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Deleøkonomi er en ny måde for privatpersoner at dele, bytte, leje/udleje 

deres ting på. For at undgå urimelige økonomiske konsekvenser, hvis 

det går galt, bør der være klare regler og rettigheder for forbrugerne. De 

bør have adgang til at klage og altid være dækket af en forsikring.  
 

 

Baggrund 

Deleøkonomi er et område i hastig udvikling 

både globalt og i Danmark. Den har givet man-

ge fordele og nye muligheder for forbrugerne, 

men har vist sig også at kunne medføre seriøse 

problemer, når noget går galt.  

 

Ofte indgår et professionelt mellemled i form 

af en platform på internettet i den deleøkono-

miske transaktion. Det er i mange tilfælde 

uklart, hvilket ansvar der påhviler en sådan 

platform. 

 

Desuden kan forbrugeren, som situationen er i 

dag, ikke gå til Forbrugerklagenævnet, når 

formidlingen sker via en platform. 

 

Hvad betyder det for forbrugerne?  

De, der benytter deleøkonomiske forretnings-

modeller, risikerer at komme ud for juridiske 

og økonomiske problemer, da de ikke altid er 

sikret grundlæggende rettigheder, som eksem-

pelvis klageadgang og forsikringsdækning.  

 

Dette rammer både forbrugeren og den privat-

person, der stiller egne ydelser eller produkter 

til rådighed. 

 

Løsningsforslag: 

Politikerne i Danmark skal  

Ændre den nuværende lovgivning, så forbru-

gerne og de private, der stiller egne ydelser 

eller produkter til rådighed, sikres klare rettig-

heder. 

 

Sikre klageadgang for både forbrugere og de 

private, der stiller egne ydelser eller produkter 

til rådighed.  
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 Forbrugerrådet Tænk mener, at 

 

 Den nuværende lovgivning skal revideres, så den beskytter forbrugerne.  

 Både forbrugeren og den privatperson, der stiller sine egne ydelser eller egne produkter til rådig-

hed, skal have adgang til at klage til et godkendt ankenævn. 

 Det bør være et lovkrav, at både forbrugere og privatpersoner, der stiller deres egne ydelser til 

rådighed, skal være dækket af forsikringer og garantier, når det går galt.  

 Professionelle mellemled skal gøres ansvarlige, når de har en aktiv rolle og/eller har en økonomisk 

interesse.  

 Forbrugere skal ikke vildledes om miljømæssige gevinster ved deleøkonomiske forretningsmodel-

ler, der ikke er belæg for. 

 Forbrugere skal ikke uden at vide det støtte op om deleøkonomiske forretningsmodeller, som de af 

etiske årsager ikke ønsker at deltage i. 

  



 

 

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. 

Indføre et lovkrav om, at begge parter er dæk-

ket af forsikringer/garantier, så de ikke risike-

rer at havne i uheldige økonomiske situationer.  

 

Gøre professionelle mellemled (platforme på 

nettet) ansvarlige, når de har en aktiv rolle 

og/eller har en økonomisk interesse. Platforme 

bør ikke, som i dag, kunne løbe fra ansvaret 

ved blot at sige, at de er ”formidlere”. 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorjurist Maria Liljeqvist, mali@fbr.dk / 7741 7727, eller vicedirektør Vagn Jelsøe, vj@fbr.dk / 2280 

6106. 

 

 

 

Faktaboks  

 

Deleøkonomi er et økonomisk princip, hvor privatpersoner deler, bytter, lejer eller køber opgaver og 

varer af hinanden.  

 

En platform er en deleøkonomisk tjeneste på nettet, der formidler de varer og tjenester, som privat-

personer ønsker at dele eller udleje til andre privatpersoner: fx Airbnb, GoMore, Boatflex mv. 

 

 Hver femte dansker deltager i deleøkonomien. Det svarer til 19 pct. af befolkningen eller ca. 

800.000 personer mellem 16-74 år1.  

 Der er flere, der benytter sig af deleøkonomiske tjenester, end der udbyder dem.  

 For de danskere, der har brugt deleøkonomiske platforme, er det især forventningen om en øko-

nomisk gevinst og let tilgængelighed til de ønskede produkter og tjenesteydelser, der har motive-

ret dem til at bruge platformene. 67 pct. mener, at de kan spare penge ved at bruge deleøkonomi-

ske platforme.  

 De, der er aktive i deleøkonomien, ser samtidig en række konkrete hindringer for yderligere brug 

af deleøkonomiske platforme. 60 pct. af brugerne peger på manglende tillid til den privatperson, 

der handles med, som en barriere for at bruge deleøkonomien.  

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Erhvervsministeriet: Deleøkonomien i Danmark: kortlægning af deleøkonomiens omfang i Danmark og økonomisk 

virkning af øget udbredelse af deleøkonomiske tjenester (okt. 2017). 


