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Nu kender vi alle indholdet i Transportkommissi-
onens første rapport. Anders Eldrup og resten af 
kommissionen har fremlagt sin rapport og fore-
slår, at politikerne målretter indsatsen mod at få 
750.000 grønne biler på de danske veje i 2030. 
Altså ikke den meget dyre løsning med én milli-
on grønne biler i 2030. Regeringen har også be-
kendt kulør. Den foreslår 500.000 grønne biler i 
2030, men der ender det nok ikke. Det vil resten 
af Folketinget næppe tillade. 

I AutoBranchen Danmark mener vi også, at mo-
dellen med 750.000 grønne biler ser bedst og 
mest realistisk ud, men det ender næppe med en 
ren copy-paste af forslaget. 

Vigtigst af alt, så opfordrer vi til, at politikerne nu 
sørger for at handle hurtigt, så danskerne inden 
for kort tid kender afgifterne på fremtidens biler. 
Bilsalget går i stå hver gang der er diskussion om 
afgifterne, og vi hører allerede nogle steder, at 
forbrugerne ser ud til at holde igen med bilkøbet. 
Og det handler ikke kun om branchen. Forbru-
gerne har også brug for at vide, hvad de har at 
forholde sig til over en årrække. Det vil give ro for 
alle parter.

Vi har gennem hele året på møder givet vores in-
put til såvel kommissionen som til politikerne, og 
det gør vi fortsat. 

Transportkommissionens rapport var imødeset 
med spænding, så den får naturligvis meget 
plads i dette magasin. En anden ting, der har fyldt 
i år, og stadig fylder, er retssagen fra Østrig, hvor 
en forhandler gik i retten med det, han mente var 
uretmæssige forretningsmetoder fra hans impor-
tør. Josef Büchl er manden, der gik imod sin im-
portør. Han forhandler Peugeot, Citroen og Opel 
i Salzburg-området, og vi har talt med forhand-
leren, der i øvrigt er glad for at sælge de pågæl-
dende mærker og forventer at fortsætte med det. 
Josef Büchl afventer ankesagen, men mener sta-
dig, at hans sag fra Østrig kan få betydning for 
mange forhandlere og importører i Europa. Det 
tror vi også på, og derfor undersøger vi sagen 

grundigt – det er ganske enkelt vores pligt som 
talerør for bilforhandlerne, og som en betroet va-
retager af forhandlernes interesser.

Da vi lancerede dette magasin tidligere i år, var 
det også en samling af flere medlemsmagasiner 
fra AutoBranchen Danmark, så vi nu kun har ét 
magasin. Derfor kan du i dette magasin også læse 
om Fair Biler i Næstved. Her fortæller indehaver 
Martin Baad om sine udfordringer med forsik-
ringsselskaberne, når det handler om reparation 
af skader og ikke mindst afregningen af dem. Den 
problematik er med, fordi det er en problematik, 
vi er opmærksomme på. Forsikringsbranchen er 
værkstedernes største samarbejdspartner, og det 
indbyrdes samarbejde skal være i orden. Derfor 
er vi også i dialog med branchen.

AH Autolak er en driftig autolakerer, som holder 
til i trekantsområdet og Odense. Vi har talt med 
indehaver Arne Hansen om hans vækst, der er 
sket med omtanke og med evnen til at kende sin 
besøgstid i lokalområdet.  Han har stor fokus på 
forretning og på at få korrekt betaling for sit arbej-
de, og han optimerer de led, han kan. Ikke mindst 
så koncentrerer han sig geografisk om de områ-
der, han kender bedst. I en autolakererbranche, 
der er i forandring, lyder det til at være en vigtig 
lektie fra AH Autolak.

Med disse ord har jeg også sagt, hvad nøglepunk-
terne er for autobranchen i den nærmeste frem-
tid. Nemlig Transportkommissionen og politiker-
nes beslutninger om afgifter og grøn omstilling. 
Forhandlernes forhold til importørerne. Samar-
bejdet med forsikringsselskaberne og udviklingen 
i markedet for autolakering. Vi holder også skruen 
i vandet i forhold til rekruttering af ny arbejdskraft 
til autobranchen og har flere spændende møder i 
kalenderen på det område. Det glæder jeg mig til 
at fortælle mere om ved en senere lejlighed.

Gitte Seeberg
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Om AutoBranchen Danmark:
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Vidste du, at…?
... næsten hver tredje dansker tilkendegiver, 
at det er sandsynligt eller meget sandsynligt, 
at deres næste bil bliver en “grøn” bil? 
Overvejer du en ny bil, tilbyder Santander Consumer Bank  
en lang række låne- og leasingmuligheder. 

Læs mere om billån på 
www.santanderconsumer.dk



Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Sælg den forsikringsløsning der
passer bedst til din virksomhed

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du et unikt tilbud om salg af fordelagtige bilforsikringer til 
dine kunder.

Tag en snak med din konsulent om fordelene ved de 2 forsikringsløsninger vi tilbyder, samt hvilken løsning 
der er den mest optimale for din virksomhed og dine kunder. Begge forsikringsløsninger indeholder  
attraktiv provision, salesclub og bilerne retur til jeres værksted.

Kampagne: 
Få 300 point i 

Gjensidige Klubben

  Fordele Premium Premium

Etableringsprovision til forhandleren 910 kr. 400 kr.
Årlig provision til forhandleren, så længe forsikringen er i kraft Nej Ja
Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade Ja Ja
500 kr. ved opgørelse af totalskade Ja Ja
Kampagne: 300 point til brug i Gjensidige Klubben (normalt 150 point) Ja Ja

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Kontakt din konsulent og hør nærmere

+
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Køb af klonede biler kan betyde 
fængselsstraf

Gennemført købmandskab er 
nøglen til succes for voksende 
autolakerer 

Undgå bøder og book en 
kontrolpakke til jeres 
friskluftsystem

Forsikringsvilkår og gratis 
lånebiler presser otte ud af 10 
værksteder

Skiftede forsikringsselskab 
og sparer nu op mod 100.000 
kroner

ID-opbevaring gjort nem og 
sikker

Ny aftale viser vej til nem 
inddrivelse af ubetalte 
fakturaer

Transportkommission foreslår 
ny registreringsafgift

Forhandler: Opbremsning i 
bilsalget er allerede i fuld gang

Ny registreringsafgift skal på 
plads nu

Kom på kursus eller deltag i et 
arrangement med AutoBranchen 
Danmark

Mangel på biler, værdi-
fastsættelse og trans-
portkommissionens 
udspil vil præge efteråret 
2020 

AutoBranchen Danmark 
undersøger retssag mod 
importør

Han vandt over sin 
importør: Tror dommen 
vil skabe bedre forhold 
mellem importør og 
forhandler
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Ali Aliji - Storkøbenhavn
ali.aliji@gjensidige.dk
mobil: 28 74 90 69

Sælg den forsikringsløsning der
passer bedst til din virksomhed

Som medlem af AutoBranchen Danmark har du et unikt tilbud om salg af fordelagtige bilforsikringer til 
dine kunder.

Tag en snak med din konsulent om fordelene ved de 2 forsikringsløsninger vi tilbyder, samt hvilken løsning 
der er den mest optimale for din virksomhed og dine kunder. Begge forsikringsløsninger indeholder  
attraktiv provision, salesclub og bilerne retur til jeres værksted.

Kampagne: 
Få 300 point i 

Gjensidige Klubben

  Fordele Premium Premium

Etableringsprovision til forhandleren 910 kr. 400 kr.
Årlig provision til forhandleren, så længe forsikringen er i kraft Nej Ja
Bilerne kommer tilbage til jeres værksted ved en forsikringsskade Ja Ja
500 kr. ved opgørelse af totalskade Ja Ja
Kampagne: 300 point til brug i Gjensidige Klubben (normalt 150 point) Ja Ja

Samet Gürel - Midt- og Nordjylland
samet.gurel@gjensidige.dk
mobil: 41 77 53 42

Rasmus Krogh - Sjælland
rasmus.krogh@gjensidige.dk
mobil: 52 39 21 60

Tina Agerbæk - Fyn og Sønderjylland
tina-holm.agerbaek@gjensidige.dk
mobil: 60 25 17 34

Se mere på
www.autobranchensforsikring.dk

Kontakt din konsulent og hør nærmere

+

Gjensidige-ABD_215x280-annonce_sep20.indd   1Gjensidige-ABD_215x280-annonce_sep20.indd   1 09-09-2020   11:53:1009-09-2020   11:53:10

5



Hvorfor giver det mening for jer, at få styr 
på jeres miljø og arbejdsmiljø?

For arbejdsgiveren
For medarbejderen

Overhold lovgivning
Få nemt overblik
Sunde medarbejdere
Ensrettet arbejdsgang
Øget produktivitet
Færre ulykker
FærFærre sygedage
Branding

Ensrettet arbejdsgang
Fælles fremgangsmåde
Åbenhed og viden
Fremmer sundhed, 
sikkerhed og kultur
Færre ulykker
FærFærre sygedage 

ABAS Miljøservice
www.abas.dk

97 47 38 85
abas@abas.dk

Auto-
branchens
egen miljø- &
arbejdsmiljø
platform

KUN
3.700,-
per år



Køb af klonede 
biler kan betyde 
fængselsstraf

AutoBranchen Danmark har i den senere 
tid konstateret en uheldig udvikling med 
klonede biler, der har skabt mange proble-
mer for forhandlere og leasingselskaber. 

Som alle bilkyndige ved, består en bil af et 
unikt 17-cifret stelnummer, som typisk kan 
findes i motorrummet eller ved indersiden 
af bilen. Stelnummeret er i Danmark og i 
mange andre lande koblet op med andre 
informationer, så som hvornår bilen sidst 
har været til syn, hvem der står som regi-
steret som retmæssig ejer, og om bilen er 
forgældet. 

