maj næste år, så 
alle opgaverne ikke falder oven i 
hinanden. Den kommende tid vil 
der løbende blive lagt nye blan-
ketter på hjemmesiden, der skal 
bruges i arbejdet med den nye 
lovgivning, så alle virksomheder 
kan blive klar til maj 2018,” siger 
advokatfuldmægtig Christine Jans.

Brug folder om persondata 
AutoBranchen Danmark har lavet en folder om den nye persondatalovgivning, der var vedhæftet med det se-
neste nummer af NYT fra AutoBranchen Danmark. Her kan din virksomhed finde svar på mange spørgsmål 
om, hvad lovgivningen betyder, med konkrete eksempler fra autobranchen.

Hvis din virksomhed ikke har modtaget folderen, kan den hentes på AutoBranchen Danmarks hjemmeside 
under medlemsfordele/persondata.
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Ny slutseddel på vej

// Lars Ellegaard, advokat i AutoBranchen Danmark

Flere udgaver 
– færre konflikter 
Slutsedlen deles op i flere udga-
ver, så den mest omfattende og 
mest benyttede slutseddel vil være 
til brug udelukkende for forbruger-
køb. Der vil derudover blive ud-
færdiget en speciel slutseddel til 
brug ved salg til erhvervsdriven-
de, også kaldet handelskøb. Det 
skulle gerne imødegå de konflik-
ter, der jævnligt opstår - om der 
er indgået en forbrugerkøbsaftale 
eller ej. En særskilt købsslutsed-
del vil også blive en del af kon-
ceptet – altså en slutseddel, hvor 
en forhandler køber en bil i ren 
handel af en kunde. Den er ofte 
efterspurgt blandt medlemmerne, 
og den fandtes også tidligere.

Endelig er en ny kommissionsaf-
tale under overvejelse, idet vi 
også har erfaret, at ganske man-
ge medlemmer ikke har helt styr 
på reglerne om kommissionssalg. 
Det skal bidrage til, at der opstår 

færre konflikter alene begrundet 
i aftalen.

Forhandlere tester ny slut-
seddel
Inden de reviderede slutsedler ud-
sendes, vil de blive prøvet af hos 
nogle forhandlere, så der kommer 
en viden om, hvorvidt de opleves 
bedre end de tidligere. Det bety-
der, at der kan luges ud i eventu-
elle fejl eller uhensigtsmæssighe-
der. Det er sælgerne, der sidder 
med slutsedlerne i dagligdagen, 
og de må derfor være de egentli-
ge eksperter i forhold til den dag-
lige brug.

Vi vender tilbage med yderligere 
information, når den endelige ud-
formning er klar. 

AutoBranchen Danmark arbejder 
på et revideret sæt slutsedler, som 
udsendes i løbet af efteråret.
 
Slutsedlerne skal revideres, fordi 
vi ønsker at imødekomme en ræk-
ke af de udfordringer, vi ser i for-
bindelse med de nuværende slut-
sedler. Det vil være rettelser, som 
er konsekvenser af den nyeste 
praksis fra bl.a. Ankenævn for Bi-
ler omkring f.eks. modeloplysnin-
ger, oplysninger om skader, bilens 
anvendelse samt andre præcise-
ringer. Der vil også blive plads til 
oplysninger i relation til person-
dataforordningen. 

Der vil blive mere plads på stan-
dardslutsedlen, så konkrete afta-
ler tydeligt kan beskrives med 
henblik på at skabe større sikker-
hed for såvel forhandleren som 
forbrugeren. Det skulle gerne be-
tyde, at der vil opstå færre kon-
flikter om forståelsen af den ind-
gåede aftale.

Jura
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Bilsalget ramt – mikrobiler vandt

// Mads Nørr Jørgensen, økonom i AutoBranchen Danmark

Det lange forhandlingsforløb om 
bilafgifter kan tydeligt ses på an-
tallet af nyregistreringer, der i sep-
tember er faldet med godt 22 pro-
cent i 2017 sammenlignet med 
2016. Det skal her understreges, 
at der er tale om antallet af nye re-
gistreringer i Det Digitale Motorre-
gister (DMR). Mange forhandlere 
har set en stor nedgang i antallet 
af nye handler i september 2017. 
Knap 20 procent af AutoBranchen 
Danmarks medlemmer har ikke 
solgt en eneste ny bil under for-
handlingerne.

