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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

Nye og friske øjne er en styrke
// Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark 

Vi hører ofte, at arbejdsgiverne i 
autobranchen, og for så vidt også 
i andre håndværksfag, har pro-
blemer med at skaffe kvalificeret 
arbejdskraft.

For et par måneder siden havde 
vi en god debat på AutoBranchen 
Danmarks årsdag om rekruttering 
og fastholdelse af medarbejdere. 
Et af indsparkene handlede om 
kvinder i branchen. ”Hvis vi ikke 
kigger mod kvinderne, afskærer 
vi os fra 50 procent af rekrutte-
ringspotentialet,” lød et argument 
fra Ejgild Christensen, STS Biler 

Noget tyder på, at det udsagn har 
en vis tyngde. Til denne udgave 
af NYT fra AutoBranchen Dan-
mark har vi talt med kvinder i fle-
re grene af branchen. Alle synes 
at have noget at bidrage med, og 
alle synes at have højnet niveau-
et på deres arbejdsplads. Det gæl-

der både fagligt, socialt og så san-
delig også arbejdsklimaet i virk-
somheden. 

Jeg vil opfordre virksomhederne 
til at forsøge at knække koden og 
gå lige så målrettet efter kvinder-
ne som efter mændene, når I skal 
ansætte medarbejdere i fremti-
den. Det handler blandt andet om 
at gøre de unge mennesker op-
mærksomme på, at branchen har 
udviklet sig. Det er ikke det sam-
me job som for 30 år siden.

DM i Skills 2018 er netop over-
stået. Begivenheden hvor unge 
mennesker under uddannelse vi-
ser, hvor dygtige de er til deres 
håndværksfag. Her er det glæde-
ligt, at der også er kvinder tilmeldt 
konkurrencerne i vores fag.

Her fra organisationen vil vi hjæl-
pe jer, hvor vi kan, og vi vil gerne 

høre jeres gode historier, så vi kan 
formidle dem videre til resten af 
branchen. 

I modtager  fra tid til anden en mail 
fra AutoBranchen Danmark, hvor 
vi stiller jer spørgsmål om relevan-
te emner. Det gør vi for at styrke 
vores viden om jeres virksomhe-
der, og hvad der optager jer. Af 
samme grund vil vi i 2018 samle 
både forhandlere og autolakerere 
til medlemsmøder rundt om i lan-
det. Sammen bliver vi stærkere, 
og sammen kan vi bedst hjælpe 
jer. Derfor vil jeg opfordre til, at flest 
muligt svarer på undersøgelserne 
og flest muligt møder op til med-
lemsmøderne.

Endnu en gang - Godt nytår.

Adm. direktør Gitte Seeberg
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Chefen hedder Malene

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 blevet henvist biler til medlemmernes værksteder for 18 mio. kr. 

Ring og hør mere på 33 68 83 00
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Chefen hedder
// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Hos Opel i Middelfart er eftermar-
kedschefen en kvinde. 

Det er usædvanligt i en autobran-
che, hvor kvinderne traditionelt er 
i markant undertal. Men på ar-
bejdspladsen tæt ved Lillebælts-
broen er sygefraværet halveret i 
takt med, at Malene Hasselbalch-
Holm har tilført bløde værdier til 
værkstedet.

For to år siden kom den unge 
kvinde fra en stilling som produkt-
udvikler i et forsikringsselskab. 
Nu er hun eftermarkedschef i en 
mandeverden, hvor kvinderne 
plejer at sidde i bogholderiet el-
ler med anden administration.

”Medarbejderne tænkte måske 
”hvad er nu det for noget”, da de 
fik besked om, at jeg blev ansat. 
Men jeg er blevet taget rigtigt fint 
imod. Her betyder ledelsens op-
bakning også meget”, siger Ma-
lene Hasselbalch-Holm, der blev 
ansat hos Bilcentret – A. Nielsen 
A/S som en del af et velforberedt 
generationsskifte. Når Allan Niel-
sen lader sig pensionere om en 
håndfuld år, er det planen, at Ma-
lene skal overtage størstedelen 
af forretningen.

Klap på skulderen
Alle på værkstedet fik nyt arbejds-
tøj, da eftermarkedschefen var trådt 

Kvinder i branchen

til. Med hendes ord så det gamle 
”frygteligt” ud, og hun ville have at 
medarbejderne skulle se godt ud 
og føle sig stolte. Med det havde 
de bløde værdier gjort deres indtog 
på værkstedet.

”Det ligger mig ikke helt nemt at 
spørge til børnenes fødselsdage 
og den slags, men jeg øver mig 
på det og bliver bedre og bedre 
til det. Det er en fordel, at man 
lige får taget temperaturen på 
medarbejdernes trivsel. Tekniker-
ne på værkstedet har også brug 
for det. De anerkender, at de har 
manglet at få et kærligt klap på 
skulderen fra tid til anden,” siger 
Malene Hasselbalch-Holm.

Det kan de måske ikke med en 
mand,” siger hun og tilføjer. 

”Vi er blevet bedre til at anerkende 
og give et klap på skulderen. Jeg 
tror, at der går mange talenter rundt 
i vores branche, som ikke bliver an-
erkendt nok for deres arbejde.  For 
mig er det en succes, hvis medar-
bejderne føler, at der er brug for 
dem, og at deres indsats bidrager 
til firmaets succes.”

Jeg tror, at det er rigtigt vigtigt, 
at vi får fjernet barriererne om, at 
autobranchen er en mandeverden

Faldet i sygefraværet er et hånd-
gribeligt bevis på, at det går godt 
med trivslen. 

Om det skyldes hendes køn eller 
den anden erhvervsbaggrund, tør 
Malene Hasselbalch-Holm ikke gis-
ne om, men hun er sikker på, at 
medarbejderne oplever en anden 
ledelsesstil end tidligere.

”Jeg håber, at medarbejderne vil 
sige, at de kan gå til mig med alt. 

Malene
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Kvinder i branchen

Behøver ikke vide alt
Den fynske kvinde er vokset op 
med biler, men hun har ikke haft 
den helt naturlige interesse for de 
firehjulede, og hun kender heller 
ikke hele kongerækken af bilmo-
deller som mange mænd gør.

Nu ved hun, at det heller ikke er 
nødvendigt. 

”Jeg er ikke tekniker og skal ikke 
vide alt. Vi har dygtige medarbej-
dere på alle mulige fronter, så jeg 
behøver ikke den lange historik, 
selv om jeg i begyndelsen troede, 
at jeg var nødt til at skaffe mig vi-
den om det hele.”

I sin tid i forretningen har Malene 
Hasselbalch-Holm set to ansøg-

ninger fra kvindelige mekanikere, 
men desværre er de kommet på 
tidspunkter, hvor der ikke var le-
dige pladser i virksomheden. Ikke 
desto mindre vil hun meget gerne 
ansætte kvinder, når lejligheden 
byder sig.

”Jeg tror, at det er rigtigt vigtigt, 
at vi får fjernet barriererne om, 
at autobranchen er en mande-
verden."

Særligt ville en kvindelig service-
rådgiver være i høj kurs. Det mær-
ker hun fra tid til anden i dialogen 
med kunderne.

