
Sektion 1 – Entreprenør
Beretning 2018



MASKINLEVERANDØRERNE BERETNING 20182

Årets gang
For Maskinleverandørerne har 2018 i høj 
grad stået i messernes tegn.  I juni slog 
vi dørene op for E&H i Herning – og 
danmarkspremiere på Danmarks Bedste 
Lærling – Entreprenørmaskinmekaniker. 
Her dystede 4 lærlinge på 4 forskellige 
maskiner, og det var en stor succes.  Vej-
ret var også, næsten, med os. E&H vender 
tilbage i 2021, og de indledende forbere-
delser er allerede i gang.
I august afholdt vi Maskiner Under Bro-
en for anden gang. Messen er nu ved at 
fi nde sin form, og de besøgende ved at 
den fi ndes. Messen kendetegner sig ved, 
at den i høj grad fokuserer på en snæver 
målgruppe – og så ikke mindst ved den 
noget nær perfekte beliggenhed under 
Lillebæltsbroen. Næste messe afholdes i 
2020.
Sidst men ikke mindst var der Agromek 
i november. Her spiller Maskinleveran-
dørerne en vigtig rolle, og vi har ”vores 
egen” Hal C, hvor det ypperste inden for 
vores branche er samlet. Denne gang 
havde vi en stor satsning med vores 

Live-værksted, hvor vi fi k besøg af 500 
skoleelever. I besøgsanalysen fra Agro-
mek tilkendegiver 62 pct. af de besøgen-
de, at de har besøgt Maskinleverandører-
nes stand i Hal C!

Strategi
I 2018 har bestyrelse og sekretariat ar-
bejdet videre med de strategiske pej-
lemærker vi søsatte sidste år. Dette på 
tværs af Sektion 1 og Sektion 2.
De overordnede linjer er fastlagt i de 2 
hovedoverskrifter :
• Øge kendskabsgraden.
• Effektivisere samarbejdet gennem 
 etablering af en fælles koordineret 
 markedsføringsplatform.

Den nedsatte arbejdsgruppe, der skal ar-
bejde med overskrifterne markedsføring 
og kommunikation, har identifi ceret og 
beskrevet indsatsområderne, og en ræk-
ke elementer er iværksat.
Vision & Mission er blevet gennemgået 
og revideret.
Arbejdet forventes færdig medio 2019.

I Sekretariatet har der været stor fokus 
på rekruttering – især med fokus på til-

Henrik Drastrup vandt første udgave af Dan-
marks Bedste Lærling – Entreprenørmaskinme-
kaniker.

Ronni Larsen, deltager, og Per Hedetoft, dommer, 
under EuroSkills i Budapest. Ronni modtog en 
Medallion of Excellence for sin fl otte indsats.
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trækning af lærlinge til uddannelserne 
landbrugsmaskinmekaniker og entrepre-
nørmaskinmekaniker.
Disse uddannelser udgør jo typisk grund-
stammen på ML værkstedet.
Danmarks Bedste Lærling – Landbrugs-
maskinmekaniker 2018 blev for sjette 
gang i træk afholdt i Aars. I lighed med 
de foregående år var det et stærk fi nale-
felt på fi re meget kvalifi cererede lærlinge, 
som dystede om den eftertragtede po-
kal. At vi er nået langt med brandet DBL 
afspejles af, at en af deltagerne faktisk 
ved sin ansættelse som lærling udtalte, at 
hans mål var at komme i fi nalen i DBL! 
Virkelig et stærkt budskab. 
Europamesterskabet EuroSkills løb af 
stablen i september måned - og vi op-
nåede en femteplads samt en ”Medallion 
of Excellence”.  Virkelig en fl ot præstation 
– da niveauet i de internationale konkur-
rencer er meget højt.
En anden vigtig begivenhed var, da seks 
lærlinge blev sendt til Tanzania i 5 uger 
– både for at opleve landet og den frem-
mede kultur – men også i høj grad for at 
blive klogere på det at arbejde i et helt 
andet land, med en meget anden tilgang 
til tingene.
Disse begivenheder er helt afgørende for 
promoveringen af vores uddannelse – og 
det virker. Indtaget på uddannelsen er 
steget markant. Og det skal ses i forhold 
til, at indtaget på erhvervsuddannelserne 
generelt er under pres.

Persondata
En meget omdiskuteret deadline har 
fyldt utroligt meget i dansk erhvervsliv 
i det forgangne år. Den 25. maj 2018 – 
trådte den nye persondataforordning, 
også kaldet GDPR, i kraft. Sjældent har 
en EU-lovgivning været så omdiskuteret 
og så mystifi ceret. Og sjældent har der 
hersket så megen forvirring om, hvad 
der reelt er op og ned – og hvordan 
man som virksomhed skal forholde sig 
til det. Diskussionen omkring håndte-
ring af persondata er blevet yderligere 
højaktuel efter afsløringen af Facebooks 
salg af personfølsomme brugerdata til et 
analysefi rma. Her er det nok gået op for 
menigmand hvor meget data, der reelt 
bliver samlet omkring ens person – og 
hvor mange der gerne vil have fi ngre i 
data. Her fremstår det jo med al ønskelig 

tydelighed netop, hvorfor der er behov 
for en stram regulering af persondata.
Der er stadig mennesker i denne verden, 
som ikke er på Facebook eller de sociale 
medier i det hele taget – og aldrig har 
været det – og det lever de tilsyneladen-
de ganske fi nt med. Men derfor glæder 
det os alligevel, at der stilles fi rkantede 
krav til, hvordan persondata skal håndte-
res.
Når vi så tager vores rådgiverkasket på 
som Sekretariat og hjælper medlemsvirk-
somhederne med at sikre, at de lever op 
til det nye regelsæt – ja, så er det ganske 
rystende at opleve, hvor dårligt forbe-
redte myndighederne var på den kom-
mende deadline. Det lovforberedende 
arbejde fra Datatilsyn og Justitsministeri-
um er under al kritik – og de har slet ikke 
løftet opgaven. Rådgivning og vejledning 
er en by i Rusland – og de sidste vejled-
ninger og skabeloner kom først efter den 
25. maj! Forvirringen og usikkerheden er 
tydelig hos medlemsvirksomhederne – 
og selv de fremmeste juridiske eksperter 
inden for området er forvirrede.
Det skulle lige have været en virksomhed 
der tumlede sådan rundt – så skulle myn-
dighederne nok komme med den store 
hammer. Men sådan er der jo åbenbart 
ikke ens spilleregler for alle. Det er lidt 
uhyggeligt.

Vejret
Vejret var noget, vi talte meget om i 

2018, og som også påvirkede Maskin-
leverandørernes sæson. 
Vi var vidne til den varmeste maj og den 
mest solrige sommer længe, hvilket i en 
meget lang periode betød decideret tør-
ke over det meste af Danmark. 
Det var faktisk allerede helt galt tilbage i 
maj måned hvor TV2 Nyhederne første 
gang bragte emnet på banen.  
”Maj i år har budt på mindre end en fem-
tedel af den normale nedbørsmængde, 
og samtidig er det snart den varmeste 
maj i over 130 år. Det er et problem for 
afgrøderne på marken. Den særdeles 
varme og overraskende tørre maj får 
afgrøderne på marken til at skrige efter 
vand. Det er en alvorlig situation, men 
der er endnu ikke katastrofestemning, vil 
jeg mene. Det er dog klart, at hvis det 
fortsætter sådan her frem til høsten, så 
får det konsekvenser”, siger Troels Toft i 
maj måned 2018 til TV 2.
Der faldt i maj 8 millimeter regn, mod 
normalt 49 millimeter. 
Man talte også om ødelagte græsplæner 
og marker, hvor man frygtede at græsset 
var svedet så langt ned, så det formentligt 
ikke ville kunne overleve. Græs som ikke 
groede ret meget i løbet af sommeren, 
og en efterfølgende vinter med meget 
lidt sne, kan således være med til at præ-
ge fremtiden og økonomien hos Maskin-
leverandørerne.

Kilde: DMI
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Arbejdsløsheden (md.) 
december 2018
Fra november til december faldt antal-
let af bruttoledige personer, omregnet til 
fuld tid, med 700 fra 105.100 til 104.400. 
Samtidig er ledigheden blevet nedjuste-
ret lidt for november, hvorefter ledig-
hedsprocenten for begge måneder nu 
ligger på 3,8 pct. af arbejdsstyrken. Brut-
toledigheden ligger hermed for niende 
måned i træk på det laveste niveau siden 
februar 2009. De tal, der omtales i denne 
offentliggørelse, er sæsonkorrigeret med 
mindre andet er nævnt.

153.000 AKU-ledige 
I december 2018 var der 153.000 
AKU-ledige i alderen 15-74 år, hvilket 
svarer til 5,1 pct. af arbejdsstyrken, når 
den opgøres ifølge AKU. 

Opgørelsen af AKU- og 
bruttoledigheden
Danmarks Statistik opgør arbejdsløs-
hed i henhold til to forskellige ledig-
hedsbegreber: Den stikprøvebaserede 
AKU-ledighed og den registerbaserede 
bruttoledighed. AKU-ledigheden måler 
antallet af 15-74-årige personer, der ved 

en interviewundersøgelse selv har oplyst, 
at de ikke har et arbejde, men søger og 
kan påbegynde et arbejde. Bruttoledig-
heden er en registerbaseret opgørelse 
af 16-64-årige fuldtidspersoner, som har 
modtaget dagpenge, kontanthjælp, ud-
dannelseshjælp eller integrationsydelse, 
og som samtidig vurderes at være jobpa-
rate. 

Anvendelsen af AKU- og 
bruttoledigheden 
Du kan anvende AKU til internationale 
sammenligninger, fordi undersøgelsen la-
ves på samme måde i hele EU og en ræk-
ke andre lande. AKU kan ikke belyse ud-
viklingen fra måned til måned, fordi den 
er baseret på et glidende gennemsnit 
over tre måneder. Bruttoledigheden er 
særligt velegnet til at belyse udviklingen 
fra måned til måned, på kommuneniveau 
og indenfor a-kasser.

Der var i november 1.935.400 personer 
med lønmodtagerjob i sektoren virk-
somheder og organisationer. Det er en 
stigning på 3.200 lønmodtagere i forhold 
til måneden før. 
Siden november 2013 er antallet af løn-
modtagere i denne sektor steget med 
212.500, hvilket svarer til en stigning på 
12,3 pct. på fem år. Sektoren omfatter 
den private sektor og offentlige virksom-
heder. 
Tallene i denne offentliggørelse er fore-
løbige og korrigeret for normale sæ-
sonudsving.

Håndværkere i bygge og anlæg 
mangler stadig arbejdskraft
Inden for bygge og anlæg er det overord-
nede billede, at manglen på arbejdskraft 
er en anelse lavere i januar 2019 end i 
januar 2018. Især fald hos bygge og an-
lægsentreprenører trækker den samlede 
indikator ned. Derimod er der fortsat 
stigninger inden for håndværksbrancher-
ne el-installation, vvs, tømrere og malere.
Det skal bemærkes, at det generelle ni-
veau for mangel på arbejdskraft i bygge 

Verden omkring os

Bruttoledigheden, nettoledigheden og AKU-ledigheden, sæsonkorrigeret

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i bygge og anlæg
Januar måned
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og anlæg i vintermåneden januar typisk 
er lavere end i sommersæsonen.
Som nævnt ses der også inden for bygge 
og anlæg en stigning i beskæftigelsen i fi -
reårs perioden 2015 til 2019.

Byggeriet søger medarbejdere 
forgæves 30 gange om dagen
Det er stadig svært for bygge- og anlægs-
virksomhederne at få fat i de medarbej-
dere, de har brug for. Siden 1. juli 2018 

har de i alt 5.600 gange måttet opgive at 
fi nde den medarbejder, de søgte. Ifølge 
Dansk Byggeri er byggeaktiviteten og be-
skæftigelsen dog ved at toppe.

Ikke store geografi ske forskelle
Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen 
bemærker samtidig, at der efterhånden 
er ret små geografi ske forskelle. Virksom-
hederne mangler medarbejdere overalt. 
Men Fyn skiller sig ud.

