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Loven for at få stoppet vanvidsbilisme er på man-
ge måder rigtig god. Den farlige kørsel på vejene 
skal stoppes og hører ingen steder hjemme.   Men 
loven har en meget uhensigtsmæssig slagside, 
når den også risikerer at give store omkostninger 
for ejerne af leasing-, låne- og lejebiler - altså lea-
singselskaber, bilforhandlere og værksteder.

Vi har af to omgange skrevet til Transportministe-
ren for at få en vejledning til branchen. Det har 
han imidlertid ikke villet give os. Det bedste vi kan 
rådgive jer til lige nu, er at få underskrevet en tro 
og love erklæring af kunder og medarbejdere. 
Men det er vigtigt at understrege, at vi ikke kan 
garantere, at det er nok. Vi fortsætter med at tage 
sagen op med Transportministeren for at få klare 
retningslinjer. 

Vanvidsbilisme er temaet i dette magasin. Det gør 
indtryk, når to forhandlere her i magasinet fortæl-
ler, at loven har givet mere skepsis overfor kun-
derne, og når man er tvunget til at køre med som 
passager på prøvekørsler Det koster ressourcer 
i forretningen, og det er jo ikke fordi, der mangler 
ting at give sig til for tiden. 

Vores jurist, Ida Nynne Daarbak Jensen, har skre-
vet en klumme om vanvidsbilisme. Hun ridser alle 
forholdsreglerne op og giver tips til, hvad man 
som forhandler, værksted eller leasingselskab 
kan gøre for at undgå at få sin bil konfiskeret.

Vi følger dommene i disser sag tæt. I skrivende 
stund har der ikke været en sag, der er direkte 
sammenlignelig med sager, som autobranchens 
virksomheder risikerer at stå i. Manglen på mi-
krochips fylder en del i autobranchen i denne tid. 
Mange bilproducenter har fået leveringsproble-
mer. Længere leveringstider og mangel på nye 
biler betyder stor efterspørgsel efter biler, der 
kun er let brugte. Det mærker de blandt andet 
hos BCA Bilauktioner ved Vejle, hvor mange biler 
sælges til overbudspriser. Det gælder premium-

biler, hybrid- og elbiler og skyldes selvsagt øget 
efterspørgsel og mangel på biler. Vi har besøgt 
BCA Bilauktioner til dette magasin for at kunne 
give læserne et indblik i udviklingen.

Seksuel chikane er et emne, der fylder i medierne 
i denne tid. Sager på mediearbejdspladser og i de 
politiske partier har trukket opmærksomhed, men 
det findes rigtig mange steder, også i autobran-
chen, hvor det er et problem. Vores egen under-
søgelse af trivslen på autouddannelserne pegede 
på, at næsten halvdelen af de kvindelige elever 
har haft situationer, hvor de har følt sig krænket i 
større eller mindre grad. I en undersøgelse blandt 
Dansk Metals medlemmer pegede næsten fire 
ud af 10 på, at de har oplevet seksuel chikane 
i løbet af det seneste år, så det er en udfordring, 
vi skal se på. Ikke mindst fordi vi også gerne vil 
rekruttere ny arbejdskraft til branchen. Nutidens 
unge finder sig i mindre grad end deres forældre i 
uønsket seksuel opmærksomhed. 

Vi har brug for at forebygge seksuel chikane på 
arbejdspladserne, og det kommer vil til at tale 
meget mere om. Samarbejdet med Dansk Metal 
tager for alvor fart til efteråret. 

Medlemsmøderne er kommet godt i gang. VI har 
haft regionsmøder med medlemmer på eftermar-
kedet her midt i juni, hvor lakerernes nye rådgi-
verfunktion i Autotaks blandt andet har været på 
dagsordenen. Den har vi også mere om i dette 
magasin.  Husk at I nu kan tilmelde jer årsdagen 
den 23. september på vores hjemmeside. Vi har 
lagt et spændende program og håber at se rigtig 
mange af jer. 

Tilbage er blot at ønske jer alle en god sommer.

Gitte Seeberg, adm. direktør
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Om AutoBranchen Danmark:
AutoBranchen Danmark er en brancheorganisation, som repræsen-
terer bilforhandlere. bilværksteder og autolakererier. Vi har ca. 1.200 
medlemmer over hele landet. Magasinet AutoBranchen Danmark 
læses af knap 18.000 ansatte hos vores medlemmer.
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Vanvidsbilismen giver ændringer 
i salgslokalerne2



Du kan også læse mere om vores forskellige 
finansieringsløsninger på www.santanderconsumer.dk

Vidste du, at …
Santander Consumer Bank tilbyder attraktiv  
og fleksibel finansiering til dine kunder?

• Vi tilbyder billån med og uden udbetaling samt leasing. 

•  Vi giver en hurtig tilbagemelding på kundens ansøgning, så du kan  
afslutte handlen med det samme.

•   Vi stiller et stærkt Key Account Management Team, uddannelse gennem Santander 
Business Academy og daglig rådgivning til rådighed for dig og din virksomhed.

Vil du vide mere?
Hvis du vil vide mere om, hvordan du kan tilbyde en af markedets bedste finansieringsløsninger, 
er du velkommen til at kontakte din eksisterende Key Account Manager eller:

Rene Petersen   Frank Fisker
Key Account Manager  Key Account Manager
T   25 10 18 00 (øst)  T   22 94 42 19 (vest)



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.

  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
150 point til brug i Gjensidige Klubben 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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Hvis du eller din virksomheder ejer en el-
ler flere biler, der enten leases ud, lejes ud 
eller lånes ud til både kunder og ansatte, 
er det vigtigt at dække sig ind på bedst 
mulig vis juridisk for at undgå at komme 
i klemme, hvis køretøjerne bliver brugt til 
vanvidskørsel. 

På ganske kort tid har politiet beslaglagt 
over 100 køretøjer ud fra den nye lov 
om vanvidskørsel, og beslaglæggelser-
ne rammer både købte biler, leasede og 
udlånte biler og motorcykler. Af samme 
årsag er det som bilforhandler, leasing-
selskab eller øvrige ejere mere vigtigt end 
nogensinde at have styr på bl.a. tro- og lo-
veerklæringer som kan pålægge føreren 
af køretøjet brugt til vanvidskørsel de sto-
re økonomiske udgifter, som en konfiske-
ring af køretøjet i værste fald kan betyde.
 
Både medarbejdere og kunder skal 
underskrive
AutoBranchen Danmark har i forbindel-
se med det stadig større antal sager om 
vanvidsbilisme udviklet to typer af tro- og 
loveerklæringer. Den ene er målrettet 
kunder og forbrugere – det kan være for-
brugere, der leaser en bil af jeres firma. 
Tro og love-erklæringen kan være med 
til at pålægge føreren det økonomiske 
ansvar, hvis en dommer beslutter, at kø-
retøjet konfiskeres. Hvis det sker, er kø-

retøjet som udgangspunkt tabt for ejeren, 
hvorefter ejeren har mulighed for at rette 
et erstatningskrav mod føreren af bilen i 
forbindelse med straffesagen eller ved ef-
terfølgende civilt søgsmål.

Det er heller ikke unormalt, at ansatte lå-
ner biler, som bilhuset eller indehaveren 
ejer. Også her er det vigtigt, at medarbej-
derne underskriver en tro- og loveerklæ-
ring. Det gælder både nuværende ansat-
te og fremtidige ansatte. AutoBranchens 
ArbejdsgiverForening (ABAF) foreslår, at 
man vedlægger tro og love-erklæringen 
som en kopi til ansættelseskontrakten. På 
den måde har man juridisk rygstøtte, hvis 
køretøjerne - mod forventning – skulle 
blive involveret i vanvidskørsel med den 
ansatte som fører. 

Det er ikke sikkert, at alle ansatte tager 
imod tro og love-erklæringen med kys-
hånd, men det er en nødvendighed, når 
man tager ejernes risici in mente. 

Dog skal det understreges, at en dommer 
kan ende med at se anderledes på sagen, 
og derfor vil det altid være domstolene, 
som har det sidste ord.

Lav grundigt baggrundtjek
Som normalt kan det være en rigtig god 
idé at lave et grundigt baggrundstjek af 

den mand eller kvinde, som enten vil lea-
se, låne eller leje en bil. Det gælder selv-
følgelig også i forhold til at afklare, hvem 
der noteres som den primære bruger af 
køretøjet, hvis der nu eksempelvis er tale 
om en leasingkontrakt. Lav en grundig 
kreditvurdering af kunden. Det er vigtigt, 
at kunne dokumentere at have gjort dette, 
da det er et af de parametre, der vil blive 
lagt vægt på i en evt. retssag om konfiska-
tion – har virksomheden lavet et grundigt 
baggrundstjek af kunden, så det kan do-
kumenteres, at virksomheden ikke kunne 
have vist, at kunden ville benytte køretø-
jet til vanvidskørsel. Kreditvurdering skal 
herudover sikre, at kunden er likvid til at 
kunne erstatte køretøjet i tilfælde af konfi-
skation (fx via afdragsordning).

Foretag en grundig kreditvurdering af 
kunden og bed om at se kundens straffe-
attest og se efter, om personen er tidligere 
straffet for grovere trafikforseelser, fx van-
vidskørsel. 

Hertil er der selvfølgelig alle de velkendte 
redskaber som at dobbelttjekke identite-
ten på vedkommende og eventuelt få en 
af jeres salgsrådgivere til at køre med på 
testkørslen, hvis der er tale om en særlig 
bil med mange hestekræfter og som må-
ske i særlig grad tiltrækker dem med fart 
i blodet.

Af Ida N. Daarbak Jensen
Jurist

Jurist: Sådan stiller 
ejere af køretøjer sig 
bedst mod vanvidskørsel 

TEMA / Vanvidskørsel
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Sådan defineres vanvidskørsel
• Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 

procent ved kørsel over 100 km i timen.
• Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover.
• Spirituskørsel med en promille over 2,00.
• Uagtsomt manddrab under særligt skærpende 

omstændigheder ifm. kørsel.
• Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme 

eller helbred under særligt skærpende omstændigheder 
ifm. kørsel.

• Særlig hensynsløs kørsel.

TEMA

Colourbox

Panthaver-forsikringer 
Der er også andre måder, ejere af køre-
tøjer kan gardere sig på. En af mulighe-
derne er en såkaldt panthaverdeklaration 
(F-deklaration). Den kan tegnes på en bil, 
man sælger med finansiering, leaser el-
ler lejer ud. Det kræver, at man har taget 
ejendomsforbehold og tinglyst pant i bilen, 
eller at der er tale om et leaset køretøj.

Bilforhandleren/leasingselskabet skal no-
tere deklarationen i kundens kaskoforsik-
ring, som kunden skal give samtykke til 
og underskrive. Det koster i omegnen af 
1.000 kr. (afhængigt af forsikringsselskab).