”Det giver en god dynamik i vores 
team, at begge køn er repræsen-
teret. Vi supplerer hinanden godt 

i dialogen med kunderne, og værk-
føreren og jeg bytter gerne roller, 
hvis vi kan mærke, at det giver 
god mening overfor den enkelte 
kunde,” siger hun.

Malene Hasselbalch-Holm er ble-
vet inviteret indenfor i et eftermar-
kedsudvalg i Opel Danmark, hvor 
man synes det er forfriskende, at 
hun kommer med nye øjne på 
branchen. Generelt føler hun sig 
godt modtaget i branchen, men 
hun har mødt enkelte kunder, som 
er skeptiske overfor hendes viden 
og hellere vil tale med en mand. 
Så må hun forklare kunden, at 
hun er fuldt på omgangshøjde 
med situationen, og så er alt som 
regel i orden igen.

Malene Hasselbalch-Holm
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Nu også dårlige hårdage på værkstedet

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Der er orden på værkstedet og 
flotte biler, når Diddi Jakobsen 
skruer på Toyotaer hos STS Biler 
i Herning.

Den 25-årige kvinde trådte ind på 
værkstedet for fem år siden. Hun 
er glad for sin mekanikeruddan-
nelse, og selvom kræfterne nok 

ikke er de samme som hos mæn-
dene, mærker hun tydeligt, at hun 
som kvinde bestemt har noget at 
byde ind med i den mandsdomi-
nerede verden.

”Jeg tror, at vi kvindelige mekani-
kere er mere grundige. Bilerne er 
pænere, når de bliver afleveret til 

kunden. De er støvsuget bedre, 
hjulene er pænere vasket og bilen 
er i det hele taget bare mere ryd-
delig,” forklarer Diddi Jakobsen.

Den kvindelige mekaniker kan 
klappe sig selv på skulderen over, 
at hendes grundighed på arbejds-
kortet er blevet indført som en ar-

Kvinder i branchen

Diddi Jakobsen
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Holstebro

Herning

Ikast

Lemvig

Mændene synes faktisk 
også, det er meget 
sjovt, at der nu kan 
være snak om dårlige 
hårdage og om neglelak

bejdsregel på værkstedet. Nu skal 
alle udfylde kortet med samme 
akkuratesse, så værkføreren præ-
cis ved, hvad der er sket med den 
pågældende bil.

Diddi Jakobsens arbejdsgiver STS 
Biler har knækket koden og har 
mere end en håndfuld kvinder an-
sat i bil-relaterede stillinger. Kun-
deansvarlig afdelingsleder, ser-
vicerådgiver, servicechef, to me-
kanikere og en mekanikerlærling.

”Her i virksomheden havde de haft 
en anden lærling før mig. Hun har 
nok banet vejen. På skolen var 
det mere usædvanligt, og jeg skul-
le virkelig vise, at jeg ville det og 
var bedre end drengene,” siger 
Diddi Jakobsen med særligt tryk 
på ordet virkelig.

I dag kan værkstedets nye elev bru-
ge Diddi Jakobsen til råd og vejled-
ning. Det har de begge gavn af. 

”Tonen her på værkstedet er ikke 
længere så hård som den var, da 

jeg begyndte. Det er alle glade 
for. Mændene synes faktisk også, 
det er meget sjovt, at der nu kan 
være snak om dårlige hårdage og 
om neglelak,” fortsætter hun med 
et grin.

Med en far, som er entreprenør 
og en mor, der er pædagog, lå det 
ikke lige i generne, at Diddi Ja-
kobsen skulle være automekani-
ker. Og så alligevel. To brødre kø-
rer motorsport og Diddi var med 
til at skrue på deres biler i sin fri-
tid. Hendes storesøster er udlært-
lastvognsmekaniker. Hun har i 
dag skiftet spor og er reservedels-
ekspedient.

”Jeg er rigtig glad for mit arbejde, 
men derfor kunne jeg alligevel 
godt overveje at videreuddanne 
mig. Det kunne fx være til auto-
teknolog eller maskinmester,” si-
ger Diddi Jakobsen.

Diddi Jakobsens arbejdsgiver STS 
Biler har til huse i Holstebro, Her-
ning, Lemvig og Ikast.

STS Biler har til huse 
i Holstebro, Herning, 

Lemvig og Ikast.

Kvinder i branchen
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Kvinder i branchen

Du skal kunne 
tåle jargonen

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark
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Kvinder i branchen

37-årige Camilla Grann er vok-
senlærling hos Pierre.dk i Kolding. 
Hun er kreativ. Har en mangeårig 
kærlighedsaffære med biler og er 
vild med farver. 

Man kan sige, at uddannelsen til 
autolakerer faktisk lå lige til høj-
rebenet for Camilla Grann, men 
det var først efter en tur på kon-
tanthjælp og en snak med kom-
munen om mulighederne, at hun 
slog ind på den karriere. Det blev 
til tre år hos en lokal autolakerer, 
og da hun senere kom til Pierre.
dk, var beskeden, at hun måtte 
tage uddannelsen.

”Jeg havde egentlig ikke troet, at 
jeg skulle have en uddannelse,” 
siger Camilla Grann.

”Det får jeg nu, og jeg er glad for 
det. Jeg håber, at jeg kan blive her, 
når jeg er færdig med uddannel-
sen til november,” fortsætter hun.

Blandt bygningsmalere er der 
mange kvinder, og i autobranchen 
er det også blandt lakererne, at 
kvinderne har fået mest fat. Alli-
gevel mener Camilla Grann ikke, 
at det er et fag for alle kvinder.

”Man skal kunne tåle jargonen. 
Tonen kan være hård, og man 
skal virkelig kunne give igen. Man 
skal kunne sige fra, for der kom-
mer nogle kommentarer.”

”Jeg befinder mig bedst med, at 
man ikke pakker tingene ind, men 
siger det, som det er. Måske der-
for arbejder jeg bedst sammen 
med mænd,” siger hun. 

Man får ikke Camilla Grann til at 
sige, at hun er dygtigere end sine 
mandlige kolleger. Men hun vil 
gerne røbe, at hun er mere om-
hyggelig – særligt når der skal la-
ves en grundig afdækning før en 
maleopgave.

”Når vi fx får en Lamborghini ind, 
er det mig, der skal dække den af 
og slibe den. Det er en spænden-
de opgave, selv om man sagtens 
kan blive nervøs, når man ved, 
hvor dyr en investering, man står 
med i hænderne.”

”I det hele taget er det sjovt at få 
noget helt smadret ind på værk-
stedet og så sende samme bil ud 
af døren, når den simpelthen ser 
skidegodt ud,” fortsætter Camilla 
Grann.

Omhyggeligheden dækker også 
over rengøring af værkstedet. Med 
en kvinde på malerværkstedet, er 
der tilsyneladende større sand-
synlighed for et rent værksted. 

”Jeg kan ikke leve med rod, så 
jeg rydder op, og det bliver da 
også altid bemærket. Vores mand-
lige svende roder virkelig. Der går 
ikke noget af mig for at rydde op 
efter dem, så det gør jeg som re-
gel uden at kommentere det.”

Camilla Grann går i skole på Col-
lege 360 (Teknisk Skole i Silkeborg).
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AutoConcept Insurance AB    tel: 89 88 22 71    info@autoconcept.dk    www.autoconcept.dk 

Med vores brugtvognsgarantier og forsikringsløsninger bliver købet af bil meget 
enklere og det at eje bil mere trygt for dine kunder – og du får flere handler i hus!