I 2. halvår er det lidt overraskende, at der 
især på Fyn er mange forgæves rekrut-
teringer – 630 personer, svarende til 50 
pct. – inden for byggeri og anlæg. Men 
det skyldes formentlig, at der har været 
brug for medarbejdere i forbindelse med 
opførelsen af Facebooks nye datacenter 
uden for Odense, siger Bo Sandberg 
cheføkonom i Dansk Byggeri.  

Som endnu et vidnesbyrd om mere 
usikre tider i 2019, melder Danmarks 
Statistik – lidt i læ af de fl otte beskæf-
tigelsestal – om den laveste forbruger-
tillid i to år.  

Aftagende arbejdskraftmangel 
i industrien
Der meldes om mindre mangel på ar-
bejdskraft i industrien i januar (1. kvt.) 
2019 i forhold til januar (1. kvt.) 2018. 
Branchegruppen fremstilling af ikke 
varige forbrugsgoder er faldet til et sær-
deles lavt niveau i januar 2019, nemlig 1 
pct. Branchegruppen omfatter bl.a. føde-
vareindustrien, hvor mangel på arbejds-
kraft angives af 0 pct. af virksomhederne  
og medicinalindustrien, hvor manglen an-
gives af 2 pct., vægtet efter størrelse. 
Investeringsgode-industrien, der ligger 
med højeste tal for arbejdskraftmangel, 
omfatter produktion af maskiner, trans-
portmidler og elektronisk udstyr. 

Højeste januartal for arbejds-
kraftmangel i serviceerhverv 
igennem fi re år
Over de seneste fem års januar målinger 
har fl ere og fl ere virksomheder inden 
for serviceerhverv angivet mangel på 
arbejdskraft som en produktionsbegræn-
sende faktor.  Tallet ligger højt i januar 
2019, men det har ligget højere i visse 
måneder af 2018. 
Vægtet efter størrelse og med en andel 
på 30 pct. hver ligger branchegrupperne 
rådgivning, forskning o.a. vidensservice 
samt rengøring o.a. operationel service 
højest blandt virksomhederne, som an-
giver mangel. Førstnævnte har ligget på 
et rimeligt konstant niveau de seneste 
fi re år, mens sidstnævnte har været jævnt 
stigende.
Trods stigende mangel på arbejdskraft 
ses der i perioden også en stigning i 
beskæftigelsen inden for både service-
erhverv, bygge og anlæg samt industri.

Ledige stillinger efter enhed, tid og region

Ledige stillinger efter enhed, tid, branche og størrelse

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i industrien
Januar måned

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i serviceerhvervene
Januar måned
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Danskerne er mere forsigtige 
efter fi nanskrisen
Husholdningernes opsparing er fortsat 
stigende og udgjorde 12 pct. af indkom-
sten i 2017. Årsagen til den stigende 
opsparing er bl.a., at udviklingen i hus-
holdningernes privatforbrug siden fi -
nanskrisen ikke er fulgt med udviklingen 
i indkomsten. For hver 100 kr. danskerne 
havde til rådighed i 2017 brugte de 88 kr. 
og sparede 12 kr. op. Til sammenligning 
brugte danskerne i 2007 96 kr. og lagde 
4 kr. til side.
De danske husholdninger har således 
ændret deres forbrugs – og opsparings 
adfærd markant efter fi nanskrisen.

Brutto opsparingen er 4 gange 
større end før fi nanskrisen
Husholdningernes brutto opsparing be-
står af fi nansiel opsparing (fordringser-
hvervelse, netto) og faste bruttoinveste-
ringer (bl.a. nybyggeri). Husholdningernes 
bruttoopsparing udgjorde i 2017 133 
mia. kr. og var dermed fi re gange større 
end bruttoopsparingen i 2007 på 32 mia. 
kr. 
De faste bruttoinvesteringer har været 
svagt stigende de seneste par år, men 
de er stadig langt fra niveauet inden fi -
nanskrisen. 

Positiv fi nansiel opsparing 
for tredje år i træk og brud 
med lang tradition
Med en afdæmpet udvikling i både pri-
vatforbrug og faste bruttoinvesteringer i 
2017 har husholdningerne for tredje år i 
træk øget deres fi nansielle opsparing. 
Det vil sige, at husholdningerne har øget 
deres beholdning af værdipapirer, pen-
sioner, kontanter og bankindeståender 
mere, end de har øget deres gæld.
Husholdningernes fi nansielle opsparing 
udgjorde 33 mia. kr. i 2017. 
I Nyt fra Danmarks Statistik nr. 411 om-
tales udviklingen i den samlede danske 
økonomis fi nansielle opsparing.
De seneste tre års udvikling er et brud 
på tendensen i perioden 1995-2014, 
hvor husholdningerne med få undtagel-
ser havde en negativ fi nansiel opsparing. 
Dette var især tilfældet op til fi nanskrisen. 

Husholdningernes fi nansielle 
netto formue steg i værdi i 2017
Husholdningerne kan ændre deres fi -
nansielle netto formue ved at købe el-

ler sælge fi nansielle aktiver. De kan også 
optage eller tilbagebetale lån (fi nansielle 
passiver). 
Dette betegnes som transaktioner. Den 
fi nansielle opsparing kan også ses som 
forskellen mellem transaktioner i fi nan-
sielle aktiver (fx pensionsformuer, aktier 
mv.) og fi nansielle passiver (fx realkredit-
lån og andre lån). 
For at beregne den fi nansielle netto for-
mue skal man udover transaktionerne 
også tage højde for om vurderingerne, 
som dækker over ændringerne i prisen 
på fi nansielle aktiver og passiver (fx kurs-
ændringer), og andre mængdemæssige 
ændringer. 
De fi nansielle aktiver (eksklusive om-
vurderinger mv.) steg med 143 mia. kr. 
i 2017, mens de fi nansielle passiver steg 
med 110 mia. kr. Den fi nansielle opspa-

ring i 2017 var som nævnt 33 mia. kr. Når 
der tages højde for omvurderinger mv., 
ses det, at husholdningernes fi nansielle 
nettoformue steg med 309 mia. kr. i 2017. 

Pensionsformuen fylder mere 
end før fi nanskrisen
Pensionsformuer mv. i forsikringsselskaber 
og pensionskasser er fortsat det største ak-
tiv i den fi nansielle del af husholdningernes 
nettoformue. I løbet af 2017 steg pensions-
formuerne med 195 mia. kr., så de i alt ud-
gjorde 3.384 mia. kr., svarende til 52 pct. af 
husholdningernes samlede fi nansielle akti-
ver. I 2007 lå pensionsformuerne på 1.701 
mia. kr., som svarer til 41 pct. af hushold-
ningernes fi nansielle aktiver. Husholdnin-
gerne har dermed øget deres aktivandel i 
pensioner med 11 procentpoint siden 
2007. 

Husholdningens forbrugs- og opsparingskvote

Husholdningernes brutto- og fi nansielle opsparing samt 
bruttoinvesteringer
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Aktier og indskud fylder 
mindre end før fi nanskrisen 
Husholdningernes beholdning af aktier 
mv. steg med 163 mia. kr. i 2017. 
Selvom de danske husholdninger har 
øget deres aktiebeholdninger, udgør de 
kun 31 pct. af husholdningernes samlede 
fi nansielle aktiver. Det er under niveauet i 
2007, hvor andelen var 35 pct. og svare-
de til 1.466 mia. kr. 

Fortsat stigende tendens 
i detailsalget
Detailomsætningsindeks december 2018
Detailhandlen i december var samlet set 
0,6 pct. lavere end i november. Tallet er 
korrigeret for prisudvikling, normale sæ-
sonudsving og effekten af handelsdage. I 
denne måned er der fokus på effekten af 
særlige handelsdage og på internethan-
del.

Fysiske butikker har stigende 
nethandel
I november udgjorde nethandel 10 pct. af 
detailhandlens samlede omsætning. Fysi-
ske butikkers bidrag til nethandlen er sti-
gende fra 30 pct. i 2016 til 40 pct. i 2018. 
Udviklingen skyldes, at fysiske butikker i 
stigende grad supplerer med netsalg og 
ikke nødvendigvis, at de tager markeds-
andele fra eksisterende webbutikker. Af 
internetbrancherne er der størst omsæt-
ning i branchegrupperne elektriske ap-
parater samt fotoudstyr via internet og 
dagligvarer via nettet.

Detailhandlen steg i fjerde 
kvartal
Korrigeret for prisudvikling steg fjerde 
kvartal med 1,6 pct. sammenlignet med 
samme kvartal i 2017.  Varegruppen fø-
devarer og andre dagligvarer steg med 
0,8 pct., beklædning mv. faldt med 3,7 
pct., mens andre forbrugsvarer steg med 
3,5 pct. Siden 2014 er detailsalget i no-
vember steget 10 pct., mens detailsalget 
i oktober og december stort set har væ-
ret uændret. Stigningen i fjerde kvartal 
skal ses i lyset af nye handelsdage i no-
vember som Black Friday, Cyber Monday 
og Singles Day. 

Fuldførte boliger tæt 
på niveauet før fi nanskrisen
I 2007 blev der fuldført ca. 31.300 boliger, 
mens der i 2018 blev fuldført ca. 28.100 
boliger. Det samlede antal fuldførte boli-

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling og sæsonudsving

Detailomsætningsindeks, korrigeret for prisudvikling

Internetbranchernes andel af den samlede internethandel
November 2018
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af bygninger (branche 41/ikke sæsonkor-
rigeret) fra august til november 2018. 
Konjunkturbarometer for erhvervene 
december 2018 går fra 0 til minus 2 i 
den sammensatte konjunkturindikator-
for bygge og anlæg (sæsonkorrigeret) fra 
august til december 2018. 

Både fl ere beboelsesbygninger 
og erhvervsbygninger
Det samlede fuldførte etageareal til be-
boelsesbygninger er steget med 29 pct. 
i fjerde kvartal 2018 i forhold til tredje 
kvartal og skyldes især fl ere parcelhuse 
og etageboliger. Døgninstitutioner er 
derimod faldet med 72 pct. (ikke sæ-
sonkorrigeret). Det samlede fuldførte 
etageareal til erhvervsbygninger er steget 
med 9 pct. (sæsonkorrigeret). For kate-
gorien, øvrige bygninger, skyldes stignin-
gen i samme periode primært en bedre 
registrering af småbygninger (garager, 
carporte og udhuse). 

Antallet af fuldførte parcel-
huse og rækkehuse fortsætter 
med at stige
Stigningen på 22 pct. i det samlede antal 
fuldførte boliger i fjerde kvartal beror på 
en forsat stigning i fuldførte enfamiliehuse 
(stue-, parcel- og rækkehuse) og en stig-
ning på 38 pct. i etageboliger, der modsat 
havde et stort fald i tredje kvartal (ikke 
sæsonkorrigeret). Faldet i fuldførte boli-
ger i kategorien, øvrige bygninger, skyldes 
primært fald i fuldførte kollegieboliger og 
boliger i døgninstitutioner (61 og 9 pct., 
ikke sæsonkorrigeret). 

Boligbyggeriet bærer 
byggeaktivitet 
Fra 2008 til 2018 skete der et stort fald 
i det samlede fuldførte etageareal fra ca. 
11 til ca. 6 mio. m2, hvilket skyldtes mar-
kante fald i stort set alle bygningsanven-
delser, især bygninger til helårsbeboelse. 
Fra 2011 til 2018 er det samlede fuldfør-
te etageareal steget med ca. 0,5 mio. m2. 
Dette beror primært på stigninger i fuld-
førelsen af bygninger til helårsbeboelse, 
hovedsagelig efter 2016, mens de andre 
centrale bygnings-anvendelses grupper 
enten er stagneret eller faldet, især byg-
ninger til landbrug m.m.