Stelnummeret bliver ligeledes brugt til at 
fremskaffe oplysninger om bilens tekniske 
funktioner og værksteder vil typisk bruge 
den til at bestille dele hjem. 

Hvad er kloning af biler?
Kloning af en bil betyder, at bilen kører 
rundt med et andet registreret stelnum-
mer, typisk fra samme biltype og model. 
Som eksempel kan en stjålet bil fra Tysk-
land blive kørt til en autoophugger og få 
nogle registreringspapirer og et andet 
stelnummer påsat – typisk fra en bil som 
ophuggeren har liggende som er total-
skadet. Bilen kommer derefter til registre-
ringssyn og der står, helt korrekt, at det er 
den pågældende bil med de rigtige oplys-

ninger. Bilen bliver derefter indregistreret i 
Danmark og solgt videre til en kunde. 

AutoBranchen Danmark har hen over 
sommeren fået flere henvendelser i vores 
juridiske afdeling fra medlemmer, som er 
blevet slutkunde af disse klonede biler. 
De har været frustrerede og overraske-
de over handlen, og vil selvfølgelig gerne 
have, at handlen bliver ophævet. 

Dette er dog ikke altid helt nemt og kan i 
de fleste tilfælde vise sig at være proble-
matisk. Politiet og forsikringsselskaberne 
er blevet bedre til at opspore de klonede 
biler, men AutoBranchen Danmark mener 
dog alligevel, at der er visse forholdsreg-
ner, som både bilforhandlere og leasing-
selskaber kan tage sig.  

Hvad kan du så gøre?
Heldigvis er fænomenet 
med klonede biler ikke så 
udbredt, men derfor bør din 
virksomhed stadig sørge 
for at undersøge jeres biler 
grundigt for at undgå proble-
met. Hvis du køber mange 
importerede biler, kan du 
med fordel få bilen på værksted, og un-
dersøge hvorvidt der er blevet pillet ved 
stelnummeret. 

Der er blevet set flere eksempler på hvor-
dan et stelnummer er blevet dækket med 
sort folie, hvorefter et andet stelnummer 
er blevet påsat et helt andet sted på bilen. 
Er stelnummeret placeret et andet sted på 
bilen, end hvad du er bekendt med, bør 
du undersøge bilen yderligere.

Derudover kan du med fordel spørge ind 
til bilens historik, hvis en kunde henven-
der sig til jer og vil lease sin bil gennem 
jer. I bør ikke betale for bilen, før I har gen-
nemgået bilen og fået bekræftet hvorvidt 
bilen er meldt stjålet eller ej. 

Hvad er konsekvensen?
Handlen med klonede biler og falske stel-
numre er et område, som myndigheder-
ne ser meget alvorligt på. AutoBranchen 
Danmark har kendskab til en sag, hvor 

den involverede bil-
forhandler blev til-
kendt tre års fængsel. 
Forhandleren havde 
blandt andet solgt bi-
ler velvidende at de 
var klonede og stjålet 
fra udlandet. Derfor 
er der mange gode 

grunde til, at være ekstra opmærksom 
som bilforhandler. 

Hvorfor giver det mening for jer, at få styr 
på jeres miljø og arbejdsmiljø?

For arbejdsgiveren
For medarbejderen

Overhold lovgivning
Få nemt overblik
Sunde medarbejdere
Ensrettet arbejdsgang
Øget produktivitet
Færre ulykker
FærFærre sygedage
Branding

Ensrettet arbejdsgang
Fælles fremgangsmåde
Åbenhed og viden
Fremmer sundhed, 
sikkerhed og kultur
Færre ulykker
FærFærre sygedage 

ABAS Miljøservice
www.abas.dk

97 47 38 85
abas@abas.dk

Auto-
branchens
egen miljø- &
arbejdsmiljø
platform

KUN
3.700,-
per år

JURA

Af Naser Al-Zakta
Jurist

Der er blevet set 
flere eksempler på 
hvordan et stelnum-
mer er blevet dækket 
med sort folie.
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”Du skal sætte dig ned og kigge på din pengepung. Bliver den 
en smule tungere hver måned, har du fat i noget. Går det den 
modsatte vej, skal du tænke dig godt om og gå tilbage til det 
gode købmandskab. For det er sådan, man optimerer og 
bliver konkurrencedygtig i branchen for autolakering. 
Det er egentlig forholdsvis simpelt”.

Arne Hansen, indehaver af AH Autolak, har skiftet 
maleruniformen ud med skjorte og jeans – noget 
han for 10 år siden aldrig havde troet skulle ske. 
I dag står han i spidsen for en af de få autolakerer 
virksomheder i Danmark, som har modet og heldet til 
at udvide med flere afdelinger. Men hvad er nøglen til fremgang?

PORTRÆT / AH Autolak

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

Optimering i alle led
Firmaet AH Autolak ringer sikkert en klokke ved stadig flere i 
branchen – især på Fyn og i trekantområdet. Det skyldes et 
vedvarende fokus på optimering og noget så jordnært som at 
læse takseringsrapporter igennem og tage dialogen med sine 
samarbejdspartnere. Det har været med til at sikre, at der har 
været økonomi til at udvide forretningen. 

”Man skal ikke være bange for at konfrontere sine samar-
bejdspartnere med afregninger og opgørelser af forsikrings-

skader. En stor del af vores omsætning, som hos så mange 
andre, er bundet op på det. Derfor er vi selvfølgelig også meget 
opmærksomme på, at vi får korrekt betaling. Hverken mere el-

Gennemført købmandskab er 
nøglen til succes for voksende 
autolakerer 
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PORTRÆT

ler mindre. Det er vigtigt”, siger Arne Hansen, da AutoBranchen 
Danmark møder ham i virksomhedens Horsens-afdeling. 

Tag chancer – men kend grænsen
Arne Hansen indrømmer gerne, at 
han er en vaskeægte købmand – og 
det er i mange facetter af livet.

”Forleden købte jeg fem par jeans på 
én gang, fordi jeg kunne få et godt til-
bud. Det kan jeg godt gå og grine lidt 
af, når jeg så kigger på, at jeg driver 
min forretning ud fra samme grund-
princip. Jeg er altid på jagt efter stordriftsfordelene, og derfor 
ved jeg også godt, at man langt fra er handlekraftig, hvis man 
kun har et lille værksted. Der skal mere til”, siger Arne Hansen. 

Det gode købmandskab har betydet, at AH Autolak på blot to 
år har åbnet afdelinger i både Vejle, Odense, Fredericia og i 
Horsens. Men udvidelsen sker ikke for enhver pris – og man 
kan slå sig.

”Eksempelvis har vi haft vanskeligere ved at komme ind på 
markedet i Odense, end jeg egentlig havde regnet med. Af det 
har jeg lært, at man skal være skarp på det lokalområde, man 
vil være en del af, og man skal kende sine grænser. Lige nu er 
vi bedst i trekantområdet, så det er her vi lægger mange kræf-
ter”, forklarer Arne Hansen, der har været selvstændig siden 
1998 og selv er udlært i Middelfart. 

Volumen er afgørende i dag
Jo mere Arne Hansen får talt sig varm om sit forretningskon-
cept, desto mere tydeligt er det, at han ser sit voksende volu-
men som meget vigtigt for også i fremtiden at kunne være en 
del af markedet for autolakering i Danmark. 

”På den lange bane vil der være færre spillere, end der er i dag. 
Mange mindre værksteder, som måske ikke er vedligeholdte, 
eller hvor kæder skal investere for meget i at overtage dem, vil 

forsvinde i takt med, at stadig ældre indehavere går på pension. 
Det tror jeg er faktum”, siger Arne Hansen og fortsætter:

”Derfor er en større volumen nøglen til vores overle-
velse. Vi har kun vores egen pengepung og så vo-
res pengeinstitut. Vi har ingen andre pengestærke i 
ryggen, eller en kapitalfond. Derfor skal vi have flere 
pletter på landkortet, hvor det giver mening. For det 
skal stadig være med vores logo”. 

Lokal fremtid
Arne Hansen tror på, at der stadig er et vækstpoten-
tiale i nærheden af trekantområdet, selv om andre 

store aktører på markedet også er til stede. 

”Vi gør det på vores måde og tager ikke bare til Aalborg, fordi vi 
synes det er en fed by. Det har jeg ikke knowhow til, og det skal 
man ikke være bleg for at indrømme. Det er klart, hvis en stor 
bilforhandler ringer i morgen i Aarhus og tilbyder en fast strøm 
af x-antal biler, vågner købmanden indeni mig selvfølgelig igen 
og begynder straks at regne på det. Men indtil da fokuserer vi 
på lokalområdet”. 

Ejer Arne Hansen med hans kone 
Kristina Hansen. 

Man skal ikke være 
bange for at konfrontere 
sine samarbejdspartnere 
med afregninger og 
opgørelser af forsikrings-
skader. 
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TEMA / Transportkommissionen

Kommissionen blev oprindeligt nedsat af 
tidligere statsminister Lars Løkke Ras-
mussens regering i 2019. Løkke udpege-
de den forhenværende direktør for Ørsted 
(tidl. DONG Energy) Anders Eldrup som 
formand for kommissionen. Eldrup har 
ydermere en fortid som departementschef 
i Finansministeriet.

Han kom på en meget svær opgave, da 
kommissionen blev b at finde en model 
for en million nul- og lavemissionsbiler på 
de danske veje i 2030. Løkke-regeringen 
opstillede en række kriterier for, hvordan 
det skulle foregå. Det mest afgørende var, 
at staten ikke måtte miste de cirka 50 mil-
liarder kroner, som registreringsafgiften, 
brændstofsafgifter og andre bilrelaterede 
afgifter indbringer årligt.

