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 ADR direktivet 

• Formål: at bidrage til det indre markeds korrekte funktion gennem 
virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved at sikre, at 
forbrugerne på frivillig basis kan indgive klager mod erhvervsdrivende til instanser, 
der tilbyder uafhængige, uvildige, gennemsigtige, effektive, hurtige og 
retfærdige procedurer for alternativ tvistbilæggelse. 

 

• Krav: 1) gratis, eller symbolsk gebyr, 2) max. 90 dage. 

 

• (24)…Medlemsstaterne bør have mulighed for at opfylde denne forpligtelse ved at 
basere sig på eksisterende velfungerende ATB-instanser og tilpasse disses 
kompetenceområde, hvis det er nødvendigt, eller ved at foranstalte etablering 
af nye ATB-instanser...  

 

• (Art. 2) Dette direktiv finder anvendelse på procedurer… ved mellemkomst af en 
ATB-instans, der foreslår eller pålægger en løsning eller samler parterne med 
henblik på at formidle en mindelig løsning.  



  

 

 

 

 

 

• Aftale mellem regeringen (S og B), V og C 

 

 ”…vi er blevet enige om at gennemføre den nødvendige 
modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem til gavn for 
både forbrugerne og erhvervslivet. Aftalen udvider forbrugernes 
klageadgang med ca. 45 nye brancher, indfører mere smidige 
processer og styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt.” 

 

• Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager 
(forbrugerklageloven) 
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Ændringer pr. 01.10.2015: 
 

• 45 nye klageområder (ca.) 

 

• Ny ”mediationsfase” forud for 
Forbrugerklagenævnet 

 

• Nye beløbsgrænser og gebyrer 

 

• ODR – platform (for online handel) 

•  Avl af heste og dyr af hestefamilien  

•  Frugt- og grøntforretninger  

•  Privat parkering og vejhjælp mv.  

•  Indretningsarkitekter og rumdesign  

•  Udlejning og leasing af lastbiler  

•  Vinduespolering 

•  Skorstensfejning  

•  Landskabspleje  

•  Undervisning i kulturelle discipliner  

•  Lystbådehavne 
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 Den nye klagevej for forbrugeren 

   

Klage Klage Mediation Mediation Nævnsbehandling Nævnsbehandling Afgørelse Afgørelse 

Fase 1 – gebyr 100 kr. Fase 1 – gebyr 100 kr. Fase 2 – gebyr 400 kr. Fase 2 – gebyr 400 kr. 

Forlig Forlig 

Beløbsgrænse: 1000 kr. (650 for tøj/sko) 
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• (31) Medlemsstaterne bør sikre, at ATB-instanser bilægger tvister på en måde, der er 
retfærdig, praktisk og forholdsmæssig for både forbrugeren og den erhvervsdrivende, på 
grundlag af en objektiv vurdering af omstændighederne for klagen og under behørig 
hensyntagen til parternes rettigheder.  

 

• (42) ATB-procedurer bør være retfærdige, således at parterne i en tvist er fuldt informerede 
om deres rettigheder og følgerne af de valg, de foretager som led i en ATB- procedure. ATB-
instanser bør informere forbrugerne om deres rettigheder, inden de accepterer eller 
følger en foreslået løsning.  

 
• Sekretariatet (KFST) skal bidrage til at genskabe(?) en god dialog mellem parterne og pege 

på muligheder, som de måske ikke har tænkt på… 

 

 ”Formålet med mediationen er at finde frem til en mindelig løsning, som begge parter vil 
være tilfredse med i den konkrete sag. Medarbejderne i denne fase vil således ikke af egen 
drift vejlede parterne om, hvordan det juridiske udfald af sagen vurderes at være, hvis sagen 
blev ført i Forbrugerklagenævnet. Medarbejderne vil besvare spørgsmål fra parterne og 
vejlede om reglerne, men vil ikke yde nogen form for juridisk rådgivning eller 
stillingtagen til den konkrete sags eventuelle juridiske udfald.” 