Som det ses i tabellen, er det især 
salget af mellemklassebilerne, der 
har været hårdt ramt. Antallet af 
nyregistrerede store mellemklas-
sebiler i september 2017 er sam-

menlignet med samme måned sid-
ste år faldet med over 52 procent. 
Det vil være mellemklassebilerne, 
der får mest ud af sænkelsen af 
registreringsafgiften og det nye 
skalaknæk fra den 3. oktober 2017.

Salget af mikrobiler steg
Bilsalget har dog ikke ligget fuld-
kommen stille under forhandlin-
gerne. De forbrugere, der stadig 
ønskede en bil, valgte at købe en 
mikrobil. Mikrobilerne har hverken 
i regeringens forslag eller den en-

Anm.: Kategorien ”Øvrige” indeholder personbiler, som ikke tilhører et af segmenterne, samt de personbiler, hvor det 
ikke er muligt at se, hvilket segment de tilhører
Kilde: DMR, Danmarks Statistik og AutoBranchen Danmark

Antal nyregistrerede personbiler, september 2016 og 2017

delige aftale stået til at få gavn af 
omlægningen af registreringsafgif-
ten. Derfor var der ingen grund til 
at vente med at købe denne type 
bil - tværtimod. I september 2017 
udgjorde mikrobiler knap 40 pro-
cent af det samlede antal nyregi-
streringer. I samme periode i 2016 
udgjorde mikrobilerne kun 22 pro-
cent. Det svarer til en vækst i an-
tallet af nyregistrerede mikrobiler 
på 40 procent pga. de særlige om-
stændigheder i perioden.

September 2017 September 2016 Vækst
 Antal Andel Antal Andel

A - Mikro 5.731 39,9% 4.087 22,1% 40,2%

B - Mini 3.204 22,3% 5.164 27,9% -38,0%

C - Lille mellemklasse 2.134 14,8% 3.568 19,3% -40,2%

D - Stor mellemklasse 872 6,1% 1.804 9,8% -51,7%

E - Øvre mellemklasse 176 1,2% 310 1,7% -43,2%

F - Luksus 3 0,0% 8 0,0% -62,5%

M - MPV 653 4,5% 1.105 6,0% -40,9%

S - Sport 10 0,1% 24 0,1% -58,3%

J - SUV 1.466 10,2% 2.249 12,2% -34,8%

Øvrige 126 0,9% 180 1,0% -30,0%

Total 14.375 100% 18.499 100% -22,3%

Bilsalg
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AutoBranchens ArbejdsgiverFor-
ening vil levere fuld service til sine 
medlemmer. Det vil sige, at et 

Fleksibel og effektiv arbejdsgiverforening

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

ABAF

Case: 

Bilhuset Haldrup i Randers  
Bilhuset Haldrup oplever, at den 
hjælp de modtager, er skrædder-
syet til deres organisation.

”Når vi har behov for rådgivning, 
bistår ABAF os ud fra individuelle 
parametre, som bliver tilpasset 
vores organisation, og ikke ud fra 
låste skemaer og systemer. En-
kelte sager kan være komplekse 
med forskellige nuancer, men vi 
har altid fået en yderst kompetent 
rådgivning,” siger Rikke Skjold 
Pedersen og fortsætter:

”En ting er at tale om begrebet fuld 
service, men vi oplever det faktisk 
også i virkeligheden. Det er let at 
få kontakt til dem, og vi modtager 
hjælp med det samme. Vi mærker 
tydeligt en faglig stolthed og loya-
litet i deres arbejde, og vi stoler på, 
at de kan repræsentere os ved for-
skellige forhandlinger,” siger Rikke 
Skjold Pedersen.

Rikke Skjold Pedersen fra Bilhu-
set Haldrup i Randers fortæller, 
at de har skiftet fra Bilbranchen til 
AutoBranchens ArbejdsgiverFor-
ening, fordi de gerne ville være 
tættere på deres arbejdsgiverfor-
ening.