Gratis PT
Gi’ os et ring, så booker vi en Personal Trainer, som hurtigt hjælper dig med at 
vende reklamationsomkostninger til indtægter og håndslag på flere handler.

Your Insurance Provider

Det betaler sig!

Når du sælger vores garantiforsikringer

RING
89 88 22 71

Så kan du høre mere!



Branchen kan blive 
langt bedre til det med kvinder

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Autobranchen kan blive langt bed-
re til at ansætte kvinder og til at 
sælge biler til kvinder.

Det mener Benedicte Engel, der 
er ejer og redaktør af hjemmesi-
den og biluniverset kvindernes-
bilmagasin.dk og har en lang er-
faring i autobranchen – også som 
sælger.

”Selvfølgelig har I brug for flere 
kvinder. Jeg ville gå efter at få 
dem ansat i alle grene af virksom-
heden, hvis jeg var forhandler,” 
siger Benedicte Engel og peger 
på en analyse fra 2015. Den vi-
ste, at 40 procent af alle beslut-
ninger om bilkøb bliver taget af 
kvinder.

”Kvinderne vil mere og mere selv. 
Der er mange singlekvinder, som 
også vil have en bil, og de gider 
ikke blive talt ned til af sælgeren. 
Måske har hun selv på forhånd 
undersøgt en masse om bilen og 
har sparet op længe. Så vil hun 
ikke bare spises af med den lille 
kedelige bil henne i hjørnet af 
salgslokalet. Den fejl begår man-
ge mandlige sælgere stadig, og 
det ville en kvindelig sælger aldrig 
gøre,” fortsætter Benedicte Engel.

Hun har selv solgt biler i en årræk-
ke, og husker det nærmest som 
om hun var gæst i en meget mands-
domineret verden. Det mandsdo-
minerede mener Benedicte Engel, 
at branchen skal ryste af sig, og 
så skal man fortælle kvinderne om 
de ”bløde fordele”, der er som an-
sat i autobranchen.

”I skal gøre jer lækre overfor kvin-
derne. Tale til dem der, hvor de er. 
Ganske som der blev talt om på 
AutoBranchen Danmarks årsdag. 
Jeg tror, at mange kvinder ville 
være en fremragende arbejdskraft, 
men på grund af fordomme er der 
kun meget få, som søger ind.”

Benedicte Engel kommer fra en 
familie med mange år i branchen. 
Da hun fortalte sin far, at hun ville 

gå samme vej, vendte han tom-
melfingeren ned – mente ikke, at 
det var noget for hende. Derfor gik 
der nogle år, før hun tog skridtet.

Nu arbejder hun med sit bilunivers 
for at bygge bro mellem kvinder 
og bilbranchen. Hun har bilarran-
gementer kun for kvinder og tilby-
der blandt andet at være person-
lig shopper for kvinder, der står 
overfor et bilkøb. En af ambitio-
nerne er desuden at skabe et net-
værk for kvinder i autobranchen. 
En workshop for bilsælgere er 
også undervejs. Her skal sælger-
ne lære at sælge biler til kvinder.

Kvinder i branchen

Benedicte Engel
Ejer og redaktør
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KORT•NYT

Leveringsomkostninger 
skal inkluderes i salgspris

Erhvervsministeriet har udsendt 
en ny prismærkningsbekendtgø-
relse. Allerede fra 1. januar 2018 
er der nye krav om, at der skal gi-
ves oplysning om første registre-
ringsår ved brugte biler samt fa-
brikationsår.

Fra 1. april 2018 skal prisen på 
motorkøretøjer være inklusiv leve-
ringsomkostninger. Det vil sige, at 
der fremover skal oplyses en sam-
let pris, uden at leveringsomkost-
ningerne er specificeret. Beløbet 
for levering er for nye biler 3.980 
kr. i 2018, og det skal derfor inklu-
deres i prisen, både den skiltede 
og den annoncerede salgspris. 

SKAT: Ny vejledning vedr. eksportgodtgørelse

SKAT har sendt en ny vejledning ud til virksomheder, som sælger kø-
retøjer til eksport. Vejledningen kommer efter en lang række sager og 
problemstillinger, som AutoBranchen Danmark også har gjort opmærk-
som på. Vejledningen siger, at for at få udbetaling af eksportgodtgø-
relse, skal et køretøj være afmeldt Køretøjsregistret, og SKAT skal 
have modtaget dokumentation for, at køretøjet er eksporteret. God-
kendelsen forudsætter, at dokumenterne er udfyldt korrekt. Det bety-
der for eksempel, at salgsfakturaer skal leve op til momslovens og 
bogføringslovens regler om fakturering, og at virksomheder skal have 
udfyldt fragtdokumenter i overensstemmelse med CMR-lovens ret-
ningslinjer (lov om fragtaftaler ved international vejtransport).

Ny købelov på vej – høring i gang
AutoBranchen Danmark har indsendt et høringssvar til Justitsmini-
steriet om EU-Kommissionens forslag til en ny købelov. I hørings-
svaret gør vi blandt andet opmærksom på, at der er en problematik 
i forslaget, der ikke skelner mellem brugte varer og fabriksnye varer. 
Det er sælgeren, der har bevisbyrden, og da man ikke kan forvente 
det samme af en brugt vare som af en ny, vil det give udfordringer, 
da den såkaldte formodningsperiode foreslås udvidet fra de seks 
måneder, vi kender i dag, til 24 måneder. AutoBranchen Danmark 
følger lovgivningsprocessen tæt inden vedtagelsen i både EU og i 
Folketinget. 

Ny vejledning om syn af køretøjer

Færdselsstyrelsen har offentliggjort en ny Vejledning om syn af kø-
retøjer. Den opdaterede vejledning har fået detaljerede regler på dæ-
kområdet, der blandt andet også gør op med dæktætning. Det er 
ikke tilladt at tilføre tætningsmiddel til præventiv tætning af dæk, dog 
undtaget dæk monteret på køretøjer med en tilladt hastighed på ikke 
over 40 km/t.

Nyt styresignal om leasing

Ændringer i en leasingaftale på 
forholdsmæssig afgift giver ikke 
SKAT ret til at kræve fuld registre-
ringsafgift. Det har Højesteret be-
stemt i en sag og dermed under-
kendt en dom fra Vestre Lands-
ret. SKAT har udsendt et nyt sty-
resignal, der tager højde for dom-
men. Styresignalet præciserer 
praksis om begreberne køberet 
og –pligt samt anvisningsret- og 
-pligt og standardaftaler på lea-
singområdet. Styresignalet kan 
læses på SKATs hjemmeside.
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Nye medlemsmøder skal styrke branchen

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

AutoBranchen Danmark forbere-
der en stribe nye medlemsmøder 
i 2018, som skal styrke dialogen 
og branchen.

