
VI HAR UDVIKLET VORES ENGELSKE WEBSITE 
I 2017 lancerede vi en ny version af vores engelske websi-
te. Det er udviklet, så det i høj grad matcher vores danske 
website. Som noget nyt er også vores chatfunktion inte-
greret, så vi nu kan servicere engelsktalende forbrugere.

FLERE BESØG PÅ VORES WEBSITES
Beregneren flyregler.dk blev videreudviklet, så man ikke 
kun kan beregne sit krav, men også sende det direkte til 
flyselskabet. Vores to websites forbrugereuropa.dk og  
consumereurope.dk blev dertil opdateret med nye artikler 
og publikationer.  Vi havde 81.319 besøg på vores tre 
websites i 2017.

FILM SATTE FOKUS PÅ ABONNEMENTSFÆLDER
I samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fik 
vi lavet filmen Rødhætte & Pakkeulven, der sætter fokus  
på abonnementsfælder. Vi koordinerede produktion af 
28 filmversioner og på 19 forskellige sprog. Forbruger 
Europa kontorer over hele EU lancerede filmen med vores 
pressemeddelelse og delte den i deres nyhedsmedier og 
på sociale medier. Filmen var en del af Forbruger Europa 
netværkets projekt om abonnementsfælder.  
https://youtu.be/tcr81HTbm28

VI DELTOG I WORKSHOP OM KOMMUNIKATION 
For at øge forbrugernes fokus på abonnementsfælder og 
blive bedre til at advare mod fælder på nettet, så deltog vi 
i en workshop med Forbruger Europa netværket om vores 
kommunikation af problemet.

FLERE FORBRUGERE KONTAKTEDE OS 
I 2017 har 1028 forbrugere kontaktet os for at oprette 
klager over virksomheder, som vi skal forsøge at løse. 
2092 forbrugere har kontaktet os på vores hotline via 
chat, mail og telefon.

VI VAR KONTAKPUNKT FOR ODR-KLAGEPORTALEN 
Forbruger Europa er det danske kontaktpunkt for klage-
portalen ODR. Igen i år har vi hjulpet forbrugere og virk-
somheder, der har spørgsmål til klageportalen. Dertil har 
vi bidraget til i Europa-Kommissionens videreudvikling af 
ODR-klageportalen via netværksmøder og input.

FORBRUGERRETTIGHEDER KOM PÅ FOLKEMØDETS 
DAGSORDEN
For tredje år var Forbruger Europa på folkemødet på Born-
holm, hvor Forbruger Europas leder, Lars Arent, deltog i et 
arrangement om e-handel over grænserne arrangeret af DI 
Handel.

COMPETITION AND CONSUMER DAY
Forbruger Europa deltog i konferencen, hvor nogle af punk-
terne på programmet var forbrugernes udfordringer ved 
nethandel, og hvordan vi bedst styrker håndhævelsen på 
området.

FORBRUGER EUROPA BLEV EN DEL AF 
FORBRUGER POLITISK CENTER
Organisationsændringer i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
betød, at Forbruger Europa blev en del af et meget stærkt 
nyoprettet team i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen,  
Forbrugerpolitisk Center, der yder forbrugervejledning, 
behandler klagesager og arbejder med ny forbrugerpolitik 
både nationalt og på EU-niveau.

JURISTER VAR PÅ KONFERENCE I FORBRUGERRET 
Sammen med andre, der arbejder med forbrugerret deltog 
FE i den europæiske konference i forbrugerret, ERA, der 
havde fokus på Europa-Kommissionens fitness check af 
EU-lovgivningen, nye pakkerejseregler og EU’s forbrugerre-
gulering af det finansielle område.

STYRKET SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF GRÆNSER
I samarbejde med Forbrugerombudsmanden har vi afholdt 
en workshop, der satte fokus på aktuelle udfordringer med 
fælder på nettet. På workshoppen drøftede søstermyndig-
heder fra 26 europæiske lande, hvordan vi kan styrke det 
internationale samarbejde på området mellem myndig-
heder og netværk. Workshoppen var en del af Forbruger 
Europa netværkets projekt om abonnementsfælder.

VI VAR I DIALOG MED INTERESSENTER 
Vi har arrangeret møder med andre myndigheder, klagenævn 
og interesseorganisationer for at udveksle viden om emner 
og aktuelle problemer, der går på tværs af grænserne.

VORES NETVÆRKSSAMARBEJDE ØGEDE  
FORBRUGERNES VIDEN OM KOPIVARER
Vi deltager i et netværk af myndigheder (Ministeriernes 
Netværk mod IPR-krænkelser), der arbejder med forbruger-
beskyttelse ved at oplyse forbrugerne om de problemer, 
der er forbundet med at købe og bruge kopivarer.

STUDIEBESØG GJORDE OS MERE EFFEKTIVE
Forbruger Europa kontorerne er åbne for at lære fra hinan-
den. Under studiebesøg deler vi konkrete arbejdsværktøjer 
og erfaringer med at løse klagesager, der kan gøre os mere 
effektive. I 2017 var vi værter ved to studiebesøg af kolle-
ger fra Norge og Finland, og vi tog selv på studiebesøg hos 
vores søsterkontorer i henholdsvis Italien og Irland.

december 
november  

oktober  
septem

ber 

august 

juli juni 

maj 

ap
ril

 
m

ar
ts

 

fe
bru

ar 

januar 

FORBRUGER
EUROPA

2017




	HOTLINEN
	Toppen
	Toppwn

	Artikler
	Dialog
	Studiebesøg
	Netværkssamarbejde
	Workshop FO/FE
	En del af FORCE
	FO/FE
	ODR Jutta og Pernille
	Bornholm
	Hotline
	Flere besøgende
	Jurister
	Film
	Bogmærke 11
	Engelsk website


	Studiebesøg: 
	Dialog: 
	Dialog 1: 
	Dialog 2: 
	netværkssamarbejde: 
	Knap 29: 
	Workshop FE/FO: 
	Knap 33: 
	Knap 35: 
	Knap 37: 
	Knap 36: 
	til toppen højre 11: 
	Workshop_lille 3: 
	Workshop_stor 3: 
	til toppen højre 10: 
	Flere besøgende_lille 3: 
	Flere besøgende_stor 3: 
	til toppen højre 7: 
	til toppen højre 9: 
	Workshop_lille 2: 
	Workshop_stor 2: 
	til toppen højre 6: 
	Hotline_lille: 
	Hotline_stor: 
	til toppen højre 2: 
	Christiane_lille: 
	Christiane_stor: 
	Knap 32: 
	Folkemøde_lille: 
	Folkemøde_stor: 
	Knap 31: 
	workshop_lille: 
	Workshop_stor: 
	Knap 30: 
	FORCE_lille 1: 
	FORCE: 
	til toppen højre 4: 
	konf_lille2: 
	Konf_stor 2: 
	til toppen højre 8: 
	Border_lille: 
	Border_stor: 
	til toppen højre 3: 
	Hollandsktv_lille: 
	Hollandsk tv_stor: 
	til toppen højre 5: 
	Kopimøbler_lille: 
	Kopimøbler_stor: 
	til toppen højre: 
	Pas_lille: 
	Pas_stor: 