Udover at finde en finansiel løsning på 
den grønne omstilling af bilparken, skulle 

Transportkommission 
foreslår ny registre-
ringsafgift

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

kommissionen også undersøge en række 
relaterede emner, der har indflydelse på 
udrulningen af grønne biler i Danmark. 
Det drejer sig blandt andet om opsætning 
af ladestandere, CO2-beregninger og af-
dækning af markedet for nul- og lavemis-
sionsbiler. 

Afgifter står til at stige
Til nytår står registreringsafgiften på el- og 
hybrid biler til at stige fra 20 til 65 procent. 
Samtidig udløber et bundfradrag, der reelt 
sikrer, at der ikke betales registreringsafgift 
af el- og hybridbilers værdi under 400.000 
kroner. Der er bred politisk enighed om, 
at det vil være dårligt for salget af grønne 
biler. Derfor præsenteres anbefalinger til 
afgifter nu, mens delrapport to med resten 
af kommissionens anbefalinger udkommer 
omkring nytår. Den anden delrapport vil fo-
kusere bl.a. fokusere på ladestandere og 
anden infrastruktur til elbiler. 

Kommission kom ikke i mål
Ved præsentationen den 7. september 
gjorde Anders Eldrup det klart, at kommis-
sionen ikke kunne finde en model, hvor 
der kører en million nul- og lavemissions-
biler på de danske veje i 2030, samtidig 
med, at statskassen ikke mister sine ind-
tægter på 50 milliarder kroner. 

Kommissionen har lavet fire modeller (se 
næste side), hvor resultatet vil være mel-
lem en halv og én hel million nul- og lave-
missionsbiler i 2030. 

Hvor dyre må elbilerne blive for Danmark? 
Det spørgsmål skal politikerne besvare i 
løbet af efteråret. Hvis vi lader afgifterne 
stige til nytår som planlagt, vil Danmark i 
2030 have små 400.000 nul- og lavemis-
sionsbiler ifølge Energistyrelsen. Det er 
ikke tilnærmelsesvis nok til, at Danmark 
kan leve op til målsætningen om 70 pro-

Den 7. september fremlagde en Transportkommission sit bud på, 
hvordan Danmark sætter gang i den grønne omstilling af bilparken. 
En ny registreringsafgift og en række nye afgifter skal få danskerne 
til at vælge en grønnere bil. 

FOTO: Jens Dresling/Ritzau Scanpix Anders Eldrup
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Tema om Transportkommissionen
Transportkommissionen med Anders Eldrup i spidsen har fremlagt den første delrapport med fire overordnede bud 
på fremtidens bilafgifter i Danmark. I dette tema går AutoBranchen Danmark bag om rapporten og ser nærmere på, 
hvordan anbefalingerne fra kommissionen kan påvirke bilforhandlere og øvrige aktører i den danske autobranche. 

I temaet bliver du både klogere på kommissionens forslag til registreringsafgiften for flere forskellige motortyper i de 
kommende år, samfundsøkonomien og den potentielle ekstraregning, som kan ramme ejere af benzin- og diesel-
biler. AutoBranchen Danmark har også interviewet bilforhandlere for at få deres reaktion på, hvordan den politiske 
diskussion om bilafgifter allerede nu påvirker bilsalget i negativ retning. Samtidig med det får du Gitte Seebergs 
analyse af, hvorfor langsigtede politiske planer for området haster.

cents reduktion af drivhusgasser eller 
tilfredsstille Folketinget. Derfor skal der 
tages nye midler i brug, som får os dan-
skere til at vælge flere grønne biler, end 
vi gør i dag. 

Som modellerne viser, er det langt fra gra-
tis at udrulle nul- og lavemissionsbiler på 
de danske veje. Ved model 4, der kommer 
tættest på Løkke-regeringens vision om 
én mio. nul- og lavemissionsbiler i 2030, 
vil statskassen miste op mod 5,7 milliar-
der kroner i 2030. Samtidig skal ejerne af 
de konventionelle benzin- og dieselbiler 
i gennemsnit betale op mod 5.900 kro-
ner ekstra i afgifter, mens elbilsejerne i 
gennemsnit vil opleve en rabat i de årli-
ge afgifter på 1.500 kroner. Ved model 4 
CO2-udledningen kunne reduceres med 
1,5 mio. tons CO2. Hvorimod model 3, 
hvorimod model 3 vil mindske udlednin-
gen med 0,9 mio. tons CO2. 

En million nul- og lavemissionsbiler er 
for dyrt
Til trods for at model fire kan levere én 
million nul- og lavemissionsbiler i 2030, 
så vil kommissionen ikke anbefale denne 
model. Den er for dyr for samfundet i for-
hold til, hvor mange tons CO2, der skæ-
res fra den danske udledning. Med andre 
ord mener kommissionen, at de penge 
der vil skulle bruges i model fire på tilskud 
og øget afgiftsbetaling for danskerne, kan 
fortrænge mere CO2, hvis de anvendes 
andre steder. Derfor foreslår kommissio-
nen, at politikerne benytter model tre. 

Model tre vil give 750.000 elbiler i 2030 
og vil have væsentlig lavere omkostnin-
ger for samfundet og bilisterne. Den vil 
”kun” koste samfundet 2,4 milliarder kro-
ner i 2030. Ejerne af konventionelle biler 
vil ligeledes ”kun” skulle betale 2.300 kr. 
ekstra om året i afgifter. 

Hvis model tre bliver indført fra 1. januar 
2021 anslår kommissionen, at 50 procent 
af de solgte biler i 2030 vil være nul- og 
lavemissionsbiler. 

Sådan kan den nye registreringsafgift 
se ud
Alle fire modeller bygger på en viderefø-
relse af den værdibaserede registrerings-
afgift, som vi kender i dag. For at gøre 
afgiften grønnere beskattes bilerne efter, 
hvor mange gram CO2 de udleder per 
kørt kilometer. Der indføres også et ekstra 
bundfradrag til el- og hybridbiler. CO2-til-
lægget og bundfradragene varierer fra 
model til model. 

På næste side gennemgås model tre.

Sammenligning af effekter af afgiftsmodeller

EFFEKTER i 2030 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Antal nul- og lavemissionsbiler i bestand 500.000 600.000 750.000 1.000.000

Ændring i antal nul- og lavemissionsbiler i bestand ift. grundforløb (400.000) 100.000 200.000 350.000 600.000

Antal nul- og lavemissionsbiler i nysalget (pct.) 39 41 50 62

Ændring i andel nul- lavemissionsbiler i nysalget ift. grundforløb (pct. -point) 1 3 12 24

Ærlig afgiftsændring

Gennemsnitlig konventionel bil 400 400 2.300 5.900

Gennemsnitlig elbil -2.000 -2.300 -2.000 -1.500
Kilde: Skatteministeriet
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Udover det eksisterende skalaknæk på 
197.700 kroner i 2020, der reguleres op 
med cirka 2 procent årligt (241.000 kroner 
i 2030) indføres der et nyt skalaknæk ved 
cirka 70.000 kroner, som stiger til 90.000 
kroner i 2030. 

I 2021 vil en bil med en CO2-udledning 
på mindst 50 gram CO2/km blive beskat-
tet med 8,5 procent op til de første 73.000 
kroner (2021-niveau). Værdien mellem 
73.000 kro-
ner og de godt 
201.000 kroner 
(2021-niveau) 
beskattes med 
110,5 procent, 
mens værdien 
over 201.000 
kroner beskat-
tes med 170 procent. Som det fremgår af 
tabellen, er der væsentligt lavere afgifts-
satser for nul- og lavemissionsbiler, der 
beregnes efter samme princip.

Efter beregning af bilens afgift pålæg-
ges konventionelle biler og hybridbiler et 
CO2-tillæg på 300 kroner per gram CO2 
op til 125 gram. Hvis bilen udleder mere 
end 125 gram CO2 er tillægget på 600 
kroner per gram over 125. 

Alle biler vil modtage et nyt bundfradrag 
på 24.500 kroner. Derudover vil el- og hy-
bridbiler modtage et fradrag på henholds-
vis 40.000 kroner og 20.000 kroner frem 

til 2025. Det bety-
der i praksis – som 
vi kender det i dag 
- at el- og hybridbi-
ler ikke vil betale 
registreringsafgift 
af værdien under 
400.000 frem til 
2025. 

I alle modellerne fjernes alle fradrag og 
tillæg for sikkerhed og energieffektivitet. 
Det sker for at gøre afgiften mere simpel. 

TEMA / Transportkommissionen

I forhold til afgiftsniveauet i 2020 vil de 
små konventionelle biler blive en smule 
billigere ifølge kommissionens egne be-
regninger. Mellemklassebilerne vil stort 
set blive på samme afgiftsniveau. De dy-
rere vil blive en del dyrere. 

For el- og hybridbiler vil de frem til 2025 
ikke betale afgift for de første 400.000 
kroner, som vi kender det i dag. Fra 2025 
til 2030 vil de dog gradvist stige i afgift og 
pris. Ligesom med de konventionelle bi-
ler, vil de dyreste biler opleve en markant 
større afgiftsstigning. 

Andre tiltag
Kommissionen foreslår også en række 
ting, der ikke indgår i registreringsafgiften. 
Det gælder blandt andet et fast tilskud til 
købere af elbiler på 2500 kroner årligt i 
perioden 2021-2030, en årlig kørselsafgift 
på 1000 kroner for alle danske biler og en 
forhøjelse af afgifterne på benzin og die-
sel med en krone per liter. 
 