Formålet er at komme rundt i hele 
autobranchen, så der vil blive ar-
rangeret møder med såvel for-
handlere som virksomheder i ef-
termarkedet med henblik på at 
komme tættere på medlemmers 
hverdag og bl.a. diskutere, hvor 
de politiske indsatser skal styrkes.
Der sker meget i autobranchen, 
og på samme måde er der sket 
meget i brancheorganisationen. 
Derfor har bestyrelsen og ledel-
sen i AutoBranchen Danmark valgt 
at sætte ekstra fokus på, hvordan 
medlemmerne bliver klædt bedst 
på til at møde fremtiden. Det skal 

møderne hjælpe med til en kon-
struktiv dialog.

”Vi oplever, at det altid er inspire-
rende at møde medlemmerne, og 
vi fik fx masser af input med hjem 
fra årsdagen i Vejle, hvor næsten 
300 personer fra branchen mød-
te op. Derfor håber vi at se så 
mange som muligt ved disse mø-
der,” siger adm. direktør i Auto-
Branchen Danmark Gitte Seeberg, 
der på ny glæder sig til at komme 
ud og møde medlemmerne og 
deltage i nogle gode debatter.

En ny strategi for organisationen 
har været højt på dagsordenen i 
AutoBranchen Danmark siden ef-
teråret. Den skal til for at passe 
bedst muligt til udviklingen i bran-

chen. Her er møderne første til-
tag. Meget mere vil følge senere. 

”Jeg håber virkelig, at mange vil 
møde op. Det er kun, når medlem-
merne deler deres oplevelser med 
os, at vi på kontoret virkelig får for-
ståelsen af, hvad der rører sig på 
værkstederne og i salgslokalerne. 
Jeg vil også gerne opfordre til, at 
flest muligt svarer på de spørge-
skemaer, vi en gang i mellem sen-
der ud til vores medlemmer. De 
tager lidt tid at udfylde, men de bi-
drager med ny og større viden, så 
vi kan støtte medlemmerne mest 
muligt,” siger Gitte Seeberg.

Indbydelsen til de første medlems-
møder kommer i løbet af de kom-
mende uger.

Årsdagen 2017

Medlemsmøder
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Lederuddannelse for eftermarkedet 
– KEA (Københavns Erhvervsakademi)

Målgruppe
Uddannelsen er tilrettelagt til dig, som allerede er leder i eftermarkedet eller aspirerer til at blive det.

Udbytte
Undervisningen giver dig både praktiske værktøjer og brugbare teorier, du kan omsætte direkte til at løse de 
udfordringer, du oplever i dit daglige arbejde specifikt inden for eftermarkedet.
Bliv klædt på med en praksisnær uddannelse, der giver dig:
• Redskaber til at navigere i en branche, der er præget af stærk og stigende konkurrence
• Selvindsigt i din egen rolle og ledelsesstil
• Praktisk anvendelige teorier koblet til din dagligdag – som du kan bruge med det samme
• Et godt netværk med dine kollegaer i autobranchen

Du bliver bedre til at skabe værdi for kunderne, og resultater på bundlinjen i eftermarkedet. Du lærer at læg-
ge en strategi, som overstiger din målgruppes forventninger.

Adgangskrav
En gymnasial- eller en erhvervsuddannelse og minimum to års erhvervserfaring.

Opbygning, indhold og fag
Uddannelsen strækker sig over et tre-årigt forløb. Akademiuddannelsen består af seks moduler. Du kan tage 
et enkelt modul eller hele uddannelsen. Uddannelsen består af seks fag og giver i alt 60 ECTS point.
• Modul 1: Ledelse i Praksis (10 ECTS)
• Modul 2: Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)
• Modul 3: Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
• Modul 4: Lean ledelse i praksis (10 ECTS)
• Modul 5: Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
• Modul 6: Afgangsprojekt (10 ECTS)

Hvert modul på 10 ECTS point består af tre seminarer á to dages varighed. Ved 10 ECTS-fag skal du være 
seks dage på skolebænken og det forløber over tre moduler x to dage inkl. en overnatning pr. gang/modul. 
Dvs. tre overnatninger pr. 10 ECTS-fag og modulerne afvikles over ca. otte uger inkl. mundtlig eksamen.

Pris
18.500 kr. pr. modul som svarer til 10 ECTS point. Prisen er inkl. overnatning og forplejning.

Bliv leder i autobranchen 

AutoBranchen Danmark tilbyder en række lederuddannelser i samarbejde med Business College Syd, Mom-
mark og Københavns Erhvervsakademi (KEA). Du kan her læse om de to lederuddannelser, der er målrettet 
autobranchen.

Uddannelse

// Morten Kaiser, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark
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Den Grundlæggende 
Lederuddannelse (GLU) 
– Business College Syd, Mommark

Målgruppe
Er du nyudnævnt leder? Har du lederambitioner, eller føler du, at du har brug for eller lyst til en lederuddan-
nelse? Så er GLU – en af Danmarks bedste lederuddannelser – noget for dig!

Udbytte
Du får konkret træning og inspiration til din daglige personaleledelse. På uddannelsen møder du andre ledere 
fra virksomheder inden for autobranchen, hvor en bred erfaringsudveksling, kvalificeret sparring og etablering 
af et udbytterigt netværk er i højsædet. Du lærer blandt andet:
• At blive mere bevidst om ledelse
• Hvad god ledelse er + hvordan du bliver en god leder
• Hvad den ”rigtige” lederstil er, og hvordan du anvender ledelsesværktøjer i forskellige situationer
• Hvordan du kommunikerer klart og håndterer konflikter optimalt
• Hvordan du får styr på din egen tid som leder og planlægger dig ud af problemer
• Hvordan du opbygger netværk blandt andre ledere i autobranchen

Undervisningen tager udgangspunkt i udfordringerne på din arbejdsplads. Derfor tilrettelægges den som en 
kombination af teori, gruppearbejde og praktiske øvelser med henblik på at relatere teori og øvelser til dit ar-
bejdsliv. Diskussioner, erfaringsudveksling, tests, spil og cases – direkte fra autobranchen – er også en del 
af undervisningen.

Opbygning, indhold og fag
Uddannelsen består af en række moduler à to-tre dages varighed og strækker sig hen over ni måneder. En 
række brancheerfarne undervisere guider dig igennem de forskellige emner.
• Modul 1: Lederens rolle og personprofil
• Modul 2: Kommunikation
• Modul 3: Konflikthåndtering
• Modul 4*: Værdiskabende mersalg
• Modul 5: Situationsbestemt ledelse
• Modul 6*: Nøgletal, optimering og LEAN
• Modul 7: Innovation og medarbejderinvolvering
Moduler markeret med * er ikke obligatoriske og kan fravælges.

Uddannelsesforløbet er tænkt som et sammenhængende forløb inkl. alle aktiviteter og den særligt tilrettelag-
te undervisning. GLU består af en række individuelle AMU-fag. Forløbet og sammenstykningen af fag er ikke 
en obligatorisk eller lovbestemt pakkeløsning.

Pris
Den Grundlæggende Lederuddannelse (GLU) giver mulighed for lønrefusion. Derfor kan du reelt tage uddan-
nelsen for et meget beskedent beløb. Se mere på www.autouddannelsen.dk.

Læs mere om alle AutoBranchen Danmarks uddannelser på vores hjemmeside www.abdk.dk under Uddannelse.

Uddannelse
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Satsning er gået over 
al forventning

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

Efter 12 år i autobranchen, fik Ja-
cob Asbjørn egen forretning i Hol-
bæk i maj 2017.

