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Retten til at klage er en vigtig forbrugerrettighed, og vi skal arbejde på at 

fastholde og forbedre de gode danske klagemuligheder.  
 

 

Baggrund 

I Danmark har vi gode klagemuligheder.  Hvis 

man er utilfreds med svaret fra en erhvervsdri-

vende, når man har klaget over en vare eller en 

tjeneste, kan man henvende sig til et af de 18 

private, godkendte ankenævn eller til Forbru-

gerklagenævnet.   

 

Systemerne fungerer generelt godt, men kan 

klart blive bedre. Det gælder især evnen til at 

lære af erfaring, hvor erfaringerne fra klagesa-

gerne kommer ud og bliver brugt til at forhin-

dre gentagelser.  

 

Særligt på sundhedsområdet, hvor fejl kan 

medføre invalidering eller endda koste liv, kan 

der være behov for en ekstra læringsindsats, 

som endnu ikke findes. De samme fejl begås 

igen og igen. Fra nævn til nævn er der stor 

forskel på, i hvor høj grad der er tale om læ-

rende klagesystemer, hvor der informeres godt 

og bredt om nævnspraksis, så både forbrugere 

og erhvervsdrivende er godt oplyste og kender 

deres rettigheder, som de følger af klagenæv-

nets praksis. 

 

På transportområdet er klagemulighederne i 

dag fordelt på Pakkerejseankenævnet, For-

brugerklagenævnet og Trafik-, Bygge- og Bo-

ligstyrelsen. Det giver forvirring og formentlig 

færre klager.  

 

Tandklageområdet er med tiden blevet meget 

kompliceret og uigennemskueligt for forbru-

gerne, senest med en forringelse i juni 2018, 

hvor de regionale tandlægenævn blev nedlagt. 

 

Der savnes generelt et effektivt og smidigt 

system, som sikrer, at forbrugernes rettigheder 

opfyldes, hvis en erhvervsdrivende ikke efter-

lever reglerne.  

 

Den tvungne mediationsfase, som forbrugerne 

skal igennem før deres sag kan blive behandlet 

i Forbrugerklagenævnet, er ikke blevet indført i 

nogen af de 18 private, godkendte ankenævn, 

da hverken forbruger- eller erhvervsside har 

fundet en tvungen mediationsfase ønskelig.  

Desuden er niveauet for gebyrer i Forbruger-

klagenævnet uforholdsmæssigt højt. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

Bedre klagesystemer med rimelige og propor-

tionale gebyrer vil betyde, at flere forbrugere 

vil kunne få deres ret. Praksis i erhvervslivet vil 

også blive forbedret, og særligt på sundheds-

området vil der kunne ske færre fejl, når erfa-
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Vi vil have de bedst mulige klagesystemer for forbruger-

ne 
 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Vi skal have lærende klagesystemer, hvor erfaringerne bliver brugt aktivt til forbedringer. 

 Vi skal have effektiv håndhævelse, når virksomheder ikke følger afgørelserne. 

 Klagegebyrerne i Forbrugerklagenævnet skal sættes ned. 

 Klagestrukturen på flyområdet skal forenkles.  

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

ringerne fra klagebehandlingen bruges til at 

lære af.  

 

Løsningsforslag  

Danske politikere skal sikre, at 

 Gebyrerne i Forbrugerklagenævnet tages 

op til revision med henblik på at få ned-

bragt disse til en rimelig og proportionel 

størrelse.  

 Mediation gøres til en integreret del af 

forbehandlingen til Forbrugerklagenæv-

net, snarere end en særskilt proces med 

særskilt betaling.  

 Klagesagsbehandlingen samles i et enkelt 

nævn på flyrejseområdet. 

 Sager om tanderstatning og disciplinære 

forhold samles i ét nyt nævn, så forbru-

gerne kun skal klage et sted.  

 Vi får lærende klagesystemer, hvor erfa-

ringerne fra klagesagerne bliver brugt til 

at forhindre gentagelser. 

 

Virksomheder og brancher skal tilslutte 

sig, at 

 Der sendes informationer ud til både for-

brugere og erhvervsdrivende, når vigtige 

principielle problemstillinger giver anled-

ning til det.  

 Der etableres nye ankenævn både på taxi- 

og på vandområdet, hvor der er taget 

skridt, men ikke sket etablering.  

 Klagesagsbehandlingen samles i et enkelt 

nævn på flyrejseområdet. 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver Sine Jensen, sj@fbr.dk / 7741 7737, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 2280 

6106.  

 

 

 

Faktaboks 

 

 I 2015 blev prisen for at føre en sag igennem Forbrugerklagenævnet tredoblet fra 160 kr. til 500 

kr., samtidig med at flere typer sager kunne tages op. 

 Der blev samtidig indført en obligatorisk mediation. De foreløbige erfaringer tyder på, at regule-

ringen har ført til et decideret fald i sagsantallet på trods af udvidelsen af klageområdet.  

 Det tyder på, at gebyrerne har betydet, at et antal forbrugere er blevet afskrækket fra at udnytte 

deres klagemulighed.  

 

 