Ikke siden fi nanskrisen er så 
mange boligbyggerier blevet 
fuldført
I 2018 blev der færdiggjort 28.100 boli-
ger. Det er blot 3000 færre end i 2007, 
hvor fi nanskrisen for alvor tog fat. Det 
viser nye tal fra Danmarks Statistik.
– I modsætning til årene op til fi nanskri-
sen, foregår det nuværende opsving i 
mindre grad for lånte penge. Efterspørgs-
len på boliger skyldes i højere grad, at fl e-
re er kommet i arbejde, og at danskerne 
har fl ere penge mellem hænderne. Lige-
som de fortsat lave renter og trenden i 
samfundet, der gør det mere attraktivt at 
slå sig ned i de større byer, også skaber 
behov for fl ere nye boliger, siger chef-
økonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.
I fjerde kvartal 2018 steg det samlede an-
tal fuldførte boliger med 22 pct. fra 6.500 
til godt 8.000 boliger, – et tal der kun er 
blevet overgået en gang siden 2008, og 
det var i årets andet kvartal.
– Ganske vist stilner det københavnske 
projektmarked noget af, men det mod-
svares blandt andet af stigende parcel-
husbyggeri i provinsen. Hertil kommer, at 

ger steg med 22 pct. fra tredje til fjerde-
kvartal 2018. For det samlede fuldførte 
etageareal var stigningen på 19 pct. Talle-
ne er korrigeret for normale sæsonuds-
ving. Denne offentliggørelse fokuserer 
som i senere kvartaler på det fuldførte 
byggeri, da der stadig er stor usikkerhed 
om tallene for det påbegyndte byggeri 
for de seneste år. Der forventes at kom-
me væsentlige opjusteringer af disse tal, 
når data er blevet registreret i BBR. 

Øvrige indikatorer for bygge 
og anlæg antyder igen en blan-
det udvikling 
Andre indikatorer viser såvel fremgang 
som tilbagegang. Beskæftigede ved byg-
ge og anlæg 4. kvartal 2018 viser, at be-
skæftigelsen ved nybyggeri er faldet med 
2,5 pct. i forhold til tredje kvartal 2018 
(sæsonkorrigeret), og i Firmaernes køb 
og salg (FIKS33) ses en stigning på 9,1 
pct. i det indenlandske salg for opførelsen 

Fulført antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret, kvartal

Fuldført byggeri
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der er en fordel ved at komme ind på 
ejerboligmarkedet inden den nye bolig-
skat træder i kraft i 2021. Det er også 
med til at sætte turbo på boligbyggeriet 
i 2019 og 2020, siger cheføkonom Bo 
Sandberg, Dansk Byggeri.

2019 byder på todelt 
bygge- og anlægsmarked
Zoomer man ind på bygge- og anlægs-
branchen, er udsigterne for 2019 noget 
brogede.
– Efter fem år med kraftig medvind, be-
væger bygge- og anlægsbranchen sig næ-
ste år ud i et landskab, der er præget af 
lumsk sidevind, og hvor især anlægsentre-
prenørerne kan se frem til færre opgaver 
end i år, siger Bo Sandberg.
Indtil videre blev der dog fortsat i 2018 
skabt job i byggeriet. I oktober var der 
lige som i de foregående måneder en 
beskeden jobvækst på ca. 300 lønmod-
tagere i bygge og anlæg. Og siden bun-
den blev nået i foråret 2013, er der skabt 
28.900 nye lønmodtagerjob i bygge- og 

anlægsbranchen. – Men i 2019 vil vi se 
en mere fl ad beskæftigelseskurve og et 
todelt marked. På den ene side vil der 
fortsat være solid aktivitet ved boligbyg-
geri og renoveringer, mens anlægsbran-

chen – dvs. vej- og baneanlæg – trækker 
kraftigt i modsat retning.
– Metro Cityringen er tæt på at være 
færdig og også den nye jernbane på Sjæl-
land via Køge nærmer sig sin afslutning. 
Ifølge den såkaldte Leo Larsen rapport 
styrtdykker behovet for medarbejdere 
ved de store infrastrukturprojekter fra 
10.000 i år til 4.000 i 2023. Så det er på 
høje tid med en ny ambitiøs infrastruk-
turplan, siger cheføkonom Bo Sandberg, 
Dansk Byggeri.

Byggeriet af det nye Sjællands 
Universitetshospital i Køge 
rykker med hastige skridt – 
nu udbydes den næststørste 
entreprise på 11.500 kvadrat-
meter
Når det nye hospital står klar i Køge i 
2024 samles de regionalt specialisere-
de behandlinger her. Dette kræver dog 
blandt andet, at fl ere scanninger og labo-
ratorieanalyser kan gennemføres på ma-
triklen. Derfor opføres nu et laboratorie-
hus samtidig med en større udvidelse af 
scannerafsnittet i Køge.
Når laboratoriebygningen står klar i 
2022, vil en lang række specialiserede 
analyser kunne udføres på den samme 
matrikel. Det giver blandt andet mulighed 
for hurtigere afklaring i forbindelse med 
kræftkirurgi.
En række laboratorier og specialer kom-
mer til at bo under samme tag i Køge. 
Det drejer sig om klinisk biokemi, mikro-
biologi, immunologi og patologi. Det vil 
give en synergieffekt og hurtigere svar 

Samlet etageareal, estimeret og sæsonkorrigeret

Antal boliger, estimeret og sæsonkorrigeret
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tider at have klinikken og laboratoriet 
samlet.
Processen sættes i gang allerede nu for 
at kunne sikre, at de rette faciliteter er 
på plads, inden de store indfl ytninger af 
patienter i 2024. 

Langt om længe er der en 
underskrevet godkendelse på 
Femern-tunnelens aktiviteter 
på tysk side
Ledelsen i Femern A/S har nu modtaget 
den underskrevne tyske myndighedsgod-
kendelse af den faste forbindelse over 
Femern Bælt.
28. december 2018 meddelte Transport-
ministeriet i Slesvig-Holsten, at myndig-
hedsgodkendelsen af Femern Bælt-tun-
nelen lå klar til underskrift. I forbindelse 
med den afsluttende behandling, havde 
Femern A/S mulighed for at komme 
med forslag til korrektioner af faktuelle 
forhold og redaktionelle ændringer. Den-
ne proces er nu afsluttet og myndigheds-
godkendelsen endeligt underskrevet af 
de tyske myndigheder.
– Dette er et meget vigtigt skridt i re-
aliseringen af Femern Bælt-tunnelen 
og et godt udtryk for prioriteringen af 
projektet i Slesvig-Holsten, siger Claus F. 
Baunkjær, administrerende direktør for 
Femern.
Den tyske godkendelse vedrører alene 
byggeriet på den tyske side. Aktiviteterne 
på dansk side er reguleret i den danske 
anlægslov for Femernprojektet.
Byggeriet af Femern Bælt-tunnelen er 
tilrettelagt sådan, at der ved Rødbyhavn 
på Lolland først anlægges dels en ny ar-
bejdshavn, dels en fabrik til produktion af 

de 89 tunnelelementer, som sænketun-
nelen i hovedsagen består af.
Byggemodningen af det område ved 
Rødbyhavn, hvor tunnelelementfabrik-
ken skal ligge, er i fuld gang. I marts 
2018 tiltrådte forligskredsen bag Femern 
Bælt-forbindelsen en politisk aftale om 
fremrykning af konkrete anlægsforbere-
dende aktiviteter, det vil sige byggemod-
ning af byggepladsen i Rødbyhavn. Aktivi-
teterne fi nansieres inden for det samlede 
anlægsbudget og omfatter blandt andet 
miljøtiltag, arkæologiske undersøgelser 
samt etablering af el- og vandforsyning i 
produktionsområdet ved Rødbyhavn på 
Lolland.

Virksomhederne køber færre 
nye biler og varebiler 
Virksomhedernes investeringer i nye bi-
ler er faldet – i takt med, at erhvervslivets 
optimisme er kølet af henover efteråret. 
Sidste år faldt tilgangen af nye personbi-
ler og varevogne i erhvervslivet med 6,4 
pct. Og det er ifølge Dansk Byggeri en 
god strømpil for erhvervslivets dalende 
optimisme.
 – I 2015, 2016 og 2017 blev der år for år 
sat nye rekorder i erhvervslivets investe-
ringer i nye biler. Men i 2018 bremsede 
virksomhedernes bilkøb op, og begyndte 
så småt at pege nedad. Udviklingen skyl-
des en kombination af et mættet mar-
ked og en noget mere afdæmpet tro 
på fremtiden i byggeriet og i resten af 
erhvervslivet, siger cheføkonom i Dansk 
Byggeri Bo Sandberg.
Antallet af nyregistrerede personbiler i 
erhvervslivet faldt med 6,9 pct. i 2018, 
og antallet af varebiler med 5 pct. Ifølge 

Danmarks Statistik blev der i 2018 regi-
streret 84.861 nye personbiler og 36.052 
vare- eller lastbiler i erhvervslivet.
– Tidligere blev der solgt fl est varebiler 
mellem to og tre tons. Men i 2017 og 
2018 steppede erhvervslivet et niveau 
op, så det nu er varebiler mellem tre og 
3,5 tons, der sælges fl est af, i alt 14.900 
sidste år. Det niveau er uændret i forhold 
til 2017, mens salget af varebiler mellem 
to og tre tons er dykket 7,6 pct.
Ifølge Danmarks Statistik udgjorde lea-
singbilerne 77 pct. af alle nye personbiler 
i erhvervslivet i 2018. Den tilsvarende 
andel i 2017 var 72 pct.

Kinesiske IONA Van er 
udviklet sammen med Daimler 
og har en angivet rækkevidde 
på 330 km
Europæiske el-varebiler får måske kon-
kurrence fra Kina om ikke så længe. For 
nylig kunne man se modellen IONA Van 
udstillet på Guangzhou International Ele-
ctric Vehicles Show i Kina, og fra produ-
centen lyder det, at bilen vil komme til 
Europa næste år.
IONA Van vejer 4,25 tons og har en an-
givet rækkevidde på 330 km. Dermed 
overgår den f.eks. Renault Master Z.E., 
Mercedes-Benz eSprinter og VW eCraf-
ter.
Til gengæld kan den kun køre maks. 100 
km/t. Ifølge producenten er det ikke no-
get problem, da den kun skal køre inde 
i byerne.
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I første kvartal af 2018 steg 
antallet af anmeldelser i 
vare- og lastbiler med 4,1 pct. 
i forhold til samme periode 
sidste år
Inden for de seneste 12 måneder har 
hele 41 pct. af landets el- og vvs-instal-
lationsvirksomheder mindst én gang haft 
ubudne gæster i virksomhedernes biler. 
Det viser en ny medlemsundersøgelse, 
som Tekniq Installationsbranchen har 
gennemført.
Rigspolitiets egne tal viser dog også, at 
der er store udfordringer med at forhin-
dre bølgen af indbrud i servicebilerne. I 
første kvartal af 2018 steg antallet af an-
meldelser om indbrud i vare- og lastbiler 
fra 1.908 til 1.987, hvilket er en stigning 
på 4,1 pct. i forhold til samme periode 
sidste år. Derudover er antallet af sigtel-
ser faldet fra 139 til 62 - et fald på hele 
55 pct.

Specialværktøj lokker
Det er som regel det lidt dyrere special-
værktøj, el-værktøj samt dyrt elektronisk 
udstyr, der gør varebilerne til et oplagt 
mål for tyve. Men når tyvene går på rov 
efter værdifuldt værktøj i varebiler, er det 
ikke kun et tab for den enkelte virksom-
hed. Det koster også samfundet fl ere 
hundrede millioner kroner om året.
– Det kan hurtigt blive en dyr fornø-
jelse, hvis tyven først får adgang til din 
varebil. Foruden udgifter til erstatning 

og udbedring af skader er der også en 
række omkostninger i forhold til tabt 
arbejdsfortjeneste, selvrisiko og den tid, 
som virksomheden og medarbejderen 
skal bruge på at indberette skader og 
købe nyt værktøj. Hertil kommer de ge-
ner, som virksomhedens kunder oplever, 
fordi der ikke kan produceres, fortæller 
Michael Pettersson, der er administreren-
de direktør hos virksomheden Sortimo.
Han understreger, at det selvfølgelig også 
er vigtigt, at man er opmærksom på at 
parkere godt og sikkert på en lukket par-
keringsplads eller et lyst og synligt sted, 
hvor omgivelserne kan reagere, hvis der 
sker noget mistænkeligt.