Forsikringen er en tredjemandsforsikring 
og udbetales til panthaver (bilforhandler/
leasingselskab). Forsikringssummen ud-
betales efter seks måneders beslaglæg-
gelse, eller hvis køretøjet er konfiskeret 
og ikke meldt frigivet inden fire uger efter 
meddelelse til forsikringsselskabet er gi-
vet, og forudsat kaskoforsikring er tegnet. 

Værdien opgøres efter udløb af frist og 
erstatning udbetales af forsikringsskabet. 
Denne deklaration er derfor en særdeles 
god idé at tegne, så man ikke selv skal stå 
for at inddrive erstatningen fra kunden.

En anden mulighed er en panthaver-in-
teresseforsikring, som et leasingselskab 
kan tegne for en række af deres leasing-
biler samlet. I tilfælde af, at er køretøj be-
slaglægges af politiet, vil leasingselskabet 
kunne melde det til forsikringsselskabet, 
og få udbetalt bilens værdi.

Da virksomheden er den direkte forsikrings-
tager, vil det typisk gå hurtigere med at få ud-
betalt forsikringssummen for bilen end ved 
en panthaverdeklaration, hvor det er kunden, 
der er forsikringstageren.

Forsikringen virker på samme måde som 
en panthaverdeklaration F – nemlig at bil-
forhandleren/leasingselskabet vil få udbe-
talt en forsikringssum i tilfælde af, at bilen 
bliver beslaglagt eller konfiskeret i kundens 
varetægt.

TEMA
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I tre måneder har autobranchen måtte leve med truslen om, at 
dens biler kan blive konfiskeret, hvis en kunde eller ansat kører 
vanvidskørsel. Nu er de første sager kommet for retten.

Vanvidsbilisme 
fylder meget i 
branchen

TEMA / Vanvidskørsel

Colourbox
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Da den nye lovgivning om vanvidsbilisme 
trådte i kraft den 31. marts fik et bredt fler-
tal i Folketinget et stort politisk ønske om 
at slå hårdt ned på vanvidskørsel opfyldt. 
Der skulle sættes hårdt ind over for ban-
demedlemmer, der kører vanvidskørsel i 
deres leasede muskelbiler, lød 
det lidt karikeret. Desværre 
viser de første retssager om 
vanvidskørsel, at lovgivningen 
langt fra kun rammer bande-
medlemmer i muskelbiler. 

Den første sag om konfiska-
tion ved Retten i Glostrup 
drejede sig om en alminde-
lig familiefar, der havde kørt 
108 km/t i en Mazda MX-3 i 
et industrikvarter ved 22-ti-
den, hvor der var 50 km/t-be-
grænsning. Bilen tilhører hans 
højgravide samlever, der nu har mistet sin 
bil, selvom hun ikke har begået en lov-
overtrædelse. 

AutoBranchen Danmarks adm. direktør 
Gitte Seeberg udtaler: 

”Sagen fra Glostrup viser, at de her regler 
rammer forkert. Man straffer samleveren 
for vanvidsbilistens forbrydelse. Det bliver 
jo endnu værre, hvis de kommende sager 
om leasing- og lånebiler ender 
på samme måde. Her har virk-
somhederne jo ingen mulig-
hed for at vide, hvordan den 
enkelte kunde kører i bilerne, 
det havde samleveren trods 
alt”, siger Gitte Seeberg.

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

Retten i Glostrup har også afsagt dom i 
en anden sag om vanvidskørsel, hvor det 
var en leasingbil, der havde kørt over 100 
km/t i en 50-zone. Her kunne myndighe-
derne dog ikke konfiskere bilen, da lea-
singaftalen på bilen var indgået den 16. 

december 2020. Det 
var den dag, hvor lov-
forslaget blev fremsat 
i Folketinget. Hvis lea-
singaftalen var indgå-
et dagen efter, kunne 
anklagemyndigheden 
have forlangt konfi-
skation af bilen. 

Branchen mangler 
vejledning
Et af de største pro-
blemer med den nye 
lovgivning er, at ingen 

ved, hvornår en bilforhandler, et værksted 
eller et leasingselskab har taget alle nød-
vendige skridt for at gardere sig mod van-
vidskørsel. Gitte Seeberg uddyber: 

Jeg har bedt 
transportministeren 
lave en vejledning 
til branchen, så 
den ved præcis, 
hvilke tiltag den skal 
tage for at kunne 
beholde sine biler, 
hvis en kunde kører 
vanvidskørsel.

TEMA

”Jeg har bedt transportministeren lave en 
vejledning til branchen, så den ved præ-
cis, hvilke tiltag den skal tage for at kunne 
beholde sine biler, hvis en kunde kører 
vanvidskørsel. Det mener ministeren iføl-
ge et svar til Folketinget ikke kan lade sige 
gøre. Dermed tyder meget på, at dom-
stolene vil komme til at lægge linjen for, 
hvornår biler konfiskeres. Det er pinligt, at 
regeringen ikke kan svare for indholdet af 
sin egen lovgivning”, siger Gitte Seeberg. 

For at hjælpe branchen med at gardere 
sig, har AutoBranchen Danmark udviklet 
en tro og love-erklæring, som kan bruges 
ved prøvekørsel, men det er ingen garanti 
ifølge Gitte Seeberg. 

”Ingen kender reglerne, derfor er tro og 
love-erklæringen vores bedste forsøg på 
at gardere branchen. Hele branchen bør 
tage flest mulige skridt til at gardere sig, 
indtil vi kender omfanget af den nye lov-
givning.” 

AutoBranchen Danmarks juridiske 
afdeling står klar til at rådgive ifm. 
vanvidskørsel. Vi hører gerne fra medlemmer, 
der har fået beslaglagt og/eller konfiskeret 
biler som følge af vanvidskørsel, selv hvis der 
ikke ønskes juridisk rådgivning.
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kunder. På den måde får man hurtigere 
en idé om, hvorvidt der er tale om en seri-
øs kunde, man godt tør stole på, eller ej”, 
siger Martin Mathiasen. 

Michaels Automobiler har endnu ikke op-
levet sager, hvor et af deres køretøjer - el-
ler en finansierings-samarbejdspartners 
køretøj - har været involveret i vanvids-
kørsel. 

“Men med 170 beslaglæggelser siden 
loven trådte i kraft, risikerer vi jo at stå 
i den situation på et tidspunkt, som så 
mange andre bilhuse. Derfor må og skal 
vi selvfølgelig gøre alt, vi kan, for at sikre 
os mod det”, sige salgs- og leasingkon-
sulenten. 

Vær selektiv og kør selv med
En anden af de bilforhandlere, 
som kan mærke effekterne af 
den nye lov, er Linderoth A/S i 
Vejle. Indehaver Bjarke Lindero-

th har fuld forståelse for, at poli-
tikerne og myndighederne gerne 

vil fjerne de bilister fra vejene, som er 
til fare for både andre og dem selv. Men 
aspektet, som berører ejendomsretten, 
gør ham frustreret.
 

Politiet beslaglægger lige nu i stor stil 
køretøjer, som har været involveret i 
vanvidskørsel, og stadig flere retssager 
indledes for at afgøre, hvad der skal med 
de køretøjer, som er blevet brugt – om de 
skal konfiskeres endeligt eller leveres til-
bage til ejerne.

Loven om vanvidskørsel, der har været 
gældende siden 31. marts 2021, kan 
også mærkes hos landets bilforhandlere. 
De kan på samme måde som forbrugere 
blive ramt, hvis et køretøj involveret i van-
vidskørsel i sidste instans konfiskeres af 
myndigheder, hvorved køretøjet er tabt. 

Det betyder mange steder, at man ændrer 
på praksis for udlån, testkørsler og med-
arbejderudlån. En af de forhandlere, 
som har ændret på praksis ved især 
prøvekørsler, er Martin Mathiasen, 
der er salgs- og leasingkonsulent 
hos Michaels Automobiler ApS i 
Varde.

“Loven har ført til mere skepsis 
over for især de potentielle kunder, 
som vi hverken kender eller som virker 
seriøse. Vi beder alle kunder om at un-
derskrive en tro- og loveerklæring, og vi 
taler meget hurtigt finansiering med nye 

Forhandlere: Mere 
skepsis og færre 
indkøb af superbiler 
er konsekvensen af 
vanvidskørsel-lov

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

TEMA / Vanvidskørsel

Linderoth

Michaels Automobiler ApS
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“Når det handler om at konfiskere de her 
køretøjer, forbryder man sig mod Grund-
loven, og det er jeg bestemt ikke tilfreds 
med, for man risikerer virkelig at ramme 
de forkerte. Derfor håber og tror jeg på, 
at den del af loven laves om. Eller at rets-
instanserne kommer til fornuft, så 
ejere af køretøjer ikke sidder 
med store økonomiske pro-
blemer, hvis de er helt uden 
skyld i vanvidskørslen”, si-
ger Bjarke Linderoth. 

Hos Vejle-forhandleren er man 
begyndt at køre med ved prøve-

TEMA

Jeg tror, vi på sigt 
kan komme til at 
skrue lidt ned for 
indkøbet af biler med 
de helt store motorer, 
ganske enkelt for at 
undgå at ende i de 
her sager.

kørsler af biler, der har rigtig mange heste-
kræfter eller som på anden vis kan lægge 
lidt op til hurtige accelerationer og fart. 

“Vi er generelt selektive, når det kommer 
til prøvekørsler og udlån, og vi siger det 
meget ærligt til kunden, at vi kører med i 
de tilfælde, hvor vi har med de mest hef-

tige biler at gøre eller en kunde, som 
vi hverken kender eller helt ved, om vi 
kan stole på. Det er vi ganske enkelt 
nødt til for at beskytte os selv, vores 

forretning og for at sende et signal om, 
at der ikke skal køres for stærkt i vores 

biler”, forklarer Bjarke Linderoth. 

Kan ændre prioriteten af indkøb
Tilbage hos Michaels Automobiler i Var-
de mener Martin Mathiasen, at loven om 
vanvidskørsel 
kan få betydning 
for indkøbet af 
biler hos for-
handleren på lidt 
længere sigt.

“Jeg tror, vi på 
sigt kan komme 
til at skrue lidt 
ned for indkø-
bet af biler med 
de helt store 
motorer, ganske 
enkelt for at undgå at ende i de her sa-
ger. Der vil nok uden tvivl være købere til 
bilerne de næste mange år, men de øko-
nomiske og menneskelige omkostninger 
kan jo i sagens natur blive alt for store, 
også for os som bilforhandler”, fortæller 
Martin Mathiasen. 
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Baggrunden er, at den østrigske Peuge-
ot-forhandler Josef Büchl vandt en skel-
sættende sejr ved en østrigsk karteldom-
stol over den østrigske Peugeot-importør 
den 12. maj 2020. Dommen blev stadfæ-
stet af den øverste østrigske karteldom-
stol den 22. marts 2021, hvilket har tvun-
get importøren til at foretage ændringer i 
alle sine forhandlerkontrakter. 