Den store, glade mand, som har 
en bjørn i sit logo, har solgt mas-
ser af biler. Så mange, at han måt-
te udvide med en ekstra sælger 
fra 1. januar. Et godt stykke foran 
tidsplanen. 

”Jeg havde regnet med, at jeg bare 
skulle være mig selv i et år til halv-
andet, men allerede efter et halvt 
år kunne jeg se, at vi var nødt til 
at være to i forretningen. Ellers kan 

jeg slet ikke have et liv ved siden 
af,” siger Jacob Asbjørn, som el-
lers har indrettet en børneafdeling 
i sin forretning. Her kan kundernes 
børn underholde sig med film og 
legetøj – og ikke mindst kan hans 
egne børn få tiden til at gå, når de 
er på besøg.

Senest har han også udvidet sit 
udstillingsareal. Også her er han 
foran tidsplanen.

Jacob Asbjørn fortæller begejstret 
om, hvordan hans kærlighed til 
autobranchen bare voksede og 
voksede, da han fik sit første job 
i branchen for 13 år siden. Han 

kom fra en karriere som købmand 
og er glad for kundekontakten og 
kunsten at yde god service.

”Det er grunden til, at jeg har den 
her bjørn i mit logo. Jeg vil helst 
kendes som ham den store glade 
bjørn, som gerne går det ekstra 
skridt for at yde god service. Jeg 
vil være ham, det er hyggeligt at 
handle med, og jeg kan da også 
se, at mit store netværk betaler 
sig,” siger Jacob Asbjørn, der ikke 
har værksted i forbindelse med 
sin forretning, men har lavet en 
aftale med et lokalt værksted.

”Fra start ville jeg ikke love værk-
stedet fuldtidsarbejde, men det 
har der været alligevel.”

Jacob Asbjørn understreger, at 
han selv er sælger og savner er-
faring i at drive virksomhed. Til 

Portræt
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gengæld har han et par investo-
rer, som har erfaring til overflod 
og gerne deler ud af den.

”Den ene er sælger, den anden er 
forretningsmand. De er gode spar-
ringspartnere, og det giver mig ro 
i maven at have dem med mig,” 
fortsætter Jacob Asbjørn, der hæv-
der, at han kan skaffe alle biler.

”Mit netværk er godt, og hvis en 
kunde spørger efter en specifik bil, 
jeg ikke har, så ringer jeg til mine 
kontakter og skal nok skaffe bilen.”

”Jeg vidste slet ikke, at jeg havde 
så stort et netværk. Ved åbnings-
receptionen i maj kom her 400 
mennesker og hilste på. Jeg kom 
af med 600 pølser. Det var en fan-
tastisk dag,” siger Jacob Asbjørn 

og husker med et smil tilbage på 
sin åbning sidste forår.  

Sælgeren fra Holbæk understre-
ger, at han ikke har ambitioner om 
at udvide med flere butikker og 
den slags. Han vil hellere lave en 
tilfredsstillende forretning og have 
det godt imens.

”Min lykke er gjort, hvis vi kan sæl-
ge 250-300 biler årligt. Så kan jeg 
stå op hver dag og være glad for 
det liv, jeg lever.”

Jeg vil helst kendes som 
ham den store glade bjørn, 
som gerne går det ekstra 
skridt for at yde god service

I forbindelse med sin åbning, meld-
te Jacob Asbjørn forretningen ind 
i AutoBranchen Danmark.

”Jeg ser det som et kvalitetsstem-
pel. Ved at være medlem her, skal 
jeg leve op til nogle krav. Samti-
dig har jeg rygdækning, hvis der 
skulle ske noget,” siger han.

Asbjørn Biler har typisk et varela-
ger på 60 biler.

Mit netværk er godt, og hvis en kunde spørger 
efter en specifik bil, jeg ikke har, så ringer jeg til 
mine kontakter og skal nok skaffe bilen

Portræt

Jacob Asbjørn, ejer af Asbjørn Biler
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Med flere og flere fusioner, over-
dragelser, opkøb og sammen-
lægninger af virksomheder i 
branchen, oplever AutoBran-
chens ArbejdsgiverForening 
(ABAF), at mange overser den 
vigtige detalje ved overtagelse 
af en virksomhed og dennes 
medarbejdere, at deres nuvæ-
rende overenskomst som ud-
gangspunkt følger med. 

Husk de vigtige detaljer ved 
fusioner og opkøb

// Marietta Bak Seemholt, adm. direktør i AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF)

ABAF

Vær derfor opmærksom på, at 
man ikke bare kan lægge den 
overtagne virksomhed ind i sit 
eksisterende CVR-nummer uden 
visse procedurer. Det kan føre til, 
at hovedvirksomheden pludselig 
omfattes af overdragerens over-
enskomst, hvilket kan give man-
ge problemstillinger, herunder 
dobbelt overenskomstdækning 
for samme medarbejderkategori 
og deraf følgende ændrede løn 

og overarbejdsbetalingsvilkår mv. 
Er det først sket, fanger bordet, 
og virksomheden kan ikke uden 
væsentlige problemstillinger træ-
de ud af den pågældende over-
enskomst igen.

Der er dog mulighed for at sik-
re, at noget sådant ikke sker – 
og ABAF står altid klar til at hjæl-
pe vores medlemmer med det.

Få udleveret overenskomster
Ved overtagelse af en virksomhed skal den erhvervende virksomhed, så tidligt i forløbet som muligt, bede 
den opkøbte virksomhed om at udlevere oplysninger om deres kollektive overenskomster, lokalaftaler og 
kutymer. Vær opmærksom på følgende:
• Der vil som udgangspunkt altid være en kollektiv overenskomst, hvis den opkøbte virksomhed var med-

lem af en arbejdsgiverforening
• Er den erhvervende virksomhed medlem af en arbejdsgiverforening, vil der også på denne virksomhed 

gælde kollektive overenskomster. Med mindre der er tale om samme arbejdsgiverforening, vil der der-
for kunne opstå et potentielt sammenstød imellem overenskomsterne

Den erhvervende virksomhed skal derfor vurdere, om den ønsker at frasige sig de kollektive overenskom-
ster, lokalaftaler og kutymer, som følger med overdragelsen. I den forbindelse skal følgende vurderes:
• Hvilke behov virksomheden har for at bruge overenskomstens regler om for eksempel deltid, variabel 

arbejdstid eller overarbejdsbetaling, 
• hvilke behov virksomheden har for at bruge de lokalaftaler og kutymer, som den opkøbte virksomhed 

bruger, og 
• hvor stor risikoen vurderes at være for uro blandt de overdragede medarbejdere

Hvis virksomheden vil frasige sig overenskomsten og lokalaftalerne, bør det gøres straks, så der kan ind-
ledes tilpasningsforhandlinger med de overenskomstbærende lønmodtagerforbund.