Regeringens udspil
Kort før deadline på dette magasin har re-
geringen fremlagt deres forslag til en ny 
registreringsafgift. Forslaget går på, at der 
skal være 500.000 nul- og lavemissions 
biler på de danske veje i 2030. 

Regeringen har i skrivende stund ikke 
offentliggjort et detaljeret udkast til en ny 
registreringsafgift. Derimod har den med-
delt, at deres model vil betyde prisstignin-
ger på alle typer af benzin- og dieselbiler. 
De mindste biler få en prisstigning på ca. 
1.100 kr. i registreringsafgiften, mellem-
store vil stige ca. 4.200 kr., mens de dy-
reste biler vil opleve en stigning på ca. 
45.300 kr. 

Elbiler under 400.000 kr. vil fastholde den 
nuværende afgift. En Audi E-tron vil deri-
mod stige ca. 93.500 kr., mens Tesla Mo-
del S vil stige ca. 260.300 kr. 

AutoBranchen Danmark vil løbende orien-
tere om udviklingen i forhandlingerne i vo-
res nyhedsbrev og på vores hjemmeside. 

Afgiftsmodel 3 for omlægning for personbiler

REGISTRERINGSAFGIFT Model (2021) Model (2025) Model 
(2030)

Værdielement (pct)
Lav sats

- Over 50g CO2/km 8,5 8,5 8,5

- Under 50g CO2/km 1,5 2 3

- 0g CO2/km 1,5 2 3

Mellem sats

- Over 50g CO2/km 110,5 110,5 110,5

- Under 50g CO2/km 19,5 26 39

- 0g CO2/km 19,5 26 39

Høj sats

- Over 50g CO2/km 170 170 170

- Under 50g CO2/km 30 40 60

- 0g CO2/km 30 40 60

Lavt skalaknæk (kr. 2030.niveau) 90.000 90.000 90.000

Skalaknæk (kr. 2030-niveau)1 241.000 241.000 241.000

CO2-tillæg til konventionelle og plug-in hybridbiler biler
Kr. pr. gram op til 125g CO2 pr. km 300 300 300

Kr. pr. gram derover 600 600 600

Bundfradrag (kr.)
Alle biler 24.500 24.500 24.500

Yderligere for elbiler 40.000 40.000 30.000

Yderligere for plug-in hybridbiler 20.000 20.000 15.000
1) Skalaknækket reguleres efter personskatte lovens § 20. Her er forudsat en årlig stigning på 2 pct.
Kilde: Skatteministeriet

Regeringen har i skrivende 
stund ikke offentliggjort et 
detaljeret udkast til en ny 
registreringsafgift
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Selv om udspillet fra transportkommissionen peger frem mod 
2030, kan konsekvenserne af udspillet allerede nu mærkes i 
branchen. Konkret betyder det, at mange kunder holder igen 
med at kigge på bil og i sidste ende købe bil. 

Afmatning mærkes flere steder i landet – herunder hos di-
rektør Pierre Martin Iversen, der driver Ford, Skoda og Seat 
i Sønderborg. 

”Vi kan desværre allerede konstatere en kæmpe afmatning. 
Kunderne bliver usikre, fordi politikerne lige nu åbenlyst dis-
kuterer både afgiften på elbiler, potentielle forbud mod visse 
motorer og øvrige afgifter, som skal pålægges personbiler i 
nær fremtid. Det fører til en del frustrationer, fordi alting igen er 
usikkert”, siger Pierre Martin Iversen. 

Han bakkes op af en ny undersøgelse, som AutoBranchen 
Danmark har foretaget blandt XXX forhandlere. Her bekræfter 
over 70% af respondenterne, at den politiske uro allerede nu 
kan mærkes på bilsalget, og uroen vil påvirke bilsalget nega-
tivt, indtil der lander en politisk aftale.

Politisk håndværk skal være bedre
Pierre Iversen henviser til, at efteråret 2020 derfor kan komme 
til at ligne de foregående fire, fem efterår, hvor bilafgifterne har 
været diskuteret og justeret mange gange – både for konventi-
onelle biler og biler på strøm. Kombineret med en tilbagegang 
på grund af coronavirussen kan det blive en svær tid for lan-
dets bilforhandlere. 

”Det er meget svært at drive en forretning med så svingende 
erhvervsvilkår, som autobranchen har været underlagt de se-
nere år. Derfor har vi i år brug for at se noget seriøst politisk 
håndværk, så vi kan få en langtidsholdbar afgiftsstruktur for 
biler i Danmark. Det skylder politikerne både branchen, forbru-
gerne og alle de virksomheder, som gerne vil investere i auto-
branchen”, fortæller Pierre Martin Iversen. 

Biler bliver ikke meget billigere
Den sønderjyske forhandler mener desuden, at det næsten 
er utopi at tro, at biler i Danmark bliver meget billigere, end 
de er lige nu.

”Min påstand er, at biler i Danmark i de kommende år bliver 
dyrere. Det kan skyldes afgifter, CO2-tillæg, udgifter til produk-
tion og så videre. Derfor er det meget vigtigt, at den offentlige 
debat ikke ender med at bilde forbrugerne ind, at biler bliver 
billigere. Og pris og salg hænger sammen, uanset om vi taler 
om konventionelle biler eller grønne biler, og det har en effekt 
på udbredelsen af bestemte motortyper og bilmodeller”, siger 
bilforhandleren fra Sønderborg. 

”Igen understreger det behovet for, at en eventuel ny afgiftsmo-
del bliver langtidsholdbar, så vi ikke skal sidde igen i efteråret 
2021 og diskutere samme problemstilling”. 

Forhandler: Opbremsning i bilsalget 
er allerede i fuld gang

Pierre Martin Iversen

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

Det er meget svært at drive en 
forretning med så svingende 
erhvervsvilkår, som autobranchen 
har været underlagt de senere år.
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Gitte Seeberg
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Nu hvor Transportkommissionen har fremlagt sit bud på 
et afgiftssystem bør politikerne have travlt med at få la-
vet et nyt afgiftssystem. Branchen har behov for klarhed.

Sådan lyder opfordringen fra AutoBranchen Danmarks 
administrerende direktør Gitte Seeberg, der håber, at 
de mange års stop-and-go politik om registreringsafgif-
ten snart kan lægges i graven. 

”Hver gang politikerne debatterer bilafgifter eller er 
nølende med at fastsætte afgiftsniveauet, går salget 
i stå. Det har vi set så mange gange før, og det er vi 
begyndt at se igen, nu hvor afgifterne for 2021 står 
hen i det uvisse. Derfor opfordrer AutoBranchen Dan-
mark til at få lavet en hurtig, bred og realistisk aftale 
nu, hvor Transportkommissionens første delrapport er 
blevet præsenteret.” 

Nu er det politikernes tur
Transportkommissionen har givet politikerne fire mo-
deller at basere det nye afgiftssystem på. Regeringen 
har valgt en variation af model 1 med 500.000 grønne 
biler i 2030, hvorimod kommissionen foreslår model tre 
med 750.000 grønne biler i 2030. Gitte Seeberg har i 
et brev til Folketingets partier understreget, at det er 
væsentligt, der kommer en hurtig og bred aftale.

”Med regeringens udspil på 500.000 grønne biler i 
2030, vil der være betydelige uenigheder i forhand-
lingslokalet, som skal løses. Men det er yderst vigtigt, 
at det ikke resulterer i et meget langstrakt forhandlings-
forløb. Bilsalget er ved at gå i stå, det rammer både for-
handlerne økonomisk og den grønne omstilling. Derfor 
har jeg opfordret politikerne til, at der hurtigst muligt 
findes en bred aftale, der sætter rammerne for bilafgif-
terne resten af årtiet”, siger Gitte Seeberg.

Vi når næppe en million grønne biler i 2030
Gitte Seeberg tror, at det bliver svært at nå en million 
grønne biler i 2030. 

”Vi har hele tiden sagt, at en million grønne er meget 
optimistisk. Kun en procent af AutoBranchen Dan-
marks medlemmer tror da også på en million grønne 
biler i 2030, da de blev spurgt om dette i september 
måned. Det viser også, hvor stor en udfordring det vil 
være at nå helt derop. Kommissionen anerkender, at 
det vil være meget dyrt at nå en million grønne biler i 
2030. Derfor vil den ikke vil anbefale model fire med en 
mio. nul- og lavemissionsbiler i 2030. Den er simpelt-
hen for dyr”, siger hun.

Gitte Seeberg ser 
positivt på kom-
missionens anbe-
faling om afgifts-
model tre med 
750.000 grønne 
biler i 2030.

”Jeg synes model tre har en fin balance. Vi har foreslå-
et en teknisk registreringsafgift baseret på CO2-udled-
ning, men det er ikke realistisk i det nuværende politi-
ske klima. Med afgiftsmodel tre gør man det attraktivt 
at vælge en grøn bil uden at brandbeskatte de dan-
skere, der har eller kommer til at købe en benzin- eller 
dieselbil i de kommende år. Samtidig giver modellen 
købere af benzin- og dieselbiler et incitament til at væl-
ge de mest brændstofseffektive biler på markedet, hvis 
man ikke vælger en elbil” fortsætter hun. 

Forhandlingerne om en ny registreringsafgift vil i bed-
ste fald blive afsluttet i slutningen af oktober. 

Vi har hele tiden sagt, 
at en million grønne er 
meget optimistisk.

Ny registreringsafgift 
skal på plads nu

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

TEMA
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Med over 40 år på bagen har Linding Biler 
A/S i Varde prøvet lidt af hvert. Men som 
hos rigtig mange andre bilforhandlere har 
perioden med corona-nedlukningen væ-
ret temmelig udfordrende og en helt uprø-
vet situation for bilhuset.  