”Vi følte, at der var for lang af-
stand, hvilket gjorde det svært 
for os at få indflydelse. Det kan 
vi mærke forskel på nu. Hos 
ABAF bliver vi altid mødt af et 
åbent mindset og hjulpet på den 
bedst mulige måde,” siger Rikke 
Skjold Pedersen.

medlem af ABAF efter en enkelt 
samtale vil kunne få en løsning 
på problemstillingen af den jurist, 

der tog telefonen. Som arbejds-
giverforening er nøgleordene: pro-
aktiv, nærhed og tilgængelighed. 
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ABAF: Vi skal levere
AutoBranchens ArbejdsgiverFor-
ening vil være den foretrukne ar-
bejdsgiverforening i autobran-
chen, og derfor skal der leveres 
gode resultater for medlemmer-
ne, fortæller direktør Marietta Bak 
Seemholt og fortsætter:

”Medlemmerne siger i vores un-
dersøgelser, at de vil have en ar-

ABAF

Case: 

Bil & Co

Case: 

LAKexperten Greve

vores medarbejdere får en ny kon-
trakt fra den 1. januar,” siger Frank 
Hansen.

Selvom den nye overenskomst 
ikke kommer med store ændrin-
ger, har Frank Hansen tidligere 
oplevet, at deres arbejdsgiverfor-
ening ikke kunne se konstruktive 
løsninger på et spørgsmål, men 
det ser han allerede en forskel på 
nu hos AutoBranchens Arbejds-
giverForening.

rådgivning i forhold til kontrak-
ter og lignende,” siger Simon 
Hampen.

For Simon Hampen er det vig-
tigt, at arbejdsgiverforeningen 
er let at få fat på, så hans virk-
somhed kan få hurtig hjælp og 
rådgivning, når tiden presser.

”Jeg har som virksomhed brug for, 
at arbejdsgiverforeningen kan fin-
de nogle pragmatiske løsninger, 
og det har der været mangel på 
tidligere. Jeg har fået et andet ind-
tryk hos ABAF, hvor vi i fællesskab 
kan finde løsninger, der passer til 
os, og så går det også hurtigt med 
at finde den løsning,” siger han.

”Jeg lægger bare en besked, og 
så kan jeg forvente, at der bliver 
vendt tilbage med det samme. Det 
er en god service, og det er enormt 
vigtigt, at vi får hurtig rådgivning,” 
siger han.

Frank Hansen, der er partner i Bil 
& Co, er netop nu i gang med et 
skifte til AutoBranchens Arbejds-
giverForening. Selvom Bil & Co 
først officielt er medlem fra 1. ja-
nuar 2018, behøver de ikke be-
kymre sig om overgangen.

”Det er en sund øvelse for os, at 
vi nu får en total gennemgang af 
alle kontrakter med vores medar-
bejdere. Over tid kan der opstå 
fejl, så det får vi rettet op på, så 

Simon Hampen fra LAKexperten 
i Greve har i flere år være med-
lem af AutoBranchens Arbejdsgi-
verForening, og han ser arbejds-
giverforeningen som et stort plus 
for virksomheden.

”Vores arbejde ville være svært 
at løse uden dem. De er et stort 
plus, når vi har brug for juridisk 

bejdsgiverforening, der er tæt på 
og tilgængelig, og det arbejder vi 
hårdt på at være hver eneste dag.”

Det betyder, at der skal leveres, 
så medlemmerne har lyst til at 
blive i arbejdsgiverforeningen, og 
anbefale den til andre i branchen.

”Vi skal levere gode overenskom-
ster, og så skal vi kunne rådgive 

om problemer og udfordringer 
med det samme, så medlemmer-
ne ikke skal bruge tid på det ju-
ridiske arbejde selv,” siger Mari-
etta Bak Seemholt og tilføjer: 

”Vi er utrolig stolte af den positi-
ve respons, vi løbende får på 
både rådgivning og service, især 
når vi har personlig kontakt med 
medlemmerne."
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Kursus

Den 24. og 26. oktober udbyder 
AutoBranchens ArbejdsgiverFor-
ening kurser i ”Personalejura og 
overenskomstforståelse” i Vejle og 
Høje Taastrup. Kurset er gratis for 
medlemmer af AutoBranchens Ar-
bejdsgiverForening og koster et 

Lær mere om personalejura
- undgå ekstra omkostninger

// Marietta Bak Seemholt, direktør i AutoBranchens ArbejdsgiverForening

deltagergebyr på 500 kr. for ikke-
medlemmer af ABAF.