Skræm tyven væk udefra
Jo længere tid tyven skal bruge på at få 
adgang til varebilen, des bedre, lyder det 
fra Michael Pettersson. Det kan derfor 
være en god investering at installere for-
stærkede ruder eller sikkerhedsgitter på 
dørene, forklarer direktøren fra Sortimo.
– Med et kraftigt sikkerhedsgitter er der 
tale om en holdbar tyverisikring, som 
selvfølgelig kan fremstilles specifi kt til den 
enkelte varevogn. Gitteret sender både 
et visuelt budskab til tyven, om at adgan-
gen til varebilen er begrænset, samtidig 
med at det sikrer, at der ikke er nem 
tilgang til bilens varerum, efter ruden er 
knust. Sikkerhedsgitteret kan både instal-
leres på varebilens bagdør, bagsmæk og 
skydedør, hvilket giver selv den mest listi-
ge tyv problemer.
Ifølge Michael Pettersson er et robust 
design med til at afskrække tyven fra at 
forsøge et indbrud i en varebil. Derfor 
har Sortimo også udviklet både udven-
dige- og integrerede låse, som skal sende 
tyvene på retur.
– For at komme ind i bilen vil det kræ-
ve tungere og mere avanceret værktøj, 
som ofte vil forsage støj og anden synlig 
aktivitet, hvilket enhver professionel tyv 
helst vil undgå. Vores integrerede lås fun-
gerer eksempelvis uafhængigt af bilens 
eksisterende låse, så bilen ikke kan tilgås 
via svagheder i f.eks. centrallåsesystemet, 
fortæller Michael Pettersson.

Herkules-systemet er endnu 
et bud på effektiv tyverisikring 
af varebilen
En nok så effektiv tyverisikring af varebi-
len er ikke meget værd, hvis man glem-
mer at aktivere den. Denne sandhed har 

fået Randers-fi rmaet ”Herkules Vare-
vognssikring” til at udvikle et system, der 
arbejder sammen med bilens eget låse-
system.
– Ideen opstod, da en bekendt fi k ind-
brud i sin varebil, der var fyldt med mu-
sikudstyr, fortæller Lisbeth Bang Knudsen, 
der er marketing-koordinator hos Her-
kules Varevognssikring.
Det satte skub i udviklingen af en proto-
type, og godt et halvt års tid senere er 
fi rmaet nu klar til at lancere et færdigt 
produkt, der passer til alle varevogne.

Låsepaler i højstyrkestål 
Sikringen er monteret på indersiden af 
lastrummets sidedøre og bagdør og ud-
viklet med henblik på at optage så lidt 
plads i varerummet som muligt.
Sikringen til hver dør består af en låsepal 
af såkaldt Hardox-stål, der er en type høj-
styrkestål. Når man låser bilen med bilens 
egen fjernbetjening, aktiveres en aktuator, 
der skyder låsepalen hen foran døren. 
Dermed skal man blot huske at låse bi-
len, ganske som man plejer, for at aktivere 
tyverisikringen. Det tager mellem 10 og 
15 sekunder for palerne om at glide på 
plads og sikre varerummet.
Denne tid har ingen praktisk betydning, 
med mindre man et øjeblik efter skal ind 
i bilen igen. Er man ude hos en kunde, 
hvor man skal ind og ud af lastrummet 
igen og igen, kan 10-15 sekunder hur-
tigt blive en belastende ventetid, og på 
stedet er der måske heller ikke umid-
delbart nogen større risiko for indbrud. 
Derfor indeholder systemet en såkaldt 
bypass-funktion.
Den aktiveres på en knap i instrument-
bordet. Når den er aktiveret, er låsepa-
lerne inaktive, og man kan hurtigt låse 
lastrummet op og i med fjernbetjeningen 
på helt normal vis.

Rudegitter til sikring af vinduer i bagdøren. Den røde låsepal er udført i højstyrkestål.
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Når man forlader kunden og igen sæt-
ter tænding på bilen, nulstiller systemet 
sig selv. Det betyder, at systemet igen er 
aktivt.
Dermed bliver lastrummet automatisk 
sikret, når man næste gang låser bilen 
med fjernbetjeningen - f.eks. når man 
kommer hjem til basen og skal parkere 
bilen for natten.
Systemet er indrettet, så det ikke er mu-
ligt at aktivere bypass-funktionen, med 
mindre man har bilens nøgle. En tyv kan 
altså ikke f.eks. smadre en siderude, tryk-
ke på bypass-knappen og dermed skyde 
låsepalerne fra.

Andre systemer kræver egne nøgler
Herkules-systemet skal konkurrere med 
andre - og kendte - systemer som f.eks. 
dødlåse og smæklåse, der fungerer uaf-
hængigt af bilens eget låsesystem.
Dødlåsen er den mest omstændelige at 
bruge, fordi den skal låses op og låses i 
med sin egen nøgle.
Smæklåsen er lidt nemmere, da den akti-
veres, når man smækker døren. Dermed 
sikrer også denne type lås, at man får ty-
verisikret bilen. Men også denne kræver 
sin egen nøgle for at man kan komme ind 
i bilen igen.

Oftest ender udtjente glas-
ruder deres liv på genbrugs-
pladsen, men elever på 
Hansenberg sikrer gamle 
vinduer fra Marielundskolen 
en bedre skæbne
Marielundskolen i Kolding bliver i denne 
tid renoveret med blandt andet nye vin-
duer.
De 27 år gamle vinduer lever ikke op til 
nutidens høje energikrav, og er skiftet ud 
med topmoderne trelags termovinduer. 

Sædvanligvis betyder det, at entreprenø-
ren får besked på at afl evere de gamle 
vinduer på genbrugspladsen.
Men byggetekniker Holger Iversen var 
vaks ved havelågen og kontaktede i ste-
det sin kollega Stella Steen Jensen. Hun 
står i spidsen for kommunens satsning på 
cirkulær økonomi, der blandt andet har 
fokus på at genbruge materialer i stedet 
for at smide dem ud. Hun greb på stedet 
muligheden for at forlænge de 164 vin-
duers levetid.
- Selv om vinduerne er utidssvarende 
og ikke kunne isolere skolen tilstrække-
ligt mod kulde, kan de sagtens få en ny 
funktion. Som cirkulær økonomi-kom-
mune vil vi rigtig gerne gå forrest og vise 
de muligheder, der er for at give gamle 
materialer nyt liv, fortæller Stella Steen 
Jensen. Hun kom i kontakt med faglærer 
Per Madsen fra Hansenberg, der straks 

sagde ja tak til en tredjedel af vinduerne. 
De passer nemlig som fod i hose til et tre 
uger langt uddannelsesforløb for EUD og 
EUX-elever, der handler om bæredygtigt 
byggeri.

Vinduer bliver til væksthuse
På Hansenberg fi k eleverne en opgave, 
hvor de skulle designe og udføre et pro-
dukt, hvor der skulle indgå genbrugsma-
terialer. Eleverne designede både højbe-
de og fi re væksthuse.
- De gamle vinduer passer perfekt ind i 
tankegangen omkring faget bæredygtigt 
byggeri, hvor vi blandt andet laver pro-
dukter med genbrugsmaterialer. Vi har 
fået et såkaldt ressourcepas fra Kom-
munens RE:DIRECT-projekt, hvor vi kan 
hente materialer på genbrugspladsen. 
Eleverne har været fyr og fl amme, er gået 
all in på opgaven og har fx fundet en dør 
på genbrugspladsen til væksthusene, for-
tæller Per Madsen.
Når væksthusene er helt færdigbyggede, 
skal de placeres i Kommunens terapi-
have, i en daginstitution og på to skoler, 
Sanseslottet i Vonsild, Sjølund-Hejls Skole 
og Kongsbjergskolen i Lunderskov.
Udover Hansenberg har renovationsaf-
delingen i Kolding Kommune også fået 
en tredjedel af vinduerne. De skal meget 
passende bruges i det nye genbrugscen-
ter på Bronzevej som rumdeler i det nye 
byggeri. Den sidste tredjedel af vinduerne 
indgår i et samarbejde med Hedensted 
Kommune omkring cirkulær økonomi.

Top ti over entreprenører i en brancheanalyse fra Finans

Væksthus-byggerne står klar til 
at udfolde Kolding Kommunes 
bæredygtighedsmål. 
Foto: Hansenberg.
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Medlemsrådgivning
Vi har i beretningsåret rådgivet mange medlemsvirksomheder 
– og tra� k & færdsel har fyldt en del. Herunder bl.a. følgende områder:

Varebilskrav.dk
Fra den 1. juli 2019 vil varebiler på over 2.000 kg til og 
med 3.500 kg tilladt totalvægt, som fragter gods med en 
samlet vægt på over 11 kg. pr. stykgods, være omfattet af 
godskørselsloven. Det indebærer nye krav til både vare-
bilsvognmænd og varebilschauffører. 
Hvilke krav, der gælder for dig, afhænger af, om du kører 
’fi rmakørsel’ eller ’godskørsel for fremmed regning’ i varebil.

Godskørsel for fremmed regning i varebil
Godskørsel for fremmed regning er transport af gods mod 
betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den 
registrerede bruger af køretøjet. Fra den 1. juli 2019 er 
der nye tilladelses- og uddannelseskrav til vognmænd og 
chauffører, som udfører godskørsel for fremmed regning 
i varebil.

Firmakørsel i varebil
Du kører fi rmakørsel, hvis du transporterer gods, der til-
hører den virksomhed, der er registreret som bruger af 
køretøjet. 
Der er også tale om fi rmakørsel, hvis du transporterer 
gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i be-
siddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, 
bearbejdning eller reparation.

ADR
Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad 
vej, skal i et omfang, der svarer til deres ansvarsområder og 
opgaver, uddannes i de krav, der stilles til transport af så-
dant gods. Det fremgår af kapitel 1.3 i ADR-konventionen. 
Hvis man kun har materialer med til eget brug, når man 
kører ud, er kapitel 1.3 uddannelsen ikke nødvendigvis på-
krævet – men så snart man leverer noget, der betegnes 
som farligt gods til kunden, skal man have uddannelsen.

Nye truck certifi kater
De nye truckcertifi kater har givet anledning til en del 
spørgsmål fra kunder, der fi ndes svar på det meste på Ar-
bejdstilsynets nye hjemmeside Amid.dk

Nye EU typegodkendelser til traktorer og 
landbrugsredskaber kategorierne R og S
Pr. 1 januar 2018 trådte kravet om denne nye EU typegod-
kendelse i kraft for traktorer. Dermed er de traktorer, som 
er bygget i henhold til den gamle typegodkendelse ikke 
længere accepterede i EU. Med mindre de allerede enten 
er taget i brug/synede eller tilgængeliggjorte ved en dansk 
forhandler, og denne forhandler har fået dem registreret 
på en liste ved Færdselsstyrelsen, så man også fremadrettet 
kan få disse traktorer indregistreret. Landbrugsredskaber-
ne er ikke påkrævet at skulle være EU typegodkendte her 
i DK, men hvis de kommer hertil som EU typegodkendte, 
så skal de danske myndigheder acceptere og godkende 
dem, som de er.

