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This project has focused on current market barriers to the principal on free trading with special 

regards to e-commerce. 

The current state of minimum directives on the consumer legislation has created a situation with 

diverging consumer laws between the member states. 

The different set of consumer rules has caused a situation with limited consumer confidence, 

because the consumer only has knowledge about the homestat’s law, and doesn’t have the necessary 

confidence in foreign legislation. 

To improve the market condition and remove the barriers, the European Commission put forth a 

proposal to fully harmonize the consumer legislation within the EU. 

This proposal and its potential effects on the market has been the object of this paper. 

Under the current market frames, consumers kept to their homemarkets, and thus companies were 

able to segment their core areas of business, and thereby discriminate between buyers.   

 

The main argument for the proposal is that by completely harmonizing the consumer rules, the 

consumer confidence will follow, and this will create incentives for the consumers to do more e-

commerce trading across the borders.  

Even though this may be a realistic target for the proposal, it will also have other, more negative, 

consequences. Among these consequences are the removal of the member states’ legislative powers, 

and a lower standard of protection for some consumers.  

 

Furthermore, the proposal is lacking an essential element regarding enforcement. It is the member 

states’ responsibility to make the necessary precaution to ensure enforcement.     

These measurements vary a lot between the member states, and if the consumer is not aware of 

these enforcement measures, not only in the homestat, but also in the state where the transaction is 

made, this will cause another barrier to the free market. 

Because of this lack, the proposal still doesn’t create the necessary consumer confidence, and 

therefore the proposal will not have the desired effect on the free market for e-commerce. 

 

 

 

Kap. 1 
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Indledning 
  

Formålet med det Europæiske Fællesskab er stræben efter et åbent marked. Markedsbarrierer søges 

nedbrudt, så handlen kan flyde så let, som muligt, på tværs af grænserne. 

 

Virksomheder opererer på markedet med det hovedformål at afsætte deres produkter, og en vigtig 

aktør på markedet er derfor forbrugerne. Forbrugernes tillid til markedet og udbyderne er derfor 

vitalt for at markedet kan fungere optimalt. 

Udviklingen af internettet og e-handel har åbnet for nye distributionskanaler, og er et vigtigt 

redskab, som giver virksomhederne mulighed for at nå forbrugerne i et andet land direkte, udenom 

alle mellemleddene, og uden at de er nødsaget til at oprette en filial, agentur eller lignende fysisk 

repræsentation i relevante medlemsstater.   

 

Den potentielt stigende grænsehandel kan medføre nye udfordringer og konflikter.   

Øget forbrugertillid indenfor hele EU-området vil derfor være ønskværdigt.  

Medlemsstaternes regulering af forbrugerbeskyttelse er baseret på EU-direktiver, hvilket har 

påbegyndt ensretningen af reglerne til en vis grad. Eftersom langt de fleste af disse direktiver 

indeholder minimumsstandarder, har de enkelte medlemsstater haft fri mulighed for at indføre 

strengere regler end foreskrevet i direktiverne. Medlemsstater har implementeret reglerne 

forskelligt, hvilket har skabt en tilstand med divergerende lovgivninger indenfor forbrugerområdet.  

En komplet harmonisering af forbrugerbeskyttelsen er således ikke gennemført på nuværende 

tidspunkt.  

Afvigelsen opstiller markedsbarrierer for både virksomheder og forbrugere, og det afholder p.t. 

både forbruger og virksomhed fra at handle på udenlandske markeder. 

På baggrund af den nuværende situation og EU's løbende ønske om at forbedre 

markedsbetingelserne, for både forbruger og virksomhed, udarbejdede kommissionen en grønbog 

om den samlede consumer aqcuis1 og hvorledes denne kan udvikles fremover.   

Kommissionen finder i denne rapport, at de mange nye teknologier har skabt øget behov for en 

revidering af reglerne om forbrugerbeskyttelse indenfor EU.2 

Som resultat af grønbogen fremlagde kommissionen i oktober måned 2008 et nyt forslag til direktiv 

om forbrugerrettigheder.3  

                                                 
1 Grønbog  om gennemgang af forbrugerlovgivningen, KOM(2006) 744, s. 3.  
2 Grønbog  om gennemgang af forbrugerlovgivningen, KOM(2006) 744, s. 6. 
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Dette nye direktiv, er til forskel fra de nuværende direktiver, et maksimumsdirektiv, hvilket betyder 

at ved en eventuel vedtagelse, vil samtlige medlemsstater være tvunget til at følge direktivet, og der 

vil ikke være mulighed for at lovgive hverken over eller under dette direktivs bestemmelser.  

 

Problemstilling 

 

Det grundlæggende formål med det europæiske fællesskab er at forbedre samarbejdet mellem de 

europæiske lande.4 Særligt er der fokus på det økonomiske aspekt, og forbedring af det frie marked, 

og derved konkurrencevilkårene i EU. Man sigter, for så vidt muligt, at opnå den mest optimale 

konkurrence på markedet, som i sidste ende vil komme hele samfundet til gode i form af 

velfærdsmæssig efficiens. 

For at opnå dette, er det nødvendigt at fjerne de markedsbarrierer, der kan være i mellem 

medlemslandene.  

På nuværende tidspunkt er forbrugerlovgivningen indenfor EU, den såkaldte ’consumer aqcuis’, 

baseret på flere direktiver, som hver især regulerer et område indenfor juraen, som fx 

markedsføring, garantiaspekter, fjernsalg osv. Disse direktiver er alle minimumsdirektiver, som 

derved giver de nationale myndigheder mulighed for at regulerer yderligere end direktivernes 

bestemmelser.  

Konsekvenserne af eventuel strengere regulering medfører, at reglerne på forbrugerområdet kan 

varierer fra land til land, og der eksisterer derfor talrige regelsæt mellem landene. Kendskab til 

samtlige landes regelsæt kan således være uoverskueligt at holde styr på, for både forbruger og 

virksomhed. Dette vil bevirke, at begge parter formentlig begrænser sig til bestemte områder, 

særligt de lokale markeder, hvor man i forvejen er bekendt med de relevante regler.5 De afvigende 

regelsæt vil således skabe indirekte markedsbarriere, som kan forringe konkurrencen på 

fællesmarkedet. 

 

Virksomhederne kan drage fordel af, at standarderne for forbrugerbeskyttelse er ringere i visse 

stater end andre, og derved fokusere deres aktiviteter til disse områder. Virksomheden kan opdele 

det europæiske marked, efter de geografiske landegrænser, og målrette markedsføringen mere 

specifikt mod et begrænset antal udvalgte lande.    

                                                                                                                                                                  
3 KOM (2008) 614 – directive of the European parliament and of the counsil on consumer rights. 
4 EF-traktaten art. 2, sammenholdt med art. 14, stk. 2.  
5 Consumer protection in the internal market, special Eurobarometer 298, s  
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Onlineshopping og virksomhedernes udbud af varer via e-handel, har muliggjort det for forbrugerne 

at få adgang til et større udbud af varer ved at handle med virksomheder i andre lande over 

internettet. Da der ved et forbrugerkøb, sandsynligvis, kun er tale om én enkelt handel, kan det være 

for omkostningsfuldt og besværligt for forbrugeren at tilegne sig viden om præmisserne for købet i 

det pågældende land. I stedet vil forbrugeren måske vælge at gennemføre handlen på sit lokale 

marked, muligvis til en højere pris og dårligere vilkår, og derved gå glip af den fordel, som det frie 

marked kan tilbyde.  

 

Forbrugernes mulighed for at handle med virksomheder i andre lande via onlineshopping skaber 

større konkurrence på det indre marked.  

Flere undersøgelser fra forskellige interesseorganisationer, viser adskillige tegn på, at når det 

kommer til forbrugertillid ved e-handel, eksisterer der stadig nogle barrierer, som skal overvindes. 

Situationen er i øjeblikket kendetegnet ved, at langt de fleste forbrugere holder sig til e-handel på 

deres hjemmemarked. Begrundelsen for denne begrænsning, er at forbrugeren ikke føler sig sikker 

ved at handle på tværs af grænserne med en virksomhed etableret i et andet land. Langt de fleste 

bekymringer drejer sig om levering, og at forbrugeren ikke kender sine rettigheder i tilfælde af en 

tvist.6 Det er hovedsageligt denne uvished, der afholder den almindelige forbruger fra at handle over 

nettet.  

De forskellige regelsæt giver virksomhederne en mulighed for, en form for, forumshopping, da 

virksomhederne kan vælge at fokusere deres aktiviteter, hvor der er den mest lempelige lovgivning.  

Forbrugerne, derimod, drager ikke fordel af deres mulighed for at købe varen, til den mest favorable 

pris, eller på bedre betingelser andetsteds, da de fravælger muligheden for dette. Det er denne 

ulighed af information mellem parterne i et forbrugerkøb, der vil blive undersøgt nærmere i 

nedenstående fremstilling.  

 

Samlet problemformulering. 

 

Opgavens fokus hviler på forbrugerens manglende kendskab til EU-medlemsstaternes afvigende 

regelsæt på forbrugerområdet. 

 

                                                 
6 Special Eurobarometer 298. 2008. Consumer protection in the internal market, s. 96 samt s. 100 
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Med udgangspunkt i Coase-teoremet; ’Når ejendomsrettigheder er vel-definererede og 

transaktionsomkostninger er lave, vil allokeringen af ressourcer blive efficient uanset den 

oprindelige tildeling af ejendomsrettighederne.’, hvorledes vil en vedtagelse af forslag COM (2008) 

614 herefter ændre markedsvilkårene for e-handel i EU? 

 

Sekundære spørgsmål 

 

Hvilke juridiske rammer og betingelser, skal virksomheder og forbrugere p.t. tage højde for når der 

handles på internettet indenfor EU's grænser? 

 

Hvordan udnyttes de juridiske rammer til at inddele de relevante markeder for virksomheden? 

 

Afgrænsninger, generelle kommentarer og definitioner 

 

Da der er tale om et meget bredt direktiv, som omfatter mange områder af gældende 

forbrugerlovgivning, er det nødvendigt med en naturlig afgrænsning i henhold til den aktuelle 

opgave. Der vil derfor tages udgangspunkt i Georg Jensens lancering af deres nye online-shop, og 

de mest relevante problemstillinger i den forbindelse.     

 

Georg Jensens virksomhed handler med luksus forbrugsvarer.7 Der vil derfor blive afgrænset fra at 

behandle tjenesteydelser.  

 

Primært er Georg Jensens aktiviteter forbundet med salg af produkter til forbrugere. Fokus vil 

derfor ligge på aftaleforholdet forbrugerkøb. Der vil således ligges vægt på de gældende regler 

indenfor dette område, samt hvilke regler der vil være gældende i tilfælde af, at direktivet bliver 

vedtaget, og derved bliver gældende ret. 

 

Georg Jensens produkter er primært kendetegnet ved at være luksus varer, der sælges til den 

gennemsnitlige forbruger. Hovedkernen i denne traditionsrige og historiske danske virksomhed er 

ure- og smykke-linjerne. Herudover sælges, der andre former for pyntegenstande til hjemmet, 

sølvtøj, og andre køkkentilbehør.  

                                                 
7 Se bilag 1 
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Der afgrænses derfor til disse varekategorier, hvor Georg Jensen har deres kerneaktivitet.  

 

Onlineshoppen gør det muligt for Georg Jensen at handle direkte med forbrugeren uden at skulle 

igennem alle mellemleddene. Da Georg Jensen er producent af deres egne produkter, som 

efterfølgende sælges til den endelige køber, vil det ikke være nødvendigt at skelne mellem 

producent og sælger i nærværende sammenhæng, og de to begreber vil derfor blive brugt om 

samme part igennem opgaven.  

 

En virksomhed indeholder mange forskellige facetter i henhold til den daglige drift, som økonomi, 

produktion, arbejdskraft mm, som vil påvirke virksomhedens endelige resultat. Det vil ligeledes 

være for omfangsrigt at inddrage disse aspekter, derfor fokuseres udelukkende på virksomhedens 

salgsaktiviteter rettet mod forbrugere.   

 

For den sprogmæssige variation benyttes begreberne 

sælger/virksomhed/erhvervsdrivende/producent om sælgeren vekslende gennem opgaven, 

endvidere benyttes forbruger og køber skiftevis om forbrugeren.  

 

Forbruger: 

  

E-handelsloven definerer forbruger som: ’Forbruger’: En fysisk person, der ikke handler som led i 

sin handelsmæssige eller erhvervsmæssige virksomhed, jf. e-handelsloven § 2, nr. 5.  

 

Erhvervsdrivende: 

 

Købelovens generelle definition af forbrugerkøb indeholder en definition af, hvornår en part er 

erhvervsdrivende. Loven definerer således en erhvervsdrivende som; ’… en erhvervsdrivende, der 

handler som led i sit erhverv,…’jf. kbl § 4a, stk. 1.  

 

 

 

E-handel: 
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’Enhver tjeneste, der har et kommercielt sigte, og som leveres online på individuel anmodning fra 

en tjenestemodtager.’jf. e-handelsloven § 2, nr. 1. 

 

 

Metode 

 

Opgaven vil primært have en teoretisk tilgang, hvor der tages udgangspunkt i nuværende retsakter, 

og den markedstilstand, som der dannes på baggrund heraf. For at belyse hvorledes en virksomhed 

kan agerer indenfor disse juridiske rammer, benyttes Georg Jensens onlinebutik løbende, som 

model for problemstillingen. Georg Jensen vil således stå for de empiriske data, som inddrages i 

gennem analysen, samt markedsundersøgelser af forbruger- og virksomhedsforhold. 

 

Den juridiske analyse følger den generelle retsdogmatik. Den vil således tage sit afsæt i lovtekster, 

hvor der inddrages både nationale love samt EU regulativer. Der vil være tale om både civil- og 

offentligretlige discipliner og sammenspillet i mellem disse, i henhold til samlet gældende 

forbrugerlovgivning. Endvidere inddrages der retspraksis, hvor det i denne forbindelse vil være 

mest relevant at benytte praksis fra Forbrugerklagenævnet, på trods af at disse kendelser ikke er 

eksigible på nuværende tidspunkt.8 

Herudover vil retningslinjer fra diverse instanser bidrage, som fortolkningsbilag ved visse aspekter. 

 

Det økonomiske afsnit er baseret på den rets-og kontraktøkonomiske disciplin, hvor relevante 

teorier benyttes til belyse den konkrete problemstilling, samt til at analysere hvorledes 

problemstillingen er søgt løst. Den primære teori, som benyttes vil være adverse selection-

problematikken i henhold til principal/agent-teorien. 

Herudover skal forbrugerrettighedsdirektivet ligeledes ses i lyset af disse teorier.   

 

Juridisk struktur og metode 

 

Nedenstående analyse af de juridiske betingelser, som virksomheden er forpligtiget til at agerer 

under, vil tage udgangspunkt i en kronologisk opstilling.  

                                                 
8 Der er dog fremlagt forslag til ændring af dette, hvilket formentligt vil betyde at forbrugerklagenævns afgørelser bliver 
direkte bindende i løbet af 2010. 
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De juridiske rammer gennemgås, hvorefter Georg Jensens online butik inddrages som konkret 

eksempel på de udfordringer en virksomhed vil stå overfor i henhold til nærværende 

problemstilling.  

Det umiddelbare overblik opnås ved at inddele salgsprocessen i tre faser:  

Ex ante køb (virksomhedens markedsføring aktiviteter) – selve købet, hvor parternes ydelse 

skitseres – samt ex post, forhold, der opstår, efter købet er gennemført og afsluttet.  

Under hver fase forekommer forskellige facetter, som virksomheden skal iagttage ved salg til 

forbrugere over internettet.  

 

Den generelle gennemgang af den danske lovmæssige situation på forbrugerområdet, vil primært 

være i fokus i gennem opgaven for at skitsere den nuværende situation.    

Den ovenstående gennemgang er baseret på dansk ret, med inddragelse af EU-ret, der hvor dette vil 

være relevant.  