Kurset henvender sig til alle, der 
arbejder med HR-jura og persona-
leadministration, både ejere, direk-
tører, chefer og administrative med-

arbejdere, der ønsker at få større 
indsigt i vores overenskomster og 
de almindelige personaleadmini-
strative processer. Der er ingen be-
grænsning på, hvor mange der kan 
deltage for hver virksomhed.

Kursusdage: 

I Vejle foregår kurset den 24. oktober på Scan-
dic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle kl. 
08:30 – 13:00.

I Høje Taastrup foregår kurset den 26. oktober 
hos AutoBranchen Danmark, Skagensgade 1, 
2630 Taastrup kl. 08:30 – 13:00.

Tilmelding kan se på www.abaf.dk. For mere in-
formation kontakt advokatfuldmægtig Marc Ris-
vang på 31 16 93 84 eller mri@abaf.dk.
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Ram plet med Facebook-annoncering 
og video med mobilen

// Sebastian Feirup, digital redaktør i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmark er klar 
med næste etape i vores kursus-
række i digital markedsføring – 
denne gang med fokus på video 
og annoncering på Facebook – 
selvfølgelig skræddersyet til auto-
branchen. Der har været stor ef-
terspørgsel fra vores medlemmer 
efter de seneste kurser, og nu har 
du chancen igen.

Hvorfor skal din virksomhed 
deltage?
De digitale medier er vigtigere end 
nogensinde før, og på kurset læ-
rer du, hvordan sociale medier 
kan skabe en reel merværdi for 
din virksomhed. Du får helt kon-
krete værktøjer med hjem i ryg-
sækken, der kan styrke din virk-
somheds digitale tilstedeværelse 
og hjælpe jer med at booste jeres 
salg og markedsføring på de so-
ciale medier.

Hvem er kurset målrettet?
Hvis du arbejder med sociale me-
dier og markedsføring, er kurset 
perfekt til dig. Du har nogenlunde 
styr på de grundlæggende ting om-
kring sociale medier (særligt Face-
book) – måske har du leget lidt med 
at lave videoer og måske har du 
prøvet at booste opslag eller lave 
Facebook-annoncer. Nu vil du ger-
ne videre med markedsføring og 
synliggørelse af din virksomhed på 
de sociale medie og få mere ud af 
de aktiviteter I laver. Kan du nikke 
til ovenstående, så er dette kursus 
det helt rigtige for dig!

Hvad kan man lære på kur-
set?
Vi har fokus på Facebook-annon-
cer, der rammer plet, og på at lave 
lækre videoer på mobilen.

Konkret vil du lære følgende:
•	 at optage videoer på mobilen, 

redigere og poste dem på You-
Tube/Facebook

•	 at skrive gode og fængende 
statusopdateringer, der kan 
deles sammen med dine læk-
re videoer

•	 at arbejde professionelt med 
Facebook-annoncering (både 
boost og annoncering) og at 
lave landing pages, der sid-
der lige i skabet

•	 at udarbejde din virksomheds 
marketingsårshjul og en 6 
ugers content-kalender (vi-
deo, billeder, links, annoncer)

•	 at følge op på jeres indsatser 
med statistikker, KPI’er etc.

Hvem underviser?
Det vil igen være Social Selling 
Company, der underviser på kur-
set. Du kender dem måske fra vo-
res tidligere kurser i digital mar-
kedsføring, der var en kæmpe 
succes og blev overtegnet på re-
kordtid. Tidligere deltagere har 
været meget begejstret for kur-
serne, så du kan glæde dig til et 
kursus, hvor kvaliteten er i top! 

Kursusdage:
Vi har som tidligere kurser i hele 
landet og på flere forskellige tids-
punkter. Skynd dig at melde dig 
til – pladserne bliver revet væk:

•	 24. oktober i Taastrup  
kl. 9-15

•	 26. oktober i Silkeborg  
kl. 9-15

•	 2. november i Taastrup  
kl. 9-15 

•	 9. november i Silkeborg  
kl. 9-15

•	 22. november i Silkeborg  
kl. 9-15

Tilmelding:
Du kan tilmelde dig kurserne på: 
www.abdk.dk/digital 

Pris:
Prisen for kurset er kun 1.999 kr. 
+ moms og i prisen er der inklu-
deret morgenmad, kaffe og fro-
kost.

Kursus
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Udkast til ny ferielov
Ferielovsudvalget er kommet med en anbefaling og et udkast til en 
ny ferielov. Baggrunden for den nye ferielov er, at den skal følge de 
regler, der gælder for hele EU.