Vejledning 2002 fra Færdselsstyrelsen
Vejledningen blev sendt ud i maj måned 2017, og allerede 
dengang gav den anledning til en del problemer, særligt 
for dem som kører med snerydningsmateriel monteret på 
en lastbil. Nogle af problemerne blev løst ved, at der blev 
anvist nogle gode metoder til at beskytte andre trafi kanter 
mod at kunne slå sig helt så voldsomt på monteringsbe-
slagene, når disse er på lastbilerne uden sneploven er på.
Efterfølgende har der været lidt røre omkring sneplove 
monteret på varebiler af PickUp typen, hvor en betjent 
mente, at det var ulovligt. Det har det vist sig ikke at være, 
og de fi k lov til at køre vinteren færdig uden fl ere stop af 
politiet.
Samtidigt har det nu vist sig, at synshallerne heller ikke vil 
acceptere frontmonterede redskaber på en lastbil - med 
henvisning til netop Vejledning 2002. Dette har resulteret 
i, at en kommune har taget nummerpladerne af deres 3 
Unimog lastbiler.
Vi arbejder sammen med redskabs-importøren om, om 
det er muligt at fi nde en løsning, hvor man kan imødekom-
me kravene fra vejledning 2002, så det også fremover vil 
være muligt at køre lovligt med frontmonterede redskaber 
også på lastbiler. 
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Brug ML-logoet på 
din hjemmeside
I forbindelse med den nye strategiplan 
er det bestyrelsens ønske at udbrede 
kendskabet til Maskinleverandørerne, og 
sikre at vores kunder ved, at det er en 
blåstempling af virksomheden at være en 
del af Maskinleverandørerne. Det gør vi 
allerede på mange måder, men vi vil også 
meget gerne have jeres hjælp.
Vi ved, fl ere af jer allerede har ML-logoet 
på jeres hjemmesider, men vi vil selvføl-
gelig gerne derhen, hvor alle har det, og 
hvor vi får mulighed om at fortælle lidt 
om foreningen.
Derfor vil vi opfordre jer alle til at lægge 
logoet på jeres hjemmeside, og selvføl-
gelig også gerne fortælle på de sociale 
medier I bruger, at I er medlem af Ma-
skinleverandørerne. 
Vi har også lavet en kort tekst om, hvad 
ML står for, som vi godt kunne tænke os, 
at I ligger som en lille pop-up tekst, hvis 
man klikker på ML-logoet på jeres side. 
Vi vil også meget gerne bede jer linke til 
vores hjemmeside, hvis jeres kunder er 
interesserede i at fi nde ud af mere om 
den forening, I er en del af.  Vi linker alle-
rede til jeres sider.
Logoet kan hentes på maskinlev.dk i for-
skellige fi lformater og det kan teksten 
også.

Nyhedsmails og hjemmeside
Vores vigtigste kommunikationskilde når 
det drejer sig om at informere medlem-
merne om ex. lovændringer, arrange-
menter, kurser osv. er stadig vores ny-

hedsmails. Og der hvor medlemmerne 
kan fi nde information om næsten alt, der 
er relevant for branchen, er medlems-
området på vores hjemmeside.
Vi ønsker selvfølgelig, at denne informa-
tion når ud til så mange relevante per-
soner i medlemsvirksomhederne som 
muligt, så tøv ikke med at tilmelde jeres 
medarbejdere til vores nyhedsbreve.
Vi håber meget på, at vi indenfor det næ-
ste år kan præsentere en ny og opdate-
ret hjemmeside både i forhold til udtryk 
og brugervenlighed.

Facebook
Facebook er et fantastisk medie til at få 
delt sine budskaber med mange. Vi har i 
foreningen stor fokus på rekruttering af 
lærlinge til branchen, og derfor fortæller 
vi også gerne om det på Facebook, når 
lærlinge og elever i branchen laver noget 
fantastisk. 
Vi bruger også vores Facebook til at for-
tælle om øvrige aktiviteter i foreningen 
– blandt andet om de mange udstillinger 
Maskinleverandørerne er engagerede i. 
Vi vil også fremadrettet bruge den til at 
kommunikere nogle politiske budskaber 
for eksempel omkring færdsel m.m.
Vi har dog brug for jeres hjælp til at 
nå endnu længere ud med de gode 
budskaber, så vi håber, du vil like vores 
Facebookside og også meget gerne dele 
med dit netværk, når vi har noget spæn-
dende at fortælle.

Kommunikation 
og Branding
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Maskinhandleren
I Dansk Maskinhandlerforening har vi i 
skrivende stund udgivet 6 numre af bran-
chemagasinet Maskinhandleren. 
Der er rigtig mange ting, der overlapper 
i forhold til Maskinleverandørerne og 
Dansk Maskinhandlerforening – det er 
bl. a.  kurser, rekruttering, love- og regler 
og udstillinger. Derfor ønsker vi, at udvide 
magasinet ved fremadrettet hver gang at 
have nogle sider i Maskinhandleren, som 
omhandler Maskinleverandørerne. Vi vil 
derfor fra marts i år, sende nogle eksem-
plarer til hver ML-virksomhed, som I kan 
lægge til jeres medarbejdere, kunder osv.
Formålet med Maskinhandleren er at 
formidle information og gode historier til 
de medarbejdere, der allerede er i vores 
virksomheder. Men det er også at vise 
udadtil – til kunder, potentielle medarbej-
dere og samarbejdspartnere – at vi er en 
moderne branche, hvor der sker en mas-
se spændende ting, og hvor der arbejder 
en masse interessante og inspirerende 
mennesker.

Vi har nu i 3 år haft et godt og konstruktivt fællesnordisk 
samarbejde mellem Maskinleverandørerne i Sverige, Norge 
og Danmark. Dette samarbejde er tænkt til, at vi kan udveks-
le erfaringer på diverse brancheområder for at drage nytte 
af den viden, hver især har. I september måned var vi værter 
for vores nordiske kolleger. Overskriften var ”Rekruttering 
og fastholdelse”. På førstedagen blev mødet afholdt hos 
Hydrema, med efterfølgende besøg hos SDK. Her fi k del-
tagerne et godt indblik i, hvordan disse virksomheder arbej-
der med rekruttering og fastholdelse. Dag nummer 2 fore-
gik på Erhvervsskolerne Aars, hvor skolen var vært ved en 
meget spændende dag. Her blev deltagerne bekræftet i, at 
Danmark er et stykke foran, hvad angår rekrutteringsindsats 
– og ikke mindst det høje niveau på uddannelserne.

På mødet blev der også diskuteret messer og udstillinger, 
EU, CE-mærkning, Love, regulativer etc. 

Næste år har Norge værtsrollen.

Under rundturen med 
de nordiske Maskinleverandører 

besøgte vi bl.a. Hydrema.

Fælles Nordisk
Samarbejde
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Ud over alle de spændende ting der kø-
rer med DBL, WorldSkills og EuroSkills, 
er der også andre ting, vi arbejder med 
i forhold til rekruttering af lærlinge og 
elever.

Lærepladsoversigt
Vi har, som tidligere, fået indsamlet ledi-
ge lærepladser fra jer medlemmer, så vi 
kunne synliggøre overfor omverdenen, 
at vi faktisk har rigtig mange ledige læ-
repladser. Jeres bidrag er blevet samlet i 
et dokument, som er brug som fl yers og 
posters i forbindelse med udstillinger. De 
er blevet lagt på vores egne hjemmesider 
og facebooksider, og vores gode sam-
arbejdspartnere, ex. Erhvervsskolerne 
Aars, Selandia i Slagelse og kampagnen 
Dit barns fremtid, har været gode til at 
gøre brug af dem.
Det er noget, vi vil komme til at gøre 
fremadrettet et par gange om året. Vi hå-
ber, at de der har bidraget til det indtil 
nu vil blive ved med det, og at de der 
endnu ikke har været med har lyst til at 
prøve.  Vi kan ikke garantere at det vælter 
ind med ansøgninger, men det synliggør 
overfor omverdenen, at vi er en branche, 
som satser benhårdt på de unge og tager 

ansvar for at uddanne dem. Og det syn-
liggør overfor de unge, at vi har masser 
at lærepladser, så man kan roligt gå i gang 
med et grundforløb i vores branche.
Det er ganske gratis, så håber I er klar, når 
vi samler ind igen!

Video
Vi har i 2018 fået produceret 5 små vide-
oer, hvor nogle af vores unge mennesker 
fortæller om deres uddannelse. Hvorfor 
de har valgt som de har, og hvad der er 
fedt ved det.
Der er 2 landbrugsmaskinmekanikere, 2 
entreprenørmaskinmekanikere og 1 han-
delsassistent.
Det er vores store håb, at videoerne kan 
komme ud og leve deres liv på de sociale 
medier, og at I også kan bruge dem i jeres 
rekruttering. 
Stor tak til Susan, Maria Louise, Rene, Jens 
og Mathias for at stille jer frem og fortæl-
le om jeres uddannelsesvalg.

Annoncer
Vi har hen over året også indrykket an-
noncer for vores uddannelser både on-
line og på print.

Live-værksted på Agromek
Under årets Agromek var vores bran-
chestand omdannet til et Live-værksted. 
Vi havde inviteret 500 folkeskoleelever til 
at komme forbi vores stand og høre om 
vores uddannelser.

Rekruttering

Karl Mertz, 4990 Sakskøbing 
(afdelinger i Rønnede, Horreby og Nakskov)
Flere handelsassistent elever, ansætter løbende
Kontakt Helene Ostermann – 2572 5820 – hos@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

Kolding Maskinforretning A/S, 6000 Kolding
1 handelsassistent elev til reservedelslager, hurtigst muligt
Kontakt Jørgen Arildsen – 2019 5790 – ja@koldingmaskinforretning.dk
www.koldingmaskinforretning.dk

Dansk Maskincenter A/S, 7300 Jelling
1 handelsassistent elev, hurtigst muligt
Kontakt Karin Wullf Rasmussen – 2727 4925 – kwr@dmcas.dk
www.dmcas.dk

Hjallerup Maskinforretning A/S, 9230 Hjallerup 
(afdelinger i Hjørring, Støvring og Randers)
Flere handelsassistent elever, ansætter løbende
Kontakt Alice Bøcker – 3017 7996 – amb@hjmf.dk – www.hjmf.dk

Volvo Entreprenørmaskiner A/S, 7000 Taulov
1 handelsassistent elev – reservedele, hurtigst muligt
1 lager og logistik elev, hurtigst muligt
Kontakt Camilla Bak – 7620 1728 – camilla.bak@volvo.com
www.volvoce.dk

Scantruck, 7800 Skive
1 handelsassistent elev – lager/logistik – 1. halvår 2019
Kontakt Kim Balling Villadsen – 96147247 – KBV@scantruck.dk
www.scantruck.dk

Stemas Maskinsalg A/S, 8370 Hadsten
1 handelsassistent elev – reservedels lager, ansætter løbende
Kontakt Carsten Rasmussen – 5185 1458 – cr@stemas.dk
www.stemas.dk

V. Løwener A/S, 2600 Glostrup
1 kontorassistent adm. eller handelsassistent salg, 1. maj 2019
Kontakt Heidi Vinding – 4320 0320 – hv@loewener.dk
www.loewener.dk

TBS Maskinpower, 7200 Grindsted
1 handelsassistent elev – 1. august 2019
Kontakt Jan Garder – 2090 7687 – jg@tbs.dk
www.tbs.dk

Lyngfeldt A/S, 8370 Hadsten
1 handelsassistent elev, ansætter løbende
Kontakt Allan Henriksen – 8761 3347 – info@lyngfeldt.dk
www.lyngfeldt.dk

Stenderup A/S, 6630 Rødding
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Frank Johansen – 2260 6156 – fjo@stenderup.eu
www.stenderup.eu

Karl Mertz, 4990 Sakskøbing 
(afdelinger i Rønnede, Horreby og Nakskov)
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Tobias Gullits – 2570 2921 – tgu@karlmertz.dk
www.karlmertz.dk

Semler Agro A/S, 6 afdelinger i Danmark
1-2 landbrugsmaskinmekaniker lærlinge til hver afd. i løbet af 2019
5260 Odense:  Allan Jensen – 2117 8816 – alj@semleragro.dk
6740 Bramming,  Vejrup: Bjarne Kristensen – 2048 6522 – bjk@semleragro.dk
9700 Brønderslev: Jørgen Grønlund – 4040 9238 – jorgen@semleragro.dk
8380 Trige: Lars Leth – 2631 7323 – larsl@semleragro.dk
4700 Næstved: Jan Pedersen – 2611 1602 – jep@semleragro.dk
7970 Redsted: Tony Pinholt – 2486 2403 – tony@semleragro.dk
www.semleragro.dk

Hjallerup Maskinforretning A/S, 9230 Hjallerup 
(afdelinger i Hjørring, Støvring og Randers)
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Alice Bøcker – 3017 7996 – amb@hjmf.dk – www.hjmf.dk