Eftersom der er fokus på e-handel indenfor EU, vil det være nødvendigt at udvide analysen til også 

at omfatte aspekter vedrørende denne problemstilling.  

Det vil gennemløbende være nødvendigt at foretage en komparativ analyse mellem Georg Jensens 

danske onlineshop og den britiske. Således vil problemstillingen belyses yderligere i henhold til en 

konkret situation og virksomhed, som den nuværende juridiske tilstand vil have indflydelse på. 

Da www.georgjensenstore.co.uk (herefter gj.co.uk) inddrages løbende i den generelle juridiske 

analyse, vil det være nødvendigt også at inddrage engelsk ret.  

 

Indledningsvis redegøres for de forskellige juridiske discipliner, som vil være relevant at inddrage 

under analysen. 

 

Ex ante salgsaspekter: 

 

Virksomhed markedsfører sig til forbruger, og der foretages reklamering, hvorunder virksomheden 

pålægges oplysningspligt op til selve aftaleindgåelsen. Analysen opstilles punktmæssigt herefter. 

Under hvert punkt skal der tages højde for en række forhold. De relevante forhold reguleres primært 

af markedsføringsloven, med henblik på god markedsføringsskik og tydelig tilkendegivelse af 

reklame. Endvidere inddrages aspekter omkring e-handel. Yderligere inddrages overvejelser, som 

leveres af litteraturen samt forbrugerombudsmandens retningslinjer og ICC-reklamekodeks. 
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Et afsluttende element angående virksomhedernes markedsføring, vil være oplysningskravene, som 

er reguleret markedsføringsloven samt forbrugeraftaleloven. 

 

 

Aftalen:     

 

Denne del af analysen tager sit afsæt i det egentlige aftaleforhold. Det vil således være hver parts 

ydelse, der vil være i fokus.  

Først kigges der nærmere på aspekterne omkring selve aftaleindgåelsen. Denne del af analysen er 

primært reguleret i e-handelsbestemmelserne samt forbrugeraftaleloven. 

 Efterfølgende vurderes parternes ydelser i henhold til aftalen, og her vil det umiddelbart være 

direktivet om visse aspekter ved forbrugerkøb og herefter købeloven, der har relevans.  

Herudover inddrages forskellige Forbrugerklagenævns afgørelser, som eksempler på fortolkningen i 

forskellige situationer. 

 

Ex post aspekter ved aftalen 

 

Indledningsvis gennemgås situationen for risikoens overgang, bevisbyrdeforhold og 

formodningsreglen. 

Denne del af analysen beror hovedsageligt på købelovens samt forbrugerkøbsdirektivets 

bestemmelser, og det vil således være disse love som inddrages. 

Også under dette punkt inddrages der FKN-afgørelser, til nærmere skitsering af reglen i praksis.  

 

Lovvalgsaspekter 

 

Her vil det primært være Rom-konventionen, som er relevant, og omfatter disse forhold. 

 

Økonomisk metode og struktur 

 

Analysen vil tage sit afsæt i Coase-teoremet, og de underliggende antagelser heri. 
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’Når ejendomsrettigheder er vel-definererede og transaktionsomkostninger er lave, vil allokeringen 

af ressourcer blive efficient uanset den oprindelige tildeling af ejendomsrettighederne.’ 9 

Relevante præmisser, som der skal tages stilling til i analysen vil være: 

  

- Internettet og det frie marked bør skabe markedsomstændigheder for at dette kan opfyldes. 

- Forbrugerkøb går ud fra at parternes forudsætninger for aftaleindgåelsen varierer. 

- Minimumsreguleringen har skabt divergerende lovgivning af forbrugerbeskyttelse indenfor 

det fri marked. Dette har desværre nogle konsekvenser, som i udgangspunktet skaber 

markedsbarrierer, og efterfølgende transaktionsomkostninger. 

 

Der opstilles et afsnit, indeholdende følgende emner: 

 

Asymmetrisk information 

 

Parternes (sælger og køber) forudsætninger skal undersøges yderligere, da resultatet heraf vil belyse 

markedsbarriererne og begrænsningerne heraf yderligere.  

Analysen tager sit afsæt i adverse selection-teorien. 

 

I udgangspunktet benyttes Akerloffs lemon-problematik til at belyse selve problemstillingen med 

divergerende regelsæt. 

I stedet for biler, vil det være Georg Jensens produkter der handles. Da der ikke kan være megen 

tvivl om kvaliteten af selve produkterne, som det er tilfældet med bilerne, vil det være de tilknyttede 

købebetingelser, der vil skabe en konflikt ligeledes med bilerne.  

 

Den opportunistiske adfærd vil primært vise sig, fra virksomhedens side i henhold til denne opgave, 

da det antages at det er her der vil være overlegen viden.  

Adverse selection og moral hazard er de primære begreber, der underbygger opportunistisk adfærd. 

Problemstillingen henvender sig mod adverse selection konflikten, og det vil dermed være denne 

som skal analyseres tættere i denne opgave. 

 

                                                 
9 Eide (2003) (71) 
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Adverse selection-problematikken kan søges løst ved forskellige tiltag. Umiddelbart vil det ikke 

være de implicerede parter i forbrugerkøbet, som aktivt foretager disse tiltag.  

Derimod forekommer der statslig indblanding på markedet, i form af lovgivning og regulering, hvor 

det vil være behov for særlige beskyttelseshensyn.  

 

Vedtagne love og reguleringer, som er indført som løsning på adverse selection-problemstillingen, 

som vil være gældende ved forbrugerkøb, skal således analyseres nærmere i lyset af 

signaleringselementet i adverse selection.  

 

Afslutningsvis inddrages aspektet omkring diskrimination, i henhold til virksomhedens opdeling af 

markederne.  

 

Transaktionsomkostninger: 

 

Dette aspekt skal inddrages, som en væsentlig faktor til, at Georg Jensen kan opretholde den 

nuværende model opdeling af de nationale markeder. 

Barrieren, som transaktionsomkostninger kan udgøre for den svage part, forbrugeren vil forhindre 

denne i at tilegne sig den nødvendige information, og opnå den mest optimale handel. 

Der skal særligt kigges på aktivspecificitet, frekvens og begrænset rationalitet. 

 

Metode integreret afsnit 

 

Det integrerede afsnit behandler selve forslaget til et samlet forbrugerrettighedsdirektiv, både fra et 

juridisk og økonomisk perspektiv. 

Der foretages en komparativ analyse mellem væsentlige gældende regler og direktivets forskrifter, 

samt en nærmere analyse af totalharmoniseringsaspektet. 

De økonomiske forhold behandles stadig i lyset af adverse selection-teorien, og tager stilling til 

hvorledes en fuldharmonisering af reglerne kan udligne den asymmetriske information mellem 

aftaleparterne, og derved påvirke konkurrencevilkårene.   
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Efterfølgende tages der stilling til, i hvilken grad direktivet, i praksis, vil ændre markedstilstanden. I 

den forbindelse vil håndhævelseselementet inddrages, og have betydelig værdi for forbrugerens 

mulighed for at påberåbe sig de beskyttelsespræceptive regler. 

Analysen behandler ligeledes baggrunden for mangelsbeføjelser, hvilket vurderes i lyset af teorierne 

om erstatning.  

 

 

Case: Georg Jensen 

 

For at gøre analysen mere praktisk anvendelige, vil der gennem analysen inddrages eksempler fra 

Georg Jensens onlinemodel. Dette vil også være brugbart, da man i så fald får begrænset 

produktområdet.  

Primært fokuseres der kun på Georg Jensens danske og engelske webshops i gennem analysen, da 

det er disse regelsæt, som inddrages i den komparative analyse. Dog, inddrages også 

www.georgjensen.com/europe (herefter gj.com/eu), som står for det resterende EU marked.  
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Kapitel 2 - Førkøbsprocessen i juridisk perspektiv. 

 

Indledning 

 

Virksomhedens primære mål er at få afsat sine produkter til forbrugeren. Det er derfor essentielt at 

virksomheden formår at skabe bevidsthed om sine produkter og derved nå ud til potentielle købere. 

Opsøgende og aktiv markedsføring er derfor en fundamental del af virksomhedens aktiviteter. 

Virksomhedens økonomiske målsætning vil primært være at optimere sin indtjening, hvilket opnås 

ved at sælge så meget som mulig til den mest optimale pris. Produkter henvender sig ikke altid til 

samtlige grupper af købere. Virksomheden vinder derfor på at få fastlagt deres målgruppe, for 

derved at målrette markedsføringen mod de mest potentielle kunder.  

Bestilling af en vare over internettet indebærer at køberen leverer nødvendige persondata. Georg 

Jensens onlinebutik giver mulighed for, man kan oprette en konto eller bare foretage enkelt køb. 

Via selve købsprocessen, skal køber give tilladelse til at Georg Jensen lagrer og benytter 

oplysningerne i visse sammenhænge. Blandt andet vil dataene blive analyseret i en statistisk 

forbindelse med det formål at få fastlagt en tendens af hvem køberne er og hvor de kommer fra. 

Derved identificeres en realistisk målgruppe for Georg Jensen.10 

 

Forbrugerbeskyttelsen skal stadig iagttages, og der er derfor visse begrænsninger for, hvad en 

virksomhed kan tillade sig i forbindelse med markedsføringen. Samtidig er der opstillet visse krav 

til oplysninger, der skal gives til forbrugeren, så denne kan foretage en kvalificeret beslutning på en 

saglig baggrund.  

Målsætningen om det indre, frie marked udmønter sig også på markedsføringsområdet. National 

dansk ret samt EU-direktiverne har taget stilling til disse forhold, og skal derfor inddrages under 

nærværende analyse.  

Ensretning af reglerne på dette område er forsøgt nået med vedtagelsen af direktivet om urimelig 

handelspraksis, som gælder sideløbende med andre relevante love og direktiver for e-handel.11  

Georg Jensen udøver erhvervsmæssig aktivitet indenfor EU, som også indebærer en del 

markedsføringshandlinger.  

 

 
                                                 
10 Se bilag 2 
11 Direktiv (2005/29/EF) om urimelige handelspraksis, præambel nr. 2. 
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Markedsføringen 

 

Den primære regulering af virksomheders markedsføring, indenfor det danske territorium, er 

markedsføringsloven. Denne lov fastsætter rammerne for hvilke midler og metoder, der er tilladt for 

en virksomhed at benytte i sin markedsføring af virksomhedens produkter. Loven er ikke absolut, 

og der er flere bestemmelser, som lægger op til fortolkning i konkrete sager. Markedsføringsloven 

finder anvendelse på både privat og offentlig virksomhed, i den udstrækning, der udbydes varer og 

tjenesteydelser på markedet, jf. mfl § 2.  

Herefter vil markedsføringsloven finde anvendelse på Georg Jensens markedsføringsmæssige 

aktiviteter indenfor Danmark.12 Dette afskærer dog ikke forbrugerens ret til at påberåbe sig egne 

beskyttelsespræceptive regler.13 

Udgangspunktet for gj.com.dk vil være dansk ret. Der vil ikke umiddelbart være anledning til 

lovvalgskonflikter ved denne onlinebutik, eftersom leverandøren og modtageren agerer indenfor 

samme territorium. Lovvalgskonflikter vil umiddelbart være mere relevant for gj.com/eu.14 Da 

lovvalgsspørgsmålet er forholdsvist komplekst, vil dette blive behandlet yderligere senere i 

analysen.    

 

Generalklausulen 

 

Markedsføringslovens bestemmelser om regulering af virksomheders adfærd på markedet, tager 

udgangspunkt i den essentielle generalklausul. 

Generalklausulen i markedsføringsloven foreskriver, at virksomheder skal overholde god 

markedsføringsskik, jf. mfl § 1.  

Umiddelbart fastsætter god markedsføringsskik et niveau for en retlig standard, som 

virksomhederne skal sørge for at overholde. Der lægges således op til vurdering af hvilke 

adfærdsnormer, der bør gælde for virksomheders markedsføringsaktiviteter. Begrundelsen for den 

forholdsvis vage formulering af bestemmelsen, er at der tale om regulering af et område, som er i 

                                                 
12 Det vil ikke være nødvendigt at tage yderligere stilling til forholdet omkring offentlig virksomhed og tjenesteydelses-
aspektet. 
13 Jf. bilag 1 i e-handelsdirektivet 2000/31/EF 
14 Georgjensen.com er den webshop, som står for de grænseoverskridende handler 
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konstant udvikling, og derfor bør kunne tilpasses efter tidens tendenser.15 Der er således tale om en 

dynamisk bestemmelse.16  

Den gode markedsføringsskik ligger op til en afvejning mellem forskellige hensyn til aktørerne på 

markedet; virksomhederne, forbrugerne og almene samfundsinteresser.17 Hensynet til forbrugeren 

vil bero på en vurdering af markedsføringens mulige krænkelse af personlig integritet, privatlivets 

fred eller kan være aggressiv, udnyttende eller generende.18  

Herudover kan man finde yderligere fortolkningsbidrag i internationale samarbejdsaftaler, hvor 

særligt ICC-kodekset vil have relevans i denne analyse. Kodeksets formål er at fastlægge nogle 

retningslinjer for hvorledes virksomheder skal iagttage ansvar og offentlig tillid til markedet. Det 

primære formål med kodekset er at sørge for virksomheders kommunikation til forbrugerne er 

troværdig.19 Ifølge kodekset skal reklameringen være lovlig, ærlig og sandfærdig.20 Virksomheden 

skal overholde princippet om fair konkurrence, samt ikke overtræde almindelige normer for socialt 

ansvar og professionalisme. 

 

Generalklausulen supplerer markedsføringslovens specialbestemmelser. Specialbestemmelserne 

rammer mere præcist. Situationer der falder udenfor specialbestemmelserne, vil kunne samles op af 

generalklausulen, og derved stride mod god markedsføringsskik.  

 

Vildledning, herunder tydelig tilkendegivelse af reklame. 

 

Markedsføring er et væsentligt aspekt af virksomheders økonomiske aktiviteter. Det er her 

kontakten til forbrugeren etableres, og det er på denne måde virksomheden kommunikere til 

potentielle købere. Virksomheden søger at formidle et budskab omkring, hvorfor man, som 

forbruger, skal rekvirere lige netop deres produkt.  

Forbrugeren skal kunne regne med saglighed og korrekthed i disse informationer, og dermed have 

tillid til de budskaber, der formidles. Behov for begrænsninger og rammer, er derfor vigtige for det 

frie marked. Medlemsstaterne har hver især gennemført regulering af virksomheders markedsføring. 

Reguleringen varierer en del mellem de enkelte lande, hvilket har skabt øget behov for en 

                                                 
15 Betænkning nr. 1457, 2005. Betænkning om markedsføring og prisoplysninger, s. 58. 
16 Kristoffersen (2008). 
17 Møgelvang (2007) (s. 29) 
18 Møgelvang (2007) (s. 32) 
19 ICC’s reklamekodeks 2006, s. 9. 
20 ICC’s reklamekodeks 2006, art. 1. 
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ensretning af dette retsområde.21 På den baggrund blev bestemmelserne om forbud mod urimelig 

handelspraksis vedtaget i 2005. Direktivet fastsætter, hvad der karakteriserer urimelig 

handelspraksis, og i hvilken forbindelse disse strider mod bestemmelserne om god skik på området. 

Vildledende og urigtige angivelser indeholdt i den erhvervsdrivendes markedsføring er en 

overtrædelse af markedsføringsloven, jf. mfl § 3. Virksomhedens reklame må ikke være egnet til at 

forvride modtagerens økonomiske adfærd på markedet. Da forbrugerkøb er i fokus her, vil 

modtageren af en reklame være forbrugeren. Direktivet om urimelig handelspraksis’ 

anvendelsesområde omhandler former af handelspraksis, der er egnet til at påvirke forbrugeres 

transaktionsbeslutninger.22 Direktivet fastlægger herefter, hvornår der er tale om en forbruger, og 

hvilke kriterier, der benyttes til vurderingen heraf. Definitionen af forbruger lyder: ’en fysisk 

person, der i forbindelse med en af dette direktiv omfattet handelspraksis ikke udøver virksomhed 

som handlende, håndværker eller industriudrivende eller udøver et liberalt erhverv’, jf. art. 2, litra 

a. 

