Jeg taler ofte med håndværkere der har været udsat for indbrud i kassebiler, containere, deres
virksomhed eller som har fået stjålet byggematerialer. De er frustrerede over de økonomiske
konsekvenser dette medfører, for det er sjældent gjort med at købe nyt – der opstår også
forsinkelser eller udgifter som forsikringen ikke dækker og man kan heller ikke sende regningen
videre til kunden. Tabet er håndværksmesterens eget!
Det kan undre mig, at en så gammel problematik fortsat udfordrer branchen, og at der ikke er
bedre hjælp at hente for håndværksmestrene. Både brancheforeninger og forsikringsselskaber
burde have gode sunde interesser for at nedbringe denne problematik, men det er ikke fra
denne kant hjælpen kommer. Kun få forsikringsselskaber putter ægte energi i forebyggelse, og
brancheforeningerne fokuserer på ”vigtigere emner”. Bevares – arbejdsmiljø, udvikling af
branchens vilkår mv. er vigtige emner – men lidt praktisk hjælp til håndværksmestrene skulle
man tro var en nem sag. Min vurdering er, at der mangler viden og praktisk håndtering i de
højere luftlag og svindbekæmpelse kan være en kompleks størrelse, så hvor tager man fat?
Sagen er jo at man kan opleve indbrud og tyverier på mange områder i byggebranchen.
Indbrud i firmabiler om natten, indbrud på byggepladsen, tyveri af minigravere og
entreprenørgrej, internt tyveri fra ansatte eller kollegaer på byggepladserne, uberettiget køb i
trælasthandlen på ens konto, tyveri af el-kabler osv. osv. Svind har mange facetter og det kan
virke komplekst at håndtere dem alle.
Vær kritisk og tænk i helhedsløsninger.
For at nedbringe kompleksiteten skal du som håndværksmester se på løsninger, der hjælper
dig på tværs af de ovenfor nævnte scenarier. Videoovervågning på dit kontor og værksted kan
være fornuftigt – men det hjælper jo ikke imod indbrud i firmabilen om natten, hvis din svend
har den med hjem, eller imod indbrud i containeren på byggepladsen.
Sikringsleverandørerne står i kø for at fortælle håndværkerne, at netop deres løsning er den
rette. Håndværkere forføres til at købe løsninger, der dybest set kun virker i nogle få
situationer, og løsningerne er sjældent så fantastiske som sælgeren af dem gerne vil give
indtryk af. Effektiviteten ligger ofte i detaljen – og de nuancer har håndværkerne sjældent den
fornødne viden omkring.
Omkostninger til objektiv rådgivning kan derfor være en god investering, så man er 100% sikker
på hvad man køber – og især hvad man ikke køber. Rådgivere kender ofte også
leverandørernes indkøbspriser, eller ved i hvilke situationer to løsninger supplerer hinanden
godt.
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Så hvad virker?
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Igennem de år jeg har arbejdet med svind i byggebranchen vil jeg sige, at ingen enkeltstående
løsning afhjælper problemet. I er nødt til at kombinere det. For at dette skal være attraktivt er
det vigtigt prisen ikke stikker af. Det er kombinationen af forskellige produkter, der nytter
noget, og her er hvad jeg plejer at rådgive håndværkerne om – kvit og frit:
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•

Mærk alle jeres genstande, ikke kun de dyre ting. Det kan blive den lille ting der
fælder gerningsmanden. Politiet finder årligt tusindvis af tyvekoster hos kriminelle –
men kan ikke finde ejerne. STOP med at spray på jeres ting i en hidsig grøn eller rød
farve og STOP med, at skrive ”J.S.” eller ”Niels” på værktøjet – hvordan skal politiet,
eller en uforvarende hæler, vide hvis det er? Selv indgraverede firmanavne er ikke
altid nok til, at politiet i Danmark eller udlandet kan finde frem til ejermanden. Skilte
eller indgraveringer kan fjernes eller ændres af tyven. Man bør derfor bruge nogle af
de nye typer ”usynlig mærkning” som politiet kalder dem. Der er 2 leverandører af
DNA mærkning og metallisk mærkning i Danmark, de kan googles på nettet og koster
omkring 10-20 kr. pr. værktøj at mærke. En lak, spray eller væske påføres dine ting 2-3
steder, hvor det er vanskeligt at fjerne. Koden registreres nemt online i en database,
politiet kan slå op i, når de finder stjålet værktøj. Det er en engangsomkostning, som
gør det svært for tyven eller hæleren, at slippe for straf når politiet kommer i kontakt
med tyvekosterne. Præventiv skiltning på din bil, din container, virksomhedens eller
byggepladsens hegn, sender et signal til tyven om, at han/hun løber en øget risiko ved
at stjæle jeres ting. Politiet i alle lande kan læse koden på værktøjet og binde den
uretmæssige indehaver sammen med kriminalitet. Det er en billig måde at gøre
meget, og al forskning viser det har en stor præventiv effekt – så hvad venter du på?
Det er en løsning, du som håndværksmester nemt kan flytte rundt på og ikke
nødvendigvis behøver tænke så meget over, efter det er gjort.