Frøslev Maskinforretning, 4660 Store Heddinge
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Anders Andersen – 2023 2666 – aa@froslevmaskinforretning.dk
www.froslevmaskin.dk

Søllested Maskinforretning A/S, 4920 Søllested
Flere landbrugsmaskinmekaniker lærlinge, ansætter løbende
Kontakt Torben Kepp Jensen – 4088 3003 – adm@soellested-maskinforretning.dk
www.soellested-maskinforretning.dk

Powtec A/S, 7441 Bording
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Jens-Aage Jensen – 2125 4013 – jaaj@powtec.dk
www.powtec.dk

Lyngfeldt A/S, 8370 Hadsten
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Allan Henriksen – 8761 3347 – info@lyngfeldt.dk
www.lyngfeldt.dk

Johannes Mertz, 4930 Maribo
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, primo 2019
Kontakt Martin Andersen – 2055 2650 – martin.andersen@mertz.dk
www.mertz.dk

Helms TMT-Centret A/S, 7400 Herning
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Hans Christian Schmidt – 9928 2923 – hcs@helmstmt.com
www.helmstmt.com

J. Dyhr A/S, 5892 Gudbjerg
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, sidste halvår 2019
Kontakt Bo Bukkehave – 4036 1336 – bb@jdyhr.dk
www.jdyhr.dk          

Kolding Maskinforretning, 6000 Kolding
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Thomas Schou Kjeldsen – 6120 6398
kservice@koldingmaskinforretning.dk – www.koldingmaskinforretning.dk

Skjern Maskinforretning A/S, 6900 Skjern
1 landbrugsmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Uffe Kristensen – 2553 0077 – uffe@skjernmaskinforretning.dk
www.skjernmaskinforretning.dk

Maskinhuset A/S, 8700 Horsens
1-2 entreprenørmaskinmekaniker lærlinge, hurtigst muligt
Kontakt Torben Laursen – 2180 1213 – torben@maskinhuset.dk
www.maskinhuset.dk

Københavns Maskinservice, 2650 Hvidovre
1 entreprenør- eller materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Mads Back – 2750 8709 – mb@kbhms.dk
www.kbhms.dk

Stemas Maskinsalg A/S, 8370 Hadsten
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling, ansætter løbende
Kontakt Lars Thinesen – 2963 1112 – lt@stemas.dk
www.stemas.dk

V. Løwener A/S, 2600 Glostrup og 8660 Skanderborg
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling hvert sted, 1. juni 2019
Kontakt Glostrup – Ole Jensen – 4064 3009 – oj@loewener.dk
Kontakt Skanderborg – Per Hansen – 4064 3035 – ph@loewener.dk
www.loewener.dk

Robbin A/S, 4622 Havdrup
1 entrepenørmaskinmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Robbin Nielsen Due – 2023 7802 – rd@robbin.dk
www.robbin.dk

Pro Truck A/S, 8300 Odder
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling - gaffeltruck 2019
Kontakt Martin Rasmussen – 2971 9888 – mra@protruck.dk
www.protruck.dk

Svenningsens Maskinforretning A/S, 8660 Skanderborg
1 entreprenørmaskinmekaniker lærling, i løbet af 2019
Kontakt Stener Kneis – 3246 5476 – skn@svenningsens.com
www.svenningsens.com

Kolding Maskinforretning A/S, 6000 Kolding
1 materielmekaniker lærling til have/park afdeling, hurtigst muligt
Kontakt Thomas Schou Kjeldsen – 6120 6398 – kservice@koldingmaskinforretning.dk
www.koldingmaskinforretning.dk

Ingvard Madsen ApS, 6000 Kolding
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Peter Madsen – 7873 3002 – peter@imku.dk
www.ingvardmadsen.dk

Viborg Havemaskiner, 8800 Viborg
1 materielmekaniker lærling, hurtigst muligt
Kontakt Henrik Bøgebjerg – 8661 3600  – henrik@viborghavemaskiner.dk
www.viborghavemaskiner.dk

FRØSLEV
MASKINFORRETNING

Handelsassistent elever:

Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge:

Landbrugsmaskinmekaniker lærlinge: – fortsat

Materielmekaniker lærlinge:

Entreprenørmaskinmekaniker lærlinge:

¢ Jelling  ¢ Rimmerhus
¢ Odder   ¢ Toftlund

Brancheforening for 

forretninger 

Vores medlemmer 
søger netop nu mange 
lærlinge og elever

Lærepladsoversigt.

Rene er ved at uddanne sig til entreprenørmaskinmekaniker og fortæller om sit uddannelsesvalg i en af 
vores 5 uddannelsesvideoer.
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Der var 4 arbejdsstationer på standen 
med hver sin arbejdende lærling inden-
for de forskellige uddannelser – land-
brugsmaskinmekaniker, entreprenørma-
skinmekaniker og handelsassistent. Fem 
gange om dagen kørte vi et demo show 
på ca. 15 min, hvor de indbudte 7. – 10. 
klasser og andre messedeltagere kunne 
få et indblik i, hvad uddannelserne går ud 
på. Der var en professionel moderator, 
som interviewede de unge om deres 
uddannelse, og seancerne blev fi lmet og 
sendt live på vores facebooksider og på 
skærme rund i MCH hallerne.

Ud over vores show fi k klasserne en 
guidet tur rundt til fl ere af vores udstil-
lende medlemmer, hvor der blev fortalt 
om de enkelte virksomheder, og hvad de 
har fokus på i forbindelse med uddan-
nelse i deres virksomhed. Derudover fi k 
eleverne frokost. 
Vi ved, at vi med dette tiltag har skabt 
en masse omtale af vores event og 
dermed vores uddannelser. Vi håber 
også, at vi måske har kunnet åbne øjne-
ne hos nogle af de unge, der besøgte os, 
for de muligheder der er i maskinbran-
chen.

Fremtid
Vi vil over det næste år gerne arbejde 
endnu mere intensivt med denne indsats. 
Vi arbejder på, at der kommer en ny op-
dateret hjemmeside for uddannelserne, 
at vi bliver endnu mere synlige på de so-
ciale medier, at vi arbejder videre med 
onlineannoncering og fl ere videoer. 
Derudover tror vi meget på den direkte 
dialog mellem de lokale virksomheder og 
deres folkeskole i forhold til rekruttering. 
Derfor vil vi arbejde med idéer til, hvor-
dan I tager fat i jeres lokale folkeskole og 
tilbyder dem et samarbejde med jer. Men 
alt det vil vi informere om løbende i ny-
hedsbreve.

En af vores annoncer som også blev lavet som 
poster på vores Agromek Live-værksted. De 4 fi nalister ved DBL – Landbrugsmaskinmekaniker 2018.

7. – 10. klasse elever overværede vores Live-værksted på Agromek. Vores shows blev derudover streamet til 
Facebook og skærme i de andre haller på Agromek.

De unge blev interviewet af en professionel 
moderator om deres uddannelse.
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Maskinleverandørerne er via Dansk Ma-
skinhandlerforening en del af CLIMMAR 
– vores europæiske sammenslutning af 
maskinhandlerforeninger. Det europæ-
iske samarbejde i CLIMMAR omfatter 
16 lande. CLIMMAR organisationen blev 
grundlagt i 1953. Totalt omfatter Climmar 
18.864 virksomheder, som beskæftiger 
samlet 154.950 ansatte. 
Medlemslandene er Frankrig, Belgien, 
Danmark, England, Holland, Italien, Let-
land, Luxembourg, Polen, Schweiz, Sve-
rige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig og 
Slovakiet.
Et EU-direktiv gør gældende, at maskin-
branchen skal underlægges de samme 
vilkår som bilbranchen på europæisk 
plan. I praksis betyder det, at alle ser-
viceinformationer og software ”Repair- 
and Maintanence Information” (RMI) 
skal gøres tilgængelige for alle relevante 
værksteder og reparatører. Altså i praksis 
en ny potentiel ”Automester” for maski-
ner. Direktivet er trådt i kraft, men der 
udestår specifi kation, fastlæggelse af ret-
ningslinjer samt software og hardware til 

håndtering. Processen kører, og Climmar 
har nu sat sig i førersædet sammen med 
CEMA (producentforeningen). Disse to 
organisationer skal nu udvikle og blive 
enige om den fremtidige ISO-standard – 
samt håndteringen af denne. Det er styr-
ken ved at være en markant spiller på 
den europæiske bane. Og i den hense-
ende er det ikke mindre glædeligt, at det 
er en medarbejder fra Sekretariatet som 
varetager posten. Det er vi stolte over.
Endvidere varetager vi posten som 
Climmar-repræsentant i hhv. WGAT og 
NRMM. WGAT (Working Group Ag-
ricultutral Tractors) er en arbejdsgrup-
pe, som arbejder med en ny fælles EU 
typegodkendelse for traktorer, som skal 
afl øse den gamle kendte 2003/37/EF. 
Den nye hedder 167/2013/EU også kal-
det ”Tractor Mother Regulation (TMR)”. 
Men TRM er planlagt til at omfatte rigtig 
mange andre landbrugsmaskiner i køre-
tøjskategorierne R (påhængskøretøjer) 
og S (påhængsredskaber). Så fremover 
vil man også kunne købe disse vogne 
og maskintyper som EU typegodkendte, 

hvilket betyder, at de skal accepteres på 
de danske veje. De danske myndigheder 
har herefter kun mulighed for at begræn-
se brugen med henvisning til sikkerhed 
eller vægt og bredde begrænsning. Det 
er også derfor at f.eks. en  bæltetraktor, 
som er typegodkendt i henhold til TMR, 
ikke kan nægtes kørsel på de danske veje, 
men man kan få begrænsninger i forhold 
til bestemte veje f.eks. på grund af broer 
og lignende. NRMM er en ”ny” arbejds-
gruppe, som skal se, om det er muligt at 
lave en fælles EU typegodkendelse for 
”selvkørende maskiner” i gruppen Non 
Road Mobile Machinery – deraf nav-
net NRMM. Begge arbejdsgrupper skal 
medvirke til at oplyse embedsværket 
om diverse forhold, så embedsmænde-
ne på oplyst grundlag forhåbentligt kan 
udfærdige nogle gode fælles EU regler/
typegodkendelser. Men som det fremgår, 
så er der tale om ret mange forskellige 
maskintyper i fælles regelsæt, så det er 
ikke ”bare lige”.

CLIMMAR
– den europæiske forbindelse

Climmar kongres.
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Om DM-Arbejdsgiver
DM-Arbejdsgiver er en arbejdsgiverforening, 
som er en integreret del af Dansk Maskinhand-
lerforening, men som også har medlemmer 
udenfor Dansk Maskinhandlerforening – eksem-
pelvis medlemmer af Maskinleverandørerne.

DM-Arbejdsgiver er en klassisk arbejdsgiverfor-
ening, der forhandler egne overenskomster med 
henholdsvis HK/Privat og Dansk Metal/3F. 

Herudover er DM-Arbejdsgiver en del af 
DA-fællesskabet via vores medlemskab af 
SAMA.

SAMA er sammenslutningen for Danmarks min-
dre arbejdsgiverforeninger.

I Dansk Arbejdsgiverforening er DM-Arbejdsgi-
ver aktiv i arbejdsgrupper, som involveres, når 
Dansk Arbejdsgiverforening deltager i lovforbe-
redende forhandlinger og trepartsforhandlinger.

Arbejdsgiverrådgivning
Som medlem af Maskinleverandørerne har I 
mulighed for at blive organiseret i DM-Arbejds-
giver, der nok er en klassisk arbejdsgiverforening, 
men adskiller sig ved at være tæt på jeres dag-
ligdag. 

Som medlem af DM-Arbejdsgiver bliver man 
omfattet af de overenskomster, som DM-
Arbejdsgiver har indgået med henholdsvis HK/
Privat og Dansk Metal/3F, hvor der er særligt 
fokus på jeres branche.