Det skyldes, at dommen kendte følgende 
dele af de østrigske forhandlerkontrakter 
ulovlige: 
• Peugeots praksis om at tvinge for-

handleren til at bidrage til markeds-
føringspriser, da det indskrænker 
forhandlerens ret til at selv at prisfast-
sætte sine produkter.

• At forhandlerens bonus var koblet til 
tilfredshedsundersøgelser.

• At forhandlerens marginer reduceres, 
hvis den ikke kunne leve op til impor-
tørens bevidst overdrevne salgsmål.

• At importørens datterselskaber kon-
kurrer direkte med forhandlerne med 
lavere priser.

Fortsat lovligt at pålægge store om-
kostninger
Selvom Josef Büchl vandt en stor sejr 
over importøren, blev dele af kontrakten 
også kendt lovlig, selvom det pålægger 
forhandleren store udgifter og praktiske 
udfordringer:  

Et år efter Peugeot-
dommen er der stadig 
mange spørgsmål

• Importøren må gerne pålægge for-
handleren omkostninger til at sikre 
ensformighed i butikkerne, dvs. køb 
af interiør og krav til indretning. 

• Udgifter til udstyr og adgang til tekni-
ske dokumenter ifm. diagnosticering 
af biler. 

• Presset på forhandleren om at have 
så få garantisager som muligt. 

• Udgifter til uddannelse ifm. salg og 
eftermarked. 

Dialog med importør slog fejl
I et interview med AutoBranchen Dan-
mark umildbart efter den første retssag, 
forklarede Josef Büchl, hvorfor han tog 
skridtet og anlagde en retssag mod sin 
importør. 

”Jeg har gjort mig rigtigt mange tanker, før 
jeg besluttede at anlægge sagen. 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 beslutningen. 
Jeg var blevet truet med en bøde på 4.000 
euro, men det ville jeg ikke finde mig i. Så 
jeg truede med at købe for 100.000 euro 
færre reservedele end normalt. Det reage-
rede importøren ikke på, så jeg måtte jeg 
købe mine reservedele andre steder. Der 
var ingen mulighed for forlig.” 

Josef Büchls ihærdighed blev et stort til-
løbsstykke i den østrigske bilbranche, hvor 

BILSALG / Peugeot-sagen 

I foråret 2020 vandt Josef Büchl en omfattende retssag over den østrigske 
Peugeot-importør, der senere blev stadfæstet i den øverste østrigske 
karteldomstol. Men der er fortsat stor usikkerhed om, hvilke vilkår Stellantis-
forhandlere i Europa vil få fremadrettet.

mange forhandlere fulgte spændt med i 
den banebrydende optakt og retssag. 

”Det blev et stort samtaleemne i bran-
chen. Alle hos Peugeot i Wien kendte til 
sagen og mange forhandlere talte også 
om den”, udtalte Josef Büchl.

Frist på tre måneder til ny kontrakt
Efter afgørelsen i den øverste østrigske 
karteldomstol fik importøren tre måneder 
til at gøre forhandlerkontrakterne lovlige. 
Da der var godt en måned tilbage af Peu-
geots frist til at lave de nye forhandlerkon-
trakter tog AutoBranchen Danmark kontakt 
til Josef Büchl igen. Forhandleren kunne 
ikke berette om nogen respons fra impor-
tøren. Ifølge Josef Büchl har der ikke været 
en eneste kontakt relateret til de nye for-
handlerkontrakter eller om retssagen siden 
afgørelsen. Dermed er det fortsat uklart 
hvor store ændringer af forhandlerkontrak-
ten, de østrigske Peugeot-forhandlere vil 
opleve som konsekvens af dommen.

AutoBranchen Danmark har tidligere også 
bedt Peugeot-koncernen udtale sig om 
den østrigske sag, og om de nye forhand-
lerkontrakter. Koncernen havde desværre 
ingen kommentarer, mens de henviste til 
den østrigske Peugeot-importør, der hel-
ler ikke havde mange kommentarer. Auto-
Branchen Danmark vil løbende berette 
om nye udviklinger i sagen.
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Stellantis-opsigelse
Kort efter stadfæstelsen af dommen ved 
den øverste østrigske karteldomstol valg-
te Stellantis-koncernen (fusionen mellem 
PSA og FCA), at opsige alle sine europæ-
iske forhandlere. Ifølge Stellantis selv, har 
opsigelsen intet at gøre med den østrig-
ske dom, det skyldes derimod, at gruppe-
fritagelsen i EU skal genforhandles, og at 
en ny gruppefritagelse forventes at træde 
i kraft 1. juni 2022. Gruppefritagelsen sæt-
ter populært sagt hegnspælene for forhol-
det mellem bilimportør og bilforhandler. 
Med udsigten til en genforhandling i det 
næste år kan det der ske store ændringer 
i forhandlerkontrakterne. 

Selvom der kan komme store ændringer, 
skal det bemærkes, at Stellantis i skriven-
de stund er den eneste bilkoncern, der 
har taget så voldsomt et skridt, som at 
opsige alle sine europæiske forhandlere. 
Det har sendt alle Stellantis-forhandlere 
ud i usikkerhed om, hvorvidt de får en ny 
forhandlerkontrakt. 

Stellantis forklarer beslutningen med, at 
gruppefritagelsen regulerer, hvilke af EU’s 
strenge konkurrenceregler, der skal gæl-
de ved salg af nye biler. Dermed er det 
ifølge Stellantis nødvendigt at tage det 
drastiske skridt. 

Dommen i Büchl-sagen tog også udgangs-
punkt I EU’s konkurrenceregler, hvor im-
portøren blev dømt for at have misbrugt sin 
dominerende markedsposition. 

Se alle fagsnakke og tilmeld dig på:

Dagens program:

www.abdk.dk/event/autobranchen-danmark-aarsdag-2021/

8.30 Morgenmad og indtjekning

9.00 Formand, Hans-Jørgen Jørgensen byder velkommen

9.10 Adm. direktør Gitte Seeberg fremlægger årsberetningen

9.30 Transportminister Benny Engelbrecht: Den grønne omstilling af 
transportområdet

10.00 Kaffepause

10.30 Fagsnakke (vælg mellem tre)

11.15 Fagsnakke (vælg mellem tre)

12.00 Frokost

12.45 Fagsnakke (vælg mellem tre)

13.30 Kaffe og autokage

14.00 Key note: Henrik Fisker

15.00 Opsummering af dagen

AutoBranchen Danmarks Årsdag 
den 23. september 2021
Endelig er vi klar med en ny dato til AutoBranchen Danmarks årsdag. Torsdag den 
23. september byder vi velkommen til en hel dag med spændende talere og oplæg 
på Remisen i Brande.

Glæd jer til at høre den verdensberømte bildesigner Henrik Fisker, Transportmini-
ster Benny Engelbrecht og mange flere. Der er oplæg for alle både til forhandlere, 
eftermarked og autolakerere.

Vi starter dagen med at samles om hovedscenen, hvor formanden vil byde velkom-
men, og direktøren vil fremlægge årsberetningen. Herefter vil Transportministeren 
træde op på scenen.

Efter frokost vil der være forskellige fagsnakke, et koncept som blev introduceret til 
branchedagene ”Vores Autobranche” på Gram Slot, som blev afholdt af AutoBran-
chen Danmark og Motor-magasinet i maj 2019. Konceptet var deltagerne særdeles 
glade for, så det bliver nu en del af årsdagen 2021.

Vi håber at se så mange af jer som muligt i Brande. Der er tilmelding efter først-til-
mølle, indtil pladserne bliver fyldt op.

Vores konferencier er Dennis Ritter, Studievært på TV2 News.

AutoBranchen Danmark følger 
sagen fra Østrig, Stellantis-sagen og 
fornyelsen af gruppefritagelsen tæt i 
samarbejde med vores europæiske 
paraplyorganisation Cecra. Vores ju-
ridiske afdeling står klar til at rådgive 
medlemmer om Stellantis-sagen og 
forhandlerkontrakter generelt. 

Mail: jura@abdk.dk / tlf. 33 31 45 55.
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Gode råd om fremtidens 
digitale autobranche
Hvordan skal man få styr på 
alle de omvæltninger, der sker 
i branchen lige fra nye forret-
ningsmodeller til den digitale 
udvikling og den grønne om-
stilling? Hvordan sikrer man, at 
kunderne kommer igen og igen 
i takt med, at de generelt bliver 
mere flygtige? Hvilke forret-
ningsområder har branchens 
succesrige hoveder tænkt ind i 
fremtidens bilforretning? 

Charlotte Brix Andersen, leder 
af Medlemsservice, Forret-
ningsudvikling og Kommuni-
kation i AutoBranchen Dan-
mark, har set ind i tendenserne 
og samlet de gode eksempler 
fra den udvikling, der er i gang 
i autobranchen i disse år. Det 
har hun gjort i en bog særligt 
for AutoBranchen Danmarks 
medlemmer. Eksemplerne i 
bogen kommer lige fra den 
lille lokale bilforhandler til den 
store bilforhandler med man-
ge afdelinger. 

Seks af tidens megatrends 
påvirker autobranchen i disse 
år og spiller en afgørende rolle 
i, hvordan fremtidens forbru-
ger ikke bare handler bil, men 
også et hav af andre varer. 
• Grøn omstilling
• Deleøkonomi
• Digitalisering
• Individualisering
• Loyalitetsprogram og 

abonnementsordninger
• Partnerskaber og mere 

samarbejde 

Tilgængelighed og nul bøvl
“Der er god udvikling i de de-
leøkonomiske platforme, hvor 
folk kan dele deres egne ting 
eller leje andres. På den an-
den side af coronakrisen vil det 

marked udvikle sig endnu hurti-
gere. Foruden de bil-relaterede 
apps som Dribe og ShareNow, 
kender de fleste også de me-
get populære Airbnb, booking.
com samt flere andre. Vi får en 
ny generation af bilister, som 
gerne vil lease bilen og købe 
sig til mobilitet på de her 
online platforme. 
De vil have nul 
bøvl og nemme-
re tilgængelig-
hed til alt, hvad 
de skal bruge,” 
fortæller Charlotte 
Brix Andersen.

Bogen kredser om en række 
eksempler og cases, ligesom 
flere eksperter med særlig vi-
den inden for området, bidra-
ger med eksempler.

“Bogen er tænkt som inspirati-
on til, hvordan man kan udvik-
le sin forretning i de omskifte-
lige tider. Det har været vigtigt 
at give håndgribelige og kon-
krete eksempler på, hvordan 
tingene kan gribes an, så man 
ikke efterlades med et over-
ordnet perspektiv på udviklin-
gen, men rent faktisk hurtigt 
kan komme i gang. Og så er 
det jo helt individuelt herefter, 
hvor langt man ønsker at gå,” 
siger Charlotte Brix Andersen. 