Herefter følger at begrebet fortolkes, som en almindelig oplyst, rimeligt opmærksom og 

velunderrettet forbruger. Der skal tages hensyn til sociale, kulturelle og sproglige forhold.23 

Markedsføringsloven fastlægger de offentligretlige rammer for gode markedsføringsformer. Den 

offentligretlige bestemmelse suppleres af dens civilretlige modstykke i købelovens § 76, stk. 1, nr. 1 

og 2, med hensyn til vildledende eller ukorrekte oplysninger. 

Sondringen mellem den offentlige og den civilretlige regulering beror på markedsføringens 

egnethed til at påvirke efterspørgsel og selve kausaliteten af den enkelte markedsføring. 

Markedsføringsloven vil være aktuel i situationer, hvor markedsføringen potentielt kan have 

indvirkning på efterspørgslen. Konkrete hændelser, hvor forbrugeren aktivt har taget en 

transaktionsbeslutning på baggrund af en reklame, som efterfølgende viser sig at være mangelfuld 

eller vildledende, og derved har givet forbrugeren et ukorrekt indtryk af aftalen, vil udløse 

kontraktretlige misligholdelsesbeføjelser.24 

 

Med hensyn til casen i opgaven, vil der som udgangspunkt ikke være tvivl om Georg Jensens 

hensigt med deres hjemmeside og onlineshoppen. Virksomheder benytter i stor stil internettet til at 

promovere deres produkter og øge omsætningen. Den almindeligt oplyste, rimelige opmærksomme 

                                                 
21  Direktiv om urimelig handelspraksis, dir. 2055/29/EF, præambel nr. 3. 
22 Direktiv om urimelig handelspraksis, dir. 2005/29/EF, præambel nr. 7. 
23 Direktiv om urimelig handelspraksis, dir. 2005/29/EF, præambel nr. 18. 
24 Kristoffersen (2008) (s. 84) 
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og velunderrettede forbruger må kunne forventes at være i stand til at gennemskue virksomhedens 

kommercielle hensigt, når man går ind på en virksomheds egen hjemmeside.  

 

Vildledning kan også forekomme, hvor den erhvervsdrivende giver mangelfulde eller forkerte 

oplysninger om forbrugerens retsstilling. Således skal forbrugerens rettigheder fremgå korrekt, og 

må ikke være misvisende i forhold til købelovens beskyttelsespræceptive regler.25 

Georg Jensens onlineshop indeholder informationer om handelsbetingelserne for køb af varer over 

hjemmesiden, og de heraf tilhørende forbrugerrettigheder.26 Det forudsættes, at forbrugeren 

accepterer betingelserne inden købet gennemføres.   

Herudover opstilles købsprocessen punkt for punkt. Der skabes derved overblik for forbrugeren, der 

let kan se hvordan købet foregår. Endvidere indeholder handelsbetingelserne information om 

hvornår en bestilling ses som endeligt gennemført, leveringsforhold og hvor man skal henvende sig 

ved en reklamationssag. 

Indholdet af oplyste priser på aktuelle produkter, der kan købes via onlinebutikken, samt eventuelle 

forsendelsesomkostninger er specificeret nærmere under dette punkt.  

Som foreskrevet i retskilderne indeholder betingelserne også nærmere specificering af 

fortrydelsesretten, og kriterierne for udnyttelsen heraf.27  

 

Et andet aspekt af vildledningsforbuddet omhandler klar identificering af reklame.  

Reklame henvendt til forbrugere skal tydeligt identificeres som sådan, jf. mfl. § 4. Dette fremgår 

som udgangspunkt af princippet om god markedsføringsskik i lovens generalklausul. Modsatte 

tilfælde vil kunne forlede forbrugeren til at indgå en aftale, som han egentlig ikke ønskede og under 

falske forudsætninger. Forbrugeren skal være sikret gennemsigtighed af det kommercielle formål, 

således der ikke eksisterer nogen underliggende incitamenter.28 Brug af elektroniske midler til 

kommerciel kommunikation for at fremme afsætningen, skal fremgå som sådan.  

Herefter kan udledes at virksomhedens markedsføringsmetoder ikke må være egnet til at forvride 

forbrugerens økonomiske adfærd.29 Heraf følger dermed, at reklame skal være tydelig, så der ikke 

                                                 
25 Kristoffersen (2008) (s. 133) 
26 Se bilag 2 
27 Se bilag 2 
28 ICC retningslinjer om markedsføring og reklamering ved brug af elektroniske midler, art. 4.    
29 Direktiv om urimelig handelspraksis, dir. 2005/29/EF, art. 5. 
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sker misforståelser eller anden indflydelse på forbrugerens adfærd. Det følger af de nordiske 

forbrugerombudsmænds retningslinjer for området.30 

 

Formålet med Georg Jensens onlineshops er afsætning af deres produkter. Som nævnt ovenfor bør 

forbrugeren kunne gennemskue dette, når hjemmesiden besøges. Der kan ikke sås tvivl om 

hjemmesidens hensigt med at fremme salget af Georg Jensen varer, hvilket ses af websidens 

overskrift ’Georg Jensen Online Butik’.31 Ordet ’butik’ giver en tydelig tilkendegivelse af 

hjemmesidens kommercielle formål. 

Heraf konkluderes, at Georg Jensen umiddelbart overholder kravet om god markedsføringsskik 

samt undgår vildledende angivelser.   

 

Oplysningskrav 

 

Behovet for information er fremtrædende ved forbrugerkøb over nettet. Køberen skal have 

mulighed for at træffe beslutning om aftaleindgåelse på baggrund af saglige og relevante 

informationer. Der skal kunne skelnes mellem reelle oplysninger og rene salgsfremmende 

argumenter, der har ren kommerciel intention. Sælgeren er derfor forpligtet af en loyal 

vejledningspligt i deres erhvervsmæssige aktiviteter overfor køberen.  

Først og fremmest er sælgeren pålagt at give oplysninger om varens karakter og egenskaber, jf. mfl. 

§ 7, der også pålægger virksomheden en pligt til at levere en fyldestgørende brugsvejledning, hvor 

dette vil være nødvendigt.32 Oplysninger om varens karakter og egenskaber skal, som 

udgangspunkt, gives inden aftaleindgåelsen. Oplysninger omkring tekniske aspekter og hvorledes 

produktet benyttes, vil umiddelbart ikke være nødvendigt at levere før, men i stedet via 

brugsanvisningen.33  

Der gælder både en offentlig- og civilretlig loyal oplysningspligt i henhold markedsførings- og 

købeloven.34 Bestemmelserne indeholder ikke nogen udtømmende liste over hvilke informationer, 

forbrugeren skal gives inden aftaleindgåelse.  

Salg via fjernsalg, og dermed internettet, skaber øget behov for verificering af den 

erhvervsdrivende.  

                                                 
30 Se bilag 8 
31 http://www.georgjensenstore.dk/  
32 Kravet om brugsanvisninger vil ikke blive behandlet yderligere i denne opgave. 
33 Kristoffersen (2008) (s. 179) 
34 Markedsføringsloven § 7 og købeloven § 76, stk. 1, nr. 1-3. 
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E-handelsdirektivet indeholder også en generel oplysningspligt, jf. art. 5, hvor fjernsalgsdirektivet 

stiller krav om forudgående oplysninger, jf. art. 4. Den generelle oplysningspligt, der følger af e-

handelsdirektivet er gennemført i § 7 i e-handelsloven. Disse bestemmelser indeholder en række 

konkrete informationskrav, som den erhvervsdrivende skal give inden købet. Der er primært tale om 

sælgers navn, fysiske adresse, kontaktinformationer, eventuel optagelse i handelsregister samt cvr-

nummer, jf. e-handelsloven § 7. Endvidere stiller fjernsalgsdirektivet krav om varens vigtigste 

egenskaber, vilkår om levering og omkostninger herved samt indholdet af fortrydelsesfristen, jf. 

fjernsalgsdirektivets art. 4, der er gennemført i forbrugeraftalelovens § 11. Herudover er der 

selvsagt også visse oplysningskrav til prisangivelser.  

 

Den offentligretlige regulering af prismærkning er indeholdt i markedsføringslovens § 13, der 

fastlægger, at prismarkering skal ske klart og tydeligt. Denne bestemmelse er teknologineutral, 

hvilket betyder e-handel også er omfattet af bestemmelserne.35  

Endvidere, skal priser fremgå klart og tydeligt, det skal være en samlet pris, der inkludere moms og 

afgifter, således at der er fuld klarhed over hvad man skal betale, jf. forbrugeraftaleloven § 11, stk. 

1, nr. 3. Ligeledes følger af e-handelsloven § 8, der er enslydende med e-handelsdirektivet art. 5, 

stk. 2, som dog ikke kræver prisen inkluderer moms og afgifter, kun tydelig tilkendegivelse om det 

er inkluderet eller ej.  

Heraf følger at en virksomhed, der udfører erhvervsmæssig aktivitet over internettet, skal informere 

om prisen på en given vare, så denne fremstår klar og tydelig, indebærende samtlige relevante 

afgifter, der er direkte tilknyttet varen.  

Leveringsomkostninger o.l. skal klargøres inden aftalen endeligt gennemføres. Køberen skal 

dermed have mulighed for at kende den fulde pris af e-handlen inkl. Leveringsomkostninger. Disse 

kan dog sagtens opstilles hver for sig på den endelige faktura.  

 

Georg Jensen 

 

De to hjemmesider, som er i fokus, leverer generelt de samme informationer i forbindelse med 

oplysningspligten.  

Både gj.com/dk og gj.co.uk indeholder oplysninger omkring aftaleindgåelsen, prisforhold samt 

fortrydelsesretten.36 Umiddelbart fremstår oversigten over selve købsprocessen en del mere 

                                                 
35 Kristoffersen (2008) (s. 236) 
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overskuelig på den danske webside, i og med denne er opstillet i punktform. Den engelske side er 

skrevet ud i fuld tekst.37 

Begge hjemmesider sikrer 14 dages returret, hvilket er en forbedring for de engelske forbrugere, i 

forhold til engelsk ret, som kun forskriver 7 dage i henhold til fjernssalgsdirektivet, overført til 

consumer protection regulations 2000, reg. 10. 

Herudover må begge sider vurderes til at opfylde oplysningskravene, som fremsat af både EU og 

nationale retsakter, da der af hjemmesiderne fremgår oplysninger angående fysisk etableringssted, 

kontaktoplysninger samt priser på produkterne.38 

 

En væsentlig forskel mellem de to webshops, er angivelserne af priser, og i hvilken grad de er 

bindende for virksomheden. 

Ifølge dansk ret er priser på hjemmesider bindende, når der kan foretages et køb direkte over 

hjemmesiden, som det er tilfældet med gj.com/dk. Såfremt, der forekommer fejl i den forbindelse, 

vil det således være Georg Jensen, som må påtage sig risikoen herfor, og dermed også bære et 

umiddelbart tab. 

I modsætning hertil indeholder den engelske webshop et forbehold for sådanne fejl. Forbeholdet 

giver gj.co.uk mulighed for at påberåbe sig prisfejl angivet via webshop, og der fastholde retten til 

ikke at være bundet af sådanne fejl.39  

gj.co.uks mulighed for at tage dette forbehold, kan medføre en reduceret sikkerhed for engelske 

købere, i forhold til danske, da man ikke kan føle sig lige så sikker på den angivne pris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  
36 Se bilag 3 og 2 
37 Se bilag 3 
38 Se bilag 4, bilag 5, bilag 6  
39 Bilag 3 
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Kapitel 3 - Selve købet    

 

Efter den erhvervsdrivende har redegjort for aftalens vilkår og oplysningerne herved, skal 

forbrugeren tage stilling til om denne vil indgå i en købsaftale. Beslutningen vil bero på en samlet 

vurdering af det ønskede produkt, prisen for produktet samt betingelserne tilknyttet salgsaftalen. 

Internettet øger antallet af udbydende sælgere. I det konkrete eksempel er der umiddelbart tale om 

samme sælger, der ’bare’ tilbyder to forskellige salgskontrakter under henholdsvis den danske og 

engelske afdeling. Forbrugeren bør kunne vurdere de to kontrakter, og derefter vælge den mest 

optimale ud fra dennes synspunkt, men har kun mulighed for den nationale kontrakt.  

Det vil være relevant at vurdere den danske kontrakt og detaljerne heraf, samt inddrage engelsk ret 

hvor det er relevant.  

 

Orderafgivelse- og bekræftelse 

 

Indgåelse af køb via internettet er at betragte som et fjernsalg. Køber og sælger kommunikerer 

skriftligt via nettet. Sælger sørger for at levere de nødvendige oplysninger og handelsbetingelser til 

forbrugeren inden aftaleindgåelse. Informationer om købers forhold, såsom adresse for leveringen, 

betalingsmetoden og de ønskede produkter er ligeledes nødvendigt, for at sælgeren kan opfylde sin 

del af aftalen. Når køber foretager handlen, skal denne derfor opgive de nødvendige oplysninger til 

sælger inden afslutning af købet. 

Dette vil ske via en fler-trins-model, som generelt vil være fremgangsmåden på langt de fleste 

onlineshops. Fremgangsmåden kan skitseres kronologisk ved: 

Valg af varer lægges i indkøbskurv → oversigt over de valgte produkter, samlet pris (inkl. 

leveringomkostninger) → indtastning af leveringstedet og betalingsdetaljerne → endelig 

ordreoversigt med samtlige oplysninger om aftalen → endegyldig ordrebekræftelse. Under hvert af 

disse trin, vil forbrugeren have mulighed for at foretage ændringer i aftalens indhold, således at den 

endelige aftale bliver faktuelt korrekt.  

Ovenstående følger af e-handelsdirektivet art. 11, nr. 2, samt e-handelsloven § 11, hvor det 

foreskrives at tjenesteyderen skal sikre, der forefindes tekniske hjælpefunktioner, som giver 

forbrugeren mulighed for at rette i aftalen inden afslutning. 

Dette skaber sikkerhed hos forbrugeren, om at købet gennemføres på de rigtige præmisser. 
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Herefter følger en pligt for den erhvervsdrivende til at returnere en ordrebekræftelse om aftalens 

indhold, således at køberen får vished om at ordren er modtaget og anerkendt. 

De umiddelbare fjernsalgsregler fastlægger et princip om, at køber skal modtage disse oplysninger 

på varigt medium. 

Med varigt medium menes et medium, der har permanent karakter. Dette har særligt været et behov 

ved salgsmetoder, som fx telefonsalg, hvor hele aftalen indgås mundtligt, og hvor det efterfølgende 

vil være vanskeligt for køberen at dokumentere hvad der præcist er aftalt.  

Det påkræves derfor sælgeren at levere aftalebetingelserne skriftligt til forbrugeren efter købet er 

indgået, jf. forbrugeraftaleloven § 12.40 

Onlinehandel foregår ikke mundtligt, men derimod ved at sælger via digitale midler udbyder sine 

produkter på markedet. Onlinebutikker vil normalt benytte e-mails til at levere ordrebekræftelsen. 

Umiddelbart vil en ordrebekræftelse på e-mail være fyldestgørende i forhold til kravet om varigt 

medium. Køber kan gemme e-mailen på computeren i dennes hukommelse eller den kan printes ud, 

og derved bevares i fysisk form, jf. e-handelsloven § 12.41 

 

Denne fremgangsmåde sørger for der er overensstemmelse mellem parternes forventning til aftalen, 

og hvilke ydelser, parterne herefter skal præstere. 

      

Given on durable medium 

 

Engelsk ret fastlægger varigt medium ved et materiale hvorpå oplysningerne figurer, og som 

forbrugeren kan bevare i fysisk form. Oplysningerne skal gives skriftligt, og forbrugeren skal have 

adgang til det. Informationerne skal enten gives inden købet gennemføres eller lige efter. Det skal 

under alle omstændigheder være indenfor god tid, jf. distance selling regulation, 8 (1). 