Det daglige arbejde i DM-Arbejdsgiver består 
i rådgivning af medlemmerne. Vi skal hjælpe 
virksomheden igennem, både når det går godt, 
og når det går skidt. Vi rådgiver om juraen og 
giver ledelsessparring fra ansættelsen, igennem 
ansættelsesforholdet og hvis ansættelsen skal 
bringes til ophør. Som en del af dette rådgiver 
vi medlemmerne i forbindelse med indgåelse 
og ændringer af lokalaftaler, ligesom vi deltager i 
forhandlinger med de faglige organisationer. 

Som arbejdsgiver har mange erfaret, at der stilles 
større og større krav til, at man prioriterer ledel-
se, da dette faktisk kan ses på bundlinjen. Også 
her gælder det, at det er bedre at forebygge end 
at helbrede, så jo før man søger rådgivning, des 
bedre mulighed er der for, at både virksomhed 
og medarbejdere kan komme rimeligt igennem 
en vanskelig situation. Rådgivningen sker som 
oftest per telefon eller mail, men vi besøger i sti-
gende omfang medlemsvirksomhederne, hvor 
vi både laver et såkaldt servicetjek og står for 
diverse oplæg – eks. overfor ledergruppen.

Hvad enten man som medlem af Maskin-
leverandørerne er uorganiseret eller er med-
lem af en anden arbejdsgiverforening, er man 
altid velkommen til at kontakte sekretariatet, 
hvis man har overvejelser om at melde sig ind i 
DM-Arbejdsgiver.  Vi vil typisk tilbyde at komme 
ud i virksomheden for at gennemgå, hvilke mu-
ligheder et medlemskab vil indebære. 

Arbejdsgiverrådgivning



Entreprenør & Håndværk
Vi har i 2018 afviklet den 3. udgave af 
Entreprenør & Håndværk. Det blev den 
hidtil største udgave af E&H med 128 
udstillere fordelt på 136 stande. Der var 
fokus på at skabe ny viden og vidensde-
ling. Det kunne man blandt andet opleve 
i Førerhuset, hvor der blev præsenteret 
en række spændende foredrag. 
Som noget nyt var der premiere på 

Danmarks Bedste Lærling – DBL – for 
entreprenørmaskinmekanikerlærlinge. 
Konkurrencen er en pendant til DBL-
Landbrugsmaskinmekaniker, som er ble-
vet afviklet 6 år i træk. Det at afholde 
konkurrencen i et telt gav nogle logistiske 
udfordringer, vi ikke plejer at støde ind 
i, når DBL afholdes på Erhvervsskolerne 
Aars. Til gengæld gav det at konkurren-
cen blev holdt på E&H en hel masse til-

skuere, vi ellers ikke ville have fået, og det 
er godt for uddannelsen og hele bran-
chen, at der er fokus på, at vi tager ansvar 
for at uddanne dygtige unge til branchen.
Vinderen blev den 20-årige lærling Hen-
rik Drastrup fra Hydrema. Konkurrencen 
blev afholdt i et samarbejde mellem Ma-
skinleverandørerne og Erhvervsskolerne 
Aars.
Messen blev besøgt af 5.758 personer, 

Udstillinger

Foto: Tony Brøchner
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og der var stor tilfredshed blandt både 
udstillere og besøgende. Det er der-
for allerede vedtaget, at Entreprenør & 
Håndværk vender tilbage i 2021.  

Agromek
Igen i 2018 samledes Maskinleverandø-
rerne i vores egen hal C under Agromek. 
Udstillerne var godt tilfredse med de be-
søgende, og der var rigtig mange entre-

prenører, kommuner, boligforeninger osv. 
igennem Hal C. Agromek blev i 2018 be-
søgt af godt 40.000.
På Maskinleverandørernes branchestand 
havde vi lavet en stor satsning – Live-
værksted med fokus på branchens ud-
dannelser. Fire lærlinge på hver deres ar-
bejdsstation blev interviewet af en pro-
fessionel moderator, for at få formidlet 
indholdet af uddannelserne til tilhørerne. 
De fem daglige ”shows” blev fi lmet og 
live-streamet til Facebook og skærme 
rundt omkring i Agromek hallerne. 
Vi havde inviteret 500 skoleelever fra 7. 
– 10. klasse, hvilket i sig selv er fantastisk. 
Men hvad vi kan være endnu mere gla-
de og stolte over er, at hele 62 pct. af 
de besøgende ifølge Agromek’s besøgs-

analyse siger, at de har været forbi vores 
Live-værksted.

Arbejdet med 
Have & Landskab 2019
Efter H&L rekordåret i 2017 er planlæg-
ningen af H&L 19 i fuld gang. 
Blandt andet gentager vi Maskinleve-
randørernes Innovationspris. Prisen så 
dagens lys på Have & Landskab i 2017 
og gik kort sagt ud på, at en uafhængig 
ekspertjury fandt de tre mest innovative 
nyheder blandt maskinerne hos Maskin-
leverandørernes medlemmer. Ligesom 
i 2017 vil de innovative maskiner igen 
blive opdelt i kategorierne Firmanyhed, 
Danmarksnyhed eller Verdensnyhed og 
vil blive tydeligt markeret med skilte. 
I 2017 var det H.A. Fog A/S, som med 
deres elektriske redskabsbærer Nimos 
Posi-Trac med el-drevne redskaber løb 
med førstepladsen i Maskinleverandø-
rernes Innovationspris.
Have & Landskab afvikles den sidste uge 
i august 2019. 

Live-værksted inden det blev indtaget af 
lærlinge, fi lmhold og folkeskoleelever.

Knusere i aktion under E&H 2018. Foto: Tony Brøchner.

Vinderen af Maskinleverandørernes Innovationspris 2017 - H.A. Fog A/S
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Den grundlæggende 
lederuddannelse
Erhvervsskolerne i Aars tilbyder i samar-
bejde med DM-Akademi Den grundlæg-
gende lederuddannelse for medlemmer 
af Maskinleverandørerne og de øvrige 
foreninger, der ydes sekretariatsbistand 
til.

Uddannelsen er en standardiseret og 
anerkendt lederuddannelse, hvor de fem 
moduler er bygget op omkring seks for-
skellige AMU-mål, så de tilsammen giver 
en grundlæggende indsigt i, hvad ledelse 
er, hvem man selv er som leder, og hvor-
dan man hver især bedst kan udøve le-
delse. Samarbejdet mellem Erhvervssko-
lerne Aars og DM-Akademi betyder, at 
deltagerne på uddannelsen er fra samme 
type brancher, hvilket muliggør et øget 
fokus på brancherelevante problemstil-
linger og øger udbyttet af erfaringsud-
vekslingen. 

Samarbejdet betyder desuden, at Birgit 
fra sekretariatet supplerer uddannelsen 
med emner indenfor den praktiske del af 
personalejuraen. Det bliver gennemgået, 
hvordan man håndterer forskellige kon-
krete problemstillinger korrekt og effek-
tivt. Denne undervisning sker i tilknytning 
til den almindelige undervisning, hvilket 

gør, at emnerne bliver fordelt over fl ere 
moduler. Samtidig sparer vores medlem-
mer både tid og penge, da der spares 
kursusdage. 

I december sluttede efterårets/vinterens 
omgang af Den grundlæggende leder-
uddannelse. Det har ifølge underviserne 
været et godt hold med masser af gode 
idéer. Et nyt hold starter op i september 
2019.

Sælgeruddannelsen
Dygtige sælgere er i høj kurs – og sæl-
gere bliver dygtigere af forsat udvikling, 
uddannelse og vidensdeling. DM-Aka-
demi har derfor igen i år i samarbejde 
med Erhvervsskolerne Aars udbudt Sæl-
ger uddannelsen i eget regi. Det samlede 
forløb på 7 kursusdage, har til formål at 
gøre dygtige sælgere endnu dygtigere. 
De 7 dage er inddelt i 3 moduler med 
overskrifterne: Sælgerens roller, sælge-
rens værktøjskasse og salgets discipliner. 
Sælgeruddannelsen bliver gennemført 
som AMU-uddannelse. 

Der har været meget positiv feedback på 
uddannelsen. Det er ikke lykkedes at få 
nok tilmeldte til at gennemføre uddan-
nelsen i 2018, men der er startet et hold 
op i januar 2019.

Informationsmøder om den 
nye persondataforordning
Vi holdt i foråret endnu 2 informations-
møder om den nye persondataforord-
ning. På møderne gav advokat Kristian 
Storgaard fra Kromann Reumert og Bir-
git Karlsen sammen et overblik over de 
krav, virksomhederne blev stillet overfor, 
da den nye persondataforordning trådte 
i kraft 25. maj 2018. 
Kristian gav en introduktion til reglerne 
om persondata, og hvordan virksomhe-
derne burde gribe arbejdet med person-
data an. Der var fokus på de generelle 

Årets kurser

Holdet der gennemførte Den grundlæggende lederuddannelse i december 2018.

Gruppearbejde sælgeruddannelsen

Advokat Kristian Storgaard fortalte, hvordan man 
burde gribe arbejdet med persondataforordningen 
an.
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regler, og behandling af persondata om 
”eksterne” personer – eksempelvis hos 
kunder og leverandører. Indlægget havde 
en praktisk vinkel og indeholdt også for-
slag til, hvordan virksomhederne på en 
struktureret måde sikrer, at de overhol-
der reglerne.
Birgits del af dagen gik på, hvordan man 
behandler persondata i forhold til sine 
medarbejdere. Hvilke data må man op-
bevare, hvordan skal de opbevares, hvad 
skal slettes, hvem må se data, samtykke 
osv.
Det var et par meget informative dage 
i Kolding, med rigtig god tilslutning, men 
alle på ventelisten blev presset ind. 
Dermed er der i alt afholdt 6 kursusdage 
omkring persondataforordningen.
   
Gratis Webinar om 
Kreditpolitik og Fremtidens 
Inkasso
I forbindelse med den nye samarbejdsaf-
tale med Advokaternes Inkasso Service 
holdt de et webinar med følgende em-
ner:
• Hvad skal du overveje, inden du giver 
 kredit
• Hvordan håndterer du dårlige betalere
• Rykker- og inkassoprocessen
• Gebyrer og renter
• Præsentation af rykker- og inkasso-
 modulet i Billy

Foredragsholderen var Torben Stohn, 
som har været beskæftiget inden for ad-
vokatbranchen i såvel Danmark som i 
udlandet. 
En håndfuld af vores medlemmer deltog, 
og det er noget Advokaternes Inkasso-
service vil tilbyde igen på et senere tids-
punkt.

Rollen som professionel 
rådgiver – salgsjura
Som sælger eller ansat i salgsafdelingen 
eller butikken trænger man nogle gange 
til at få opdateret sine kompetencer og 
sin viden om juraen i forbindelse med 
salg af maskiner. Derfor tilbød vi i janu-
ar et informativt kursus med emner in-
denfor markedsføringsloven, aftaleloven, 
købeloven og anden relevant rådgivning.
Formålet med kurset er at give delta-
gerne et overordnet indblik i og viden 
omkring relevant lovgivning, som er gæl-
dende, når man er beskæftiget med salg, 
markedsføring og rådgivning af maskiner 
til landbrug, maskinstationer, institutioner 
m.m. Målsætningen er, at deltagerne er 
bevidste omkring, hvilke juridiske forhold 
man skal være opmærksom på i salgspro-
cessen, før, under og efter salget/handlen 
er gennemført. 
På kurset underviste Eva Kaya fra Advo-
katgruppen, som vi har samarbejdet med 
omkring juridiske spørgsmål gennem fl e-
re år. 

Kursus i ansættelsesretlige 
problemstillinger
Birgit holdt i foråret nogle minikurser i 
ansættelsesretlige problemstillinger. På 
disse kurser tog hun udgangspunkt i de 
konkrete problemstillinger, som fylder i 
dagligdagen hos medlemsvirksomheder-
ne, eller som man i det daglige kan være 
tilbøjelig til at overse.

Der blev behandlet emner om forskellige 
ansættelsesformer, specielle regler om af-
lønning, hvordan håndterer man sygefra-
vær, hvordan håndterer man varige eller 
langvarige funktionsnedsættelser m.m.
Kurset henvendte sig primært til ledere 
og ansatte i personaleadministrationen, 
og blev i marts måned med særdeles god 
tilslutning afholdt 3 steder i landet.

