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HVEM ER 
FORBRUGER EUROPA?
Forbruger Europa er Europa-Kommissionens 

rådgivnings- og klagecenter for forbrugere. Vi har 

30 kontorer i alle EU-lande samt Norge og Island. I 

Danmark er vi en del af Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen.

Vi arbejder for at hjælpe forbrugere, som har 

problemer med køb over Europas grænser.

Vi hjælper både danskere, som har købt eller rejst 

i andre EU-lande, og forbrugere i andre EU-lande, 

som har købt eller rejst i Danmark.

I denne årsrapport kan du blandt andet læse om, 

hvad folk har klaget til os over i 2018, samt hvilke 

samarbejder og kampagner, vi har deltaget i. 

God fornøjelse! 
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KLAGESTATISTIK .1

Færre klager over danske virksomheder, men flere over udenlandske

I 2018 modtog Forbruger Europa i alt 874 klager. Til sammenligning modtog Forbruger 

Europa i alt 1058 klager i 2017. 

Forskellen dækker over et betydeligt fald i antal klager fra forbrugere i andre EU-lande over 

danske virksomheder, samtidig med en lille stigning i antal klager fra danske forbrugere 

over virksomheder i andre EU-lande.

Flere henvendelser på hotline

I 2018 var der flere forbrugere, som henvendte sig til Forbruger Europa via vores hotline 

sammenlignet med året før. I alt 2235 personer fik hjælp - en stigning på 6,8% i forhold til 

2017. 



ÅRSRAPPORT 2018 s.  4

KLAGESTATISTIK .2

41%
af de klager, Forbruger Europa modtog i 2018, handlede om flypassagerrettigheder inklusiv 

bagage. Det kan blandt andet være forsinkede eller aflyste fly, nægtet boarding samt 

forsvunden eller ødelagt bagage.

Billeje indtager andenpladsen med lidt under 11% af klagerne. Ofte bliver folk mødt med 

uventede krav om ekstra forsikring, når de henter bilen. Andre oplever at få hævet penge 

på deres konto efter hjemkomst for reparationer af skader, de ikke mener at have 

forårsaget. Antallet af klager over billeje er steget hvert år siden 2012 - og fra 2017 til 2018 

steg antallet med næsten 11%.
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KLAGESTATISTIK .3

Stor stigning i klager over finansielle ydelser

Den største stigning ligger i kategorien ”Finansielle ydelser, juridisk rådgivning m.m.”, hvor der var 

26 sager i 2018 mod kun to sager i 2017. Denne kategori dækker fx over sager, hvor danske 

forbrugere lokkes til at købe bitcoins eller aktier. Salget sker ofte over telefonen eller på nettet.

Derudover er der en fordobling i antal klager over datingservices i forhold til 2017. Her oplever vi 

blandt andet, at det kan være svært for forbrugerne at komme ud af abonnementerne.

Stort fald i klager over fælder på nettet

Klager over ”Uønskede pakker, abonnementsfælder m.m.” er faldet kraftigt sammenlignet med 

2017, Det skyldes, at udenlandske forbrugeres klager over danske virksomheder er faldet markant. 

Forbruger Europa-netværket, Forbrugerombudsmanden og andre danske myndigheder og 

organisationer har i det seneste år haft fokus på de virksomheder, der står bag fælderne på nettet, 

og det ser ud til at have haft en positiv effekt. 

Resultater af klagesagsbehandlingen

56% af de klagesager, der blev afsluttet i 2018, blev løst med en forligsmæssig løsning eller ved, at 

forbrugerne kunne henvises til et klagenævn eller tilsvarende for en afgørelse i deres sag.

Vi afsluttede desuden 27% af sagerne som en uberettiget klage, tilbagekaldt klage mv.

I 17% af klagerne kunne forbrugerne ikke hjælpes til en forligsmæssig løsning eller videre til et 

klagenævn.

Resultater af klagesagsbehandlingen

Uberettiget klage m.v.

27%

Uberettiget klage m.v.

17%

Løsning eller henvisning

56%
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KAMPAGNER .1

I løbet af 2018 har Forbruger Europa haft 

fokus på nogle af de problemer, vi hører om 

fra de forbrugere, der kontakter os. 