Bestemmelsen følger af fjernsalgsdirektivet, art. 5, stk. 1, 1. pkt. Udover disse krav, stilles der 

minimumsbetingelser for hvilke andre oplysninger, der skal gives i henhold til ovenstående 

betingelser.  

 

 

 

 
                                                 
40 Hvilket er et resultat af fjernsalgsdirektivet, 1997/7/EF art. 5. 
41 Dette følger direkte at e-handelsdirektivet, 2000/31/EF, art. 11. 
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Parternes ydelse 

 

Efter at ordren er iværksat, vil det være tid for parterne til at præstere deres respektive ydelser. Da 

ydelserne har forskellig karakter, vil det være hensigtsmæssigt at se på dem enkeltvis. 

 

Forbrugeren leverer den ’simpleste ydelse’, købesummen, jf. kbl § 72, som skal betales til sælger. 

Hovedreglen for denne udveksling findes i samtidighedsgrundsætningen.42 Herefter gælder ’ydelse 

mod ydelse’-princippet, hvilket foreskriver, at køber skal betale købesummen samtidig med sælger 

overdrager den karakteristiske ydelse.43 

Ved onlineshopping vil, der givetvis, være forsendelse involveret, hvilket komplicerer 

hændelsesforløbet. Udgangspunktet for levering vil derfor være, når køber er kommet i besiddelse 

af varen. Det bør således være her købesummen betales.44 

På trods af hovedreglen har de erhvervsdrivende, ved e-handel, fået mulighed for at få betaling før 

overdragelsen er sket. Betalingen sker oftest med kreditkort ved bestillingen, hvorfor sælger får 

mulighed for at hæve betalingen tidligere.  

Retsstillingen er udviklet sådan, at sælger må hæve betalingen, når der foretaget afsendelse af 

varen.   

Således vil køber have opfyldt sin forpligtelse i henhold til aftalen, når betalingen er gennemført til 

sidst i ordreafgivelsen. 

 

Den, for aftalen, karakteristiske ydelse leveres derimod af sælgeren. Salgsgenstanden karakteriseres 

som realydelsen, og er den del af aftalen, som sælger er pligtig til at levere. Sælgeren kan derfor 

også defineres som realdebitor. 

Udgangspunktet herfor vil ligeledes være ydelse mod ydelse, jf. kbl § 14. Dette vil ligeledes følge 

af de EU-retlige forskrifter, som i denne forbindelse er gjort særligt beskyttelsespræceptive overfor 

forbrugeren.45 

E-handelsfaktoren gør, at der er tale om forsendelseskøb, hvorved der opstår usikkerhed om hvornår 

leveringen præcist er sket. For at imødegå dette tvivlspørgsmål er de nødvendige forholdsregler til 

                                                 
42 Lookofsky (2008) (s. 275) 
43 Lookofsky (2008) (s. 119) 
44 Lookofsky (2008) (s.275) 
45 Jf. Direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb, 1999/44/EF jf. art. 7. 
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emnet taget i EU-regulativerne. Ved fjernsalg er derfor fastsat en decideret tidsfrist, hvor leveringen 

skal være sket. 

Sælger er herefter pålagt en pligt, til at sørge for leveringen sker indenfor 30 dage efter forbrugeren 

har gennemført sin ordre, jf. forbrugeraftaleloven § 24.46 Denne regel er resultatet af 

implementeringen af fjernsalgsdirektivet art. 7, dog med en enkel modificering. Direktivet 

foreskriver at bestillingen skal være effektueret, hvorimod forbrugeraftaleloven fastsætter, at selve 

leveringen, skal være sket inden 30 dage. Forskellen er lille, men der er dog en smule mere 

restriktiv ordlyd efter de danske regler. 

Effektueret kan umiddelbart fortolkes, som at sælger ’kun’ er forpligtet til at have afsendt varen 

inden udløbet af de 30 dage, hvorimod det efter de danske regler foreskrives, at varen skal være 

forbrugeren i hænde indenfor de 30 dage. Bestemmelsen er direkte overført til engelsk ret, og bør 

derfor ikke give anledning til konflikter, jf. Consumer Protection Regulation 2000, reg. 19 (1).     

Såfremt ordren kun er gennemført ved at være afsendt, vil forbrugeren ikke have fuld vished for om 

leveringen opfyldt.  

Fastlæggelse af leveringsstedet er på baggrund af ovenstående forhold blevet et vigtigt element ved 

bedømmelsen af aftalens opfyldelse.  

Udgangspunktet for leveringsstedet ved forsendelse i forbrugerkøb vil være når salgsgenstanden er 

kommet i forbrugerens besiddelse, jf. kbl. § 73. 

Det er således sælgeren, der er ansvarlig for leveringen sker korrekt. Den fysiske lokalitet for 

leveringsstedet, må i første omgang beregnes at være købers bopæl, eller hvor der ellers aftales 

levering.  

 

Sammenfattende vil parternes ydelser bestå, i at køber skal levere købesummen, og sælger sørger 

for at levere den for aftalen karakteristiske ydelse.   

 

Salgsgenstandens overensstemmelse med aftalen 

 

Det pålægger virksomheden at levere en salgsgenstand, der er i overensstemmelse med aftalen. 

I denne formulering ligger umiddelbart en angivelse af, hvilke forventninger forbrugeren kan stille i 

henhold til den konkrete aftale. 

                                                 
46 Implementeret efter fjernsalgsdirektivet, 1997/7/EF, art. 7. 
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Købeloven indeholder både en positiv og negativ tilgang til fastlæggelse af rammerne for hvad der 

kan beregnes at lægge i disse forventninger. Eftersom hver aftale varierer med hensyn til den 

enkelte salgsgenstand, kan der ’kun’ benyttes generelle termer til bedømmelsen af om 

salgsgenstanden lever op til aftalen. Det siges også, at den leverede ydelse skal være 

kontraktmæssig.47 

Herefter følger, at kravene til salgsgenstandens kunnen og egenskaber, skal leve op til det, der med 

rimelighed kan forventes efter varens art eller selve aftalen. I modsatte tilfælde, kan der være tale 

om, at varen lider af en mangel. Det vil således, som udgangspunkt, være aftalen og øvrige konkrete 

omstændigheder, der vil ligge til grund for, vurdering af mangel.  

I forhold til den positive fortolkning af salgsgenstandens overensstemmelse med aftalen, skal varen 

leve op til, hvad der med rette kan forventes efter aftalen og varens art. Man skal primært fokusere 

på varens værdi, egenskaber, kvalitet og mængde, jf. § 75a, når man bedømmer om varen lider af en 

mangel eller ej. Udover disse begreber indeholder bestemmelsen enkelte præciseringer til 

forbrugerens forventninger. Varen skal herefter: ’være egnet til formål, som genstande af den 

pågældende type sædvanligvis anvendes til’, jf. kbl. § 75a, stk. 2, nr. 2. Endvidere gælder at, varen 

skal: ’have de samme egenskaber, som en vareprøve eller model, som sælger har forelagt køberen 

ved købets indgåelse’, jf. kbl § 75a, stk. 2, nr. 4.48 Kravene i § 75a er ikke udtømmende.   

Forbrugerklagenævnets praksis ved vurderingen af om betingelserne i § 75a er opfyldt eller ej, vil 

afhænge af en sammenholdelse med § 76.  

 

Mens den positive del fastlægger rammerne for hvad salgsgenstanden skal opfylde, vil 

mangelsbestemmelsen i § 76 nærmere fastlægge i hvilke tilfælde der vil foreligge en mangel.  

Relevante afgørelser foretaget i Forbrugerklagenævnet, gennemgås samlet under den negative 

mangels bedømmelse i § 76 nedenunder. 

 

Kbl § 76 

 

Mangler foreligger når den solgte genstand ikke lever op til den betegnelse eller egenskaber, som 

sælger havde givet udtryk for. 

Herudover vil der være tale om mangler, hvor sælger har oplyst køberen urigtige eller vildledende 

forhold, såfremt disse vil have betydning for køberens bedømmelse af genstanden, jf. kbl § 76, nr.1. 
                                                 
47 Lookofsky (2008) (s. 251) 
48 Samme forhold og betingelser følger af direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb, 1999/44/EF, art. 2. 
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Endvidere må informationer, der er angivet i annoncer, på emballeringen ligeledes ikke være 

urigtige eller vildledende som ifølge nr. 1, jf. kbl § 76, nr. 2. 

 

§§ 75a og 76 supplerer og udfylder således hinanden med hensyn til salgsgenstandens 

overensstemmelse med aftalen. § 75a fastlægger hvad der med rimelighed kan forventes af aftalen, 

mens § 76, som udgangspunkt, fastlægger rammerne for hvad der kendetegner en mangel. 

En helheds bedømmelse vil derfor være grundlaget ved mangelvurderingen, hvilket også kan 

udledes af Forbrugerklagenævnets (herefter FKN) praksis. 

 

Nedenstående udvalgte FKN afgørelser omhandler henholdsvis sag om en barnevogn og en 

computer. 

Valget af disse sager er begrundet i de varierende varekategorier, men med FKNs ensartede tilgang 

og vurdering i selve sagsbehandlingen. 

 

Den første sag49 drejede sig om en barnevogn, hvor trykknapperne gentagne gange var defekte. 

Sælger havde haft flere afhjælpningsforsøg, dog uden problemet ophørte. Herefter ønskede 

forbrugeren at hæve købet, hvilket sælger afviste. 

FKN kom på baggrund af den sagkyndiges vurdering frem til at manglen var til stede. Nævnet lagde 

vægt på: ’da trykknapperne ikke har haft den fornødne holdbarhed, finder nævnet, at barnevognen 

er mangelfuld, jf. kbl § 76, stk. 1, nr. 4, 2.led, sammenholdt med § 75a, stk.2, nr. 1 og 2’. 

Herudover henvises til bemærkningerne fra 2001, hvor det fremhæves, at en vares holdbarhed 

drejer sig om, hvor længe varen kan anvendes, uden at reparation er påkrævet. 

 

Den anden sag50 omhandlede støv i en computer. Køber havde gjort gældende overfor sælger, at 

computeren efter 9 måneder var brudt sammen, og sælger burde reparere. Sælger afviste kravet med 

henvisning til, at køber ikke havde behandlet varen korrekt.  

Sagen blev efterfølgende indbragt for FKN, som på baggrund af sagkyndiges vurdering samt sagens 

øvrige omstændigheder kom med følgende afgørelse: 

’Da computeren er følsom selv overfor almindelig brugspåvirkning, og da støv er almindeligt 

forekommende, navnlig hvor der er børn og husdyr, finder nævnet, at det må påhvile indklagede at 

                                                 
49 FKN afgørelse, nr. 2005-525/7-135 
50 FKN afgørelse, nr. 2004-4031/7-1172 
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oplyse klageren om denne risiko, samt om hvordan computeren kan anvendes for at undgå støv, og 

hvorledes den renses for støv.’51 

’Nævnet finder, at de oplysninger, indklagede giver i brugsanvisningen, er utilstrækkelige. Nævnet 

finder derfor, at computeren må anses for mangelfuld efter købelovens § 76, stk. 1, nr. 4, jf. § 75, 

stk. 1.’52 

 

Herefter kom nævnet frem til, at der var tale om en mangel, da sælger ikke havde opfyldt sin 

oplysningspligt. 

 

I ovenstående afgørelser skitseredes hvorledes sammenspillet mellem de to mangels bestemmelser 

fungerer i praksis. 

Herefter følger også, hvordan der anvendes en helhedsbedømmelse ved vurdering af 

salgsgenstandens overensstemmelse med aftalen.  

 

Engelsk ret – ‘Consumer goods fit for normal use’: 

 

’Varer egnet til normalt brug’. Kriteriets omdrejningspunkt vil være de rimelige forventninger 

køberen kan sætte til den konkrete salgsgenstand. Direktivets bestemmelser sætter forskellige 

egenskaber som bør indlemmes i vurderingen af hvorvidt en konkret vare er i overensstemmelse 

med aftalen, jf. dir. 1999/44, art. 2, stk.2, litra c.  

I engelsk ret er denne bestemmelse gennemført ved, at varen skal være af tilfredsstillende kvalitet. 

Dette fastsætter en acceptabel standard og forventning til varens kvalitet, hvilket som udgangspunkt 

vil bero på den forventning en fornuftig person vil have til det pågældende produkt, hvor der tages 

højde for enhver beskrivelse af produktet, prisen samt andre relevante omstændigheder, jf. sale of 

goods act 1979 s. 14 (2A) 

Ved kvalitetsbedømmelsen bør der lægges vægt på varens generelle tilstand, udseende og finish, fri 

for mindre fejl samt holdbarhed, jf. sale of goods act 1979 s. 14 (2B). 

De forhold, som er indeholdt i den engelske implementering af dir. 1999/44 art. 2, stk. 2, litra c, er 

nogenlunde ens med de danske kriterier for vurderingen af varens overensstemmelse med aftalen.  

 

                                                 
51 FKN afgørelse, nr. 2004-4031/7-1172 
52 FKN afgørelse, nr. 2004-4031/7-1172 
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Georg Jensen 

 

Den danske salgskontrakt holder sig tæt op ad den danske lovgivning, og dermed har forbrugeren 

mulighed for at påberåbe sig mangler, og gøre sælger reklamationspligtig, i tilfælde hvor 

salgsgenstanden ikke er i overensstemmelse med aftalen. Hjemmesiden angiver oplysninger 

omkring reklamationer, og en fysisk lokalitet for henvendelse ved sådanne tilfælde. 

Engelsk ret giver umiddelbart samme rettigheder, men giver virksomheden mulighed for diverse 

forbehold i form af ’Liability and disclaimer’. Disse forhold kan have indflydelse på forbrugerens 

reklamationsmuligheder, da der til en vis grad kan ses ansvarsfraskrivelser fra virksomheden. Dette 

element kan således også stille den engelske køber en smule dårligere end den danske.53  

gj.co.uk tilkendegiver at webshoppen ikke indeholder en komplet garanti for informationer og 

forhold angivet via hjemmesiden. Ligeledes tildeles forbrugeren heller ikke fuld sikkerhed for at et 

produkt er egnet til et særligt formål.54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
53 Bilag 3 
54 Se bilag 3 
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Kapitel 4 - Problemer, der opstår efter købet: 

 

Indledning 

 

Ex post den egentlige købsaftale, kan der opstå forhold, som vil have indflydelse på aftaleforholdet. 

Det vil primært omhandle defekter ved produktet, som først fremkommer under 

reklamationsperioden, og som ikke var til stede under eller lige omkring købstidpunktet. 

Grundet den 2-årige reklamationsperiode55, kan køber påberåbe sådanne aspekter overfor sælger. 

Sælger er herefter forpligtet til at opfylde forbrugerens mangelsbeføjelser i henhold til den konkrete 

klage. 

 

Mangelsbeføjelser 

 

Det vil som udgangspunkt være fordelagtigt at tage sit afsæt i den almindelige obligationsrets 

principper om aftalers misligholdelsesbeføjelser. Herefter følger hovedreglen omkring 

naturalopfyldelse. Princippet foreskriver, at parterne skal stilles, som om aftalen var gennemført 

korrekt.  

Naturalopfyldelsen vil komme til udtryk enten ved afhjælpningsforsøg eller omlevering. Disse tiltag 

sikrer, at aftalen gennemføres efter de oprindelige intentioner. Således vil naturalopfyldelse 

medføre at sælger stadig leverer den karakteristiske ydelse. I tilfælde hvor købet ophæves, sker det 

modsatte. Ved ophævelse af køb stilles parterne i stedet for som om aftalen aldrig blev indgået, og 

går dermed tilbage til status quo.  

Udover ovenstående scenarier findes der en mulighed, som ligger i mellem de to. Køber har 

mulighed for at få et afslag i købesummen. Derved får køberne stadig overdraget varen, mens der 

betales en mindre sum end oprindeligt aftalt. Køberen opnår således en økonomisk kompensation i 

henhold til den pågældende fejl, som salgsgenstanden er vedhæftet.  