Er den erhvervende virksomhed i forvejen omfattet af en kollektiv overenskomst under ABAF, skal den er-
hvervende virksomhed frasige sig den opkøbte virksomheds overenskomst, og der skal indledes forhand-
linger om overgang til ABAFs overenskomster, som er gældende i den erhvervende virksomhed. Kontakt 
ABAF så tidligt i forløbet som muligt, så tidsfristerne kan overholdes.
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ABAF

Tidsfrist på fem uger
Den erhvervende virksomhed 
skal inden fem uger efter, at virk-
somheden har eller burde have 
fået kendskab til, at de overdra-
gende medarbejdere er omfattet 
af en kollektiv overenskomst, ori-
entere de overenskomstbæren-
de lønmodtagerforbund om, at 
overenskomsten frasiges. Tids-
fristerne er de samme, uanset 
om den erhvervende virksomhed 
er medlem af en arbejdsgiverfor-
ening eller ej. Den erhvervende 
virksomhed kan dog altid vente 
med at orientere fagforbundene 
indtil senest tre uger efter den 
faktiske overdragelsesdato.
 
Lokalaftaler og kutymer kan op-
siges med det varsel, som følger 
af den overenskomst der frasiges. 

Opsigelse varer perioden ud
Hvis den erhvervende virksom-
hed frasiger sig den/de kollektive 
overenskomst(er), bevarer de 
overtagne medarbejdere den fra-
sagte overenskomsts løn- og an-
sættelsesvilkår på individuel ba-
sis, men man kan med medar-

bejdernes individuelle opsigel-
sesvarsel også opsige de indivi-
duelle rettigheder, med virkning 
fra udløbet af den frasagte over-
enskomsts gyldighedsperiode. I 
vores branche vil det for de fle-
ste nuværende overenskomsters 
vedkommende betyde til udløb 
pr. 1. marts 2020. 

Fra overdragelsesdatoen hæfter 
den erhvervende virksomhed for 
medarbejdernes løn og ansættel-
sesvilkår, også – med respekt for 
de almindelige forældelsesregler 
– for perioden hvorunder de var 
ansat i den nu opkøbte virksom-
hed. Måtte der opstå efterbeta-
lingskrav eller andet, vil den er-
hvervende virksomhed derfor 
være nødt til at stille krav mod den 
tidligere ejer. Dette gælder også, 
hvis den tidligere ejer har opsagt 
medarbejdere i strid med gælden-
de regler. 

ABAF klarer det juridiske
ABAF sørger for breve om vars-
ling af væsentlige ændringer af 
ansættelsesvilkår, såfremt den 
erhvervende virksomhed er med-

lem. I den sammenhæng er det 
vigtigt at huske, at hvis ansæt-
telsesvilkårene skal ændres for 
mange medarbejdere under et, 
så skal virksomheden muligvis 
også overholde reglerne om mas-
seafskedigelser. Dette skyldes, 
at en varsling om væsentligt æn-
drede vilkår i juridisk forstand er 
en opsigelse af ansættelsesfor-
holdet med tilbud om genansæt-
telse på nye vilkår. 

De overtagede medarbejdere skal 
i forbindelse med overdragelsen 
også have udstedt ansættelses-
kontrakter med angivelse af an-
sættelsesvilkår, den nye arbejds-
giver mv. Udstedelse af nye an-
sættelsesbeviser er også noget, 
som ABAF sørger for, når man er 
medlem. 

Husk derfor altid at få kontaktet 
ABAF, så snart der er taget be-
slutning om en eventuel virksom-
hedsoverdragelse/fusion/opkøb, 
så vi kan hjælpe jer med at hånd-
tere processen. 

Få hjælp af ABAF
Er den erhvervende virksomhed alene med-
lem af AutoBranchen Danmark, har I mulig-
hed for telefonisk rådgivning hos ABAF, men 
ønsker I yderligere assistance, er I altid me-
get velkomne til at kontakte os på 
33 31 45 55 eller abaf@abaf.dk og høre, 
hvad et medlemskab vil betyde for jer. I den 
sammenhæng kan det være en god ide også 
at få en samlet gennemgang og fornyelse 
af jeres ansættelsesbeviser – herunder også 
for de eksisterende medarbejdere i virksom-
heden. Dette er altid en gratis del af ABAFs 
medlemsydelser.
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Persondata

I persondatalovgivningen har kun-
den (den registrerede) en række 
rettigheder. For at undgå bøder - 
som kan blive helt op til 4 procent 
af den globale årlige omsætning 
fra 25. maj 2018 -  er det derfor 
vigtigt at have styr på kundernes 
rettigheder.

1) Oplysningspligt 
En virksomhed skal oplyse sine 
kunder om, hvordan de behand-
ler kundernes oplysninger, f.eks. 
ved prøvekørsler.

Forhandleren skal derfor blandt 
andet oplyse med hvilket formål, 
den behandler oplysningerne, så-
som navn, telefonnummer og 
adresse. Derudover skal oplyses, 
hvor længe oplysningerne opbe-
vares, hvilke rettigheder personen 
har mv. Disse oplysninger skal 
fremgå af virksomhedens privat-
livspolitik, som skal være på virk-
somhedens hjemmeside. Privat-
livspolitikken bør udleveres sam-
men med prøvekøresedlen eller 
sendes til personen elektronisk. 

AutoBranchen Danmark har ud-
arbejdet en privatlivspolitik, som 
tager højde for dette. Den kan 
findes på hjemmesiden under 
Medlemsfordele – Formularer – 
Persondata.

2) Retten til indsigt i personoplysninger
En kunde har ret til – på forespørgsel – at få indsigt i, hvilke oplysnin-
ger virksomheden behandler om personen, herunder:
• Formålene med behandlingen 
• Hvilke personoplysninger der behandles 
• Hvem der modtager oplysningerne, navnlig modtagere i tredjelan-

de eller internationale organisationer 
• Det tidsrum hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller 

hvis det ikke er muligt, de kriterier der anvendes til fastlæggelse 
• Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning af personoplys-

ningen, samt begrænsning af behandlingen og retten til at gøre 
indsigelse 

• Retten til at klage til en tilsynsmyndighed 
• Tilgængelig information om hvorfra informationen stammer
• Forekomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering, og 

meningsfulde oplysninger om den bagvedliggende logik og de for-
ventede konsekvenser for den registrerede

• Oplysning om overførsel til tredjelande og de krav, der er ved så-
dan en overførsel 

Virksomheden skal give en kopi af de personoplysninger de har om 
personen, hvor en oversigt er i orden. 

AutoBranchen Danmark anbefaler, at virksomhederne og dens 
medarbejdere tænker sig om, inden der skrives i fritekstfelter om 
kunderne, da kunderne kan kræve disse oplysninger udleveret. 

Virksomheden kan tage et gebyr, hvis kunden anmoder om yderligere 
kopier. 

Ved modtagelse og besvarelse af en indsigtsbegæring
Virksomheden skal tage stilling til hvilke systemer, der indeholder per-
sonoplysninger, om man kan søge i systemerne, og om oplysninger-
ne kan sættes på pause, så de ikke bliver slettet fra tidspunktet fra 
indsigtsbegæringen til besvarelsen. 

Der skal også tages stilling til, hvem der gør hvad i organisationen, 
identiteten på den person, der vil have indsigt skal bekræftes, og be-
gæringen kan kun afvises, hvis personen ikke kan identificeres. 