Ferielov infomøder
Vi har også afholdt 3 informationsmøder 
om den nye ferielov, som træder i kraft 1. 
september 2020. På grund af overgangs-
ordningen, der skal sikre overgangen fra 
den nuværende ferielov til den nye, kom 
der dog ændringer fra den 1. januar 2019. 
Den nye ferielov medfører, at der pr. 1. 
september 2020 introduceres bl.a. sam-
tidighedsferie - dermed en grundlæggen-
de ændring af det nuværende princip om 
forskudt optjening og afholdelse. Den 
nye ferielov berører alle arbejdsgivere, 
der beskæftiger medarbejdere. Det er 
derfor vigtigt, at I sætter jer ind i reglerne.
Kurserne blev afholdt i Ringsted, Kolding 
og Aarhus med rigtig god tilslutning.

Eva Kaya underviste medlemmer i salgsjura og 
erhvervsret.

Birgit gennemgik konkrete problemstillinger 
indenfor HR-området.

Stor tilslutning til infomøderne om persondata-
forordningen.
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Samarbejdsaftaler

Advokaternes 
Inkasso Service
Brancheforening for Skov-Have-Park for-
retninger har indgået en samarbejdsaftale 
med Advokaternes Inkasso Service.
Medlemsvirksomhederne kan få inkasso 
uden omkostninger og 20 pct. rabat på ad-
vokatbistand.

Inkasso konceptet:
Konceptet går videre end no-cure-no-pay, 
idet AIS ved udenretlig behandling alene 
tager den del af det inddrevne, der ligger 
over fakturaen, dvs. renter, salærer og geby-
rer. Medlemmerne beholder fakturaens ho-
vedstol. Lykkes det ikke at inddrive kravet, 
er det gratis.

PensionsSelskabet pension & 
health care services
Denne brancheaftale indeholder mulighed 
for pensionsordning til medlemsvirksomhe-
derne og jeres ansatte.

Der kan laves aftale for de medar-
bejdergrupper, som virksomheden 
ønsker:
• Medarbejdere uden overenskomst.
• Medarbejdere med overenskomst.
• Ledergruppen.

Willis forsikringsmægler
Brancheforening for Skov-Have-Park for-
retninger og Willis Towers Watson har 
etableret et samarbejde for at sikre med-
lemmerne en unik forsikringsaftale, som 
er skræddersyet til branchen. Willis grund-
læggende fi losofi  er, at forsikring skal være 
nemt, simpelt og dække når behovet opstår.
En normal forsikring består af en begrænset 
basisdækning med en lang række tilkøbsmu-
ligheder. Dette medfører en væsentlig risiko 
for manglende dækning ved skader, enten 
på grund af tidligere fravalg eller forglem-

For behandling i fogedretten tager AIS et 
fast beløb på kr. 800,- ekskl. moms og salær, 
og lykkes inddrivelsen tilfalder ovennævnte 
beløb i tillæg hertil AIS. Medlemmet mod-
tager således hele fakturaens hovedstol fra-
trukket kr. 800,-.
AIS kontakter debitor på alle hensigtsmæs-
sige måder, breve mails og tlf. Hvis det efter 
en kreditvurdering af debitor giver mening, 
foretager AIS udkørende fogedforretning.
Som advokatkontor behandler vi indsigel-
ser og giver møde i retten i alle sager uan-
set, om de løftes ud af småsagsprocessen. 
Prisen afhænger som udgangspunkt af tids-
forbruget.

Fordele:
• Udbetaling til virksomheden ved længe-
 revarende sygdom.
• Bedre sikkerhed ved sygdom.
• Lave administrationsomkostninger.
• Personlig rådgivning.
• Fleksibilitet.
• Sikring af medarbejderens børn ved 
 kritisk sygdom.
• Mulighed for sundhedsforsikring.
• Bedre vilkår på en fælles pensionsaftale.

melser. Willis forsikringsaftale tilbyder deri-
mod en meget bred standarddækning, hvor 
de normale tilkøbsdækninger automatisk 
er inkluderet. Dette giver medlemmerne 
tryghed og den rigtige dækning, når beho-
vet opstår. Endda til en meget konkurren-
cedygtig præmie, da Brancheforening for 
Skov-Have-Park forretninger, som en del 
af Dansk Maskinhandlerforening, opnår en 
betydelig indkøbsfordel.
Du har mulighed for ganske uforpligtende 
at få et tilbud på dine forsikringer gennem 
Willis Towers Watson.

Kontaktperson:
Torben Stohn
Telefon: +45 88 53 55 53
info@inkassoadvokat.dk
www.inkassoadvokat.dk 

Kontaktperson:
Thomas Juel Iversen
Telefon: +45 20 90 43 01
E-mail: tji@pensionsselskabet.dk

Kontaktperson:
Jacob Olesen, Key Account Manager
Telefon: +45 88 13 95 58
Mobil: +45 60 38 05 58
jacob.olesen@willistowerswatson.com
www.willistowerswatson.com
På vores hjemmeside under medlemsområdet 
fi nder du fuldmagt som skal udfyldes, hvis du 
ønsker et tilbud fra Willis.
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Avista Oil Danmark A/S
Brancheforening for Skov-Have-Park for-
retninger har mulighed for at benytte afta-
len indgået med Dansk Maskinhandlerfor-
ening omkring afhentning af spildolier.

Aftalen omfatter:
• Gratis afhentning af spildolie, hvis det
 overstiger 600 liter pr. gang.
• Ved afhentning af mindre end 600 liter pr. 

Falck Healthcare
Krisehjælp til ejerledere
Ejerledere kan også få brug for krisehjælp. 
Derfor er der indgået en aftale om Krise-
hjælp til ejerledere med Falck Healthcare 
som en del af medlemskabet i Branchefor-
ening for Skov-Have-Park forretninger.
Formålet med dette er at forebygge psy-
kiske eftervirkninger hos foreningens med-
lemmer efter arbejds- og privatrelaterede 
hændelser.

Adgang til nedsat responstid
Falck Healthcare yder hjælp med en re-
sponstid på max 4 timer fra kunden kon-

Kapitalbørsen
Kapital til vækst og udvikling
– Hvad er mulighederne og hvor er pen-
gene? Brancheforening for Skov-Have-Park 
forretninger har en brancheaftale med 
Kapitalbørsen.

Kapitalbørsen har:
• Et omfattende netværk af private og 
 institutionelle investorer i Danmark og 
 udlandet.
• Indsigt i kapital- og lånemuligheder via 

Kontaktperson:
Mille Oden
Telefon: +45 70 10 05 00
mille.oden@lyreco.com · www.lyreco.dk

 gang opkræves håndteringsgebyr. Der 
 gives rabat på kr. 100,- til medlemmer af
 SHP.
• 10 % rabat på listepriser på opbevarings-
 tanke, spildbakker og andet tilbehør, til de
 kunder hvor de henter spildolie.
Se samarbejdsaftale på hjemmesiden under 
medlemsområdet.

takter Rådgivningscenteret til psykologens 
første face-to-face kontakt med klienten 
overalt i Danmark.

Alvorlige hændelser: 
Foreningens medlemmer dækkes i 
tilfælde af:
• Ulykker.
• Dødsfald.
• Vold og trusler om vold herunder røveri
 og røveriforsøg.
• Medarbejderens alvorlige sygdom og 
 død (herunder dækkes også nærmeste
 pårørende).

 f.eks. vækstfonden, EKF, IFU, regionale 
 innovationsmiljøer m.fl .
• En samlet oversigt over ca. 200 låne-/
 fi nansieringsprogrammer til bl.a. eksport-
 fremme.
• God dialog med et stort antal banker, 
 erhvervs- og kreditafdelinger, samt lea-
 singselskaber.
• Kendskab til børsnotering på London-
 baserede GXG Markets.
• Samarbejde med privat lånefond Direct 
 Lending 1 A/S.

Lyreco
Brancheaftalen med Lyreco omfatter gra-
tis fragt på alle ordrer – ingen minimums 
bestilling.

Kontaktperson:
Tom Pedersen
Telefon: +45 30 55 96 95
tp@avista-oil.dk
www.avista-oil.dk

Kontaktperson:
Falck Healthcares Psykologiske 
Rådgivningscenter
Ring døgnet rundt på telefon 
+45 70 10 20 12

Kontaktperson:
Carsten Færge
Telefon: +45 21 64 76 12
cf@kapitalbørsen.dk
www.kapitalborsen.dk
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Medlemsvirksomheder
Pr. 1. marts 2019

     ML-PVA: 25 medlemmer     ML-PVA: 25 medlemmer
     ML-E:     30 medlemmer     ML-E:     30 medlemmer

Medlemmer i Sverige:  •Malmø  •Strömsund  •Sollentuna

MEDLEMMER SEKTION 1
• Aksel Benzin A/S
• Bay Christensen A/S
• CNH Industrial Danmark A/S
• OP System Danmark A/S
• engcon Danmark A/S
• Stenderup A/S
• Wacker Neuson ApS
• Erenfred Pedersen A/S
• H.P. Entreprenørmaskiner A/S
• Hydrema Danmark A/S
• JAMAS A/S
• Johs. Møllers Maskiner A/S
• Kiesel Scandinavia A/S
• Ljungby Service
• Maskinhuset A/S
• Meldgaard A/S
• Leica Geosystems A/S
• Nicolaisen & Larsen A/S
• Pon Equipment A/S
• S.D. Kjærsgaard A/S
• Scantruck A/S
• Skovteknik.dk
• Stemas Maskinsalg A/S
• Svenningsens Maskinforretning A/S
• V. Løwener A/S
• Volvo Entreprenørmaskiner A/S
• Steelwrist AB
• Wirtgen Denmark A/S
• TZACHO P/S
• KSM Maskinservice ApS
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Bestyrelsen Mødeaktiviteter i 2018

Sekretariatet

Bestyrelsen i Maskinleverandørerne – sektion 1 består af:
Formand Palle Kjærsgaard, S.D. Kjærsgaard – Benny Svenning-
sen, Svenningsens – Klaus Meldgaard, Meldgaard.

– består af følgende medarbejdere:

Klaus Nissen, direktør – Birgit Karlsen, HR-partner – Helle 
Helth Hansen, direktionssekretær – Per Hedetoft, konsulent – 
Annette Hansen, økonomiassistent – Dorthe Thomsen, kontor-
assistent – Astrid Andersen, studiemedarbejder.

Fælles bestyrelsesmøder 
6. februar 2018 og 4. september 2018

Fælles strategimøde 
4. januar 2018

Fælles medlemsmøder
16. marts 2018: Generalforsamling
11. oktober 2018: Efterårsmøde

Bestyrelsesmøder i sektion 1 
6. februar 2018 og 4. september 2018

Knusersektionen
10. januar 2018 og 7. maj 2018

E&H’18 Messeudvalgsmøder
6. februar 2018 og 25. september 2018

Agromek udvalgsmøder (begge sektioner)
6. februar 2018 – herunder deltager Klaus Nissen i Agromek 
komitemøder

Salg af entreprenørmateriel i Danmark 2014-18

Maskinsalget i 2018 kan fremvise en mindre fremgang på 63 enheder i det samlede salg for alle kategorierne. Det er ikke den store 
fremgang, men dog positivt at der er fremgang.
Kilde: Maskinleverandørernes statistik

                    2014 2015 2016 2017 2018
 Gravemaskiner på bånd 0 – 5,0 tons                 707 548 728 890 839
 – 5,1 tons og derover   339 325 451 463 410
 Gravemaskiner på hjul         38 30 46 58 62
 Grave/læssemaskiner 97 132 81 128 107
 Gummihjulslæssere 0 – 5,0 tons 368 365 456 542 545
 – 5,1 tons og derover 304 336 313 372 406
 Minilæssere    75 37 50 49 53
 Teleskoplæssere  282 229 284 339 429
 Larvebåndsdozere          0 21 14 24 16
 Larvebåndslæssere         0 2     2 2 0
 Dumpere 143 131 111 122 119
 Tromler 89 27 126 49 118
 I alt 2.442 2.181 2.662 3.041 3.104



www.maskinlev.dk
Facebook.com/maskinlev/