 

Direktivet om visse aspekter ved forbrugerkøb, art. 3 er baggrunden for ændringerne i forbrugerens 

mangelsbeføjelser. Art. 3 foreskriver, at sælger er ansvarlig for manglende overensstemmelse med 

aftalen. Sælger er dermed i første omgang forpligtet til at sørge for, der sker afhjælpning eller 

omlevering i henhold til opfyldelse af aftalen, jf. art. 3, nr. 2. 

                                                 
55 Direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb, 1999/44/EF, art. 5, stk.1. 
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Afhjælpning betyder, at sælger får indleveret varen, og derefter sørger for, at manglen bliver 

udbedret ved reparation af den ene eller anden art. Omlevering derimod betyder ganske enkelt, at 

der foretages en ombytning, af varen vedhæftet med mangel, til et nyt produkt magen til det 

originale.  

På trods af art. 3, nr. 2, er der visse begrænsninger i købers valgret mellem afhjælpning og 

omlevering. For forbrugerens vedkommende vil det oftest være mest praktisk med omlevering 

straks. Således undgår man ventetiden ved afhjælpning, som indebærer reparationstid. Endvidere vil 

forbrugeren have støre sikkerhed ved omlevering, da denne herved får et nyt produkt i hænde, som 

ikke er behæftet med defekter.    

Begrænsningen til forbrugerens valgmuligheder er indeholdt i art. 3, nr. 3, der fastsætter at køber 

ikke frit kan vælge i tilfælde, hvor det skaber uforholdsmæssige omkostninger for sælgeren. 

Såfremt det bliver for omkostningsfuldt for sælger, at følge den valgte beføjelse, er sælger i ret til at 

benytte en anden mangelsbeføjelse i henhold til art. 3.  

Således kan sælger afvise købers krav om omlevering, ved i stedet at tilbyde afhjælpning.  

Sekundært kan køber kræve et passende afslag i prisen eller hele købet ophævet, jf. art. 3, nr. 5.  

Ligeledes kan sælger i henhold til ovenstående, omkring uforholdsmæssige omkostninger, 

imødekomme køberens krav om afhjælpning eller omlevering med tilbud om ophævelse af køb.  

 

Reglen i direktivet har indført en mere hierarkisk tilgang til forbrugerens rettigheder om 

mangelsbeføjelser. Mens direktivet tager udgangspunkt i, at forbrugeren i første omgang har ret til 

at kræve afhjælpning eller omlevering, og herefter først sekundært nævner afslag og ophævelse af 

køb, jf. art. 3, nr. 5, oplister købeloven § 78 først de fire forskellige alternativer, der benyttes ved 

udbedring af mangler. Herefter præciseres det, hvorledes disse rettigheder kan udnyttes i forhold til 

hinanden.  

Ordlyden af denne bestemmelse passer til direktivets art. 3, nr. 3. Det følger således, at køber først 

og fremmest kan kræve, at sælger foretager afhjælpning eller omlevering, hvor der sikres korrekt 

opfyldelse af den oprindelige aftale, medmindre dette vil være for omkostningsfuldt eller 

uforholdsmæssigt for sælgeren.  

Når det skal vurderes, om det er uforholdsmæssigt for sælgeren at afhjælpe, skal der foretages en 

konkret vurdering af omkostninger og ulemperne herved. Det vil bl.a. være tilfældet, hvor det ikke 
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er muligt at udbedre manglen.56 Et andet eksempel, vil være hvor omkostningerne ved 

afhjælpningen vil overstige selve salgsgenstandens værdi.57 

 

Der er ikke ubegrænset frihed for sælger til at reparere. Sælger er pålagt visse forpligtelser i 

forbindelse med afhjælpningen. Sælgers mulighed for at afhjælpe er betinget af, at det sker indenfor 

rimelig tid, uden omkostninger samt uden væsentlig ulempe for forbrugeren.  

Særligt forholdet omkring rimelig tid skal analyseres nærmere. Eftersom rimelig tid er et 

forholdsvist løst begreb, kan det ikke umiddelbart udledes af lovteksten, hvordan dette skal tolkes. I 

denne forbindelse er det nødvendigt at søge til nævnspraksis.  

Forbrugerklagenævnet har taget stilling til spørgsmålet om rimelig tid i talrige afgørelser. Som 

udgangspunkt, er det fastlagt at afhjælpning inden 14 dage vil opfylde rimelig tid. Der er dog tale 

om et meget snævert udgangspunkt, som langt fra generelt kan anvendes. Hver konkret sag må 

vurderes efter de konkrete omstændigheder. Sælger kan få længere end 14 dage til afhjælpningen, 

såfremt der kan fremsættes saglige begrundelser for det. Der kan blandt andet være tale om 

periodiske fejl, situationer hvor varen skal sendes til udlandet eller hvor sælger må afvente at få en 

reservedel tilsendt.  

Bedømmelse af rimelig tid og hvorvidt sælger har overholdt sin forpligtelse, beror således på en 

vurdering af sagens konkrete omstændigheder, og i hvilken grad det må ses som rimeligt i henhold 

til de relevante forhold i sagen. Har sælger ikke overholdt afhjælpningspligten med hensyn til 

rimelige tid-kriteriet, er køber berettiget til at hæve købet.  

 

Et andet vigtigt aspekt ved sælgers ret til at foretage afhjælpning, er antallet af afhjælpningsforsøg. 

Inden reglerne om forbrugerkøb blev ændret i 2001 havde sælger, som udgangspunkt, ubegrænset 

mulighed for at afværge købers krav om omlevering eller ophævelse af køb, så længe der blev 

tilbudt afhjælpning. De nye regler har dog medført en mere restriktiv fortolkning af denne 

mulighed. FKNs praksis har efterfølgende etableret en norm, der fastsætter 1-2 afhjælpningsforsøg 

ved samme fejl, og 3-4 forsøg, hvis der er tale om forskellige fejl. På baggrund heraf kan køber, 

som udgangspunkt, kræve købet ophævet efter sælger har opbrugt afhjælpningsforsøgene.58 Også 

her er der tale om et snævert udgangspunkt, og der skal ligeledes tages hensyn til sagens konkrete 

omstændigheder.        

                                                 
56 Betænkning 1403/2001. Gennemførelse af  Forbrugerkøbsdirektivet, s. 95. 
57 Betænkning 1403/2001. Gennemførelse af  Forbrugerkøbsdirektivet.s. 96. 
58 Se bilag 9 
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Engelsk ret 

 

Engelsk ret følger umiddelbart de samme principper. Køber har i første omgang valget mellem 

afhjælpning eller omlevering, jf. sale of goods act 1979, s. 48A (2). I de tilfælde hvor disse 

løsninger ikke vil være mulige, udløses de sekundære beføjelser, afslag i prisen eller ophævelse af 

købet, jf. sales of goods act 1979, s. 48 C.  Løsningsmulighederne følger umiddelbart direktivets 

forskrifter, sales of goods act, s. 48 A(2) videreføre således dir. 99/44 art. 3, stk.2 direkte ind i 

engelsk ret.  

Valget mellem løsningsmulighederne, samt sælgerens ret til at foretage afhjælpning eller 

omlevering, begrænses ved sælgers pligt til at sørge for afhjælpning indenfor rimelig tid, uden 

væsentlig ulempe og uden omkostninger for forbrugeren, jf. sales of goods act 1979, s. 48B (2).59 

Sælger vil have ret til at afvise krav om afhjælpning eller omlevering, såfremt det vil være 

uforholdsmæssigt for sælgeren, jf.sales of goods act 1979, s. 48B (3)(4).60   

Generelt kan opsummeres, at implementeringen af forbrugerens mangelsbeføjelser til engelsk ret 

følger direktivets opstilling forholdsvist tæt. Engelsk ret har taget samme tilgang som direktivet, 

hvilket mest kommer til udtryk ved opstillingen i engelsk ret, som fremstår ved de primære 

løsninger ved afhjælpning eller omlevering, samt de sekundære ved afslag i prisen eller ophævelse 

af køb, i tilfælde hvor ovennævnte foranstaltninger ikke er overholdt. 

Forbrugerens mulighed for at påberåbe sig sine sekundære beføjelser, vil være aktuelt så vidt sælger 

ikke overholder sin forpligtelse til at afhjælpe inden rimelig tid og uden væsentlig ulempe.  

Kravene til inden rimelig tid samt antallet afhjælpningsforsøg fremgår ikke konkret af nogen af 

lovteksterne. Ovenfor fulgte, at der herefter i dansk ret fulgte et 14 dages udgangspunkt for rimelig 

tid, samt 1-2 afhjælpningsforsøg for den samme fejl, og 3-4 ved forskellige fejl. 

Om det er den samme vurdering, der ligger til grund i engelsk ret er ikke lige så enkelt at fastslå. 

Såfremt der ikke foreligger lige så klar praksis for disse begreber i engelsk ret, vil dette potentielt 

kunne gøre det mere besværligt for forbrugeren at påberåbe sig sine sekundære mangelseføjelser 

overfor sælger.  

 

 

Risikoens overgang, bevisbyrde og formodningsreglen  

 
                                                 
59 Direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb, 1999/44/EF, art. 3, stk. 3.  
60 Dette følger ligeledes af dansk ret, samt EU-bestemmelserne. 
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Et kritisk element ved mangelbedømmelsen er tidspunktet for, hvornår manglen er opstået, og 

hvilken part, der bærer risikoen på det pågældende tidspunkt. Udgangspunktet herfor vil være ved 

risikoens overgang. Købelovens bestemmelser for dette forhold tager sit afsæt ved det punkt, hvor 

køberen får varen i sin besiddelse. Det relevante tidspunkt for risikoens overgang, vil derfor være 

leveringstidspunktet.61 

Inden indførslen af direktivet om visse aspekter ved forbrugerkøb var det ikke umiddelbart klart 

hvad der, for forbrugerens vedkommende, lå i dette bevisbyrde krav, men af FKNs praksis kan 

udledes, at der var tale om forholdsvis lempelige forhold.62 Med direktivet fulgte en mere restriktiv 

regulering af sælgers afhjælpningsansvar.  

Udover bevisbyrde problematikken, vil det endvidere være uhensigtsmæssigt, hvis der efter 

leveringen opstår fejl og mangler, som udelukkende vil påhvile køberen.  

Som ovenfor behandlet vil der foreligge en mangel, såfremt salgsgenstanden ikke lever op til hvad 

der med rimelighed kan forventes med hensyn til genstandens egenskaber og holdbarhed. Således 

vil køber have forventninger til det produkt, der er rekvireret, har en bestemt holdbarhedsfrist, hvor 

der ikke bør opstå fejl og mangler. Modsatte tilfælde vil umiddelbart pålægge sælgeren 

afhjælpningsansvar. Nogle fejl opstår muligvis senere, men indenfor produktets umiddelbare 

holdbarhedsperiode, og vil derved ikke leve op til varens egenskaber. 

Herefter er der indført en 2-årig reklamationsperiode, hvor forbrugeren, som udgangspunkt kan gøre 

krav om udbedring af mangler, gældende overfor sælger.63 

Hovedreglen i kbl § 77a stk. 1 foreskriver herefter, at sælger hæfter for mangler, der kan konstateres 

at have været til stede ved købs tidspunktet.64 

Endvidere er sælgers ansvar udvidet til også at dække fejl og mangler, som opstår efter købet, men 

ikke var til stede ved købstidspunktet, til gengæld skal manglen være en konsekvens af sælgers 

manglende opfyldelse af aftalen i henhold til §§ 75a – 77, jf. kbl § 77a, stk. 2. 

 

Rettidig reklamation 

I henhold til forbrugerens rimelige forventninger angående produktets holdbarhed og forventede 

levetid har der været behov for en absolut reklamationsfrist. En klar angivelse af en periode 

hvorunder forbrugeren er i sin klare ret til at gøre sælger ansvarlig for mangler.  

                                                 
61 Lookofsky (2008) (s. 253) 
62 Brunn Nielsen, Ann-Dorthe. 2004. De nye regler i købeloven. DJØF. , s. 6. 
63 Jf. direktivet om visse aspekter ved forbrugerkøb, 1999/44/EF art. 5. 
64 Lookofsky, Joseph. 2008. Køb. DJØF, 3. udg., s. 253 
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Særligt vedrørende mangler, der først opstår senere i forløbet, og ikke var til stede ved 

købstidspunktet eller ved risikoens overgang, vil en sådan tidsfrist være ønskværdig. Købelovens 

oprindelige bestemmelser indeholdt derfor også en absolut reklamationsfrist på 1 år, hvorefter køber 

kunne gøre mangler gældende overfor sælgeren.  

Direktivets vedtagelse og de heraf afledte ændringer i købeloven har medført en udvidet frist, 

således, at der nu fastsættes en 2-årig absolut reklamationsfrist, jf. kbl. § 83.65 Der gælder herefter 

en generel tidsfrist på 2 år, for køb af en vare, hvor der indenfor perioden viser sig en mangel.  

Såfremt der viser sig en mangel inden udløbet af de 2-år, skal køber give sælger meddelelse 

herom.66  

 

Direktivets forskrifter og den efterfølgende implementering i dansk ret indeholder ikke de store 

forskelle. Heraf kan umiddelbart drages, at de danske regler er blevet modificeret en del efter 

indførslen af direktivet. Forbrugeren har fået udvidet en beskyttelse med en dobbelt forlængelse af 

reklamationsperioden.  

 

Formodningsreglen 

 

Det kan være uforholdsmæssigt besværligt for forbrugeren at bevise at manglen var til stede på 

købstidspunktet, og derfor skal dækkes af sælger.  

For at imødekomme disse konflikter, og skabe bedre balance på markedet mellem forbruger og 

sælger, er den såkaldte formodningsregel blevet vedtaget i direktivet for visse aspekter ved 

forbrugerkøb, jf. art. 5, stk. 3, og gennemført i dansk ret i købelovens § 77a, stk. 3.  

Formodningsreglen fastlægger særlige regler for tildelingen af bevisbyrde i henhold til tidspunktet 

for manglens tilstedeværelse. Herefter pålægger det sælger at bevise en mangel ikke var til stede 

ved leveringstidspunktet, eller som minimum sandsynliggøre at salgsgenstandens fejl ikke er 

forenelig med formodningen67, såfremt manglen viser sig inden de første seks måneder efter købet. 

Efter udløbet af denne periode skifter bevisbyrden til forbrugerens side, som efterfølgende skal 

fortolkes efter hovedreglen kbl i § 44, i den resterende periode af reklamationstiden, altså i de sidste 

18 måneder.  

 

                                                 
65 Brunn Nielsen, Ann-Dorthe. 2004. De nye regler i købeloven. DJØF, s. 8. 
66 Nærmere følger nedenunder 
67 Betænkning 1403/2001. Gennemførelse af forbrugerkøbsdirektivet.s. 58. 
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Implementeringen af formodningsreglen i engelske retsakter, indeholder ikke umiddelbart nogen 

forbehold for antagelsen om manglen tilstedeværelse, såfremt den opstår inden seks måneder efter 

købet, sales of goods act 1979, s. 48A (3) 

 

Praksis 

 

FKN har på baggrund af formodningsreglen afsagt forskellige domme. En af hjørnestenene under 

denne praksis er sagen om en cardigan, hvor 3 ud 4 filtbogstaver var blevet beskadiget efter vask. 

Forbrugeren reklamerede efterfølgende til sælger, som afviste kravet med henvisning til, at køber 

havde behandlet trøjen forkert. Køber indbragte derefter sagen til afgørelse af FKN.  