Med den nye lov sker optjening og afholdelse af ferien samtidig. I 
dag optjener man ferie fra 1. januar til 31. december til afholdelse 
1. maj til 30. april året efter. Det betyder, at en nyansat ikke får løn 
fra sin nuværende arbejdsgiver under det første ferieår. Dette æn-
dres i den nye ferielov, så ferie optjenes i samme år som den afhol-
des. Derved kan nye på arbejdsmarkedet holde betalt ferie allerede 
fra det første år, de er ansat.

Den nye ferielov forventes at træde i kraft den 1. september 2020.

Eksport af biler 
– løsningsforslag 
sendt til SKAT

Mange medlemmer har udfordrin-
ger med af få udbetalt eksportgodt-
gørelse på biler, der er eksporte-
ret. AutoBranchen Danmark har 
sammen med en række medlem-
mer holdt møde med SKAT i slut-
ningen af august og drøftet de ud-
fordringer, medlemmerne har. 
SKAT er åbne for samarbejde og 
forslag. På den baggrund er der 
sendt forslag til løsninger ind til 
SKAT om, hvad der er rimeligt og 
tilstrækkeligt at kræve af dokumen-
tation for udførelse samt hvordan 
man kan smidiggøre 14 dages reg-
len i samspil med det udvidede 
toldsyn til gavn for medlemmerne. 
SKAT vil drøfte sagerne internt.

Eksport af biler til lande uden for EU
SKAT har lavet en præcisering af reglerne for udstedelse og atte-
stering af EUR. 1 certifikater for brugte biler, der udføres til et land 
uden for EU.

Eksportører af brugte biler har pligt til at bevise, hvor bilen kommer 
fra. Der er krav om, at biler, der er under fem år gamle, skal have 
en leverandørerklæring og anden dokumentation, der beviser bilens 
oprindelse. For biler, der er over fem år gamle, er leverandørerklæ-
ringer også et krav. Hvis det ikke findes, skal der være en erklæring 
om bilens oprindelse, ekspertudtalelser og andet dokumentation for 
oprindelsen. De relevante myndigheder har mulighed for at forlan-
ge yderligere dokumentation, hvis dette skulle være nødvendigt. 
SKAT har derudover lov til at kontrollere regnskaber mv.
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Ny emmisionstest - WLTP 
(Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure)

// Eylem Ünüvar, advokat i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmarks politi-
ske arbejde foregår i øjeblikket på 
mange fronter. I europæisk-regi 
arbejdes der på højtryk for at få 
introduceret en ny emmisionstest. 
Som følge af emmisionsskanda-
len i 2015, hvor Volkswagen var 
frontløber, har typegodkendelses-
myndighederne arbejdet på at lave 
en test, der introducerer mere rea-
listiske testbetingelser til måling 
af forurening og CO2-emissioner 
end den tidligere forældede labo-
ratorietest - NEDC - New Euro-
pean Driving Cycle. Svaret er ble-

vet WLTP – Worldwide Harmoni-
zed Light Vehicle Test Procedure, 
der trådte i kraft den 1. septem-
ber 2017.

Den største forskel i forhold til det 
tidligere system er, at de nye ty-
per biler bliver nødt til at gennem-
gå en rigtig kørselstest, før de bli-
ver godkendt. Tidligere var kun 
en laboratorieundersøgelser nød-
vendig. Den nye test vil give et 
langt mere præcist grundlag for 
beregning af bilens brændstoffor-
brug og emissioner.

Selvom den nye test lover at le-
vere mere nøjagtige data om bi-
lens ydeevne, vil overgangen til 
WLTP sandsynligvis skabe en del 
forvirring og uønskede negative 
virkninger for alle i startfasen – 
både for forhandlere og forbruge-
re. I overgangsordningen vil det 
selvfølgelig være forbrugerinfor-
mation, beskatning og bilmærk-
ning, der vil være i fokus, og Auto-
Branchen Danmark vil arbejde på 
at holde vores medlemmer infor-
meret løbende. 

WLTP vil gælde for alle 
nye bilregistreringer fra 
september 2018.

Producenter kan allerede begynde at 
anmode om WLTP-godkendelser for 
nye biltyper, når lovgivningen træder i 
kraft i EU (ikke tidligere end juli 2017).