Som bilforhandler er det vig-
tigt i disse år at gøre sig stra-
tegiske overvejelser om sin 
position på markedet. Auto-
branchen står midt i en mas-
se forandringer. Digitalisering, 
den grønne omstilling, nye for-
brugsmønstre, nye mobilitets-
behov, abonnementsordnin-
ger og deleøkonomi er i gang 
med at lave grundlæggende 

BILSALG 

om på den måde, vi køber bil 
på og har brug for mobilitet. 

Onlinesalg 
Flere bilmærker eksperimen-
terer med onlinesalg af nye 
biler og stadig flere brugte 
biler handles også online. I 
Tyskland har supermarkeds-
kæden Lidl haft succes med 

at sælge biler i begrænset 
mængde. I første forsøg 
blev tusind Fiat 500 biler 
udsolgt på en uge. 

Vi har kun set begyndelsen, 
hvor flere typer af virksomhe-
der end i dag vil tilbyde salg af 
biler og mobilitetsydelser. 

Mange bilproducenter bruger 
desuden lige nu deres nye el-
bilsmodeller til at prøve en ny 
salgsmodel af, hvor de sælger 
online direkte til kunderne. Vi 
skal vænne os til, at bilerne i 
fremtiden skal købes på net-
tet, ligesom med mange andre 
varer.  

Stellantis-gruppen har i maj 
opsagt alle sine europæiske 
forhandlere for at effektivise-
re, gå over til onlinesalg direk-
te til kunderne samt forberede 
overgangen fra fossile biler til 
de grønne biler. Flere produ-
center forventes at følge trop 
med lignende ændringer også 
hos dem. Bilforhandleren vil 
stadig spille en vigtig rolle på 
markedet, men den vil være 
anderledes. Til gengæld skal 
forhandleren fokusere på 
at levere god kundeservice, 
som kan kaste kommission 
af sig, og forhandleren skal 
selv være god til at få øje på 
mersalgsmuligheder og nye 
forretningsydelser.

De gode råd til overvejelserne 
og arbejdet, findes i bogen. 

Undervejs har bogen både vej-
ledninger og spørgsmål, som 
man kan overveje til, hvordan 
man kan analysere sin egen 
virksomhed og sit lokalområde 
i forhold til de forskellige nye 
tendenser i samfundet, der 
kan bruges i forretningen. 

Alt skal tilpasses til den  
enkelte
Individualisering er allerede 
godt i gang. Forretninger som 
Matas, Føtex, Coop og andre, 
har kundeklubber og loyalitets-
programmer, der giver kunder-
ne helt specifikke og individu-
elle tilbud. Nogle bilforretninger 
er også i gang med denne ud-
vikling. Også det kan få gode 
vilkår i autobranchen, og der 
er gode grunde til at gå i gang 
med de ydelser samt abonne-
mentsordninger. Bogen kom-
mer ind på hvordan.

Bogen er skrevet til AutoBran-
chen Danmarks medlemmer. 
Den er på vej i trykken og vil 
blive uddelt på årsdagen den 
23. september. 

Ønsker du en trykt version in-
den årsdagen, vil den kunne 
bestilles hos info@abdk.dk.  
Du kan også få den udleveret, 
når AutoBranchen Danmarks 
konsulenter kommer på med-
lemsbesøg.
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Den nye købelov betyder mærkbare ændringer i reklamationssager for bilforhandlere 
mv. Til gengæld blev en tredobling af reklamationsperioden standset. 

Efter flere års tilløb har Folketinget den 3. 
juni justeret købeloven, det sker på bag-
grund af et direktiv fra EU. Direktivet har 
til formål at forbedre og modernisere kø-
beloven på tværs af det indre marked. Det 
har været Folketingets opgave at vurdere, 
hvordan direktivet skal implementeres i 
den danske købelovgivning. Ændringerne 
træder i kraft 1. januar 2022.

Folketinget har i høj grad ladet sig inspi-
rere af regeringens forslag, der er base-
ret en række anbefalinger, som et udvalg 
har givet Justitsministeriet. I det udvalg 
sad bl.a. andre Forbrugerrådet Tænk, der 
ønskede meget vidtgående ændringer af 
købeloven heriblandt en forlænget rekla-
mationsret. 

Forlænget reklamationsret blev 
stoppet 
AutoBranchen Danmarks adm. 
direktør Gitte Seeberg forklarer 
om det politiske forløb:

”Forbrugerrådet Tænk og FDM for-
søgte at skabe en præmis om, at en for-
længet reklamationsret ville betyde mere 

Ny købelov: 
Sådan ændrer den 
din hverdag

holdbare produkter. Derfor foreslog de i 
samarbejde med flere grønne organisa-
tioner at forlænge reklamationsretten til 
seks år. Det giver ingen mening, da det 
kun er bilproducenterne, der kan forbedre 
kvaliteten og levetiden på biler. Derfor har 
AutoBranchen Danmark arbejdet politisk 
og i tæt samarbejde med Dansk Erhverv 
på at stoppe forslaget om seks års rekla-
mationsret. Vi er meget tilfredse med, at 
det lykkedes.” 

Omvendt bevisbyrde fordobles til 12 
måneder
Til gengæld havde AutoBranchen Dan-
mark ikke mulighed for at påvirke beslut-
ningen om, at den omvendte bevisbyrde 
(formodningsperioden) blev udvidet fra 6 

til 12 måneder. Det er i denne periode, 
at det som udgangspunkt er bilfor-

handleren, der skal bevise, at en 
fejl eller mangel ikke var til stede 
på købstidspunktet.

”EU-direktivet har en række mini-
mumsstandarder for, hvordan købe-

lovene i Europa skal se ud. Desværre har 
EU valgt at sætte formodningsperioden 

Af Nicolai Fiil
Politisk konsulent

 Ny købelov / Bilsalg

til minimum 12 måneder, derfor havde 
Folketinget ikke mulighed for at fastholde 
den nuværende formodningsperiode på 
6 måneder. Det er en klar fordel for for-
brugerne, som jeg ville ønske, at vi havde 
haft mulighed for at påvirke”, siger Gitte 
Seeberg. 

Kom på kursus i de nye regler 
Der er flere mindre ændringer i købeloven, 
som også vil få betydning for branchen. 
Det gælder bl.a., at forhandleren har an-
svaret for at levere softwareopdateringer i 
reklamationsperioden, selvom der findes 
enkelte muligheder for at undgå dette. 
Generelt er formuleringerne i loven blevet 
gjort simplere og derudover laves en ræk-
ke mindre opdateringer, der skal sikre, at 
købeloven og markedsføringsloven bliver 
mere sammenhængende. 

Det første webinar AutoBranchen Dan-
mark tilbyder i den nye købelov bliver 1. 
juli, tilmelding kan ske på vores hjemme-
side. Vi forventer også at afholde kurserer 
i den nye købelov til efteråret.
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I perioden mellem det første år og det 
andet år, er det kunden der har bevisbyrden. 

Du skal som forhandler derfor ikke 
undersøge bilen med det samme, med 
mindre kunden kan bevise at fejlen har 
været til stede på leveringstidspunktet.

GammelGammel
regelregel

NyNy
regelregel

Købeloven ændres pr. 1. januar 2022

1 år 2 årTid

Her er den vigtigste ændring for autobranchen. Formodningsperioden, der bestemmer at det er forhandleren 
der har bevisbyrden for om en fejl er en reklamationsmangel eller ej, forlænges fra nuværende 6 måneder 
til 1 år. Reklamationsretten på 2 år fastholdes. Det sidste år er det kunden, der skal bevise at en mangel er 
omfattet af reklamationsretten.

FORMODNINGSREGEL 6 MDR.
Omvendt bevisbyrde fra 
leveringstidspunkt og 6 
måneder frem.

Her skal du bevise, at fejl og 
mangler IKKE var til stede på 
leveringstidspunktet.

FORMODNINGSREGEL 1 ÅR
Omvendt bevisbyrde fra 
leveringstidspunkt og 1 år 
frem.

Her skal du bevise, at fejl og 
mangler IKKE var til stede på 
leveringstidspunktet.

Undersøgelsesgebyr: Fra leveringstidspunktet 
og til et år, er det forhandleren der 
skal bevise, at der ikke er en mangel. 
Forhandleren kan derfor som udgangspunkt 
ikke opkræve undersøgelsesgebyr for 
gennemgang af bilen

REKLAMATIONSRET
Fastholdes på 2 år. Både for 
brugte og nye biler (varer).

Reklamationsretten stopper. 
Herefter har kunden ikke 
ret til at reklamere over 
mangler, der var til stede ved 
leveringstidspunktet.

Omvendt bevisbyrde forlænges, 
så den nu gælder et år.

Leverings-
tidspunkt

Bilen leveres til kunden

6 måneder 1 år

Ikke længere 
dækket

2 år

Nej. Bare rolig! Det 
betyder, at det nu er 
dig, der skal bevise at 

fejlen ikke var til stede på 
leveringstidspunktet.

Det her kan du fx gøre for 
at bevise at en mangel 
ikke var til stede på 
leveringstidspunktet:

Hvad, det kan da ikke 
passe? Betyder det, 

at jeg skal dække alle 
mangler i et år nu?

Hvordan viser jeg at 
fejlen ikke var til stede 
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I perioden mellem det første år og det 
andet år, er det kunden der har bevisbyrden. 

Du skal som forhandler derfor ikke 
undersøge bilen med det samme, med 
mindre kunden kan bevise at fejlen har 
været til stede på leveringstidspunktet.

GammelGammel
regelregel

NyNy
regelregel

Købeloven ændres pr. 1. januar 2022

1 år 2 årTid

Her er den vigtigste ændring for autobranchen. Formodningsperioden, der bestemmer at det er forhandleren 
der har bevisbyrden for om en fejl er en reklamationsmangel eller ej, forlænges fra nuværende 6 måneder 
til 1 år. Reklamationsretten på 2 år fastholdes. Det sidste år er det kunden, der skal bevise at en mangel er 
omfattet af reklamationsretten.

FORMODNINGSREGEL 6 MDR.
Omvendt bevisbyrde fra 
leveringstidspunkt og 6 
måneder frem.

Her skal du bevise, at fejl og 
mangler IKKE var til stede på 
leveringstidspunktet.

FORMODNINGSREGEL 1 ÅR
Omvendt bevisbyrde fra 
leveringstidspunkt og 1 år 
frem.

Her skal du bevise, at fejl og 
mangler IKKE var til stede på 
leveringstidspunktet.

Undersøgelsesgebyr: Fra leveringstidspunktet 
og til et år, er det forhandleren der 
skal bevise, at der ikke er en mangel. 
Forhandleren kan derfor som udgangspunkt 
ikke opkræve undersøgelsesgebyr for 
gennemgang af bilen

REKLAMATIONSRET
Fastholdes på 2 år. Både for 
brugte og nye biler (varer).

Reklamationsretten stopper. 
Herefter har kunden ikke 
ret til at reklamere over 
mangler, der var til stede ved 
leveringstidspunktet.

Omvendt bevisbyrde forlænges, 
så den nu gælder et år.