 



Grundlæggende principper i mediation 

• Frivillighed 
• På hvilket niveau? 

 

• Lighed 
• Styrkeforhold/forudsætninger? 

 

• Neutralitet (løsningsforslag?) 
• Juridisk bedømmelse? 

 

KBL § 1. Denne lovs bestemmelser kommer kun til anvendelse,  

for så vidt ikke andet er udtrykkelig aftalt, eller må anses for  

indeholdt i aftalen eller følger af handelsbrug eller anden sædvane. 

 

Stk. 2. I forbrugerkøb, jf. § 4 a, kan § 2, stk. 1, § 4 a, § 50,  

§§ 55-58, § 73, stk. 1 og 2, §§ 74 og 75, § 76, stk. 1, nr. 1-3,  

og stk. 2 og 3, §§ 77-79, § 80, stk. 1, og §§ 81-87 dog ikke  

fraviges til skade for køberen. 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOOcpJCdhskCFUi-cgodi48JWA&url=http://theforgettingcurve.blogspot.com/2013/04/kanizsas-triangle-illusory-contours-and.html&psig=AFQjCNE8Di6yZ-GU63lNXZm_1CqRk-LtGA&ust=1447257479310801


Omkostninger  og gebyrer 

• Gebyr for mægling på 100 kr. tilbagebetales ikke 

o Hvad hvis den erhvervsdrivende ikke medvirker? 

o Hvad hvis den erhvervsdrivende medvirker, men ikke overholder forliget? 

o Hvad hvis den erhvervsdrivende er gået konkurs? 

 

• Gebyr på 400 kr. tilbagebetales, hvis 

o Medhold, forlig, eller uegnet til nævnsbehandling 

 

• Forbrugerens økonomiske risiko: 

o Fase 1: I alle tilfælde = 100 kr. 

o Fase 2: I ”worst case” = 400 kr. (dvs. i alt 500 kr.) 

 

• Den erhvervsdrivendes økonomiske risiko: 

o Fase 1: I alle tilfælde = 0 kr.  

o Fase 2: Forlig = 1.000 kr., tabt sag =  6.000 kr. 

 
©Bill Watterson 
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• ODR forordning (deadline 9. januar 2016) 

• Gode intentioner… men store udfordringer! 

 



  

• ”OTB-platformen bør tilbyde en elektronisk oversættelsesfunktion, der gør det 

muligt for parterne og ATB- instansen at få oplysninger, der udveksles gennem 

OTB-platformen og er nødvendige for tvistbilæggelsen, oversat, såfremt det er 

relevant. Denne funktion bør kunne håndtere alle nødvendige oversættelser 

og bør om nødvendigt suppleres af menneskelig medvirken.” 

  

 ”Forbrugeren har anført, at han ikke har modtaget med flag. Billet Blevet givet i tilstrækkeligt 

omfang. Vi vil sikre, at tabet af billetten En selvstændig begrundelse. Vi erstatte mistede 

billetter.” 

 

 "Dear ADR, The watch I received does not work at all. The hands don't turn, even with new 

batteries. Regards " 

 »Kære ATB, ser jeg fik ikke arbejde overhovedet. Det hænder Ikke, selv med nye batterier. Så 

vidt angår« 
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• Udvidet område for 

forbrugerklager 

• ODR… måske 

• Smidig og mindelig løsning, 

men… 

• Oplysningsforpligtelser og 

frister, men… 

 

 
• Højere beløbsgrænser for 

adgang til systemet 

• Tvungen (og måske nyttesløs) 

mediation 

• Ingen (konkret) juridisk 

vejledning 

• Vil (formentlig) afholde 

forbrugere fra at klage 

 



SAMLET SET (FBRT) 

• ”Parterne bag aftalen er enige om, at forbrugerklageadgangen 

skal styrkes.” 

 

 

• Status pr. 01.10.2015 

 

 

 

• Der gennemføres en evaluering af forbrugerklagesystemet 2 år 

efter lovens ikrafttrædelse.  
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Tak for opmærksomheden! 

 
jas@fbr.dk 