EU-foranstaltninger giver mulighed 
for at have et begrænset antal 
usolgte køretøjer på lager, for biler 
der blev godkendt under den gamle 
test (NEDC), der skal sælges det 
følgende år. Dvs. indtil september 
2019.

WLTP vil officielt gælde for nye typer af biler fra septem-
ber 2017. De nye typer af biler er køretøjsmodeller, der 
er introduceret på markedet for første gang.

Hvornår vil WLTP ændringerne finde sted?
Overgangen til WLTP vil ske i tre faser

EU
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Har du styr på, hvordan du og 
dine medarbejdere er dækket 
ved sygdom eller tab af er-
hvervsevne? Det har de færre-
ste, før det er for sent. 

AutoBranchen Danmark har valgt 
at fortsætte samarbejdet med Da-
nica Pension i form af en frivillig 
rammeaftale. Det betyder, at du 
og dine medarbejdere er sikret 
fordelagtige priser og vilkår på je-
res pensionsordning, og at I med 
Danica Pension får en professio-
nel og kompetent samarbejdspart-
ner på pensionsområdet. Det gæl-
der eksempelvis i forhold til hånd-
tering af ”Tab af Erhvervsevne”, 
men også på en række andre 
punkter.

Med en pensionsaftale i Danica 
Pension får I:
•	 ekstra lave administrations-

omkostninger
•	 attraktive rabatter på forsik-

ringer 
•	 branchens bedste sundheds-

løsning, hvis der sker noget 
med dine medarbejdere 

•	 svar på, om I er rigtigt dæk-
ket med et online pensions-
tjek, hvor Danica Pension kon-
takter jer, hvis der er noget, I 
bør ændre  

•	 markedets bedste onlineløs-
ninger – så I nemt kan admi-
nistrere pensionsaftalen og 
følge med i pensionen på mo-
bilen

Autobranchens ansatte rammes også af alvorlig sygdom

// Danica Pension

AutoBranchen Danmark er i lø-
bende i dialog med Danica Pen-
sion, så vi sikrer, at aftalen også 
i fremtiden bliver tilpasset pensi-
onsmarkedet og lovgivningen. 
AutoBranchen Danmarks pensi-
onstilbud skal altid være attraktivt 
og konkurrencedygtigt.

Lang tids sygdom er desværre 
aktuel for mange danskere. Mere 
end hver femte mand og næsten 
hver tredje kvinde bliver i løbet af 
deres arbejdsliv så syge, at de 
mister evnen til at arbejde i tre 
måneder eller mere, viser en ana-
lyse fra Danica Pension.

Det betyder, at 600.000 danskere 
står til at blive sygemeldt fra ar-
bejdet i tre måneder eller mere. 
En sygemelding, der ikke bare har 
store personlige omkostninger, 
men som også kan få betydelige 
omkostninger for virksomheden.

”Når sygdom rammer, er det vig-
tigt, at både personen og virksom-
heden får den rette rådgivning gen-
nem hele forløbet, så man får den 
bedste hjælp til hurtigst muligt at 
komme tilbage til arbejdet, og sam-
tidig er sikret en månedlig indtægt” 
siger Lars Pentti Jensen, afdelings-
direktør i Danica Pension.

Samarbejde med Danica Pen-
sion
AutoBranchen Danmark arbejder 
derfor sammen med Danica Pen-

sion om at tilbyde medlemmerne 
attraktive pensionsordninger for 
deres medarbejdere, så de bl.a. 
får hjælp under sygdom og er dæk-
ket ved tab af erhvervsevne.

”1,1 mio. danskere burde hvert 
år få tjekket deres pensionsord-
ning, fordi der sker en ændring i 
deres liv. Men de færreste får 
gjort det, selvom vi kan se, at 
76% af dem, der laver et tjek, fak-
tisk ender med en bedre dækning 
uden at skulle betale mere” ud-
taler Lars Pentti Jensen.

En pensionsordning for bran-
chen
AutoBranchen Danmark har sam-
men med Danica Pension skræd-
dersyet en pensionspakke til net-
op vores branche.

Hvis du vil ringes op for en gen-
nemgang af din virksomheds pen-
sionsaftale, eller høre mere om 
de konkrete tilbud og fordele, I har 
adgang til som medlem af Auto-
Branchen Danmark, kan du kon-
takte Leder af Medlemsservice & 
Salg Henrik Bitzer på 26 30 06 26 
eller ringe direkte til Danica Pen-
sion på 7013 2323.