Leverings-
tidspunkt

Bilen leveres til kunden

6 måneder 1 år

Ikke længere 
dækket

2 år

Nej. Bare rolig! Det 
betyder, at det nu er 
dig, der skal bevise at 

fejlen ikke var til stede på 
leveringstidspunktet.

Det her kan du fx gøre for 
at bevise at en mangel 
ikke var til stede på 
leveringstidspunktet:

Hvad, det kan da ikke 
passe? Betyder det, 

at jeg skal dække alle 
mangler i et år nu?

Hvordan viser jeg at 
fejlen ikke var til stede 
på leveringstidspunktet?

Få lavet en brugtbilsattest

Gem udskrifter om motorfejl

Undersøg bilen før du sælger den

Grafik: Valdefar.dk



Analyse: 
mikrochippen 
med den enorme 
betydning

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

BILSALG / Mikrochip 
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Tag et godt kig rundt i en moderne bil: 
kamerasystemer, sensorer, store skær-
me. Hæv bilen op med en lift og kig på en 
elektrisk styret undervogn eller det nye, 
digitale lys. 

Fælles for alle de nævnte bildelene er en 
overgang fra det mekaniske eller hydrau-
liske til det elektrisk styrede. Og når skær-
mene, lyset eller sensorerne skal styres 
elektrisk, kommer mikrochips i spil. Det 
er små printplader, som fungerer som en 
slags hjerne i kontrollen af dele af bilers 
elektriske udstyr, og mikrochippens betyd-
ning for bilindustrien har vist sig afgøren-
de i takt med genåbningen af det globale 
samfund oven på Covid-19-pandemien. 

Fordi flertallet har været afskåret fra at 
bruge penge på rejser, bryllupper, kon-
firmationer og store events, er enorme 
opsparinger, især i Danmark, blevet brugt 
på biler, elektronik og ejendomme. Det 
betyder en massiv øget efterspørgsel på 
mikrochips til brug i alt fra en ny Merce-
des-Benz S-klasse og til en PlayStation 5. 

Meget lavt udbud af nye og brugte biler
Hos langt de fleste bilproducenter har 
manglen på mikrochips sat produktions-
anlæggene i stå, eksempelvis ved pro-
duktionen af godt 100.000 biler i Volkswa-
gen-korcernen, hos Daimler, Ford og 
Renault som de mest kendte eksempler. 

I slutningen af maj 2021 kunne Bilbasen 
berette om, at udbuddet af brugte biler til 
salg var det laveste i tre år - endnu en di-
rekte konsekvens af nedgangen i antallet 
af helt nye biler. Det har fået forbrugerne 
i både USA, Europa og herunder også 
Danmark til at vende sig mod brugtmarke-
det, og det har udtørret antallet af brugte 
biler - eksempelvis har visse auktionshu-
se og platforme i USA slået prisrekorder 
på en lang række brugte bilmodeller – 
simpelthen fordi efterspørgslen er tårnhøj. 

Med andre ord er forbrugerne godt og 
grundig i gang med at støvsuge marke-
derne for biler, der rent faktisk er færdig-
byggede og udstyret med mikrochips. 

Bilproducenter står længere nede i køen
Med andelen af el- og hybridbiler er be-
hovet for styring af effektelektronik steget, 
og selv om nogle af de største producen-
ter lige nu ikke oplever konkrete proble-
mer for de mest populære elbiler globalt 
set, kan den øgede efterspørgsel og de 
politiske målsætninger om flere elbiler be-
tyde, at også elbilerne kan blive berørt. 

Det næste problem i rækken kan være, 
at bilproducenterne, nok med undtagelse 
af Tesla, først inden for de senere år er 
blevet reelle storforbrugere af mikrochips. 
I stedet sidder it-giganter som Apple, HP, 
Dell eller Microsoft, som betaler mere for 
mikrochipsene og samtidig opkøber kraf-
tigere mikrochips, end dem der indtil for 
nyligt har fundet vej til biler. Det kan atter 
sætte autobranchen under pres og betyde 
en opbremsning i det globale salg, der på 
nybilssiden stadig har meget at indhente 
efter et meget svært 2020 med stor tilba-
gegang for de fleste mærker. 

BILSALG

NetCarShow.com

Tager mindst ni måneder at indhente
Som sidste søm i kisten er flere produk-
tionsanlæg af mikrochips i både Kina og 
USA, hvoraf USA er den klart største 
spiller, blevet ramt af klimaforandringer 
med oversvømmelse, tørke og brande. 
Det har for flere anlæg i sydstaterne væ-
ret katastrofalt og sat produktionstempo-
et af mikrochips kraftigt ned. 

Fremstillingen af de små halvledere fore-
går på såkaldte fabs-anlæg, der koster mil-
liarder i investeringer. Hvis der alene er tale 
om en udvidelse af det nuværende pro-
duktionsapparat, kan det tage flere år, da 
udstyret skal kalibreres og testes ekstremt 
grundigt, før det kan tages i brug. I bedste 
fald kan manglen ifølge flere internationale 
eksperter stå på i mindst ni måneder fra at 
der kommer fut under produktion, og til at 
efterspørgslen igen følger med. 
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Premiumbiler, hybrider og 
elbiler går til overbud hos stort 
auktionsfirma i Danmark 

Alle der har kørt på motorvej E45 ved 
Vejle har sandsynligvis bemærket en tem-
melig stor parkeringsplads spækket med 
biler. Her holder auktionsvirksomheden 
BCA’s danske afdeling til, og her har man 
haft et usædvanligt travlt år.

En stor efterspørgsel, et svækket udbud 
og en klar lyst til at købe lettere brugte 
el- og hybridbiler sætter sine tydelige spor 
hos auktionshuset i Vejle. 

Et år med coronakrise i kombination med 
en stor international mangel på micro-
chips, der er den elektriske hjerne i sta-
dig flere helt 
nye biler, har 
betydet, at 
lettere brug-
te biler har 
været i me-
get høj kurs 
hos BCA. 
Det fortæller 
Kristian M. 
Kristensen, 
der er direc-
tor for sales 
hos BCA. 

“Rigtige mange premiumbiler, især plug-
in-versioner og fuldt elektriske modeller, 
har virkelig solgt godt, siden coronakrisen 
brød ud for over et år siden. Vi satte flere 
rekorder i 2020, især når der var elektri-
ske biler til salg på vores løbende auktio-
ner”, siger Kristian M. Kristensen fra BCA. 

Nervøsitet og højere priser
Den noget paradoksale periode med en 
meget stor efterspørgsel efter og lyst til 
at biler midt i en verdensomspændende 
pandemi og økonomisk tilbagegang har 
lagt pres på udbuddet. 

“Dertil fik Danmark jo ved udgangen af 
2020 nye bilafgifter, som er gunstige for 

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

BILSALG /brugtbil

salget og importen af pluginhybrider og 
elbiler. Og vi har set mange eksempler 
på, hvor bilforhandlere har været villige til 
at byde nybilssprisen på eksempelvis en 
Audi e-Tron eller en Porsche Taycan, gan-
ske enkelt fordi leveringstiden på en ny 
ville være over ni måneder, mens man på 
en af vores auktioner kunne få bilen med 
det samme”, siger Kristian M. Kristensen. 

Vi kan mærke på 
vores auktioner i 
især Frankrig og 
Holland, at diesel-
biler lige nu virkelig 
er på vej ud, især 
dem som har en del 
år på bagen.

Kristian M. Kristensen
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“Det har selvfølgelig skabt en del nervø-
sitet blandt køberne på auktionerne, at 
udbuddet har været kraftigt nedadgående 
i det meste af Europa på en række po-
pulære hybrider og elbiler, når nu dan-
skernes efterspørgsel er steget ganske 
betragteligt det sidste halve år”, forklarer 
BCA’s salgsdirektør. 

Forhandlere køber grønt
BCA opererer i flere europæiske lan-
de og har over 50 auktionscentre i bl.a. 
Storbritannien, Danmark, Tyskland, Hol-
land, Frankrig, Sverige, Spanien, Portu-
gal, Schweiz og Italien. Lige nu kan man 
søge på over 4.000 køretøjer fordelt på de 
europæiske centre. 

På den måde har BCA et opdateret og en 
løbende føling med, hvordan udbuddet 
og efterspørgslen flytter sig uden for Dan-
marks grænser. 

“Vi kan mærke på vores auktioner i især 
Frankrig og Holland, at dieselbiler lige nu 
virkelig er på vej ud, 
især dem som har 
en del år på bagen. 
Det skyldes stramme 
indgreb over for die-
selbilerne, og det er 
selvfølgelig med til at 
påvirke markedssitu-
ationen i andre euro-
pæiske lande, som Danmark sammenlig-
ner sig med”, siger Kristian M. Kristensen. 

Udviklingen har selvfølgelig også betyd-
ning for de køb, som danske bilforhandle-
re foretager sig – og de biler, som vækker 
særligt interessere blandt B2B-kunderne.

“Elektrificeringen er noget, som stadig 
flere danske bilforhandlere er optaget 
af, når de bruger vores platform og by-
der på køretøjer. Det hænger naturligvis 

sammen med den kragtige efterspørgsel 
lige nu, men flere ønsker også at sende 

et signal om, at de har 
mange grønne biler på 
lager”, siger Kristian M. 
Kristensen.

Firmabiler på strøm
Samme tendens ople-
ver salgsdirektøren, når 
det handler om køretø-

jer, der købes ind til større firmaflåder. 

“Vi kan godt mærke, at flere firmaer er 
begyndt at stille som krav, at flåde skal 
køre på enten hybrid eller el. Jeg tror 
på, at vi kan rykke rigtig meget på den 
grønne omstilling i Danmark, hvis vi får 
firmaflåderne med på denne udvikling, 
for de er rigtig store aftagere af de helt 
nye biler, som inden for en periode på tre 
år finder vej til brugtmarkedet”, siger Kri-
stian M. Kristensen. 

Dertil fik Danmark jo ved 
udgangen af 2020 nye bil- 
afgifter, som er gunstige 
for salget og importen af 
pluginhybrider og elbiler.

BCA
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Har du styr på din
kemiske APV?
Nu er kemisk APV / risikovurdering gjort helt
nemt for autobranchen, så du kan overholde
loven indenfor arbejdet med kemi-produkter. 

Et samlet kemiarkiv
med de vigtigste data
 
Adgang til sikkerheds-
datablade
 
Visning af faremærker 
og værnemidler
 
Nem udførelse af 
kemisk APV
 
Kemisk 
instruktion
 
Gratis support

Book en gratis gennemgang og
se, hvordan du får et komplet
kemisk overblik - helt nemt.
Kontakt os på 78701848
eller besøg os på www.abas.dk  

ABAS Miljøservice
www.abas.dk

abas@abas.dk
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Stærkt samarbejde 
om stop for seksuel 
chikane

De seneste måneder har vist, at der er 
masser af seksuel chikane på det dan-
ske arbejdsmarked. Det er ikke nyt, men 
åbenheden er større. 