Persondata og nøglepunkterne 
- De registreredes rettigheder

// Christine Jans, advokatfuldmægtig i AutoBranchen Danmark
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Persondata

Ved gennemgang af en 
besvarelse
• Der skal være klarhed om, 

hvad der må udleveres, og 
hvad der ikke må udleveres

• Der skal være procedurer for, 
hvordan I gennemgår doku-
menter og evt. streger ud 

• Der skal være kopi af alle do-
kumenter og en indsamling af 
ALLE relevante oplysninger 

• Virksomheden skal huske, at 
der er en deadline for besva-
relse af indsigten 

3) Retten til at få slettet oplys-
ninger
Denne ret skal holdes op mod 
ytrings- og informationsfriheden, 
men en kunde har ret til at få slet-
tet oplysninger om sig selv, hvis:
• Oplysningerne ikke længere 

er nødvendige til at opfylde 
det oprindelige formål

• Samtykke tilbagekaldes, og 
der er ingen andre lovlige be-
handlingsgrundlag

• Den registrerede gør indsi-
gelse, og der er ingen andre 
lovlige behandlingsgrundlag

• Oplysningerne er blevet be-
handlet ulovligt 

• Slettepligten følger af lov 

Hvis virksomheden (den dataan-
svarlige) har offentliggjort oplys-
ningerne er denne ved sletteplig-
tens indtræden forpligtet til – i ri-
meligt omfang – at oplyse andre 
dataansvarlige, der behandler op-
lysningerne, om at den registrere-
de har begæret sletning. Alle mod-
tagere af personoplysningerne skal 
også underrettes.

Virksomheden skal have en slet-
teprocedure, og virksomheden skal 
tage stilling til, i hvor lang tid virk-

Generelt
•	 Oplysningen skal ske kortfattet, gennemsigtig, letforståelig og lettilgængelig form i et klart og 

enkelt sprog
•	 Oplysningerne skal gives skriftligt. Hvis det er hensigtsmæssigt, skal oplysningen gives elektro-

nisk. Når kunden beder om det, kan oplysningerne gives mundtligt, forudsat at kundens identitet kan 
godtgøres med andre midler. Det anbefales, at oplysningen gives skriftligt, så virksomheden kan do-
kumentere, at oplysningen er givet til kunden

•	 Ved tvivl om identitet på den person, der anmoder om oplysningerne, må virksomheden anmode 
om yderligere oplysninger for at bekræfte identiteten 

•	 Anmodninger må ikke afvises, medmindre den dataansvarlige kan bevise, at det ikke er muligt at 
identificere den person, der fremsætter anmodningen 

•	 Svar på henvendelser skal ske inden for en måned fra modtagelsen. Det kan forlænges med hø-
jest to måneder, og ved afvisning af en henvendelse, skal virksomheden svare inden for en måned 
om årsag mv. Der er en anden frist for oplysningsforpligtelsen, som skal ske ved indsamlingen af 
oplysningerne og ikke inden for en måned

• Det skal være gratis for kunden at udnytte sine rettigheder. Der er dog mulighed for at afvise eller 
kræve et gebyr (svarende til de administrative omkostninger) ved grundløse/overdrevne anmodnin-
ger. Her er bevisbyrden hos virksomheden

 

somheden har et sagligt formål 
med at have oplysningerne. Efter 
Bogføringsloven findes et krav om, 
at fakturaer skal gemmes i fem år, 
og ligeledes kan garantiperioder 
for købte produkter begrunde, at 
kunder ikke slettes. 

4) Retten til at få ændret ukor-
rekte oplysninger
En kunde har ret til at få ukorrekte 
oplysninger ændret. De personop-
lysninger, som en virksomhed har, 
skal være ajourførte, og det påhvi-
ler virksomheden at kontrollere, at 
oplysningerne er rigtige. 

Virksomheden skal underrette 
hver modtager, personoplysnin-
gerne er videregivet til, om æn-
dringen. 
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Tro på 2018 - mere salg og flere ansatte

// Mads Nørr Jørgensen, økonom i AutoBranchen Danmark 

De danske bilforhandlere forven-
ter at sælge flere biler og til dels 
ansætte flere medarbejdere i be-
gyndelsen af 2018. Til gengæld 
føler de også, at arbejdet i virk-
somheden bliver besværliggjort 
af administrative byrder fra det of-
fentlige. Her er det formentlig den 
nye lov om registreringsafgift, der 
fylder mest i hukommelsen hos 
forhandlerne.

AutoBranchen Danmark har spurgt 
sine forhandlere om deres forvent-
ninger til første kvartal af 2018. 

85 procent af bilforhandlerne sva-
rer, at de tror på stigende salg el-
ler i hvert fald et salg på niveau 
med fjerde kvartal af 2017. 

Kun 9 procent af medlemmerne 
forventer at sælge færre biler i de 
kommende måneder. 

”Vi glæder os selvfølgelig over, at 
forhandlerne har tro på fremtiden, 
og tendensen peger jo også i ret-
ning af, at de får ret, for dansker-
nes lyst til at købe biler er vendt 

tilbage i årets sidste måneder af 
2017,” siger Gitte Seeberg, adm. 
direktør i AutoBranchen Danmark.

Forventningerne kommer oven-
på et 2017, hvor salget kun var 
marginalt mindre end sidste år. 
At bilsalget sluttede 0,4 procent 
under salget for 2016 skyldes 
muligvis den store opbremsning, 
der kom i salget i forbindelse med 
forhandlingerne om den nye re-
gistreringsafgift.

Bilsalget har været støt stigende 
siden 2013 og kommer altså – 
hvis forhandlernes fornemmelser 
holder stik – til at fortsætte frem-
gangen ind i 2018.

20 procent af forhandlerne af 
nye biler forventer også at skul-
le ansætte mere personale i 
2018. Det samme gør sig kun 
gældende for 10 procent af brugt-
vognsforhandlerne. 

Den nye registreringsafgift giver 
meget arbejde med genberegning 
og værdifastsættelse, særligt i for-

hold til demobiler og værksteds-
biler. Det skinner igennem, når 71 
procent af forhandlerne af nye bi-
ler mener, at arbejdet i virksom-
heden bliver besværliggjort af det 
offentlige. Kun 39 procent af for-
handlerne af brugte biler føler sig 
på samme måde ramt.  Alligevel 
mener kun henholdsvis 18 og 14 
procent, at regeringen skal æn-
dre registreringsafgiften igen al-
lerede i 2018.

Finanslovsforhandlingerne gjor-
de ellers ondt på autobranchen i 
efteråret. Fra august til oktober 
gik salget nærmest i stå. En fjer-
dedel af forhandlerne mistede 
mere end 70 procent af deres 
salg, og der var også forhandle-
re, som ikke solgte én eneste bil, 
mens politikerne forhandlede på 
Christiansborg. 

”Det er glædeligt, at forhandlerne 
ser ud til at være landet på bene-
ne og ser optimistisk på fremti-
den. Vi går en spændende frem-
tid i møde - også efter første kvar-
tal,” siger Gitte Seeberg.

Nyt
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SKAT var med på kurser

// Carsten Ritter, kommunikationskonsulent i AutoBranchen Danmark

150 medlemmer blev klogere på 
registreringsafgiften og genbereg-
ninger, da AutoBranchen Danmark 
inviterede til medlemsmøder i Kol-
ding og Sorø en uge efter nytår.

Moms Director Diana Mønniche 
og cand. merc. jur. Trine Thom-
sen fra Bachmann/Partners un-
derviste som vanligt, når det hand-
ler om registreringsafgift.