Fordelsaftale
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Nyt

Annonce

AUTOMOBILFORRETNING 
KØBES

Nybilsforhandling – eller brugtvogns-
forretning – i Storkøbenhavn købes, 
(eventuelt partnerskab eller forpagtning).

Køberne er et interessentskab, hvoraf 
en af deltagerne er en professionel 
branchemand.

Alle henvendelser vil blive behandlet 
med fuld diskretion.

Niels Henrik Christensen, Advokat (H)
Telefon: 25 32 12 13
E-mail: Nielshenrikcc@yahoo.dk

Den 1. november starter Ole Møl-
ler som ny leder af AutoBranchens 
VidenCenter. Ole Møller kommer 
fra en stilling som servicechef hos 
Audi i Gladsaxe. Han har tidligere 
været leder af afdelinger for garan-
ti, teknik og service på eftermarke-
det, har praktisk erfaring som værk-
fører og mekaniker og en uddan-
nelse som automekaniker. Derfor 
kender han både behovene i for-
retningerne og kravene fra impor-
tørerne og bilproducenterne. 

Ole Møller ser frem til at øge dialo-
gen med virksomhederne og for-

Ole Møller ny leder af 
AutoBranchens VidenCenter

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

tælle om sine tanker og idéer om, 
hvordan man kan sikre branchens 
overlevelse i fremtiden. 

Den nye leder af AutoBranchens 
VidenCenter vil gerne udfordre tan-
kegangen om, hvordan vi plejer at 
arbejde, og sammen med bran-
chen, vil han tale åbent om de ud-
fordringer, branchen står overfor.

Et af de spørgsmål, Ole Møller især 
har arbejdet med, er, hvordan man 
kan skabe en forretningsmodel, der 
skaber tilfredshed hos kunderne og 
medarbejderne, og som samtidig 

lever op til de krav og retningslin-
jer, der er for arbejdet i branchen, 
og som skaber en positiv bundlinje 
hos virksomhederne.
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Siden maj måned har flere end 
100 medlemmer kæmpet om tit-
len som vinder af AutoBranchen 
Danmark Finans Open 2017, der 
er blevet til i et samarbejde med 
Santander, Mondux og AutoCon-
cept. Efter to indledende runder i 
henholdsvis. Mariagerfjord og Fa-
rum og en semifinale i Nyborg tog 
13 dygtige finalister turen til Banco 
Santanders golfbane udenfor 
Madrid. Her spillede de over to 
dage finalen i golfturneringen, og 
der var meget mere end bare golf 
på programmet.

”Vi vil gerne give vores medlem-
mer en mulighed for at kombine-
re sport, sammenhold og profes-
sionelle relationer. I pauserne mel-
lem spillet har medlemmerne kun-
ne dele deres historier og erfarin-
ger, og det netværk kan forhå-
bentlig være med til at styrke bran-
chen,” fortæller Henrik Bitzer, der 
er leder af Medlemsservice og 
Salg i AutoBranchen Danmark.

Tæt på medlemmerne
For AutoBranchen Danmark er der 
også mange fordele ved at være 
sammen med medlemmerne over 
flere dage til golfturneringen.

”Det er en unik mulighed for os  til 
at komme tæt på vores medlem-
mer, og takket være vores sam-
arbejdspartner Santander kan vi 
skabe en god ramme og en flot 
afslutning på turneringen,” siger 
Henrik Bitzer.

Golfturneringen var også en mu-
lighed for, at AutoBranchen Dan-
marks nye administrerende direk-
tør Gitte Seeberg kunne møde en 
række medlemmer, der kunne for-
tælle mere om branchen.

”Det har været en stor fornøjelse 
at være sammen med nogle af 
vores medlemmer, der har vist, at 
de både har evner indenfor biler 
og golf. Jeg har hørt nogle spæn-
dende historier, som jeg tager med 

mig videre i arbejdet, og selvom 
golf er en helt ny disciplin for mig, 
så har jeg fået blod på tanden til 
mere,” siger Gitte Seeberg.

Nyt netværk
Det blev Jonas Faaborg Poulsen 
fra P. Christensen i Kolding, der 
løb med sejren, og det var en glad 
vinder, der kunne tage trofæet 
med hjem.