I takt med at både det danske samfund 
og flere af de europæiske lande så småt 
er begyndt at åbne igen, er der opstået en 
helt ny situation med hensyn til udbuddet 
af brugte biler. Det fortæller Jes Linding, 
der er indehaver af Linding Biler.

”En kombination af lukkede bilfabrik-
ker og en kraftig efterspørgsel på biler 
til hurtig levering har tømt mange lagre 
rundt omkring i Europa. Det oplever vi 
blandt andet hos nogle af de bilauktioner, 
vi benytter os af. Kort sagt kan udbuddet 
ikke følge med efterspørgslen lige nu”, si-
ger Jes Linding. 

”Det ser med andre ord ud til, at der har 
været en opsparet lyst hos mange for-
brugere til at købe en bil. Og da mange 
nye biler ikke har kunnet leveres på grund 

Mangel på biler, værdifastsættelse 
og transportkommissionens udspil 
vil præge efteråret 2020

af lukkede produktionsanlæg, har flere 
vendt blikket mod brugtbilsmarkedet”. 

Stabilt brugtbilssalg
Bilbasen/ Bilinfo lavede i løbet af ugerne i 
april 2020 en række løbende målinger på, 
hvordan brugtbilssalget forløb. De uger 
var nogle af de mest markante og kritiske 
måneder med hensyn til nedlukningen. 
På trods af det lå brugtbilssalget forholds-

vist stabilt, både med hensyn til 
annoncer, liggetid og prisre-

guleringer. 

”Vi mærkede dog en klar 
nedadgående efterspørgsel 

umiddelbart efter statsmi-
nisterens nedlukning. Det er 

langsomt ved at rette sig, og år til 
dato er vi efterhånden nogenlunde på ni-
veau med 2019. Men det manglende ud-
bud kan presse både os og mange andre, 
både på import og eksportsiden”, siger Jes 
Linding. 

Udspil kan føre til opbremsning
Efteråret 2020 vil også være præget af 

BILSALG / Transportkommissionen

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent
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rede salgskrav fra en importør. Men det 
er mange andre, og her vil den tiltagende 
debat om afgifter nok kunne mærkes”, for-
udser Jes Linding.                  

Værdifastsættelse vækker bekymring
Foruden de ændrede markedsvilkår på 
grund af coronakrisen, udpeger Jes Lin-
ding en anden ting, som vil komme til at 
fylde en del i efteråret og på den kortere 
bane for ham og branchen. 

”Det er fremover Motorstyrelsen, som skal 
værdifastsætte eksporterede biler. Det 
gør i min optik området mindre fleksibelt 
med risiko for langt længere behandlings-
tid, end da selvanmelderordningen eksi-
sterede”, siger Jes Linding og fortsætter:

”Jeg bifalder helt klart øget kontrol, som er 
en forlængelse af lukningen af selvanmel-
derordningen. Men oven i fastsættelsen i 
styrelsen kommer også et gebyr, som der 
desværre kun er en til at betale, og det 
er forbrugeren. Så det er en fordyrende 
omlægning”. 

det udspil fra Transportkommissionen, 
som landede i begyndelsen af septem-
ber. Heri lægger formanden Anders El-
drup og følgegruppen op til i alt fire af-
giftsmodeller, der skal sørge for, at der 
i 2030 er mellem 500.000 til 1.000.000 
grønne biler på vejene. 

Men snakken og debatten om afgifter vil, 
som så mange gange før, præge bilsal-
get i de kommende måneder, forudser 
Jes Linding. 

”Alle sad jo og fulgte med den dag, Trans-
portkommissionen fremlagde sit udspil. 
Men tiden efter kan blive præget af usik-
kerhed blandt forbrugerne om, hvor prisen 
på eksempelvis en elbil lander næste år. 
Eller om dieselbiler straffes. Det kan få 
mange til at udskyde eller droppe et bilkøb, 
og det skaber generel usikkerhed i bran-
chen”, siger han. 

”Som uafhængig brugtbilsforhandler med 
relativt nye biler er jeg ikke så nervøs for 
vores forretning, fordi vi kan omstille os 
ret hurtigt. Og vi er ikke underlagt decide-
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Baggrunden er, at den østrigske Peugeot-forhandler Josef 
Büchl vandt en skelsættende sejr ved en østrigsk karteldomstol 
over den østrigske PSA-importør. 

I dommen blev følgende dele af forhandlerkontrakten kendt 
ulovlig: 
• Peugeots praksis om at tvinge forhandleren til at bidrage 

til markedsføringspriser, da det indskrænker forhandlerens 
ret til at selv at prisfastsætte sine produkter.

• At forhandlerens bonus var koblet til tilfredshedsundersø-
gelser.

• At forhandlerens dækningsbidrag reduceres, hvis den ikke 
kunne leve op til PSA’s bevidst overdrevne salgsmål.

• At PSA’s datterselskaber konkurrer direkte med forhand-
lerne med lavere priser.

På eftermarkedet blev et 
dyrt kontrolsystem, der ud-
huler forhandlerens mulig-
hed for at tjene penge på 
garantiarbejde, kendt ulov-
ligt. Tilsvarende må PSA 
ikke pålægge omkostninger 
til såkaldt Mystery-shopping 
på forhandleren.

Et europæisk problem
Ifølge AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er 
der ikke kun tale om et østrigsk problem. Senest er KW Bruun i 
Sverige blevet anmeldt til de svenske konkurrencemyndigheder. 

”De problemer som Josef Büchl har oplevet med 
sin importør i Østrig, er langt fra kun et østrigsk 
anliggende. Flere danske bilimportører benytter 
lignende metoder, som PSA har gjort i Østrig. 
Noget tyder på, at det også er tilfældet i Sverige. 
Der tegner sig et billede af, at nogle bilimportører 
bøjer reglerne lidt mere end godt er”, siger Gitte 
Seeberg, der fortsætter:

”Forholdet mellem forhandler og importør er i høj grad reguleret 
af EU-lovgivning (gruppefritagelsen). Derfor er det bestemt ikke 
umuligt, at flere danske bilimportører har forbrudt sig mod de 
samme regler, som PSA har i Østrig. Men der også nationale 
omstændigheder, der spiller ind. Derfor undersøger vi i samar-
bejde med et advokatfirma, om der kan rejses en lignende sag 
i Danmark.” 

Forhandlerkontrakter har længe været et fokusområ-
de for AutoBranchen Danmark, da vi jævnligt modta-
ger henvendelser fra forhandlere, der mener, at deres 
importør er gået for vidt. Da EU-reglerne er vigtige for 
forholdet mellem forhandler og importør, arbejder Auto-
Branchen Danmark tæt sammen med vores europæi-
ske søsterorganisationer, der er samlet i paraplyorga-
nisationen Cecra. 

EU-lovgivningen på dette område, der reelt set er en undta-
gelse fra EU’s ellers strenge konkurrenceregler (gruppefritagel-
sen), skal genforhandles frem mod 2022, hvor de nuværende 
regler udløber.

AutoBranchen Danmark 
undersøger retssag mod 
importør

BILSALG / Østrigsk dom

Efter en skelsættende østrigsk dom, hvor dele af en forhandlerkontrakt blev kendt 
ulovlig, er AutoBranchen Danmark ved at undersøge mulighederne for at føre en 
lignende retssag i Danmark.

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

De problemer som Josef 
Büchl har oplevet med sin 
importør i Østrig, er langt fra 
kun et østrigsk anliggende.
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BILSALG / Østrigsk dom

Hvordan vil du beskrive dit forhold 
til din importør? 
De første mange år havde jeg et frem-
ragende samarbejde med PSA i Østrig. 
Vi vækstede hurtigt, og det blev der lagt 
mærke til i branchen og hos PSA. Det 
begyndte at gå ned af bakke med samar-
bejdet i årene omkring finanskrisen. PSA 
ville bestemme mere, og det betød min-
dre indflydelse til mig, som forhandler. Da 
Peugeot var i krise i 2011-12 blev skruen 
strammet yderligere. Det var ikke kritisk 
endnu, men samarbejdet var blevet mar-
kant dårligere. 

Jeg fik nok i 2015, hvor jeg blev pålagt en 
efterudligning på 4.000 euro af Peugeot 
i Østrig. Jeg havde udført garantirepara-
tioner, efter de gældende forskrifter og 
alle sager var afsluttet til alles tilfredshed. 
Men i 2015 krævede PSA 4000 euro i ef-

så jeg måtte købe mine reservedele andre 
steder. Der var ingen mulighed for forlig. 
Det blev et stort samtaleemne i branchen. 
Alle hos Peugeot i Wien kendte til sagen 
og mange forhandlere talte også om den. 
I to år forhandlede jeg med forhandler-
foreningen om, hvordan sagen skulle fø-
res. Til sidst blev det splittet op i punkter, 
som var salgsorienterede og punkter der 
var værkstedsrelateret. Sagen har varet i 
halvandet år.

Forventede du at vinde sagen? 
Jeg er et positivt menneske, så jeg for-
venter altid at vinde. Det gjorde jeg også 
i denne sag.  

Er du tilfreds med ”kun” at vinde på 
en del af punkterne? 
Ja, jeg vidste godt, at jeg ikke kunne vin-
de på det punkt, der omhandler corporate 

Han vandt over sin importør: 
Tror dommen vil skabe bedre forhold 
mellem importør og forhandler

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

I maj vandt den østrigske Peugeot-forhandler Josef Büchl en retssag mod den østrigske 
Peugeot-importør. Betydelige dele af forhandlerkontrakten blev kendt ulovlig og dermed 
vandt forhandleren en stor sejr for alle europæiske mærkeforhandlere. AutoBranchen 
Danmark har interviewet manden, der valgte at sige stop, da hans importør gik for vidt. 

terudligning, fordi taksterne efterfølgen-
de var blevet ændret. Det var ikke ret-
færdigt. Ifølge østrigsk ret må man ikke 
rette i afsluttede og anerkendte garan-
tireparationer. Jeg prøvede at fortsætte 
den gode dialog, som jeg tidligere havde 
haft med PSA, men de ville ikke bøje sig, 
og det ville jeg heller ikke. Så der blev 
ikke noget forlig. 

