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Forbrugerbeskyttelsens fremtid i Norden 
 

Forbrugertalsmand, adjunkt Gísli Tryggvason, Island 

 

 

Korreferenten er enig i de fleste teser, referenten og andre korrreferenter fremsætter, 

men lægger større vægt på alternative måder at løse forbrugertvister på samt øget 

samarbejde mellem generelle og sektorspecifikke forbrugermyndigheder. 

 

I sidste uge var der et interview i erhvervssektionen med Islands største avis
1
 hvor 

direktøren for Islands største (tidligere statsejede) teleselskab, Síminn, sagde at han 

havde sent alle sine medarbejdere på kursus i konkurrenceret.  

Anledningen: stribe af sager hos Konkurrencetilsynet, Post- og telestyrelsen, 

Datastyrelsen og endda polititet – samt i mange tilfælde domstolene – p.g.a. påståede 

og ofte konstaterede lovbrud over for mindre konkurrenter og kunder, deriblandt 

forbrugere. De sager har selvfølgeligt kostet firmaet kassen – både m.h.t. fastsatte 

bøder og tab af renommé, hvilket i sidste tilfælde kan koste flere penge end selve 

bøderne (i hvert fald på  rigtige konkurrencemarkeder). 

Jeg har tænkt mig at foreslå direktøren – samt hans kollegaer i flere 

branscher – at de medtager forbrugerret i deres pensum – både som forbrugertalsmand 

i Island og som adjunkt i forbrugerret ved det juridiske fakultet ved Reykjavik 

Universitet; hvad er sandsynligheden for at dette gode tilbud bliver accepteret? Det 

kommer jeg ind på senere. 

Jeg kan være enig med referenten Johan Bärlund i de fleste af hans antagelser 

– ikke mindst dem som roser den myndighedsstruktur som de andre nrodiske lande 

har haft i over 30 år (men som Island stadigvæk mangler tildels, jfr. fodnote 7 i hans 

indlæg) samt det punkt hvor han kritiserer at det nordiske samarbejde på det 

forbrugerpolitiske plan er næsten nedlagt, omend det fungerer godt blands de nordiske 

forbrugerombudsmænd. 

Blandt de antagelser, som jeg er enig med referenten i, er, at det ikke er nok 

med markedskonforme regler men at der også er brug for markedskorrigerende 

regulering; men skal man ikke gå længere? Er de nu så nemt i praksis at opnå den 

korrigering som forbrugerlovgivningen – i stor del fra Bruxelles – statuerer? Som 

referenten påpeger (s. 6) er der lange sagsbehandlingskøer ved forbrugerinstanserne i 

Finland – og sikkert også i andre lande; også i Island i hvert fald. (Mange ankenævn 

agerer også efter min mening for meget som domstole.) 

Det er selvfølgeligt vigtigt om fremtiden byder på flere totalharmoniserede 

EU-forbrugerregler eller om minimumdirektiver bliver igen hovedløsningen. Jeg tror 

det er endnu vigtigere at se på på den kløft, der eksisterer mellem materielle 

forbrugerrettigheder de jure og den formelle retsstilling som forbrugeren har, de facto, 

som jeg ihvertfald oplever det i Island. Efter min mening styrker korreferent Kåre 

Lilleholts indlæg min antagelse, hvor han påviser at forventingerne til aftalelovens § 

36 er ikke indfriede; en helt ny juridisk embedseksamensopgave,
2
 hvor jeg var 
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vejleder, viser det samme: i de 25 år som den har været gældende ret i Island er 

paragraffen sjældent blevet brugt til gunst for forbrugere (ligesom flere 

forbrugerregler) og i de få tilfælde det er sket til forbrugerens fordel ser det ud til at 

det sker uden direkte henvisning til forbrugerens stilling som forbruger. Dertil 

kommer, at de 16 år som det EU-retlige forbrugertillæg til § 36 har været i islandsk 

lov er den aldrig blevet brugt.
3
 

Jeg tror derfor ikke, at det er nok at diskutere om impulsen og styrken i 

forbrugerreformer kommer fra Norden, om beskyttelsesniveauet bestemmes i 

Bruxelles, eller om forbrugeren er svag og flygtig som referenten påpeger eller 

gennemsnitsforbruger efter EU-regler (for homo economicus er han næppe), eller skal 

være mere ansvarlig som korreferent Claus Tønnesen påpeger. Forbrugeren skal da 

have realistiske og enkle midler for at nå sin ret i praksis – det er nærmest et 

menneskerettighedspørgsmål – gerne med modifikationer og rimelige tærskler som 

Tønnesen foreslår m.h.t. mindre sager. 

Jeg er f.eks. optaget af nogle af den kollektive (offentligretlige) forbrugerrets 

regler manglende oprejsning af den individuelle forbrugers ret, den individuelle 

(civilretlige) forbrugerret; det er ofte store beløb som firmaer sparer ved lovbrud 

selvom en bøde og lidt tab af renommé koster noget. (Samme erfaring har jeg i lige 

mange år, 6 – 7 år, gjort i det arbejdsmarkedsretlige system hvor jeg var 

generalserkretær og advokat for akademikernes centralorganisation; reglerne blev 

ikke overholdt, fordi det kostede ikke noget at „glemme“ dem.) Hvad skal vi gøre? 