Også i autobranchen er der medarbej-
dere, som mærker det man også kalder 
“uønsket seksuel opmærksomhed”. Der-
for har AutoBranchen 
Danmark og Dansk 
Metal i fællesskab valgt 
at søsætte et samarbej-
de, der skal forebygge 
seksuel chikane i bran-
chens virksomheder. 

I kraft af en stor donati-
on fra Velliv Fonden kan 
virksomheder – ledere, 
tillidsrepræsentanter og 
medarbejdere - få redskaber til at forstå, 
hvor grænserne går, og få gode råd til, 
hvordan man sikrer det gode og sunde ar-
bejdsmiljø, hvor der er plads til alle.

“Vi er utroligt glade for dette samarbejde. 
Vi ved fra vores egen trivselsundersøgel-
se på uddannelserne, at seksuel chikane 
også findes i vores branche. Vi ved også 
fra Dansk Metals undersøgelse blandt de-
res medlemmer, at næsten fire ud af 10 
har følt sig krænket i løbet af det seneste 
år. Så selv om man måske tænker, at det 

ikke findes i min virksomhed, så 
gør det måske alligevel,” siger  
Gitte Seeberg, adm. direktør 
i AutoBranchen Danmark. 

I AutoBranchen Danmarks 
undersøgelse blandt ele-
verne på autouddannelserne 

svarede lidt 
mere end halvdelen af 
kvinderne, at de hav-
de oplevet større eller 
mindre grad af sek-
suel chikane i deres 
praktikvirksomhed. 

Nu får AutoBranchen 
Danmarks medlems-
virksomheder mulig-
hed for at hente vej-

ledning, så medarbejdere og ledere får 
redskaber til at drøfte hvornår noget er 
over stregen. I første omgang vil ledere 
og tillidsrepræsentanter blive inviteret til 
et informationsmøde, hvor de får lov at 
snuse til arbejdet med forebyggelse af 
seksuel chikane. Dernæst vil en gruppe 
virksomheder få mulighed for at dykke 
mere grundigt ned i arbejdet med fore-
byggelse. 

“Vores grænser er forskellige. Det skal 
alle have chancen for at forstå. Måske 

forestiller man sig ikke lige, at der er en 
udfordring i ens egen virksomhed, men 

forebyggelsen er også vigtig,” siger Git-
te Seeberg videre. 

Indsatsen med forebyggelse begyn-
der for alvor til september og kommer 

til at løbe i lidt mere end 12 måneder.  
Det bliver via regionsmøder, hvor flere 
virksomheder kan deltage sammen og 
derefter separate indsatser med de en-
kelte virksomheder. 

I Dansk Metals undersøgelse har med-
lemmerne sat nogle ord på deres oplevel-
ser. Her er gengivet et par stykker:

“Jeg har ikke haft lyst til at komme på job, 
hvis jeg vidste, at jeg skulle være alene 
med dem, der kunne være ubehagelige.”

“Der var en fyr på min arbejdsplads, der 
altid talte om, at kvinder kun havde et for-
mål i livet. Vi skulle sidde på knæ og give 
blowjobs hele tiden - på den måde holdt vi 
jo også kæft samtidig. En dag kaldte han 
mig en “slut”, og det blev jeg så paf over, 
at jeg gik ned for at læsse af på en kolle-
ga. Det overhørte en chef, som handlede 
meget hurtigt på det, så fyren faktisk blev 
sendt hjem i en uges tid og kom i et forløb 
med HR.”

Vi er utroligt glade for 
dette samarbejde. Vi 
ved fra vores egen 
trivselsundersøgelse 
på uddannelserne, at 
seksuel chikane findes 
også i vores branche.

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

BILSALG
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EFTERMARKED • AUTOLAKERERE / autotaks

7. april 2021 er på mange måder en vigtig dato for 
danske autolakerere. Her opdaterede Forsikring & 
Pension (F&P) Autotaks, så autolakerere fremover 
kan bruge en ny rådgiverfunktion i Autotaks.

Funktionen betyder konkret, at lakerere kan kom-
mentere på skadesrapporter, inden de sendes til 
godkendelse til taksatoren. Rådgiverfunktionen er 
muligt for alle autolakerere, der har et reparatør-
nummer til brug i Autotaks. 

“Rådgiverfunktionen kan i min optik være med til 
at forbedre omsætning hos de autolakerere, som 
begynder at bruge funktionen i samarbejde med 
det skadecenter, som opgør og 
sender skaderappor-
ten. Af den årsag 
er opdateringen 
den pt vigtigste 
til Autotaks her 
i 2021”, fortæl-
ler Nicky Bobak,  
e f termarkedschef 
hos AutoBranchen Danmark. 

Fuld redigeringsret er drømmen
Dialogfunktionen kan suppleres af 
billeder og en slags se/læse-funkti-
on til lakdelen af skadesrapporten. 
Det er ifølge Nicky Bobak ikke den 
ultimative model, fordi autolakerer-
ne fortsat ikke har den fulde redige-
ringsret til skadesrapporten, men stadig skal læg-
ge den del af processen over til skadecentre, eller 
den, som takserer skaderne. 

Ny rådgiverfunktion til 
autolakerere er årets vigtigste 
opdatering til Autotaks 
– og den øvrige branche

“Drømmen er på sigt, at alle, som har udgifter for-
bundet med udbedringer af forsikringsskader på 
køretøjer, har de samme redigeringsrettigheder. Det 
er fortsat ikke tilfældet, heller ikke efter den her op-
datering. Men vi håber, at det kan være første skridt 
på vejen for autolakererne, som bør inddrages mere 
i skadesopgørelsen”, forklarer Nicky Bobak.  

AutoBranchen Danmark afholdte i løbet af juni 
tre regionsmøder for lak- og karrosseribranchen i 
henholdsvis Randers, Kolding og Køge. Her fyldte 
den nye rådgiverfunktion meget, og AutoBranchen 
Danmarks eftermarkedskonsulenter diskuterede 
sammen med de fremmødte, hvordan vi får flere 

autolakerere til at benytte sig 
af rådgivermuligheden. 

“Det er stadig et fåtal, som 
har taget den nye rådgiver-
funktion til sig og er begyndt 
at bruge den. Det er en 
skam, for man kan virkelig 
gøre sig selv og sin virksom-
hed en tjeneste ved at sætte 
sig ned et par timer og prøve 
det her af i samarbejde med 
sit tilknyttede skadecenter”, 
siger Nicky Bobak. 

AutoBranchen Danmark til-
byder support til opsætnin-
gen af systemet, også for de 

autolakerere, som ikke tidligere har haft et repa-
ratørnummer og været vant til at bruge Autotaks- 
systemet.

Af Henrik Nordstrøm Mortensen
Kommunikationskonsulent

Det er stadig et fåtal, som 
har taget den nye rådgiver-
funktion til sig og er begyndt 
at bruge den. Det er en 
skam, for man kan virkelig 
gøre sig selv og sin virksom-
hed en tjeneste ved at sætte 
sig ned et par timer og prøve 
det her af i samarbejde med 
sit tilknyttede skadecenter.



Eftermarked
På hjemmesiden www.eftermarked.dk kan du læse 
mere om rådgiverfunktionen til Autotaks, og du 
finder samtidig en video produceret af F&P, som 
viser, hvordan man kommer i gang med at bruge 
funktionen. 
På eftermarked.dk finder man også skabeloner til at 
lave samarbejdsaftaler autolakerere, skadescentre 
og øvrige værksteder i mellem. 

www.eftermarked.dk

EFTERMARKED • AUTOLAKERERE

Brug det i samarbejdsaftaler
Som AutoBranchen Danmark løbende har fortalt 
om i både det her magasin og online er det vigtigt, 
at autolakerere og skadecentre har klare aftaler 
om, hvilke opgaver, der kræver hvad og til hvilken 
pris. Typisk vil man indgå en række samarbejdsaf-
taler med det tilknyttede skadecenter, hvis man er 
autolakerer. Samarbejdsaftalerne giver en forudsi-
gelighed i forhold til løbende indtægter og udgifter, 
og de fjerner tvivl og uklarhed om processerne for 
skadesopgørelsen. 

“Vi rådgiver meget gerne til, hvordan man sætter 
samarbejdsaftaler op, som alle parter i processen 
kan få glæde af. Det går samtidig godt i spænd 
med autolakerernes rådgiverfunktion til Autotaks”, 
siger eftermarkedschef Nicky Bobak.  
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Har du styr på kemien på din arbejdsplads? Hvad med ergonomien for 
medarbejdernes arbejdsstillinger? Og hvad med sikkerheden?

AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) kan også 
hjælpe medlemmerne med arbejdsmiljø. Med tilknytningen 
til Dansk Erhverv har ABAF-medlemmerne nemlig fået ad-
gang til en række muligheder for rådgivning. En af disse er 
arbejdsmiljøkonsulent Anders Grønborg. 

Han er klar til at hjælpe ABAF’s medlemmer med alt inden 
for arbejdsmiljø.

“Kort fortalt kan jeg hjælpe med arbejdsmiljø i en bred for-
stand. Lige nu er der en del fokus på vurderingen af kemiske 
risici, fordi der er kommet en ny vejledning på området. 
Den er således meget aktuel, og jeg kan hjælpe 
medlemmerne med at komme i mål forhold til de 
nye retningslinjer. Når man laver sin arbejds-
pladsvurdering, skal de kemiske risici også vur-
deres. Er der en risiko, skal der laves et tillæg til 
arbejdspladsvurderingen. Og den vil Arbejdstilsy-
net spørge efter,” siger Anders Grønborg.

Med en ny vejledning, er det langt fra unormalt, at mange 
virksomheder kan have brug for lige at justere på sine regler 
og rutiner i forhold til arbejdsmiljø. Og således også denne 
gang.  

“De nye retningslinjer har givet påbud hos nogle virksomhe-
der, og vi vil selvfølgelig gerne hjælpe medlemmerne til at 
komme på forkant, så man undgår påbud og altid har den 
rette viden på området,” siger Anders Grønborg videre. 

ABAF hjælper også 
med arbejdsmiljø

Han understreger, at han også gerne hjælper medlemmerne 
med deres såkaldte “egenindsats” herunder APV, en årlig ar-
bejdsmiljødrøftelse og så videre.

Arbejdsmiljøkonsulenten kommer med en lang baggrund fra 
Arbejdstilsynet, så han ved, hvad Arbejdstilsynet spørger ef-
ter, når de kommer på besøg, 
og han kan således rådgive 
om alle de relevante emner. 

“Arbejdsmiljø og rådgivning 
omkring det, behøver slet 
ikke handle om kemi. Det kan 
også være mere almindelige 
ting som arbejdsstillinger. På 
værkstederne er det et par 
gange om året sæson for 
dækskift. Har man det kor-
rekte løft af dæk og hjul? Det kan jeg i hvert fald hjælpe med, 
at man får,” siger han. 