Hvilke tanker gjorde du dig om at føre 
en sag?
Jeg har gjort mig rigtigt mange tanker. Det 
er ikke en nem beslutning at træffe. Det 
var først efter en næsten et år lang dialog 
med Peugeot, at jeg i 2016 tog beslutnin-
gen. Jeg var blevet truet med bøden på 
de 4.000 euro, men det ville jeg ikke fin-
de mig i. Så jeg truede med at købe for 
100.000 euro færre reservedele af PSA 
end normalt. Det reagerede PSA ikke på, 
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BILSALG

FAKTA

Josef Büchl grundlagde selv Autohaus Büchl i 
1992. Dengang var de i alt tre medarbejdere. 
Nu har han 50-60 ansatte fordelt på tre adresser 
nær Salzburg.

Fra starten i 1992 var han autoriseret Peugeot-
forhandler. I 2002 overtog han en Citroen-
forretning og blev autoriseret forhandler ved den 
lejlighed. Opel kom til i 2016.

identity (indretning af butikken red.). Peu-
geot havde bl.a. betalt for en del af fliser-
ne i butikkerne. Men vi valgte at føre sa-
gen alligevel. 

Hvilket punkt som du vandt, var det 
vigtigste? 
Ankesagen begyndte allerede efter par 
uger, så det kan jeg ikke sige noget om 
endnu. 

Har PSA i Østrig opsagt dig som 
forhandler?
Nej det har de ikke. Jeg forventer heller 
ikke, at det kommer til at ske så længe 
appelsagen kører. Så må vi se derefter. 

Ønsker du at fortsætte som forhandler 
af PSAs mærker?
Ja, absolut, jeg elsker mit arbejde med 
Peugeot, Citroën og Opel.  

Hvad er dine forventninger til 
ankesagen?
Jeg forventer en stadfæstelse. Det går 
forholdsvis hurtigt, da hverken nye vidner 
eller parterne skal afhøres. Det er kun 
dommerne, der skal vurdere sagen. 

Ved du hvornår ankesagen starter? 
Det vides ikke endnu, men den bør være 
afsluttet i oktober, november eller de-
cember.

Hvordan ser du det fremtidige forhold 
mellem bilimportører og forhandlere? 
Jeg tror på, at dommen vil være med til 
at skabe et bedre forhold mellem importø-
rer og forhandlere. Det er nødvendigt, at 
der kommer en bedre dialog og lydhørhed 
over for hinandens problemer.  

Tror du, at din dom kan være med til at 
sikre forhandlerne bedre vilkår i både 
Østrig og resten af EU? 
Det er jeg helt sikker på. Det er ikke kun et 
problem i Østrig, så jeg er fuldstændig sik-
ker på, at importørerne over hele Europa 
må genoverveje deres metoder. 

Reaktion fra andre forhandlere?
Jeg har modtaget rigtigt mange positi-
ve tilkendegivelser og lykønskninger fra 
både Østrig og Tyskland. Det har vakt stor 
glæde hos forhandlere af alle mærker, og 
sådan bør det også være. 
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Kom på kursus eller deltag i 
et arrangement med AutoBranchen 
Danmark

KURSER /ARRANGEMENTER

OKTOBER

NOVEMBER

MARTS

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

20

09

10

02

19

03

01

TIRSDAG

MANDAG

ONSDAG

MANDAG

TORSDAG

TIRSDAG

TIRSDAG

Medlemsmøde for 
forhandlere - Aarhus

Bliv opdateret på politiske og juridiske 
emner, når adm. direktør Gitte Se-
eberg og juridiske chef Eylem Ünüvar 
afholder et to timers medlemsmøde i 
Aarhus.

1-dagskursus: sikkerhed i 
arbejde med el- og hybridbiler

Vi klæder dig på, så du sikkert kan  
arbejde med el- og hybridbiler.

AutoBranchen Danmarks årsdag

Afholdes på Remisen i Brande, hvor vi får besøg af bildesigner Henrik Fisker, Transportminister Benny Engelbrecht og åbner op for 
forskellige fagsnakke.

1-dagskursus: sikkerhed i 
arbejde med el- og hybridbiler

Vi klæder dig på, så du sikkert kan  
arbejde med el- og hybridbiler.

Aftenmøde med middag - Aalborg

På aftenmødet opridser Santander 
Consumer Bank de vigtigste tendenser 
i markedet for finansieringstilbud og 
Gjensidige Forsikring klæder deltagerne 
på med bud på produkter, der dels øger 
indtjeningen og fastholder kunder på 
værkstedet.

1-dagskursus i 
skadesberegning - Roskilde

Kom på kursus i Autotaks hvor vi klæder 
dig på til forhandlinger med forsikrings-
selskaberne og styrker samarbejdet 
mellem lak og karrosseri.

Medlemsmøde for 
forhandlere - Storkøbenhavn

Bliv opdateret på politiske og juridiske 
emner, når adm. direktør Gitte Seeberg 
og juridiske chef Eylem Ünüvar afholder 
et to timers medlemsmøde i Storkøben-
havn.

AutoBranchen Danmark afholder løbende en række kurser og arrangementer. Du kan altid følge med på www.abdk.dk for at 
holde dig opdateret og tilmelde dig. 
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DIN PARTNER PÅ AUTOGLAS

RING 70 11 55 55 
WWW.BILGLAS.DK

HVAD INDEHOLDER AFTALEN?
Udskiftning af for-, side- og bagruder samt 
reparation af stenslag

Du kan enten benytte Dansk Bilglas’ 23 afdelinger, 
eller få os ud til dig med  vores mobilservice

Mulighed for både statisk og dynamisk 
kalibrering af alle former for kameraer i forruder. 
Dette gælder på dit eller vores værksted

Maksimal fleksibilitet, vi bruger SIKA  
2-komponent lim ude hos dig, det betyder bilen 
kan være på liften igen efter kun 1 time

En hurtig og smidig service, hvor tilgængelighed 
er alfa og omega

“HUSK VI OGSÅ 
KOMMER UD 

TIL DIG!



EFTERMARKED • AUTOLAKERERE / Friskluftsystem

Det er afgørende for medarbejdernes sundhed og virksomhe-
dens pengepung, at værkstedets friskluftsystem er vedligeholdt 
– især når der lakeres og repareres biler, hvor det er et lovkrav.
Derfor tilbyder AutoBranchen Danmark sammen med ABAS 
Miljøservice en kontrolpakke, der sørger for, at friskluftsyste-
met forsyner medarbejderne med ren luft, og som samtidig 
forhindrer Arbejdstilsynet i at uddele bøder, hvis styrelsen kom-
mer på besøg.

System skal kontrolleres hvert år
En kontrolpakke betyder konkret besøg af en akkrediteret 
medarbejder, der tager en prøve og sender den til test på et 
laboratorie. Herfra afgøres det, om den luft der sendes ud i 
medarbejdernes åndedrætsværn, lever op til myndigheder-
nes standard.

René Thomsen, der er lakkonsulent hos AutoBranchen Dan-
mark og som har arbejdet som selvstændig autolakerer i 16 år, 
mener, at kontrolpakken er oplagt at kigge på:

“Værnemidler er et stort og vigtigt område for Ar-
bejdstilsynet, når virksomheder i autobranchen 
kontrolleres. Det sker selvfølgelig for at be-
skytte medarbejdernes bedst muligt på værk-
stederne. Det omfatter især kemiske produkter 
eller åndedrætsværn med friskluft”, siger René 
Thomsen og tilføjer:

“Friskluft-systemer skal som minimum kontrolleres en gang om 
året for at leve op til kravene. Så kontrolpakken kan være givet 
godt ud”, siger René Thomsen.

Undgå bøder og book 
en kontrolpakke til jeres 
friskluftsystem

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent
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Har du styr på luften?
Et velfungerende åndedrætsværn på eksempelvis et autolakværksted er både vigtigt for medarbejdernes sundhed og lov-
pligtigt. Men det er langt fra altid, at der er styr på kvaliteten af den luft, der sendes ud gennem åndedrætsværnene. Auto-
Branchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice og kan hjælpe på området.

Kontrolpakken indeholder:
• En prøveudtagning udført af akkrediteret prøveudtager.
• Test på Højvang Laboratorier, der er et akkrediteret miljølaboratorium.
• Rapport og prøvetagningsresultater.
• 7.000 kr. ex. moms er fast pris for Jylland + brofaste øer. Kørsel er inkluderet.
• Tillæg på 1.000 kr., hvis der er kondensat (væske) i prøverne i laboratorietest for mikroorganismer.
• Bestilling af kontrol kan sendes til direktør Jesper Hviid i ABAS Miljøservice på: jhn@abas.dk

EFTERMARKED • AUTOLAKERERE
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EFTERMARKED • AUTOLAKERERE / Forsikringsskader
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Vilkår, gratis lånebiler og dyrt værksteds-
udstyr presser danske værksteder. Fak-
tisk svarer næsten 80 procent af værk-
stederne i en undersøgelse udført af 
AutoBranchen Danmark, at de presses. 

En af dem, som mærker pres-
set på sit eget værksted, er 
Martin Baad, der er indehaver 
af Fair Biler i Næstved. 