Vi kunne gå den amerikanske vej og optage punitive damages på det 

materielle område – men det tror jeg ikke der er nogen støtte for. Jeg går i stedet ind 

for stærkere muligheder for gruppesøgsmål (e. Class Action) – d.v.s. fokus på det 

formelle område – som allerede er undervejs i de skandinaviske lande og lover godt – 

især den danske blanding af opt-in i større sager, som private advokater kan godt 

varetage, og en særlig stilling for forbrugerombudsmanden i mindre sager hvor opt-

out er en retfærdig og smidig løsning. 

M.h.t. myndighedsstrukturen er min antageelse, ikke uventet, som 

referentens at forbrugerombudsmandsinstitutionen skal bevares og styrkes – og gerne 

udvides til europæisk niveau som referenten foreslår. 

Deraf følger ikke at man skal fokusere altfor meget på egentlige eller 

generelle – horizontale – forbrugermyndigheder; jeg har haft et godt samarbejde med 

sektorspecifikke forbrugermyndigheder som f.eks. Post- og telestyrelsen i Island som 

har både et dybere teknisk indsigt i de respektive brancheproblemstillinger end 

generelle forbrugermyndigheder og et stærkere „greb“ om sin branche via diverse 

magtbeføjelser, tilsynsopgaver og europæiske kontakter og arbejde med lovreformer. 

Disse sektormyndigheder glemmes altfor ofte i forbrugerjuridske og 

forbrugerpolitiske sammenhæng – som denne. Et godt samarbejde mellem 

forbrugerjurister og andre specialister på tværs af institutionelle rammer vil „poole” 

deres kræfter og derved styrke forbrugernes position, de facto. Dette løser en del af de 

problemer, som både referenten og korreferenterne omhandler, m.h.t. mere komplekse 

varer og tjenester og derfor mere komplekse forbrugerproblemer. Hvorfor lægger man 

f.eks. så megen vægt på korrekte oplysninger til forbrugere, som selv kan finde ud 

hvad er rigtigt, men foretager ikke en regelmæssig verificering af komplekse 
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computersystemer som danner grundlag for prisudregninger, f.eks. regninger for 

telefon eller downloading (ligesom man har længe gjort med simpel mål og vægt) 

eller on-line booking?  

En større mulighed for alternative løsninger af tvister (e. Alternative Dispute 

Resolution), f.eks. øget pres og støtte til mægling, muligvis knyttet til en sanktion i 

form af enklere sagsbehandling ved domstolene i mindre ikke-prejudicælle sager  (e. 

Small Claims Court) kan være en vej fremad, idet både forbrugeren – som Tønnesen 

forslår – og købmanden – som jeg efterlyser – derved viser større ansvar for sine 

handlinger – og bedre kan finde en smidig løsning samt skabe muligheder for senere 

handelsforbindelse. Den idé stemmer vel også med Tønnesens analyse om behov for 

nye – mindre formynderiske – metoder og hans forslag om „nye former for 

forbrugerbeskyttelse.” Dette går ikke imod referentens analyse (bl. a. s. 6) at EU har 

været – og vil formentlig blive – hovedansvarlig for reformer på det materielle 

område (gerne med nordisk blok som initiativtager el. lign.); deraf slutter jeg at 

nationelt råderum vil fortsat eksistere m.h.t. det institutionelle og retsplejemæssige – 

som jeg lægger mest vægt på i mine teser. (Som forbrugertalsmand i Island har jeg 

faktiskt tænkt mig at søge om støtte fra EU for at styrke dette element i forbindelse 

med Islands igangværende ansøgelsesproces.) 

Dette kunne man kalde mere empowerment til forbrugerne – som det virker 

som om Tønnesen efterlyser – hvilket ikke nødvendigvis behøver koste meget flere 

resourcer fra statens side (hvilket også er urealistisk i disse nedskæringstider), men 

nok lidt – tid i hvert fald –  fra forbrugernes og virksomehedernes side, hvilket er 

godt. 

Ellers er det store materielle forbrugerregelværk mere som et falsk værn, et 

løfte uden reelt eller tilsvarende nok, indhold – ligesom mange af de reklamer og 

markedsføring vi forsøger forgæves et bekæmpe! 

Mine teser er derfor mindre antiteser – men muligvis synteser, idet jeg håber 

jeg tilføjer noget til referentens og korreferenternes teser, som jeg for det meste er 

enig i: 

 

Tese A: Muligheder for forbrugerne til at nå sin ret skal styrkes 

A 1) både direkte med øget støtte til mægling i forbrugersager samt small-

claims-behandling ved domstolene i mindre sager  

A 2) indirekte gennem et incitament til firmaer til at forhindre lovbrud mod 

forbrugerne, f.eks. i form af større muligheder for gruppesøgsmål og  

 

Tese B: Samarbejde med sektorspecifikke (vertikale) forbrugermyndigheder skal 

styrkes af de generelle (horizontale) forbrugermyndigheder. 

 