Nyt var det denne gang, at SKAT 
havde sendt to medarbejdere fra 
den kommende Motorstyrelse i 
Aalborg, som bliver hovedkontor 
for alt, hvad der har med skat og 
biler at gøre fra 1. juli i år.

De to medarbejdere gav SKAT et 
ansigt og viste masser af forstå-
else for autobranchens udfordrin-
ger. Diana Mønniche erklærede 
sig til tider uenig med SKATs for-
tolkninger af loven. Flere tvivls-
spørgsmål blev derfor noteret til 
opfølgning og hurtig afklaring. 

Diana Mønniche påpegede såle-
des, at SKAT bruger listepriserne 
til genberegning af afgift. Hun me-
ner, at kampagnepriserne bør ta-

ges med i beregningerne, da de 
også påvirker markedsprisen. Det 
var et af de spørgsmål, der afven-
ter afklaring fra SKAT.

Særligt værdifastsættelse og gen-
beregning var det store tema for 
bilforhandlerne, og det tema SKAT 
fokuserede på. 

”I skal altid dokumentere så me-
get som muligt. Jo mere I argu-
menterer for den pris, I har sat, jo 
mere skal vi gøre for at argumen-
tere imod, hvis vi er uenige,” lød 
den håndgribelige melding fra 
SKAT på dét spørgsmål.

Samtlige tilbagemeldinger på de 
to medlemsmøder tilkendegiver 
et ønske om flere af den slags 
korte kurser eller møder.

”Vi fornemmede også før jul, at 
disse korte møder er i høj kurs 
blandt medlemmerne. Det er dej-
ligt, og vi noterer os, at alle tager 
godt imod dem, så vi vil stræbe 
efter at lave flere og at kunne ryk-
ke hurtigt, når behovet er der,” si-
ger AutoBranchen Danmarks adm. 
direktør Gitte Seeberg. 

Bachmann/Partners har udarbej-
det et værktøj til værdifastsættel-
se. For medlemmerne er det ble-
vet tilgængeligt på AutoBranchen 
Danmarks hjemmeside. 

SKATs nye motorstyrelse vil i øv-
rigt få 250-300 medarbejdere, og 
foruden hovedkontoret i Aalborg, 
vil de få adresse i Høje Taastrup, 
Odense og Aarhus.

Nyt

I skal altid dokumentere så meget som 
muligt. Jo mere I argumenterer for den 
pris, I har sat, jo mere skal vi gøre for at 
argumentere imod, hvis vi er uenige
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Bilsalgstal

2017 bød på endnu et godt år for 
bilsalget, der tangerede rekord-
salget i 2016. På nyvognsmar-
kedet blev der nyregistreret 
221.410 personbiler, mens der 
på brugtvognsmarkedet blev solgt 
553.489 personbiler. Selvom sal-
get af nye biler endte på et pænt 
resultat, er dette 0,9 procent un-
der niveauet i 2016. Dette skyl-
des hovedsageligt den lange for-
handlingsperiode med registre-
ringsafgiften, der hæmmede ny-
vognssalget betydeligt.

Salget af brugte biler opnåede 
endnu et rekordår i 2017, med et 

salgstal der ligger 2 procent over 
niveauet i 2016. Brugtvognsmar-
kedet faldt godt 10 procent i sep-
tember, men kom hurtigt tilbage 
på neveau.

I 2017 blev der i nyvognssalget 
rykket rundt blandt bilsegmenter-
ne. SUV’er, MPV’er og øvre mel-
lemklassebiler udgør en større del 
af salget i 2017 sammenlignet med 
2016. Disse tre segmenter så stig-
ninger i antallet af nyregistreringer 
på hhv. 20, 21 og 41 procent.

Især SUV segmentet er steget 
voldsomt i popularitet de seneste 

Bilsalget faldt 
en smule i 2017 
– SUV og MPV i fremgang

år. Fra 2013 til 2017 er antallet 
af nyregistrerede SUV’er steget 
med hele 272 procent. Meget af 
dette skyldes de registreringsaf-
giftsnedsættelser, der har været 
de seneste år samt crossover-
segmentets gennembrud på det 
danske marked.

De mindre bilsegmenter – mikro- 
og minibilerne – fortsatte med at 
tabe popularitet i 2017. Året for-
sætter derfor den faldende trend 
for mikrobilerne, der har været si-
den 2013.

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, 2016 og 2017

2017 2016 Vækst
 Antal Andel Antal Andel

A - Mikro 40.208 18,2% 45.244 20,3% -11,1%

B - Mini 49.891 22,5% 54.429 24,4% -8,3%

C - Lille mellemklasse 44.918 20,3% 47.804 21,4% -6,0%

D - Stor mellemklasse 20.762 9,4% 22.488 10,1% -7,7%

E - Øvre mellemklasse 5.994 2,7% 4.247 1,9% 41,1%

F - Luksus 76 0,0% 87 0,0% -12,6%

M - MPV 18.469 8,3% 15.222 6,8% 21,3%

S - Sport 413 0,2% 448 0,2% -7,8%

J - SUV 37.555 17,0% 31.360 14,0% 19,8%

Øvrige 3.124 1,4% 2.015 0,9% 55,0%

Total 221.410 100% 223.344 100% -0,9%

// Mads Nørr Jørgensen, økonom i AutoBranchen Danmark 

26 // NYT fra AutoBranchen Danmark 



NytNyt

Nye medlemmer
KL Automobiler ApS
Vilhelmsborgvej 1
7700 Thisted

Your Car Finder ApS
Nybovej 5
7500 Holstebro

LGH Group A/S
Nybodalen 1
7500 Holstebro

Engros Biler Danmark ApS
Tangmosevej 100
4600 Køge

Elkjærgruppen Ballerup 
Skade ApS
Energivej 28
2750 Ballerup

Kajs Autoimport A/S
Vinkelvej 17
7840 Højslev

Oc Bilsalg I/S
Ansvej 79
8600 Silkeborg

SSH-Biler ApS
Kirstinehøj 59
2770 Kastrup

Au2skader.dk ApS
Industriparken 3
7400 Herning

Carclub Herning A/S
Nakskovvej 2D
7400 Herning

Egedal Autodele ApS
Hassellunden 1
2765 Smørum

Viborg Bilcenter ApS
Katmosevej 1
8800 Viborg

LJ Auto Ingstrup ApS
Katmosevej 1
9480 Løkken

Auto 360 ApS
Tietgensvej 8-10
8600 Silkeborg

AH Autolak Vejle ApS
Industrivej 20
7000 Fredericia

FC Trading ApS
Rømersvej 16
7430 Ikast

November 2017 - januar 2018

twitter.com/Autobranchen

linkedin.com/company/autobranchen-danmark

facebook.com/vielskerbilen

Find os på 
de sociale medier
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AutoDesktop

Regn med os

Spar tid, undgå fejl og sælg mere

Opdateres løbende jf. SKAT’s anvisninger

Låser data i fem år sammen med salgssagen

Let at finde og overføre markedsværdi

Mulighed for at justere beregning manuelt

Kontakt: Biltorvet A/S, 88 82 62 60, support@biltorvet.dk

Biltorvet A/S er klar med en beregner, som gør 
besværet for dig ved genberegning af afgift.