”Vilkårene for at lave forsik-
ringsskader på biler presser alle 

værksteder i stadig større grad. Dels på-
lægges vi at indkøbe dyrt udstyr, og dels 
er det tidsforbrug, vi afregner vores ar-
bejdsløn ud fra, så forældet, at det efter-
hånden er en stor underskudsforretning. 
Jeg forlanger ikke urimeligheder, jeg for-
langer fairness”, fortæller Martin Baad, da 
AutoBranchen Danmark møder ham på 
værkstedet.

Svært at forhandle
Gitte Seeberg, administrerende direktør i 
AutoBranchen Danmark, mener, det er et 
problem, at så mange værksteder oplever 
manglende vilje til at forhandle om vilkår.

”Mange værksteder føler sig klemt af for-
sikringsselskaberne, som gang på gang 
viser sig meget svære at forhandle med, 
når det handler om de tidsopgørelser, som 

findes i systemet Autotaks. 
Undersøgelsen vidner 
om et marked, hvor 
forsikringsselskaberne 
dikterer mere end de for-
handler, og det er unfair”, 
siger Gitte Seeberg.

Store investeringer koster 
Det er ikke kun tidsangivelser i systemet 
Autotaks, der bruges til at opgøre forsik-
ringsskader på biler i Danmark, som pres-
ser værkstederne. Det gør en lang række 
investeringer også. 

Værksteder, som vil lave 
forsikringsskader, pålæg-
ges også løbende at inve-
stere i dyrt udstyr uden at 
få en økonomisk hånds-
rækning til det. Martin 
Baad nævner specifikt en 
modstandssvejser, som 
bruges til at udbedre kolli-
sionsskader på biler.

”Det var en udgift på 60.000 kroner eks-
klusive moms, hvilket er temmelig mange 
penge for en mindre forretning som min. 
Det er den type vilkår, der gør, at det bli-
ver sværere og sværere for værksteder 
at drive forretning”, siger Martin Baad og 
tilføjer:

Forsikringsvilkår og gratis 
lånebiler presser otte ud af 
10 værksteder 

Vilkårene for at lave 
forsikringsskader 
på biler presser alle 
værksteder i stadig 
større grad.

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

EFTERMARKED • AUTOLAKERERE

”Jeg forstår udmærket, at der skal stilles 
krav til os som værksted og som dem, der 
udbedrer væsentlige skader på biler og 
dermed skal være med til at stå inde for 
sikkerheden. Men der er bare aldrig no-
gen forhandling om det efterfølgende tids-
forbrug, som den øgede kompleksitet på 
bilerne medfører. Og det er unfair”.

Også her er et klart flertal af AutoBran-
chen Danmarks medlemmer enige med 
Martin Baad fra Fair Biler i Næstved. 90 
procent af de adspurgte virksomheder i 
undersøgelsen svarer nej, når de spørges 
til, om de får hjælp til store investeringer 

og pålæg om reparation 
af moderne biler.

Også lånebiler, der stilles 
gratis til rådighed for kun-
derne, er et område, som 
er dyrt for værkstederne. 

”Og hvem finansierer den 
lånebil? Det gør jeg selv, 

og det er uden nogen form for tilskud eller 
hjælp fra forsikringsselskaberne. Og igen 
er forhandlinger om de her udvidede til-
tag i værkstedsleddet ikke-eksisterende”, 
siger han.
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en tidligere oplevelse med underfor-
sikring.

”Vi har tidligere prøvet ved en for-
sikringsgennemgang, at vi var end-
da meget underforsikret, så i det 
hele taget er det rigtigt godt med en 
gennemgang af forsikringerne. Og 
nu ved vi, at vi ikke er underforsik-
ret, men har de rigtige dækninger. 
Samtidig mærkede vi, at Gjensidi-
ges kendskab til autobranchen er så 
godt. De er toptunede på branchen,” 
fortsætter han.

Han fornemmer også, at administra-
tionen er blevet en del lettere, og det 
kommer virksomhedens bogholderi 
til gode.
 
”Administrationen var temmelig tung 
i vores tidligere forsikringsselskab, 
men det her er meget bedre,” siger 
han videre. 

Jacob Givskov Nielsen fortæller 
også, at det forsikringsselskab, som 
Kraft Biler har forladt, havde en me-
get langsommelig sagsbehandling 
og beslutningsproces. Den forventer 
han langt bedre nu. 

Besparelsen var til at tage at føle på, 
da en af landets store forhandlere 
af brugte biler inviterede Gjensidige 
indenfor til en snak om erhvervsfor-
sikringer.

Kraft Biler sparer op mod 100.000 
kroner årligt i forhold til virksomhe-
dens tidligere forsikringsaftale. Ikke 
mindst sparer man tid med en nem-
mere administration, og så har Kraft 
Biler fået forsikringsdækninger, som 
passer nøjagtigt til virksomheden.

Det fortæller indehaver Jacob Giv-
skov Nielsen, der havde dialogen 
med Gjensidiges markedschef Bo 
Hviid Hansen.  

”Vi havde hørt, at andre i branchen 
havde sparet penge ved at bruge 
den aftale med Gjensidige, som er 
mulig gennem vores medlemskab 
af AutoBranchen Danmark, så vi be-
sluttede at prøve det af,” fortæller Ja-
cob Givskov Nielsen.

”Det blev altså til en årlig besparelse 
på op mod 100.000 kroner, og det er 
da også en slags penge. Men vi fik 
mere end det,” siger han og nævner 

Bo Hviid Hansen, markedschef hos 
Gjensidige, havde dialogen med Ja-
cob Givskov Nielsen og de øvrige 
partnere i Kraft Biler, der ligger ved 
Fredericia og Horsens. 

”Vi har flyttet en del kunder på det 
seneste, og det afgørende er jo, at vi 
har et godt produkt og et smidigt ap-
parat. Hos os er der ikke så mange, 
som skal involveres før vi kan tage 
beslutninger. Det hører vi ind i mel-
lem, at man skal andre steder og så 
kan sagsbehandlingen være langva-
rig. Dels er vores priser altså gode, 
dels har vi et smidigt og godt tilpas-
set produkt,” siger Bo Hvid Hansen.

Forsikringsaftalen med Gjensidige er 
et tilbud til AutoBranchen Danmarks 
medlemmer. Produktet, der handler 
om erhvervsforsikringer, er tilpasset 
autobranchen, og Gjensidige ved 
præcis, hvad branchen har brug for. 

Læs mere i Fordelskataloget på 
www.abdk.dk eller kontakt Hen-
rik Bitzer, leder af Partnerskaber i 
AutoBranchen Danmark på telefon 
31474997. Du kan også ringe direkte 
til Gjensidiges markedschef Bo Hviid 
Hansen på telefon 41775300.

Skiftede forsikringsselskab og 
sparer nu op mod 100.000 kroner

FORSIKRING

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

Jacob Givskov Nielsen
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at persondataforordningen 
overholdes,” siger Thomas 
Nuppnau, direktør og stif-
ter af IDfication.

Hos AutoBranchen Dan-
mark er chef for partnerska-
ber, Henrik Bitzer, imponeret over, 
hvad han har set fra IDfication, og 
han ser et stort potentiale for bilfor-
handlerne.

”Det er nærmest mobilepay-løsnin-
gen overført til personlige oplysnin-
ger som kørekort, sundhedskort, 
pas og lignende, hvor forbrugeren 
”swiper” på anmodning. De person-
lige kort er gemt i et lukket system. 
Systemet kan bruges af bilforhand-
lere og mange andre brancher, hvor 
der sker udveksling af personlige 
data,” siger han.

En aftale med IDfica-
tion koster virksom-
heden et mindre 
abonnementsbe-
løb, og så er der en 
pris for hver enkelt 
transaktion er person-

En ny app gør opbevaring og ud-
veksling af personlige oplysninger 
nem og sikker for virksomheden. For 
forbrugeren er overdragelsen lige så 
enkel, hurtig og tryg. 

En ny fordelsaftale giver AutoBran-
chen Danmarks medlemmer mulig-
hed for en langt nemmere håndtering 
af de personlige oplysninger, som 
oftest skal bruges i forbindelse med 
finansiering og lignende.

Når en virksomhed skal modtage 
personlige oplysninger fra en for-
bruger, er IDfication løsningen, som 
gør det nemt.  Selv kalder IDfication 
løsningen for ”simpel, sikker og or-
dentlig.”

”Bilforhandleren skal bede om ID i 
form af kørekort, pas og så videre. 
Mange gange får man det på sms og 
mail og forhandleren tænker måske 
ikke over, at man ikke må opbevare 
sådan en oplysning på den måde. 
Med IDfication er oplysningerne op-
bevaret i et lukket system – trygt for 
forbrugeren og samtidig nemt for 
forhandleren, der samtidig sikrer, 

lige oplysninger. På denne pris er 
der en god rabat for AutoBran-
chen Danmarks medlemmer.

Thomas Nuppnau noterer iøv-
rigt, at en central person i virk-

somheden kan logge ind og se, 
hvilke personoplysninger virksomhe-
den har modtaget, mens den enkelte 
sælger i virksomheden, kun kan se 
de oplysninger, han eller hun selv 
har lagt ind.

”Det her i det hele taget en nem ar-
bejdsgang i forbindelse med noget, 
som alle skal bruge,” siger Thomas 
Nuppnau videre.

Vil du videre mere om løsningen 
med IDfication, så kontakt adm. di-
rektør Thomas Nuppnau på telefon 
3242 1020. Hvis du vil vide mere om 
AutoBranchen Danmarks fordelsaf-
tale med IDfication, så kontakt chef 
for partnerskaber, Henrik Bitzer på 
telefon 3147 4997.