”Det var en virkelig god tur med 
spændende aktiviteter, og når man 
så kan kombinere det med at vin-
de turneringen, så er det jo bare 
ekstra flødeskum på kagen,” for-
tæller den nykårede vinder.

Det var første gang, at Jonas Fa-
aborg Poulsen deltog i turnerin-
gen, og han fremhæver, at turen 
ikke kun handler om at spille golf, 

Mere end en golfturnering

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark
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Morten Backhausen

Bjørn Langer og Henrik Bitzer
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men også om at danne nye rela-
tioner med de andre medlemmer.
”Jeg har lært mange andre med-
lemmer at kende, og det nye net-
værk betyder rigtig meget. Vi er 
kolleger, og vi har alle samme in-
teresse og mål, så vi kan både 
sparre om vores fælles udfordrin-
ger, men også hjælpe hinanden 
ved for eksempel at anbefale hin-
anden til kunderne,” siger Jonas 
Faaborg Poulsen.

Han glæder sig allerede til næste 
år, hvor han skal forsvare titlen, 
og selvom han ikke lå i toppen i 
de indledende runder, så tog han 
hele holdet med storm og tog sej-
ren i Madrid.

”Det viser bare, at man aldrig skal 
give op,” siger Jonas Faaborg 
Poulsen.

Jonas Faaborg Poulsen

Peter Guldahl Clausen

Thomas Rafn-Larsen
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AutoBranchen Danmark Finans 
har i samarbejde med Santander 
Consumer Bank gjort vores finan-
sieringsmodel endnu mere attrak-
tiv for AutoBranchen Danmarks 
medlemmer. Det betyder blandt 
andet en stigende bonussats, der 
er endnu mere fordelagtig for med-
lemmerne. Ændringerne trådte i 
kraft den 1. oktober 2017.

Hvis du vil høre mere om Auto-
Branchen Danmark Finans kan 
du kontakte konsulent Flemming 
Ransborg på 53 88 35 55 eller 
fr@abdk.dk.

Flere fordele ved AutoBranchen Danmark Finans

Nyt

Grundlæggende Lederuddannelse
Til dig, der er nyudnævnt leder, går med ledelse-
sambitioner eller måske bare føler, at du har brug 
for en lederuddannelse

Opstart: Uge 48

Bilsælgeruddannelsen
Til dig, der er bilsælger og ønsker at opkvalificere 
dig. Eller dig, der er ny i autobranchen eller har 
en fortid som mekaniker eller lagerekspedient.

Opstart: Uge 41
Næste ledige hold primo marts 2018.

Handelselev AUTO
Til dig, der arbejder på reservedelslageret, i salgs-
afdelingen eller i kundemodtagelsen/værkstedet, 
som gerne vil øge kompetencerne indenfor salgs-
teknik, kundeadfærd, markedsføring, autobran-
chen mv.

Løbende tilmelding og opstart.

Autobranchens Akademiuddannelse
Løbende optag. Næste modul er ”Ledelse i prak-
sis” i uge 9, 2018.

Autouddannelser på Business College Syd i Mommark

Kontakt uddannelsesleder Johnny Nedergaard på mail jn@bcsyd.dk eller 42 74 38 00
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Kalender
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Bliv opdateret, tjek kalenderen på vores hjemmeside. 
www.autobranchendanmark.dk/kalender
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Nye medlemmer
Porsinggaard Biler
Bredvadmøllevej 15
8740 Brædstrup

Auto Perfekt
Torslundevej 60A
4520 Svinninge

AJ Autolakering ApS
Frydensbergvej 27
3660 Stenløse

Dannevang Auto ApS
Hobrovej 335
8920 Randers NV

Thomsens Auto A/S
Lundsbjerg Indstrivej 19
6200 Åbenrå

Carma Car ApS
Axel Kiers Vej 18S
8270 Højbjerg

M. Schøler Automobiler ApS
Frederiksdalvej 2
8940 Randers SV

Stabilo ApS
Silkeborgvej 2
8700 Horsens

Autoteknik Særslev
Vestergade 81
5471 Søndersø

August  - oktober 2017
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Lav annoncepris

100% ejet af danske bilforhandlere med 
mere end 500.000 besøgende pr. måned

En af Danmarks største portaler for brugte 
biler og motorcykler

Trafikskabende redaktionelt indhold som 
biltest, nyheder og forbrugerguides