•

3

Byg få men gode sporingsenheder ind i jeres værktøj og maskiner. En GPS er vel en
GPS? Nej – de bedste GPS´er på markedet burde kaldes for ”sporingssystemer” idet de
indeholder op til 3 forskellige muligheder for at spore enheden. De er batteridrevne
og holder strøm i +10 år, hvilket gør at du ikke skal tænke på det. Gode systemer
leveres med SIM kort – så du ikke selv skal huske årlig optankning, og de fungerer i
udlandet uden store meromkostninger. De er vandtætte. De er små. De genstarter
selv efter opdateringer. De sender dig besked, hvis der sker en systemfejl. De sidder
ikke på maskiners ledningsnet. Dette tilsammen gør enheden effektiv kontra billige
systemer, der ofte ikke virker som du forventer. At enhederne ikke sidder på
ledningsnettet, men monteres skjult, gør dem meget vanskelige at finde for en tyv.
Han/hun kan derfor aldrig være 100% sikker på, om politiet pludselig banker på døren.
Vær opmærksom på, at mange forsikringsselskaber er 5-10 år bagud og henholder sig
til Forsikring & Pensions standarder der slet ikke er fulgt med tiden. Har du krav om
GPS i din maskine kan dit forsikringsselskab tvinge dig til at bruge en forældet

teknologi – det lyder tosset, men er desværre sandt. Branchen har i årevis gjort
opmærksom på det - og der er sket meget lidt! Aftal derfor altid skrifteligt med dit
forsikringsselskab, at du bruger den nye og bedre type sporingssystem. Som
håndværker kan du også bygge sporingssystem ind i dit håndværktøj og lade en eller
to enheder ligge i en container, dit lager, dine biler, byggematerialer mv. Får du
indbrud tager tyven tingene med sig, og næste morgen får tyven besøg af politiet.
Godmorgen! Dette har jeg personligt været vidne til en del gange – og helt ærligt, så
er der en vis tilfredsstillelse ved det. Det sætter en aktiv tyv ud af spil - for en tid, og
det rygtes ligeledes, at branchen benytter ny teknologi, hvilket har en præventiv
effekt.
•

Hav en aftale på plads før tyveriet. Du har haft indbrud og har masser at se til. Bilen
skal på værksted og du skal have genetableret og købe nyt værktøj. Er det nu du eller
dine folk selv kører ud og leder efter tyvekosterne? Nej – det lader du professionelle
om. Det er derfor vigtigt, at du før indbruddet sker, har en klar aftale på plads.
Leverandøren af dit sporingsudstyr skal kunne sætte folk ind i hele landet indenfor få
timer. Vi ser ofte, at stjålet udstyr på få timer kan være flyttet langt væk - måske på
tværs af landet - så jeres leverandør skal kunne håndtere dette og have det rigtige
udstyr før I rammes. Ofte vil jeres forsikringsselskab dække udgifterne til dette, da det
er billigere for dem end at erstatte alt værktøj eller materialer. Det kan være
fornuftigt at vælge en leverandør med tidligere politifolk blandt sine ansatte, så sagen
håndteres korrekt og samarbejdet med politiet glider lettest.

Det er altså kombinationen af disse 3 produkter, som tilsammen giver en effektiv og forholdsvis
billig løsning, der samtidig er fleksibel og passer sig selv efter implementering. Så kan I fokusere
på kerneforretningen.
Har I brug for yderligere rådgivning og hjælp, er I velkommen til at kontakte YourCompany, der
netop rådgiver virksomheder om nedbringelse af svind.

Venlig hilsen
Christian Pejtersen
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