FKNs sagkyndige var ikke i stand til at fastslå, om der var tale om en fejl, der havde været til stede 

ved købstidspunktet. Til gengæld kunne det heller ikke fastslås, at fejlen var forårsaget af 

forbrugeren. Det blev dog fremhævet, at da det ene af bogstaverne ikke var blevet ødelagt ved vask, 

kunne fejlen ikke umiddelbart henføres til købers misligholdelse. Sælger havde således ikke været i 

stand til at løfte sin bevisbyrde, og klagenævnet lagde således formodningsreglen til grund for at 

sælger var reklamationspligtig.68   

 

En anden sag, afgjort af FKN, omhandlede et par slidte sko. Klagenævnet anså det for sandsynligt 

og bevist, at fejlen var opstået, som resultat af forkert brug. Det var godtgjort, at skoene ikke havde 

været snøret ordentlig, og herudover, havde de været udsat for ekstraordinært slid. Eftersom sælger 

dermed havde løftet sin bevisbyrde, blev forbrugerens klage afvist.69 

Ovenfor er gennemgået reglerne for bedømmelsen af mangler, og hvem der bærer bevisbyrden 

herfor. Indførslen af formodningsreglen har styrket forbrugerens position overfor sælger ved en 

reklamation.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
68 FKN afgørelse af 2002-613/7-277 
69 FKN afgørelse af 2002-62/7-1386  
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Kapitel 5 - Lovvalgsproblematikken 

 

Internethandel skaber nye markeder for indgåelse af forbrugerkøb og handler internationalt. 

Sådanne handler medfører at køber og sælger ikke har samme tilhørsforhold. Det vil sige at køber 

kan have én nationalitet, mens sælger har en anden. Lovvalgsspørgsmål vil ende med at skabe 

barrierer, som i sidste ende vil skade handlen. 

I nærværende fremstilling vil den konkrete konflikt primært opstå hvor sælger enten er af engelsk 

nationalitet eller dansk70, og hvor køber har en anden nationalitet end disse to. Kontraktforholdet vil 

indeholde usikkerhed omkring hvilken parts lov, der skal være gældende, når et kontraktforhold 

krydser grænserne. I aftaleforhold, hvor parterne har forskellig nationalitet, vil det derfor være 

relevant at se nærmere på lovvalgsproblematikken, og for virksomheden vil det være nødvendigt at 

tage sine forholdsregler i henhold til denne problemstilling.  

 

For at modarbejde skabelsen af barrierer, er det nødvendigt med et samarbejde mellem landene for 

at imødekomme det øgede behov for en mere harmoniseret lovgivning indenfor dette område.  

På den baggrund er der blevet udarbejdet forskellige konventioner og forordninger til at regulere 

disse problemer. 

 

Lovvalg 

 

Når en tvist er opstået mellem to parter, der begge er bosiddende indenfor EU, vil det være de 

fællesskabsretlige vedtagne instrumenter, i dette tilfælde Rom-konventionen, der skal tages 

udgangspunkt i ved fastsættelse af lex causae.  

Danmark har tiltrådt Rom-konventionen, og dermed gennemført bestemmelserne.  

 

Aftalefrihed er konventionens udgangspunkt. Parterne i en kontrakt kan frit aftale sig til hvilken 

lovgivning, der skal finde anvendelse på forholdet, jf. art. 3.  

Som nævnt, er en forbrugeraftale karakteriseret ved en ulighed mellem aftalens parter. Definitionen 

af en forbrugeraftale følger ligeledes opgavens gennemløbende forbrugerdefinition, hvor 

forbrugeraftale defineres ved ’… aftaler om levering til en person af løsøregenstande eller 

                                                 
70 I henhold til GeorgJensen.dk og GeorgJensen.uk  
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tjenesteydelser med henblik på en anvendelse, der må anses at ligge uden for hans erhvervsmæssige 

virksomhed, … ‘jf. art. 5, nr.1.  

Den erhvervsdrivende besidder, også her, bredere kendskab til internationale privat- og 

procesretlige regler. Således vil forbrugerens begrænsede viden, og mulighed for at opnå denne, 

endnu gang skabe et behov for øget beskyttelse ved forbrugerkøb.71 Behovet for beskyttelse af 

forbrugeren er derfor resulteret i visse undtagelser til konventionens hovedregel ved 

forbrugeraftaler. Udgangspunktet for lovvalg i forbrugeraftaler er som følge deraf, at uanset hvilken 

aftale, der er blevet indgået mellem parterne om dette aspekt, vil forbrugeren ikke kunne fravige sig 

de beskyttelsespræceptive bestemmelser, der er indeholdt i hans eget hjemlands lovgivning, jf. art. 

5, stk. 2. 

Det er dog betinget af, at den erhvervsdrivende inden aftalens indgåelse enten har fremsat særligt 

tilbud til køberen, eller der er foretaget reklamering rettet til forbrugeren og han her har foretaget de 

nødvendige dispositioner til aftalens indgåelse, jf. art. 5, stk. 2. Det er disse to kriterier, som også 

findes i Bruxelles-forordningen. Da disse kriterier er grundlaget for at forbrugeren bevarer sine egne 

beskyttelses præceptive regler, vil kriterierne nedenunder blive belyst nærmere.  

 

Lovvalget kan foretages på to måder. Der aftales lovvalg i den konkrete aftale, eller i mangel heraf 

er der fastsat kriterier for fastsættelse af aftalens nærmeste tilknytningsforhold.   

Situationer, som dette, skal derfor afgøres efter hvortil aftalen har sin nærmeste tilknytning, jf. art. 

4, stk. 1. Udgangspunktet herfor vil være det land parten, der skal præstere den for aftalen 

karakteristiske ydelse, tilhører, jf. art. 4, stk. 2.  

Forbrugeraftaler undtages dog fra denne hovedregel, og går i stedet ud fra at aftalen vil være 

undergivet loven i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, jf. art. 5, stk. 3, som endnu engang 

viser tilbage til stk. 2.  

Således vil fastlæggelsen af lovvalg bero på de tidligere nævnte kriterier, som vil være centrale for 

bedømmelsen af lovvalget. 

1) Fremsat særligt tilbud til forbrugeren. 

2) Der er foretaget reklamering rettet mod forbrugeren. 

 

Problemstillingen i denne opgave lægger ikke op til at behandle særlige tilbud, der er stillet til den 

enkelte forbruger.  

                                                 
71 Hertz, Ketilbjørn. Forbrugerens stilling inden for e-handel – særligt med hensyn til lovvalg og værneting.s. 305 
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Opgavens fokus ligger på salg til almindelige forbrugere via e-handel. I denne sammenhæng vil 

reklamekravet derfor være det essentielle, som vil lægge basis for lovvalget.  

 

Virksomheder retter primært deres erhvervsmæssige aktiviteter mod forbrugeren via deres 

markedsføringsaktiviteter, som umiddelbart vil ske igennem virksomhedens reklame.  

Reklamen skal bedømmes i hver enkelt sag. De relevante sager vil derfor bero på en konkret 

vurdering af Georg Jensens hjemmesider. Den konkrete vurdering tillægges forskellige objektive 

faktorer, som underbygger vurderingen af, om den erhvervsdrivende aktivt har rettet sine 

erhvervsmæssige aktiviteter mod forbrugeren som modtagergruppe.72 

Den sidste betingelse, som skal være opfyldt, for at forbrugeren kan nyde beskyttelse af egne 

hjemlige præceptive regler, er at forbrugeren skal have foretaget de nødvendige dispositioner i det 

pågældende hjemland.  

Ved køb over Internettet, vil dette betyde, at forbrugeren skal have foretaget købet på en computer, 

via internettet, indenfor dennes hjemlands territorium.73 

 

Lovvalgsaspekter med særligt hensyn til Internettet 

 

Afhandlingens fokus ligger på forbrugeraftaler indgået via e-handel. Der vil gælde samme metode, 

som ovenfor, om det mere generelle forum og lovvalg som ovenstående, og det gør ingen forskel 

for forbrugerbeskyttelsen, at der er tale om e-handelskøb. 

 

Der skal tages udgangspunkt i Bruxelles konventionen og forordningen, som har indført de 

generelle bestemmelser på området.  

Med henhold til bestemmelse af lovvalget i e-handelshenseende, vil de generelle bestemmelser som 

gennemgået ovenfor ligeledes gælde. Der er intet sted taget forbehold for at denne form for handel 

er undtaget.  

Udgangspunktet for lovvalget beror på en formodning om aftalefrihed. Parterne kan aftale sig til det 

de vil, på trods af, der er tale om en forbrugeraftale. Beskyttelsen af forbrugerne sikres ved at uanset 

hvilken aftale der indgået mellem parterne, kan forbrugeren ikke fravige sig egne stærkere 

                                                 
72 Trzaskowski, Jan. Forbrugeraftaler og reklamering på internettet – internationale privat- og procesretlige aspekter. 
1998. Ufr. 1998B.285. 
73 Trzaskowski, Jan. Forbrugeraftaler og reklamering på internettet – internationale privat- og procesretlige aspekter. 
1998. Ufr. 1998B.285. 
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præceptive regler.74 På den måde kan forbrugeren ikke stilles ringere end hvad der følger af dennes 

hjemlige præceptive bestemmelser. Det er dog en betingelse, for at forbrugeren kan nyde denne 

beskyttelse, at ovenstående kriterier er opfyldt. 

Herudover er der taget direkte stilling til lovvalgsspørgsmålet i e-handelsdirektivet. Det fremgår 

dog direkte af direktivet, at formålet med direktivet ikke er at komme med yderligere tillæg til 

lovvalgsbestemmelserne.75 Udgangspunktet følger hermed de generelle regler, og foreskriver 

herefter hjemlandsprincippet. Dette betyder, at det efter hovedreglen gælder, at en udbyder af 

informationssamfundstjeneste er underlagt loven i det land, hvor denne er registreret og sender fra.  

 

Et vigtigt aspekt ved vurdering om forbrugeren kan påberåbe sig egne beskyttelsespræceptive 

regler, er betingelsen om virksomhedens markedsføring direkte rettet mod forbrugerens hjemland. 

Fokus vil ligge på den aktuelle webside og i hvilket omfang denne kan ses som reklame. I 

udgangspunktet er alle former for reklame, uanset hvorledes det er foretaget, omfattet. Der er 

således ikke noget, der taler i mod at en hjemmeside også kan være omfattet som reklame.  

Hvorvidt den pågældende hjemmeside, må ses som direkte rettet mod det enkelte land, må herefter 

baseres på en konkret vurdering af den relevante hjemmeside, og særligt om der er tale om en 

interaktiv eller passiv webside.76  

Sondringen mellem de to former for hjemmesider vil primært ligge i køberens mulighed for at 

foretage en handel direkte over hjemmesiden, og hvorvidt der også kan betales direkte over den 

aktuelle side, hvilket kvalificerer en interaktiv hjemmeside. 

  

Elementer, der kan være med til fastslå om kravet om direkte reklame er opfyldt er; adgang til 

hjemmesiden, handelsvilkår, sproget, relevans, top level domain (tld), aftaleindgåelse, valuta samt 

leveringsforhold.  

For at starte et sted, vil det være en vigtig en indikator, hvis landekoden er en del af top level 

domainet. Dette vil give de fleste forbrugere en følelse af, at man går ind på en national 

hjemmeside. Det modsatte vil givetvis også være tilfældet, hvis hjemmesiden er en .com side, som 

vil give den et mere internationalt præg.77   

                                                 
74 Trzaskowski (2005) (s. 121) 
75 Trzaskowski (2005) (s. 128) 
76 Trzaskowski (2005) (s. 150) 
77 Trzaskowski, Jan. Forbrugeraftaler og reklamering på internettet – internationale privat- og procesretlige aspekter. 
1998. Ufr. 1998B.285.s. 3. 
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Sprog samt valuta er væsentlige nationale faktorer, og vil derfor også give en vis indikation af hvem 

man retter markedsføringen mod. Dette kan dog ikke altid siges at være entydigt, da det engelske 

sprog givetvis vil kunne ses som et mere internationalt træk.78  

      

Georg Jensen 

 

I en vigtig del af salgsprocessen vil være markedsføringen. Virksomheden er nødsaget til at 

markedsføre sig i nye lande for at skabe opmærksomhed om sine produkter, og sørge for 

forbrugeren opnår kendskab til virksomheden, hvis det ikke allerede eksisterer.   

Inddragelse af problemstillingerne i ovenstående gennemgang af forum og lovvalgsregler vil derfor 

være et ’must’ i virksomhedens strategi.  

Da forum og lovvalg, under denne fremstilling, beror på en konkret vurdering af virksomhedens 

markedsføring, skal virksomheden tage sine forholdsregler angående denne problemstilling under 

udarbejdelsen af opsætning af hjemmesiden.   

 

I nærværende fremstilling vil det være mere overskueligt at tage afsæt i et konkret eksempel, for på 

den måde at belyse, hvorledes disse faktorer benyttes til at fastlægge markedsføringens 

modtagergruppe. På denne baggrund vil Georg Jensens hjemmeside udgøre kernen for yderligere 

analyse med fokus på disse  

 

Georg Jensen lancerede i efteråret en ny webshops model, som rækker ud til flere potentielle 

købere, da flere forbrugere får mulighed for at handle med Georg Jensen direkte over nettet. 

Den nye onlinemodel byder på flere nationale afdelinger, og en global model for de resterende 

markeder, hvor der ikke eksisterer en national model. 

Konflikterne omkring lovvalg vil primært opstå ved handel på den globale hjemmeside, da det vil 

være her at aftaleparterne har forskellig nationalitet. 

 

GeorgJensen.dk 

 

På nuværende tidspunkt henvender gj.com/dk sig kun til den danske kundebase. Siden fremstår kun 

på dansk, og der er kun danske priser. Handelsbetingelserne indeholder endvidere et aspekt, der 
                                                 
78 Trzaskowski, Jan. Forbrugeraftaler og reklamering på internettet – internationale privat- og procesretlige aspekter. 
1998. Ufr. 1998B.285, s. 2.  
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fastlægger at aftalen indgås på dansk, samt afgivelse af ordren, og underliggende vilkår foregår på 

dansk.79  

Handler foretaget via gj.com/dk er betinget af at leveringen sker i Danmark. Forbrugerkøb over 

denne hjemmeside, vil således ikke indeholde nogen grænseoverskridende aktivitet, og derfor 

opstår der ingen lovvalgskonflikter. 

 

GeorgJensenstore.co.uk  

 

Salg via gj.co.uk er også begrænset kun til levering indenfor Storbritanniens grænser, og der vil 

således heller ikke her opstå lovvalgskonflikter.  

Salgsvilkårene på den engelske webshop er dog ikke magen til de danske, men opfylder derimod 

den engelske forbrugerkøbslovgivning. 

 

Georgjensen.com/eu  

 

Ønsker en forbruger, bosat i et andet EU land end Danmark eller England, at foretage e-handel med 

Georg Jensen, skal gj.com/eu benyttes. 

Denne side står for de internationale handler, og det vil således være her at virksomheden skal tage  

sine forholdsregler, og fastlægge forumland samt lovvalg i handelsbetingelserne. 

 

Det fremføres på hjemmesiden, at handelssproget er engelsk, og al kommunikation foregår på 

engelsk.80 Efter gennemgang af persondata behandling, opstilles købsprocessen, som det også var 

tilfældet på gj.com/dk og gj.co.uk. 

Vilkårene indeholder ligeledes prisforhold, som angives i euro, umiddelbart uden moms og 

afgifter.81  

Den globale webshop giver 14-dages fortrydelsesret, sidestillende med gj.com/dk 

Herudover fremgår det at returneringer og klager skal ske via den danske afdeling beliggende på 

Frederiksberg.82  

 

                                                 
79 Se Bilag 1 
80 Se bilag 7 
81 Se bilag 7 
82 Det er ligeledes her moderselskabet hører hjemme. 
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De generelle handelsvilkår tilkendegiver således hovedtrækkende for aftaleindgåelse og køb via 

georgjensen.com for andre lande i EU. 

Derimod fremgår reklamationstid samt mangelsbeføjelser ikke på hjemmesiden. 

Endvidere tages der heller ikke decideret stilling til spørgsmålet om anvendelig lov og forum land. 

Tvisttilfælde mellem en forbruger og gj.com/eu skal efterfølgende vurderes efter sagens konkrete 

omstændigheder. 

 

Fastlæggelse af forumstat og anvendelig lov skal herefter vurderes efter principperne anført 

ovenfor. 