Læs mere om aftalen og andre for-
delsaftaler i Fordelskataloget på 
www.abdk.dk.

ID-opbevaring gjort 
nem og sikker

ID-OPBEVARING

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent
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Med den rigtige debitorstyring for-
hindrer du, at ubetalte fakturaer 
skaber økonomiske problemer i din 
virksomhed.

”Vi kan hjælpe med en plan for debi-
torstyringen, så dine kunder påvirkes 
rigtigt og på rette tid og sted,” fortæl-
ler Frederic Nygaard, account mana-
ger hos NODECO. 

”Hvis du har en klar målsætning, 
kan du med den rette indsats sik-
re både betalingen og den gode 
relation til dine kunder. Derfor 

kan en korrekt debitorstyring være 
vigtig for din virksomheds økonomi, 

og ikke mindst kan det være med til 
at gøre de svære kunder til nemme 
kunder,” siger han videre. 

I kraft af AutoBranchen Danmarks 
fordelsaftale med NODECO er du 

Med en ny fordelsaftale kan du få 
styrket dit arbejde med at hente pen-
ge hjem for ubetalte fakturaer. 

AutoBranchen Danmark har indgået 
aftale med NODECO (Nordic Debt 
Collection), som kan hjælpe din virk-
somhed med at lægge en plan for 
debitorstyring. NODECO lover, at 
debitorstyringen bliver både ef-
fektiv og serviceminded.

”Debitorstyring og ubetal-
te fakturaer er noget, som 
temmelig mange virksom-
heder kender til. Derfor 
har det været vigtigt for os 
at finde en samarbejdspartner, 
som kan tilbyde noget godt til vores 
medlemmer. Det mener vi at have 
fundet med NODECO,” siger Henrik 
Bitzer, chef for Partnerskaber i Auto-
Branchen Danmark. 

sikret en række ydelser. Nogle af 
dem er gratis:

• Lovpligtig varselsskrivelse – vi 
udfærdiger den uden beregning 
for dig

• Ubegrænset antal af sager.
• International inkasso – No cure, 

no Pay i mere end 150 lande.
• Gratis udenretslig inddrivelse i 

udvidet sagsforløb.
• Gratis retslig inddrivelse ved 

ikke tvistet fordringer
• Indberetning til RKI og Debitor-

registeret – Uden beregning
• Rådgivning og vejledning – 

Uden beregning
• Adgang til NODECO 24/7 – så 

du kan følge dine sager online.

Ny aftale viser vej til nem 
inddrivelse af ubetalte 
fakturaer

DEBITORSTYRING

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

Vil du vide om aftalen med NODECO og de muligheder, den giver, så kontakt account manager Frederic Nygaard, NODE-
CO, telefon 4290 8431 eller chef for Partnerskaber Henrik Bitzer, AutoBranchen Danmark, 3147 4997.

På www.abdk.dk kan du læse mere om de fordelsaftaler, du kan gøre brug af ved medlemskab af AutoBranchen Danmark.
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Login giver adgang til fordele og nyheder
Husker du at logge ind på AutoBranchen Danmarks hjemmeside fra tid til anden? Hvis ikke, så 
skulle du tage at gøre det. Der er nemlig masser af fordele at hente. Samtidig er der fordele at 
hente ved at flere medarbejdere opretter sig til at modtage vores nyhedsbrev. Det gælder både 
salg, eftermarked, direktion og administrationen.

Både i nyhedsbrevet og på hjemmesiden, er der nemlig viden at 
hente om fordelsaftalerne, som giver mulighed for øget indtje-
ning eller kontante besparelser. Der er også tips og tricks og 
vigtige nyheder, som er gemt bag login, så de er forbeholdt 
AutoBranchen Danmarks medlemmer.

Det kan være tips og tricks om skadesberegningssystemet Auto-
taks.  Det kan også være tips og tricks om elbiler og omstilling af 
værkstedet til reparation af el- og hybridbiler, en masse om drift 
af værkstedet, nyheder om tendenser fra ind- og udland, arbejds-
giverstof samt ikke mindst de meget læste og væsentlige juridiske 
nyheder, der kan være alt fra nye lovgivningsmæssige krav og ret-
ningslinjer til afgørelser og tolkninger i ankenævnssager.

Læs mere på hjemmesiden eller kontakt AutoBranchen Danmark 
for vejledning om oprettelse.

Fra gule 
til hvide 
plader 
kan blive 
en dyr 
omregi-
strering
Siden 1. juli 2020 har der 
været strammere regler for 
miljøzoner i en lang række 
af Danmarks største byer. 
Det har ifølge Motorstyrel-
sen betydet, at langt flere 
borgere har rettet henven-
delse om at omregistrere 
køretøjer fra gule plader til 
hvide plader. Men det kan 
blive en dyr forretning.

Fem forskellige priseksem-
pler med ældre varebiler 
viser, at det typisk vil koste 
mellem 40 og 80.000 kr. at 
omregistrere et køretøj fra 
gule til hvide plader.

“Miljøzonerne er sat i ver-
den for at forbedre luft-
kvaliteten i de større byer, 
og her skal alle køretøjer 
selvfølgelig bidrage. Man-
ge vil også opdage, at 
omregistrering kan 
blive rigtig dyrt. 
Så dyrt, at det i 
mange tilfælde vil 
give mere mening 
at kigge på en ny 
eller nyere varebil til 
sit formål”, fortæller Ida 
Nynne Daarbak Jensen, 
jurist hos AutoBranchen 
Danmark.

Læs mere om emnet på 
AutoBranchen Danmarks 
hjemmeside.

Corona-retningslinjer ændrer sig
- vigtigt at følge med
I slutningen af september blev forsam-
lingsforbuddet over hele landet sænket 
fra 100 til 50 personer. Siden er retnings-
linjerne blevet forlænget to uger, så de i 
skrivende stund gælder til 18. oktober.

Situationen ændrer sig løbende. Det un-
derstreger vigtigheden af, at man – også 
i autobranchen – holder øje med hvad der 
sker. Husk også tilstrækkeligt med hånd-
sprit og øvrige værnemidler til både kunder 
og medarbejdere. Sørg for, at håndsprit er 
placeret på forskellige strategiske steder, 
og sørg i det hele taget for, at det 
er muligt at holde god hygiejne. 

”Råd og retningslinjer er kon-
stant i udvikling. Derfor anbefa-
ler vi i AutoBranchen Danmark, 
at man følger med i offentlighe-
den. Det kan være på coronasmit-
te.dk,” siger Charlotte Brix Andersen, 
leder af Kommunikation, Medlemsservice 
og Forretningnsudvikling i AutoBranchen 
Danmark. 

Hun anbefaler, at man følger med på 
Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.

dk samt Sundheds- og Ældreministeri-
ets hjemmeside sum.dk. Sundhedssty-
relsen har blandt andet udgivet en elektro-
nisk håndbog i, hvordan man bedst muligt 
undgår coronasmitte på arbejdspladsen.
 
Når det gælder forsamlingsforbuddet, så 
er det omfattet af en række undtagelser 
blandt andet ”almindelig ophold og fær-
den” på en arbejdsplads. Dermed gælder 
forsamlingsforbuddet ikke arbejdspladser 
forudsat, at ophold for mere end 50 per-
soner er naturligt og nødvendigt for, at ar-
bejdet kan udføres som normalt.

Udfordringerne kommer først, hvis 
der skal holdes arrangementer med 
kunder og/eller besøgende på virk-
somheden, på en restaurant eller 

lignende. Her gælder forsamlingsfor-
buddet med mindre følgende betingel-

ser opfyldes:

Deltagerne skal i det væsentlige sidde 
ned under arrangementet. 

Der må maksimalt være én person per to 
kvadratmeter.
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Tre ud af fire danskere besøger Facebook flere gange dagligt. Med den  
nye digitale reklamepakke fra biltorvet.dk får du mulighed for at udvide dit  
digitale salgsvindue og få en større eksponering af dine salgsbiler på et 
medie, som dine kunder besøger flere gange dagligt.

Ja! Auto IT er 100 procent ejet af branchen, og står bl.a. bag biltorvet.dk 
med mere end 500.000 besøg om måneden. Alt hvad vi laver, er til gavn 
for dig. Det eneste det kræver er, at du annoncerer på biltorvet.dk. 

Facebook Free er et nyt digitalt våben til bilforhandlere,  
hvor du som noget helt unikt, kan få gratis annoncering  
på Facebook, hvis du annoncerer dine biler på biltorvet.dk.

Med Facebook  
Free får du: 

Kontaktpersoner brugtvognsforhandlere
Fyn og Sydjylland 
Jens Rytter 
e-mail: jr@autoit.dk  
tlf.: 20 57 36 44 

Jylland og Fyn 
André Aarestrup 
e-mail: aa@autoit.dk  
tlf.: 29 33 05 91

Sjælland og øer 
Johnny Heegaard 
e-mail: jh@autoit.dk  
tlf.: 40 20 22 66 

Jylland Nord 
Morten Vestergaard 
e-mail: mv@autoit.dk  
tlf.: 31 68 12 90 

Sjælland og øer 
Michael Olafsson 
e-mail: mo@autoit.dk  
tlf.: 30 62 99 35

Kontaktpersoner nybilsforhandlere

Læs mere på autoit.dk 

Få gratis annoncering  
på Facebook

Grib chancen!

Er det virkelig gratis?

BESTIL FACEBOOK FREE NU

Opslag på jeres  
Facebook-side med  
jeres biler til salg

Facebook-annoncer med 
dig som afsender, der 
målrettes folk, som er i 
markedet for at købe bil

1
2

Få vist jeres biler på 
Google My Business,  
når folk søger efter  
jeres forretning3

IT-løsninger til autobranchen