Anders Grønborg er tilknyttet ABAF’s medlemmer, og han 
kan kontaktes direkte på angr@danskerhverv.dk og telefon 
3374 6106.

Drejer spørgsmålene sig konkret om personalejuridiske em-
ner, kan medlemmer af ABAF som altid kontakte sekretari-
atschef, advokat Maria Barfoed og juridisk konsulent William 
Vegenfeldt.

Arbejdsmiljø og 
rådgivning omkring 
det, behøver slet ikke 
handle om kemi. Det 
kan også være mere 
almindelige ting som 
arbejdsstillinger.

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

ABAF

- din hjælp i hverdagen...
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Besøg af Arbejdstilsynet 
– hvad skal du være opmærksom på?

Der er i disse år stort fokus på overhol-
delse af regler om arbejdsmiljø i auto-
branchen. Hos AutoBranchens Arbejdsgi-
verForening (ABAF) oplever vi derfor en 
stigning i antallet af besøg fra Arbejdstil-
synet hos vores medlemmer. Vi hjælper 
vores medlemmer i forbindelse med til-
synsbesøg og rådgiver i konkrete sager. 
Læs her nærmere om hvad man skal 
være opmærksom på ved et tilsynsbesøg.

Arbejdstilsynets opgave er at føre tilsyn 
med, at virksomhederne overholder ar-
bejdsmiljøreglerne. Tilsynet har ret til at 
komme på besøg på virksomheder, hvil-
ket betyder, at man skal give Arbejdstil-
synet adgang til sin virksomhed, selv når 
besøget kommer ubelejligt. 

Hvad undersøger Arbejdstilsynet?
Arbejdstilsynet vil til besøgets start spør-
ge ind til virksomhedens arbejdsmiljøar-
bejde. Det betyder, at man kan forvente, 
at Arbejdstilsynet spørger ind til virksom-
hedens egenindsats, herunder arbejds-
pladsvurderingen (APV), den årlige ar-
bejdsmiljødrøftelse, eventuel etablering af 
arbejdsmiljøorganisation samt vurdering 
af kemiske risici. 

Derudover vil Arbejdstilsynet på deres 
gennemgang i virksomheden fokusere på 
de områder, som er kendetegnende ved 
lige netop autobranchen. Til det formål 
har Arbejdstilsynet udarbejdet såkaldte 
arbejdsmiljøvejvisere til forskellige bran-
cher, så virksomhederne forinden besø-
get kan tjekke op på, hvad de fokuserer 
på i lige netop jeres branche. 

Arbejdstilsynets sanktionsmuligheder
I tilfælde af at Arbejdstilsynet efter gen-
nemgangen af virksomheden vurderer, 
at virksomheden ikke lever op til pligterne 
efter arbejdsmiljøloven, har tilsynet ved 
besøgets afsluttende møde forskellige 
reaktionsmuligheder. Disse kan eksem-
pelvis være i form af et påbud eller et 
strakspåbud i tilfælde af alvorlige arbejds-
miljøproblemer. I værste fald kan virksom-
heden også få et forbud mod at fortsætte 
arbejdet, hvis der er overhængende og 
betydelig fare for medarbejdernes eller 
andres sikkerhed og sundhed. 

Kontakt os 
Ved behov for gode råd før, under eller ef-
ter tilsynsbesøget eller spørgsmål til, hvad 
Arbejdstilsynet har ret til i forbindelse med 
et tilsynsbesøg, kan medlemmer af ABAF 
under Dansk Erhverv kontakte vores ar-
bejdsmiljøkonsulent Anders Grønborg. 

Af Anders Grønborg
Arbejdsmiljø konsulent

Maria Barfoed, 
advokat

William Wegenfeldt, 
juridisk konsulent

ABAF

KONTAKT: Hotline telefon 3374 6400 | Telefontider: 8:30-16:30

Ved øvrige personalejuridiske 
spørgsmål henvises til ABAFs 
sekretariatschef, advokat Maria 
Barfoed, eller juridisk konsulent, 
William Vegenfeldt.  
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Solguderne var i deres gavmilde hjørne, da golfturneringen AutoBranchen Danmark 
Finans Open nåede til semifinalerne i Himmerland i denne uge.

Under den skinnende sol kvalificerede i alt 13 spillere fra AutoBranchen Danmarks 
medlemsvirksomheder sig til finalen, der spilles fra den 31. august til 2. september.
For første gang i turneringens 10 år lange historie, havde en spiller held til at lave 
hole-in-one. Det skete for Henrik Bøjer, Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S.

Banen i Himmerland er kendt for at være en af Danmarks sværeste golfbaner, og det 
tog da også deltagerne tæt ved seks timer begge dage for at nå rundt på de 18 huller. 

“Det er virkelig et par gode dage, hvor vi får mulighed for at netværke. Corona og 
restriktioner har gjort den slags meget sværere de seneste 15-16 måneder, så det var 
rart, at vi igen kan mødes under hyggelige former. Og jeg kan garantere, at golfspiller-
ne sled for resultaterne,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark 
og selv golfspiller. 

Deltagerne, der gik videre er:
1. Allan Møller Andreasen fra  

Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
2. Jacob Larsen fra Meldgaard og Larsen
3. Henrik Tychsen fra Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S
4. Henrik Bøjer fra Pedersen &  

Nielsen Automobilforretning A/S
5. Carsten Qvist fra Automobilforretningen Nordsjælland Peugeot/Citroën 
6. Casper Blendstrup fra  

Østergaard Automobiler ApS
7. Jack Agerskov fra Langsø Biler Silkeborg
8. Claus Horsted fra Varde Biler A/S 
9. Lars Neergaard Petersen fra Bella Trading 
10. Simon Lauridsen fra Autopunkt.dk A/S 

Derudover er Brian Månsson fra Løgstør Autolakereri og Peter Bertelsen fra Stor-
gaard Biler A/S gået videre på wildcards. Ligeledes er sidste års vinder Thomas 
Boisen fra KB Autolak også kvalificeret til finalen. 

Sidste år blev finalen afviklet i Danmark, mens den tidligere er foregået på Santan-
ders egen golfbane nær Madrid. Det er endnu ikke besluttet, hvor dette års finale 
bliver spillet. Kun, at det sker fra den 31/8 til 2/9.

Høj sol og højt humør i Himmerland

KORT NYT

Nye starttider 
var topemner på 
regionsmøder
Tre regionsmøder er vel-
overståede hos AutoBran-
chen Danmark. Møderne er 
foregået i Randers, Kolding 
og i Køge og havde til formål 
at give de godt 60 deltagere 
i alt et indblik i AutoBranchen 
Danmarks fokusområder på 
områderne autolakering, kar-
rosseri og eftermarkedet.

Blandt deltagerne var både 
autolakerere, karrosseritek-
nikere, afdelingsledere og 
repræsentanter fra AutoBran-
chen Danmark, der i fæl-
lesskab talte om flere store 
og aktuelle temaer. Et af de 
temaer er den nye lakrådgi-
verfunktion til Autotaks, som 
åbner for, at autolakerere kan 
kommentere på skaderap-
porter i Autotaks og dermed 
være med til at forbedre dem. 

Også nye starttider og kurser 
i sikker håndtering af el- og 
hybridbiler på værkstederne 
var et varmt emne på mø-
derne, hvilket vil være noget, 
som kommer til at indgå i 
AutoBranchen Danmarks 
planlægning af kommende 
kurser og samarbejder.

Du kan læse mere om 
møderne på 
www.eftermarked.dk. 
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Nyt medlem valgt ind i AutoBranchen 
Danmarks bestyrelse
AutoBranchen Danmark fik et nyt medlem i bestyrelsen på 
generalforsamlingen tirsdag. I lokalerne på Langebrogade 
i hjertet af København blev der tirsdag afholdt generalfor-
samling i AutoBranchen Danmark.  

På generalforsamlingen blev der sagt et varmt og flot 
farvel til Ejgild Nørgaard Christensen, partner i Toyota-bil-
huset STS Biler, der har afdelinger i Holstebro, Herning, 
Skive og Lemvig. Ejgild Christensen har haft plads i 
AutoBranchen Danmarks bestyrelse i seks år, og han faldt 
derfor for grænsen for hvor længe et medlem må sidde 
sammenhængende i bestyrelsen.  

Ejgild Christensen er fortsat en del af bestyrelsen i Auto-
Branchens Arbejdsgiverforening (ABAF), hvor han er for-
mand. Han er også aktiv i udvalg i AutoBranchen Danmark. 

Ny i bestyrelsen er Lars Bøg, partner i Skoda Roskilde/
Roskilde Bilcenter, som han driver sammen med sin bror 
Jacob Bøg. Virksomheden blev etableret af deres far, 
Benny Jensen, tilbage i 1977. Lars Bøg er valgt for to år.

Fire bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg og blev alle 
valgt til at fortsætte deres virke i bestyrelsen i yderligere to 

år. Det var næstformand Dennis Odgaard og bestyrelses-
medlemmerne Malene Hasselbalch-Holm, Asbjørn Jensen 
og Pierre Martin Iversen. 

Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Jørgensen samt be-
styrelsesmedlemmerne Lars Hansen, Jon Slot Hansen, 
Bjarne Nielsen, Lasse Jæger Jensen og Kenneth Elkjær, 
var ikke på valg i år. De fortsætter derfor i bestyrelsen og 
udgør den resterende del.

Tom Andersen, Centrum Autolakering, og Peter Hansen, 
Andersen & Martini blev genvalgt som suppleanter for et år. 

Inden valgene aflagde formand Hans-Jørgen Jørgensen 
sin beretning. Han lagde blandt andet vægt på det store 
politiske arbejde, der har fulgt i kølvandet på coronakrisen. 
Også AutoBranchen Danmarks medlemsvækst og sunde 
økonomi, nævnte formanden i sin beretning.

Adm. direktør Gitte Seeberg fremlagde regnskab og 
budget. Hun kunne fortælle om et samlet overskud på 4,7 
millioner kroner i 2020. 

Bestyrelsen 2021

Lars Bøgh, 
Skoda Roskilde/Roskilde Bilcenter
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At administrere lånebiler og lejebiler 
kan være både en hovedpine og en 
tidsrøver. Men med RentLog er der 
styr bilerne. På værkstedet ved du al-
tid, hvor bilerne er, hvor meget de har 
kørt, og hvem, der skal faktureres for 
brugen af dem.

AutoBranchen Danmark har etab-
leret en fordelsaftale med RentLog. 
Den har før været præ-
senteret i nyhedsbrevet 
og flere medlemmer 
bruger den også allere-
de. Nu har RentLog sik-
ret integration med en 
række systemer, som 
gør hverdagen brugen 
endnu nemmere. Det 
oplever de hos V. Holm 
Jensen i Odense, der forhandler 
Opel, Suzuki, Mitsubishi og Honda.

Her har man på den ene adresse 10 
lejebiler på karrosseriværkstedet, 22 
biler på mekanisk værksted og så 
har de tre på et andet mindre værk-
sted få kilometer væk. 