Situationer, som dette, skal derfor afgøres efter hvortil aftalen har sin nærmeste tilknytning, jf. art. 

4, stk. 1. Udgangspunktet herfor vil være det land parten, der skal præstere den for aftalen 

karakteristiske ydelse tilhører, jf. art. 4, stk. 2.  

Forbrugeraftaler undtages dog fra denne hovedregel, og går i stedet ud fra at aftalen vil være 

undergivet loven i det land, hvor forbrugeren har sin bopæl, jf. art. 5, stk. 3, som endnu engang 

viser tilbage til stk. 2.  

Således vil fastlæggelsen af lovvalg bero på de tidligere nævnte kriterier, som vil være centrale for 

bedømmelsen af lovvalget. 

1)   Fremsat særligt tilbud til forbrugeren. 

2) Der er foretaget reklame rettet mod forbrugeren. 

 

Under nærværende fremstilling vil det være det andet kriterium, der har relevans for fastlæggelse af 

lovvalget. 

Elementer, der kan være med til fastslå om kravet om direkte reklame er opfyldt er: adgang til 

hjemmesiden, handelsvilkår, sproget, relevans, top level domain (tld), aftaleindgåelse, valuta samt 

leveringsforhold.83  

Hjemmesiden er betegnet ved .com, som top level domain, og angiver dermed ikke nogen 

landekode. Ligeledes signalerer valutaangivelsen heller ingen umiddelbar stedbetegnelse, da denne 

angives i euro, som jo dog er valutaen i de fleste EU lande. Det benyttede handelssprog, engelsk, 

bidrager heller ikke med en yderligere eventuel fastlæggelse.  

De eneste aspekter, der giver en smule formodning for forum og lovvalg i forbrugerens hjemland, 

vil være leveringsforholdet. Køb foretaget via gj.com/eu leveres hos forbrugeren, og derved i 
                                                 
83 Trzaskowski, Jan. Forbrugeraftaler og reklamering på internettet – internationale privat- og procesretlige aspekter. 
1998. Ufr. 1998B.285, s. 2.  
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dennes hjemstat. Herudover tager forbrugeren alle nødvendige foranstaltninger for gennemførelse 

af handlen i sin hjemstat, hvilket var et krav til at forbrugeren kunne påberåbe sig egne 

beskyttelsespræceptive regler. 

Opsummerende kan hævdes at der ikke er mange faktorer, som samlet set konkluderer at Georg 

Jensen aktivt målretter sin markedsføring mod de enkelte EU lande, men derimod en overordnet 

webshop, hvorfra der så leveres til de respektive lande. 

Hvorvidt der kan fastlægges et forbrugerforbehold ved køb over gj.com/eu lægger således op til en 

konkret vurdering i hver enkelt sag, men der vil være potentiale til tvivlsspørgsmål og konflikter. 

Dette kan betyde at en forbruger muligvis ikke er sikret egne mere præceptive regler.  

På den anden side kan Georg Jensen stå overfor utallige regelsæt, som kan have indflydelse på et 

aftaleforhold mellem Georg Jensen og en forbruger.  
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Kapitel 6 - Juridisk konklusion 

 

Den juridiske analyse fastlagde rammerne for hvorledes en virksomhed er pålagt at agere og hvilke 

forventninger og rettigheder forbrugeren kan stille. 

På trods af EU's vedtagelse af minimumsdirektiver ved forbrugeraspektet, eksisterer der stadig 

barriere for den frie handel. 

Ovenfor blev de belyst, hvordan medlemsstater implementerer de EU-retslige bestemmelser 

forskelligt, og derved er forbrugere ikke sikret ens beskyttelsesstandarder. 

Virksomheder etableret i England, har umiddelbart bredere mulighed for forbehold og 

ansvarsfraskrivelser i de generelle salgsvilkår. 

Det var primært ved prisangivelser, samt mangler, der kunne opstå usikkerhed i de aftaler, som 

forbrugere indgik med den engelske Georg Jensen afdeling. Det blev påvist, at Georg Jensen 

foretager geografisk opdeling af det europæiske forbrugermarked, og forbrugerne er således ikke 

sikret lige rettigheder ved handler med Georg Jensens webshops. 

Således konkluderes, at danske forbrugere på nuværende tidspunkt er bedre stillet end engelske, når 

disse ønsker at rekvirerer et Georg Jensen produkt. 

 

Afslutningsvis blev gj.com/eu inddraget i henhold til de resterende EU markeder, hvor der ikke 

eksisterer en national onlineshop. Her var lovvalget det mest potentielle konfliktpunkt, da den 

overordnede onlineshop opstillede generelle salgsvilkår, men ikke tager højde for i hvilken grad de 

forskellige forbrugere har mulighed for at beråbe sig egne mere beskyttelsespræceptive regler. Det 

blev endvidere fastlagt, at der ikke kunne stilles et klart svar på dette tvivlsspørgsmål, men det i 

stedet vil bero på en konkret vurdering. 

 

Generelt kan herefter konkluderes, at på trods af EU's minimumsregler, er EU's forbrugere stadig 

ikke er sikret lige regler ved grænseoverskridende handler, og der eksisterer fortsat usikkerhed og 

tvivl på markedet. Ligeledes gælder for virksomheder, som heller ikke har komplet sikkerhed for 

hvilke bestemmelser, der kan komme i spil i en eventuel tvist.  

Således kan det hævdes, at den juridiske tilstand ikke opstiller optimale rammer for 

grænseoverskridende e-handel på nuværende tidspunkt.       
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Kapitel 7 - Økonomisk analyse 

 

Indledning 

 

Det europæiske samarbejde har åbnet op for den frie handel og nedbrudt en del af 

markedsbarriererne, som forhindrede markedet i at fungere optimalt.84 

I princippet burde dette give køberne (forbrugerne) flere valgmuligheder ved et større udbud. 

Der eksisterer dog stadig visse rammer, hvorunder virksomheder er pålagt at agerer. 

Georg Jensen udbyder produkter på det europæiske e-handelsmarked via henholdsvis gj.com/dk, 

gj.co.uk, samt gj.com/eu.85 

 

Antagelse om besiddelse af perfekt information er en af hjørnestenene i klassisk industriøkonomi.86 

Per definition eksisterer der ved forbrugerkøb en skævhed i informationsniveauet mellem aftalens 

respektive parter, henholdsvis den erhvervsdrivende (sælger), og forbrugeren (køber)87, og 

ovennævnte antagelse er derfor ikke opfyldt under nærværende problemstilling.  

 

I tilfælde hvor antagelse om perfekt information ikke er opfyldt, vil der i stedet forekomme 

asymmetrisk information. Parten med den ekstra information kan udnytte denne fordel til at opnå et 

mere profitabelt resultat.88 

Asymmetrisk information er dermed aktuelt at behandle i et aftaleforhold, hvor den ene part er i 

besiddelse af mere information end den anden. 

 

Asymmetrisk information i et kontraktforhold, kan vise sig enten inden kontraktindgåelse (ex-ante) 

eller efter (ex-post). Aftaleforholdet kan udløse to former for konflikt imellem aftaleparterne, moral 

hazard eller adverse selection.  

Moral hazard vil være relevant i tilfælde, hvor principalen ikke kan observere agentens 

handlinger.89 Manglende mulighed for at observere agentens handlinger, vil medføre incitament hos 

agenten til at foretage opportunisme.  

                                                 
84 EF-traktaten art. 2 sammenholdt med art. 14, stk. 2. 
85 Generelt ses der bort fra den internationale webshop, da denne ligger udenfor opgavens primære fokus. 
86 Mas-Collel (1995) (s. 436) 
87 Definitionerne af forbruger og erhvervsdrivende følger den juridiske analyse ovenfor. 
88Macho-Stadler (2001) (s. 104) 
89 Macho-Stadler (2001) (s. 6) 
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Situationer, hvor agenten inden kontraktindgåelse er i besiddelse af relevant information, som 

principalen er uvidende om, vil skabe adverse selection-problematik.90 

 

Opgavens fokus hviler på forbrugerens manglende kendskab til EU-medlemsstaternes afvigende 

regelsæt på forbrugerområdet.  

Problematikken viser sig i form af den overlegne viden virksomheden besidder overfor forbrugeren. 

Forbrugeren er ikke i stand til at adskille og identificere de forskellige forbrugerkøbs-kontrakter, der  

udbydes via e-handelsmarkedet indenfor EU. Konflikten er derfor mest relevant at beskue i fasen, 

hvor forbrugeren skal beslutte, hvilken hjemmeside, der skal handles fra, og dermed hvem den 

kontraherende part er, og hvilke rettigheder heraf medfølger. 

Den asymmetriske information viser sig således i en ex-ante situation under den konkrete 

problemstilling, hvor adverse selection således vil være den relevante problematik, som skal 

behandles her.  

 

Nedenfor vil den økonomiske analyse tage udgangspunkt i Georg Akerlofs ‘Lemons’-model, som 

benyttes til at belyse den konkrete problemstilling. 

Herefter inddrages signaleringselementet fra adverse selection-teorien. Signalering er relevant for 

analysen, da EU's indgriben på markedet med minimumsregulering af forbrugerbeskyttelse, kan ses 

i lyset af dette element. 

Efterfølgende vurderes hvorledes dette i praksis sikrer forbrugeren ensartede rettigheder ved e-

handel i EU. 

Afslutningsvis tages der stilling til hvorvidt forbrugeren kan foretage nogle handlinger for at øge sin 

vidensbase. 

 

Asymmetrisk information 

 

Adverse selection ved Akerlof 

 

Det vil være mest relevant at beskue adverse selection-problematikken i lyset af Georg Akerlofs 

‘Lemons’-model i forbindelse med opgavens problemstilling. 

Herefter vil den ovenstående problemstilling belyses yderligere i kontekst med denne model. 

                                                 
90 Macho-Stadler (2001) (s. 7) 
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Akerlofs’ marked for ’lemons’-model 

 

Ved hjælp af brugt bils-markedet beskrev Akerlof hvorledes asymmetrisk information kan føre til 

markedsfejl, eller i værste tilfælde markedsnedbrud. 

Teorien er baseret på markedet for brugte biler, hvor der findes forskellige typer af brugte biler, som 

hver har en eller anden kvalitet. Da køber ikke er i stand til at skelne bilernes kvaliteter fra 

hinanden, må køberen i stedet observere prisen, som et signal, der afspejler bilens kvalitet.91  

Køber kender derimod sandsynligheden for at man køber en god kvalitetsbil, hvor: 

 

p = sandsynligheden for god bil, hvoraf følger at (1-p) = sandsynligheden for dårlig kvalitet.92  

 

Eftersom køber ikke kan skelne mellem bilernes kvaliteter, vil markedet sætte en gennemsnitspris 

baseret på den forventede gennemsnitskvalitet for alle biler. Prisen vil være en gennemsnitspris for 

alle biler på markedet, og prisen vil dermed være under den gode bils værdi, som derfor ikke 

udbydes til denne pris. Derimod vil prisen overstige værdien af dårlige kvalitets biler, som dermed 

vil blive udbudt under disse omstændigheder. Derved uddrives de gode biler af markedet, og kun 

dårlige kvalitetsbiler resterer på markedet.93  

 

Problematikken i Akerlofs model: 

 

Sælger kender værdien (k = kvalitet) af varen, som antages at ligge mellem interval [0,1], hvor 0 er 

den dårligste kvalitet og 1 er den bedste. Det antages endvidere at sandsynligheden for alle 

kvaliteter er ligeligt fordelt.94 Sælger vil ønske at prissætte i henhold til bilens kvalitet, og vil 

således prissætte til p0k, hvor p0 er sælgers pris.  Køberen derimod værdsætter en vare af værdi og 

kvalitet til p1k, hvor p1 er køberens forventede værdi af varen. For at markedets eksistens er 

berettiget skal p1 > p0.  

Køber vil tilknytte en værdi til varen, og må på baggrund af den observerede pris, vurdere om denne 

forventede værdi overstiger den respektive pris, sælger kræver, og derefter foretage en handel.  

                                                 
91 Estrin (1995) (s. 176) 
92 Estrin (1995)(s. 176) 
93 Estrin (1995) (s. 179) 
94 Macho-Stadler (2001) (s. 104) 
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Da forbrugeren ikke har mulighed for at gennemskue hvilken kvalitet, der er tale om, vil en 

bayesiansk forbruger95 beregne den gennemsnitlige værdi af produktet på basis af salgsprisen. 

Herefter vil denne forbruger, kunne foretage en velbegrundet beslutning, om der skal handles eller 

ej. 

 

Markedet må på denne baggrund agere, som følger, og have følgende konsekvenser: 

Det antages at sælger sætter pris P samt at p1 = (3/2) p0. De eneste varer, som sælges vil have max k 

= P => P ≥ p0k. Gennemsnitskvaliteten på markedet ved pris P, vil være k = P/p0. Givet denne 

tidligere givne fordeling, vil gennemsnitskvaliteten ved pris P være k = P/(2/p0). Af 

gennemsnitkvaliteten følger herefter, at en forbruger som køber til denne pris, modtager en 

gennemsnitsnytte på: 

 

p1k = (p1/(2p0)) P,  =>  (3/2p0/(2p0)) P = (3/4) P.  

 

Sælgers pris, P, overstiger hermed forbrugerens gennemsnitlige nytte på (3/4)P, (P > ¾ P). Dette 

opfylder dermed ikke p1 > p0, og forbrugeren vil derfor vælge ikke at handle på markedet. 

Efterfølgende observerer sælger herefter, at hans produkter ikke sælger på markedet. Han vil dog 

ikke være interesseret i at sætte prisen lavere, da den i så fald vil være under varens reelle værdi. I 

stedet vil der blive udbudt varer med lavere kvalitet til en følgende lavere pris. Forbrugerens 

forventninger til dette produkts kvalitet vil dog falde i sammenhæng med den lavere pris. 

Konsekvenserne af udbud af lavere kvalitets varer på markedet vil medføre samme resultat, som 

gennemgået ovenfor, og p1 vil stadig være mindre end p0, og forbrugeren foretager dermed heller 

ikke et køb under disse betingelser. Sådan vil markedet fortsætte med at agere indtil P = 0, men her 

vil sælgeren ikke ønske at udbyde sine varer, da der ikke vil være nogen profit at hente. I sidste 

ende vil markedet således bryde sammen, da der ikke vil blive udbudt eller efterspurgt produkter 

under disse forhold.  

 

 

 

 

 

                                                 
95 Macho-Stadler (2001) (s.105) 
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Gj.com/dk - co.uk i form af Lemons-modellen.  

 

Georg Jensen har langvarig eksistens på markedet for boligtilbehør, smykker og andre 

livsstilsprodukter.96 I forhold til danske virksomheder generelt, er Georg Jensen indbegrebet af 

historisk renommé og brand, hvortil forbrugeren kan stille høje forventninger til kvalitet.  

Høje forventninger kan med rimelighed stilles til kvaliteten af et Georg Jensen produkt. Dog, kan 

man aldrig være 100 % sikker på at undgå fejl og mangler, da der vil altid kunne opstå uforudsete 

ting. 

  

Antagelse om høj kvalitet ved køb af Georg Jensen produkt, vil således være en rimelig 

forudsætning under nedenstående teori. 

Da det principielt er den samme afsender, som udbyder produkterne på e-handelsmarkedet, vil det i 

stedet for god og dårlig kvalitet af produkterne, være de tilknyttede rettigheder ved købet, der 

fokuseres på. Kvaliteten af produkt erstattes således med kvaliteten af beskyttelseshensyn.97  

Køb via enten gj.com/dk eller gj.co.uk kan ses som indgåelse af en forbrugerkontrakt. Umiddelbart 

vil der tilbydes to kontrakter på det relevante e-handelsmarked, en via gj.com/dk og en via gj.co.uk. 

De afvigende beskyttelseshensyn, som er indeholdt i de pågældende regelsæt, vil medføre 

kvalitetsforskelle af kontrakterne. For forbrugeren vil kontrakten med de mest favorable vilkår være 

af højere kvalitet. 