Vi laver kampagnerne for at hjælpe de 

forbrugere, der har problemer med et køb.

Men vi gør det også for at hjælpe  

forbrugerne med at tage aktivt stilling 

inden de køber, og dermed helt undgå 

problemer.

Aktive forbrugere skaber

velfungerende markeder.

I 2018 havde vi særligt fokus på:

Biludlejning

Fælder på nettet

Betydningen af Brexit for danske 

forbrugere, der handler eller rejser i 

Storbritannien.
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KAMPAGNER .2

BILUDLEJNING

I foråret satte Forbruger Europa spot på de 

problemer, forbrugerne har med billeje. 

Det gjorde vi med fire humoristiske film 

med Allan og Rudy, som skal leje bil. 

Det går ikke helt efter planen... 

Du kan se de fire film her. 

På Facebook nåede vi ud til omkring 52.000 

forbrugere med budskaberne fra de fire film.

Temaet blev blandt andet taget op af DR 

programmet 'Kontant' i to afsnit om problemerne. 

FÆLDER PÅ NETTET
I løbet af året satte Forbruger Europa skarpt på 

de fælder, der kan være på nettet. 

Det gjorde vi først med bidrag til 

Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsens publikation 

"Vildledning af forbrugere på 

nettet er et grænseoverskridende

problem".

I november, deltog vi i en større 

informationsindsats, "Nethandel 

#heltsikkert", sammen med 12 

andre myndigheder. 

https://www.forbrugereuropa.dk/koeb-og-rettigheder/rejser-og-ferier/billeje/fire-film-om-billeje/
https://www.dr.dk/tv/se/kontant/kontant-10/kontant-2018-08-30#!/
https://www.kfst.dk/publikationer/kfst-forbrugerforhold/2018/20180809-vildledning/
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KAMPAGNER .3

BREXIT FOR FORBRUGERNE

I december udkom et større tema på Forbruger Europas hjemmeside om, 

hvad Brexit vil betyde for forbrugerne. 

Her finder man information om, hvilken betydning Brexit har for 

forbrugernes rettigheder, når de handler i britiske butikker - enten online 

eller i fysiske butikker - eller planlægger en rejse til Storbritannien.

Man kan læse om, hvilke klagemuligheder, der er udsigt til, 

hvis der skulle opstå problemer.

Der er også mulighed for, at forbrugerne kan stille spørgsmål til 

Forbruger Europas jurister på vores "Få svar"-side.

Pressemeddelelsen kan læses her.

FLYREJSER
Kan du få kompensation, hvis dit fly til eller fra 

Storbritannien bliver forsinket eller aflyst? Læs mere her.

KØB AF VARER OG YDELSER
Hvad sker der med din reklamations- og fortrydelsesret, 

hvis du køber varer fra britiske butikker? Læs mere her.

KLAGEMULIGHEDER
Hvem skal du klage til, hvis det går galt? Læs mere her.
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AKTIVITETER & EVENTS
HIGHLIGHTS FRA ÅRET DER GIK

3. april
Konference i Sofia: 

'Consumer rights and 

consumer protection 

policy today. Can we 

do better?'

Vært: Det Bulgarske 

EU-formandskab

1.-2. maj
'Cooperation Day' i 
Sofia. 

Vært: ECC Bulgarien

31. maj
Borgerhøring om 

'New Deal for 
Consumers'.

Vært: DG JUST og 

Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen

1. juni
'Consumer Environment 
Conference'. 

Vært: Estonian 

Consumer Council i 
Tallin

Leder af Forbruger Europa, Lars Arent, 
holder oplæg om fælder på nettet. 

28. november
Consumer Summit 

2018 - opfølgning på 

borgerhøringer om 

'New Deal for 
Consumers'. 

Vært: EESC og
Europa-

Kommissionen

©EU-2018. 51 - Participants - New Deal 
for Consumers – Les assises des 

consommateurs

12. december
Dansk Klagenævnskonference 2018

Vært: Forbruger Europa og Center for Klageløsning
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