Servicechef Kim Vobbe fortæller, at 
han hos V. Holm Jensen hele tiden 
har overblik over, hvilke biler, der er 
ude at køre og hvilke, der skal ud 
at køre. 

“Hvis vi mangler en bil det ene sted, 
kan vi hurtigt se, om der er en ledig et 
af de andre steder og så booke den 
med det samme. Vi behøver ikke rin-

Flådestyring giver nemmere 
hverdag på værkstedet

RentLog

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

FORDELSAFTALER

ge sammen for at spørge hinanden, 
og der ligger ikke en masse små sed-
ler hist og pist. Det er langt nemmere 
og giver et meget bedre overblik,” 
fortæller han.

“Vi er langt bedre forberedt, når kun-
den kommer. Samtidig giver det os 
en sikkerhed på GDPR-fronten. I ste-
det for en lejekontrakt på papir, som 

kunden måske 
mister undervejs 
eller lader ligge i 
handskerummet 
til næste bru-
ger af bilen, så 
foregår det hele 
elektronisk. Skal 
kunden bruge bi-
len en dag ekstra, 

kan jeg blot opdatere den elektroni-
ske lejekontrakt,” siger Kim Vobbe 
videre. 

Han roser også RentLogs kalender-
system, som han mener er visuelt 
“godt skruet sammen” og giver et 
godt overblik. 

RentLog arbejder sammen med 
AutoIT om en række systemer og 
tilbyder på den måde integration til 
mange systemer. Når kunder fx ger-
ne vil booke en værkstedstid online, 
kan de nu også booke en lejebil on-
line ved samme lejlighed. 

“Vi møder også flere forhandle-
re, som nu ser en fordel i at nogle 

Kontakt os...
Hvis du vil høre mere om Rent-
Log så kontakt Anja Kjeldahl 
fra MSystems på 40371631 
eller partnerskabschef i Auto-
Branchen Danmark, Henrik 
Bitzer på 3147 4997.

af deres mange biler kan lejes ud i 
weekenden og således ikke behø-
ver at stå på parkeringspladsen. Det 
hjælper RentLog også med at admi-
nistrere,” fortæller Anja Kjeldahl, en 
af stifterne bag RentLog. 

For værkstederne er udlejnings-
bilerne ofte til besvær. Måske får 
man heller ikke tjekket, om seneste 
bruger har fyldt tanken op. Man får 
heller ikke nødvendigvis tjekket om 
der er kørt for mange kilometer eller 
om der er lavet skader på bilen. Til 
tider kan man måske endda glemme 
at sende kunden en opkrævning for 
lejen af bilen. Alt dette undgår værk-
stedet med RentLog.

“Vi sørger for, at det hele ligger i sy-
stemet, at du skal tjekke det, når du 
modtager bilen retur. Besværet og 
forglemmelserne er elimineret,” for-
tæller Anja Kjeldahl.

Hvis vi mangler en bil 
det ene sted, kan vi 
hurtigt se, om der er 
en ledig et af de andre 
steder og så booke 
den med det samme.

Som medlem af Autobranchen Danmark, har du en unik mulighed for at prøve 
RentLog af i din forretning – og evaluere på resultaterne. 

Vi tilbyder dig 3 måneders gratis test – og 2 gratis konsulenttimer, 
så du og dit team hjælpes godt fra start.

RentLog er systemet, hvor alt fra booking til fakturering foregår elektronisk og nemt. 
Systemet er udviklet helt tæt på hverdagen og sikrer derfor både den bedste kunde-
service og den bedste interne styring. 

Fordele som du vil kunne mærke i det daglige og på bundlinjen 

RentLog til PC og mobil
- spar tid og penge med nemmere og smartere flådestyring

Det lyder spændende 
- hvordan kommer jeg videre?

Ønsker du at komme i gang med 
det samme – ring eller skriv da til os,
så aftaler vi en dato for opstart. 

Hvis du gerne vil se systemet, kommer 
vi altid gerne forbi dig til en uforpligtende 
demo og en snak ud fra jeres setup.

Kontakt os

Anja Kjeldahl 
Kundeansvarlig

Telefon  4037 1631 
Mail  kontakt@msystems.dk
Web www.rentlog.dk

1. Integration til CDK: Dracar og Autoline
• Fuld integration: både booking og fakturering – fra PC og mobil.

2. Papirløst: Elektronisk underskrift og lejekontrakt
– sendes direkte til kunden

• Lejekontrakt genereres automatisk og altid med opdateret start km,
brændstofbeholdning og aktuelle skader.

• Fra app’en kan lejekontrakten sendes direkte til kunden via SMS/mail.
• Kørekort scannes via app’en, og kundens kontaktoplysninger hentes

automatisk fra CPR Registret.

3. Overblik: kalenderstyring – alle detaljer er tænkt med
• Overblik over alle lejebiler og deres aktuelle status.
• Nem og hurtig booking.
• Kontrakttyper, priskategorier samt lejebilstyper skræddersyer I selv.
• Flyt bookinger med et enkelt klik

– priser, kundeoplysninger osv. = automatisk opdateret.
• Intern kommunikation og historik på alt.
• Søgning på alle nuværende og tidligere lejekontrakter.

4. Nemt at registrere: Via app’en noteres kørte km,
brændstof og skader

• Altid opdateret oversigt i app’en over hjemkomne lejebiler, der afventer
registrering/klargøring – samt info om, hvornår de skal køre igen. 

• Med mobilen ved hånden er det hurtigt og nemt at registrere km stand,
brændstof, skader samt bilens lokation.

• Alle registreringer overføres direkte til aktuel lejekontrakt og
fakturagrundlag er klar.

• Mulighed for at tage billeder af skader og vedhæfte dem til sagen.
• Komplet skadesmodul – alle registrerede skader håndteres.

5. Optimal	flådestyring: Alarm ved udløb samt rapportering
• Påmindelse når en lejebil nærmer sig udløb på dato eller km

– samt nærmer sig service.
• Rapporteringsmodul med mulighed for at skræddersy egne rapporter.
• Alle rådata samt månedsrapporter kan overføres direkte til Excel,

fx ved hjælp af Power Query eller Power BI.
• Søgning på alle kontrakter og lejebiler,

nemt ved fart- og p-bøder.
• RentLog understøtter mulighed for integration

til 3. parts programmer.
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One-produkt. Med Clever All-in-One 
får kunderne installeret en intelligent 
ladeboks fra Clever, ubegrænset 
opladning hjemme og ude samt en 
ladebrik til hele 
Clevers åbne of-
fentlige ladenet-
værk. Hvis kunden 
ikke ønsker eller 
ikke har mulighed 
for installation af 
en ladeboks der-
hjemme, er Clever 
All-in-One Network 
en god mulighed. 
Den giver ubegrænset opladning på 
Clevers offentlige ladenetværk.

”Det er helt afgørende, at vi gør det 
let for danskerne at vælge elbilen 
til. Derfor er det så vigtigt, at vi gør 
købet helt enkelt og attraktivt ved at 
tænke bilen og opladningen som én 
helstøbt kundeoplevelse, så kunden 

Er du medlem af AutoBranchen Dan-
mark, så kan du nu også formidle 
ladeløsninger til kundernes grønne 
biler. En ny fordelsaftale gør det til en 
naturlig del af bilsalget, at bilforhand-
leren også har et tilbud om opladning 
klar til bilkøberen.

”Vi ser jo tydeligt, hvordan salget af 
elbiler vokser måned for måned. Når 
der kommer flere elbiler ud på mar-
kedet, så er det også oplagt, at for-
handlerne kan gøre det nemt for kø-
berne at sikre sig opladning. Helt på 
samme måde som man kan formidle 
eksempelvis finansiering og forsik-
ring,” siger Henrik Bitzer, partner-
skabschef i AutoBranchen Danmark. 

”Mange nybilsforhandlere har allere-
de muligheden for ladeløsninger med 
på deres varehylde via importørsam-
arbejdet, men det har forhandlere af 
brugte biler ikke. Væksten af grønne 
biler på markedet betyder, at den 
biltype nu også finder vej til salgslo-
kalerne med brugte biler. Det vil de 
gøre mere og mere,” siger Henrik 
Bitzer videre.  

Nu kan alle forhandlere med med-
lemskab af AutoBranchen Danmark 
tilbyde formidling af Clevers All-in-

føler sig tryg og tilfreds fra første ki-
lometer. Derfor glæder det os, at vi 
står sammen om at få flere elbiler 
og den bedst mulige opladning ud 

til danskerne,” si-
ger Casper Kirke-
terp-Møller, direk-
tør i Clever.

Clever blev etab-
leret i 2009 og til-
byder i dag oplad-
ning ved mere end 
1.600 åbne, offent-
lige ladepunkter i 

hele landet, og inden udgangen af 
2025 vil Clever etablere over 10.000 
nye, offentlige ladepunkter i hele 
Danmark. Det svarer til omkring tre 
gange så mange ladepunkter, som 
der findes i Danmark i dag. Clever er 
ejet af de andelsejede energi- og fi-
bernetkoncerner Andel og NRGi.

Nu kan du formidle 
Clevers ladeløsninger 
til kunderne

Clever

Af Carsten Ritter
Kommunikations- og uddannelseskonsulent

FORDELSAFTALER

Læs mere...
Læs mere om fordelsaftalen i Fordelskataloget på AutoBranchen Danmarks 
hjemmeside www.abdk.dk/fordelsaftaler-for-medlemmer/fordelskatalog/

Når der kommer flere 
elbiler ud på markedet, 
så er det også oplagt, at 
forhandlerne kan gøre 
det nemt for køberne at 
sikre sig opladning.
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Auto IT lancerer GDPR+ til AutoDesktop og  
Samtykke.net. Det sikrer dig, at oplysningspligten 
overholdes, og at du kan dokumentere, at det 
er overholdt. Samtidig giver det mulighed for at 
opsætte automatiserede slettefrister.  

IT-løsninger til autobranchen

Har du styr 
PÅ GDPR?

   
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 

GDPR+  
det nødvendige produkt

1
2
3

Oplys om privatlivspolitik
GDPR+ sender automatisk jeres privatlivspolitik til kunden på mail 
eller SMS. Privatlivspolitikken tilføjes også som et link på alle jeres 
dokumenter som køresedler, tilbud, slutsedler osv.

Fravælg samtykke
Når en kunde giver samtykke, sendes der en mail eller SMS til kunden, 
hvor der linkes til jeres samtykketekst. GDPR+ gør det samtidigt muligt 
for kunden at fravælge sit samtykke let og simpelt via et link.

Slet kundedata
Med GPDR+ kan du indføre automatisk sletning af informationer fra 
kørekort i AutoDesktop. Du definerer selv, hvornår du ønsker at få 
slettet - muligheder for sletning vil løbende blive udbygget. 

PRIS
299,-  

pr. md.  
1-3 udsalgssteder 

4+ udsalgssteder 
599,- pr. md.

Oprettelse 1995,- 

BESTIL GDPR+ NU