Umiddelbart kan hævdes, at de danske regler foreskriver en smule mere restriktive forbrugerregler 

end de engelske, hvilket medfører en højere beskyttelse af forbrugeren, der foretager køb via 

gj.com/dk i forhold til dem, som foretager købet over gj.co.uk, og vil således være af større 

kvalitet.98 

Internettet bør give forbrugeren mulighed for at foretage købet fra den hjemmeside, som opstiller de 

mest optimale betingelser. Således burde en forbruger, der foretager en online handel frit kunne 

vælge mellem den danske butik og den engelske butik. Konflikten opstår ved, at forbrugeren ikke er 

bekendt med disse forskelle. Forbrugeren er således ikke i stand til at identificere 

kvalitetsforskellene mellem de to kontrakter. Følgerne af det manglende kendskab, vil være at 

forbrugeren vælger at foretage købet fra sit hjemlands hjemmeside, da dette giver den største 

                                                 
96 Se bilag 1 
97 Der henvises her til forskellen i niveauet af de beskyttelsespræceptive regler i henholdsvis DK og Eng. 
98 Jf. den juridiske analyse 
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sikkerhedsfølelse.99 Således opstår, der markedsfejl, da det herefter kan hævdes at der vil være 

plads til skabe Paretoforbedringer100 i form af, at forbrugeren kan stilles bedre, uden at Georg 

Jensen stilles dårligere, da salget stadigt gennemføres, og profitten opnås.  

 

Problemstilling under den konkrete kontekst 

 

Under den originale ’Lemons’-model er den usikre parameter prisen, som ikke tilkendegiver 

produktets kvalitetsniveau. Det påpeges, at der under den konkrete problemstilling ikke kan sættes 

megen tvivl ved kvaliteten af selve produktet. Der vil således ikke herske stor usikkerhed herom, 

som det ellers var tilfældet ved brugt-bils markedet i Akerlofs model.  

Georg Jensen har igennem årtier opbygget et yderst velrenommeret og velkendt brand, hvortil 

forbrugerne kan have stor tillid og forventning til produktets kvalitet og holdbarhed. De nyder stor 

respekt indenfor de produktområder, hvor de agerer, og produkterne er kendetegnet ved 

eksklusivitet og velkendt design. 

Det blev tidligere fastslået, at der ikke umiddelbart kan megen være tvivl omkring selve produktets 

kvalitet, men det vil derimod være de tilknyttede forbrugerrettigheder, som skaber usikkerheds- 

momentet. 

Georg Jensen har taget højde for eventuelle prisforskelle mellem den danske og den engelske 

webshop.101 På den måde vil der ikke forekomme prisfluktueringer på baggrund af diverse afgifter 

og andre aspekter, som kan variere i mellem de relevante lande. Nedenfor vil priser for Georg 

Jensens produkter derfor formodes at være ens, uanset hvilken afdeling forbrugeren handler med og 

vil være konstant.  

I den konkrete sammenhæng vil det derimod være beskyttelsesniveauet, som er den ukendte 

parameter i ligningen.  

Fra den juridiske gennemgang fremgår det, at der er visse aspekter, som samlet set tildeler 

forbrugeren en bedre beskyttelse under danske forhold end under de engelske.  

Manglende kendskab hos forbrugeren betyder dog at disse forskelle i beskyttelsesniveauet ikke 

observeres af køber.  

I stedet formodes, at køber må observere hjemlandets forbrugerbestemmelser, da disse vil være 

nogle regler, der har relevans i dagligdagen, og derfor en faktor som forbrugeren har kendskab til.  

                                                 
99 Special Eurobarometer 298. 2008. Consumer protection in the internal market, s. 87. 
100 Mas-Collel (1995) (s. 459) 
101 Oplysninger fra Lotte Højbo Liebst, International Marketing Project Manager hos Georg Jensen 
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Under Lemons-modellen kunne kvaliteten være helt ned til en værdi = 0, som betød, at bilen ikke 

havde nogen reel monetær værdi, og der blev derfor ikke foretaget nogen transaktioner.  

Da EU-reguleringen sikrer et minimums niveau for beskyttelse af forbrugeren i tilfælde af 

misligholdelse, formodes det at køber vil vælge at handle under alle omstændigheder, da 

forbrugeren er sikker på et vist kvalitetsniveau. Forbrugeren bør således forvente en kvalitet, der 

under alle omstændigheder ligger over 0. 

Intervallet af kvalitet må derfor beregnes til at spænde mindre vidt, end hvad der var tilfældet under 

brugt bils-markedet.   

Hvilken værdi, der skal tilegnes denne standard, kan ikke sættes præcist, især fordi EU's regler skal 

indlemmes i de nationale regelsæt. Da der i denne forbindelse kan forekomme variationer, kan der 

ikke forudsiges en decideret værdi af kvaliteten.  

Da prisen umiddelbart er en variabel med hensyn til produktets kvalitet samt forpligtelser og mulige 

’sanktioner’ efter forbrugerrettighederne, burde disse således afspejle variationer i 

beskyttelsesniveauet, eftersom øget beskyttelse umiddelbart skaber øgede omkostninger. 

Dette er midlertidigt ikke tilfældet, da der er reguleret for prisforskelle mellem de relevante 

hjemmesider, gj.com/dk og gj.co.uk. 

Forbrugerne har således ikke mulighed for, på baggrund af prisen, at identificere variationer i 

rettigheder, og derved opnå en højere beskyttelse. 

Man kan dermed frygte at denne manglende mulighed for at observere disse forskelle, kan medføre 

markedssammenbrud, som ovenfor i ’Lemons’modellen. 

 

I modsætning til Lemons-modellen, er forbrugeren under den konkrete problemstilling, sikret en 

minimumskvalitet ved køb. EU's regulering sikrer forbrugerne en mindstebeskyttelse, og derved er 

forbrugeren bekendt med den umiddelbare minimums kvalitet af produktet, som udbydes på 

markedet. 

Således må det formodes at markedet under de nuværende forhold ikke bryder sammen, hvilket 

også bakkes op af empirien, som tydeligt viser Georg Jensens egenskaber i at afsætte produkter på 

det europæiske marked. 

Adverse Selection i form af ’Lemons’-modellen, i henhold til den konkrete konflikt, forårsager 

dermed ikke markedsnedbrud, men fungerer heller ikke fuldkomment optimalt. 
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Signalering 

 

Problemstillingen ved adverse selection, som skitseret ovenfor i Lemons-modellen skaber behov for 

løsningstiltag.  

Aftaleparterne betegnes, under asymmetrisk information, som principalen og agenten. Principalen 

er parten, som ønsker en opgave løst, hvor agenten vil være modparten, som kan løse opgaven for 

principalen.102 Principalen må således vurdere hvorledes der skabes incitamenter for agenten til at 

udføre opgaven mest optimalt. Hvorledes skævheden i vidensniveauet vil komme til udtryk i aftalen 

vil bero på det aktuelle aftaleforhold.  

Modellen er modificeret en smule, da det i dette tilfælde vil være agenterne (sælgerne), som 

udarbejder og tilbyder kontrakten. 

Et muligt tiltag, agenter kan benytte sig af, vil være signalering. Agenter kan, hvor det vil være 

fordelagtigt at skille sig ud, sende signaler til principalen, for at tilkendegive hvilken type man er. 

Signalering betyder primært, at agenten afslører en del af sin private information overfor 

principalen, og dermed udligner en del af den asymmetriske information.  

Det vil være fordelagtigt for en agent at signalere sin type, hvis der derved kan opnås en højere 

nytte, fx i form af aflønning eller højere beskyttelse i forbrugerkøb.  

 

Signalering skitseres normalt ved arbejdsgiver/-tager forholdet, hvor arbejdstager 1 (agenten) vil 

kunne profitere af at vise arbejdsgiver (principalen), at denne er mere effektiv og produktiv end 

arbejdstager 2. Arbejdsgiveren vil være indstillet på at aflønne en mere effektiv og produktiv 

arbejdstager højere end en dårligere type arbejdstager. 

I arbejdsgiver/-tager situationen vil et umiddelbart signal, som agenten kan benytte sig af, være 

uddannelse. En given uddannelse vil tildele agenten information, som vil gøre denne mere effektiv, 

og derfor fortjene højere løn, end uden uddannelse.103    

Tilegnelsen af uddannelse vil dog være omspundet med visse omkostninger. Agenten skal tage et 

valg omkring uddannelse, hvorvidt der skal investeres heri eller ej. Dette valg vil bero på 

omkostningen ved denne investering, og hvorvidt den potentielle fremtidige indtjening, vil 

overstige omkostningerne ved investeringen. Hvis dette er tilfældet vil agenten vælge at tage 

uddannelsen, og dermed signalere til principalen.104 

                                                 
102 Mas-Collel (1995) (s. 489) 
103 Mas-Collel (1995) (s. 450) 
104 Mas-Collel (1995) (s. 450) 
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På den baggrund vil det i visse situationer kunne betale sig at ’afsløre’ information omkring 

sådanne karakteristika.  

Sådanne afsløringer betegnes som signalering. En aftalepart kan benytte signalering til at gøre 

modparten bekendt med ens type. Ved principal-agent teorien, vil det umiddelbart være agenten, 

som har de største incitamenter til at signalere sin type, da det er agenten, som vil besidde privat 

information.105 

 

I udgangspunktet forekommer signaleringen, i nærværende situation, fra EU’s side, da 

medlemsstaterne er forpligtet til at implementere minimumsdirektiverne i de nationale lovgivninger, 

og derved forekommer der statslig intervention på markedet.   

Denne indgriben sidestilles nedenfor med signalering, som løsningstiltag af den relevante adverse 

selection-problematik. 

Den primære regulering på området, er vedtaget i EU, men som analyseret ovenfor vil regelsættene 

variere mellem medlemsstaterne.  

 

EU's brug af signalering til at imødekomme Akerlof 

 

Den teoretiske risiko for markedsfejl ved eksistensen af asymmetrisk information mellem parterne i 

forbrugerkøb, har skabt behov for løsningstiltag af problemstillingen.106 

Behovet for et sådant tiltag udspringer af forbrugerens behov for sikkerhed i tilfælde af tvister og 

uoverensstemmelser med sælger. EU har på basis heraf indført de forskellige minimumsdirektiver, 

som på nuværende tidspunkt fastlægger de umiddelbare rammer for forbrugerbeskyttelsen indenfor 

EU's grænser.  

Denne mindstebeskyttelse kan ses som EU's forsøg på at signalere, at forbrugerne trygt kan stole på 

markedet, da der er vedtaget disse beskyttelseshensyn.107  

 

Nedenfor gennemgås den statslige indgriben som signalering, og herefter virksomhedens 

organisering på basis af disse rammer. 

 

                                                 
105 Mas-Collel (1995) (s. 450) 
106 Mas-Collel (1995) (s. 450) 
107 Grønbog om gennemgang af den samlede ’consumer acquis’, KOM (2006) 744 final, s. 3. 



 58

Modellen 

 

Det vil være fordelagtigt på markedet for forbrugerkøb at signalere et vist niveau af 

forbrugerbeskyttelse, således at forbrugerne får tillid til markedet. 

EU har således observeret et behov for at sende/skabe sådant signal til forbrugeren, og derved skabe 

tillid. 

Det kan hermed hævdes, at EU har forsøgt at udfylde behovet for markedsintervention på området 

for forbrugerkøb, og derfor har indført forskellige regler indenfor dette område. Virksomhederne på 

markedet, pålægges herved pligter, og der er mulighed for sanktioner, såfremt pligterne ikke 

overholdes. Kravene til virksomhederne vil dog være forbundet med visse omkostninger, 

sammenligneligt med de omkostninger, som var forbundet ved at tage en uddannelse. Lad på den 

baggrund, e være niveauet af beskyttelse, og omkostningerne herved. 

 

Der antages at være to typer af scenarier. En situation, betegnet ved θh, hvor der er beskyttelse, 

samt den dårlige situation, θl som ingen beskyttelse indeholder. 

For at signalering er brugbart, er det en betingelse at signalet kan observeres af principalen, 

forbrugeren. I modsatte tilfælde vil det være nytteløst at foretage investering i beskyttelse.108  

Der vil være mulighed for forskellige niveauer af beskyttelse, beskyttelsesniveauet udtrykkes ved e. 

e er således det signal, som principalen observerer, og herefter vil værdsætte scenariet, θh, højere 

end andre scenarier, θl, som intet signal sender. 

Da principalen vil værdsætte θh højere end θl, vil principalen være villig til at betale mere for en 

handel af kvalitet θh i forhold til kvalitet θl.
109 

w er markedets samlede samfunds gevinst. w er således afhængig af niveauet i e. Herefter vil 

markedets nytte være afhængig af disse ovenstående parametre, og kan udtrykkes ved: u(w,e | θ).110 

Statens opgave vil herefter være at finde et passende niveau af forbrugerbeskyttelse, samtidig med 

at disse rettigheder ikke griber for vidt, så virksomhederne trækker sig fra markedet. 

Altså bør staten forsøge at finde ligevægtspunktet mellem de to faktorer, w og e. Dette kan således 

udtrykkes ved σ*1(w|e). 

Sandsynligheden for at denne ligevægt rammes, kan udtrykkes ved μ(e) σ*1(w|e), hvor μ(e) er 

sandsynlighed for at agenten er type θh, efter observation af e.111  

                                                 
108 Mas-Collel (1995) (s. 450) 
109 Mas-Collel (1995) (s. 450) 
110 Mas-Collel (1995) (s. 452)  
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Signaleringsmomentet i form af den statslige indgriben er belyst ved parterne, staten og 

forbrugerne. For at skitsere statens behov for at finde det optimale niveau for beskyttelse, skal 

statens indifferencekurver mellem beskyttelse og markedsgevinst inddrages. 

Der findes som nævnt to typer af situationer, θh og θl. EU må, på baggrund af situationernes 

forskellige karakteristika, vælge en ligevægtsstratgi. Det antages, at der for hver af disse situationer 

ligeledes kan udledes indifference kurver, udtrykt ved u(w,e | θ).112 

Staten må således have en ligevægtsstrategi, som kan skitseres ved:113  

 

 

 

 

Af denne skitsering kan udledes, at op til punktet for ligevægten (punktet hvor indifference 

kurverne krydser hinanden) vil være mest optimalt ikke at indføre en minimumsbeskyttelse, da det 

under disse omstændigheder vil være for omkostningsfuldt at foretage statslig indgriben, i forhold 

til den aflønning som kan opnås.  

Efter ligevægtspunktet vil det være profitabelt for markedet at sikre minimumsstandarder, og 

derved sende signalere beskyttelsen.114  

                                                                                                                                                                  
111 Mas-Collel (1995) (s. 452)  
112 Mas-Collel (1995) (s. 453) 
113 Mas-Collel (1995) (s. 453)  
114 Mas-Collel (1995) (s.453) 
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Den aktuelle situation fokuserer på det generelle marked ved forbrugerkøb, og w må således være 

markedets samlede gevinst, ved at sælger og køber vælger at handle, eftersom køber (principalen) 

observerer e, og derfor har tillid til markedet. 

Den statslige reguleringsopgave består hermed i at finde ligevægtstilstanden mellem det korrekte 

beskyttelsesniveau, e, samtidig med der stadig genereres et markedsflow. 

Det antages at der, som ovenfor, kun vil være mulighed for to scenarier (typer). En situation med 

regulering, θh, og en situation uden regulering θl, hvor markedet har frit slag. 

Som ovenfor, vil opgaven bestå i at finde et niveau for forbrugerbeskyttelse, som skaber den 

nødvendige tillid til markedet, samtidig med at omkostningerne herved ikke bliver for høje. 

EU må vurdere behovet for statslig intervention på markedet, og hvornår det vil kunne betale sig at 

indføre sådanne tiltag, i stedet for at overlade det til markedets frie kræfter, og selv-justering.  

Ligevægtstilstanden mellem niveauet for forbrugerbeskyttelse og hensynet til markedets samtidige 

funktion, skal dermed søges nået, når EU fastsætter niveauet for forbrugerbeskyttelsen, således at 

beskyttelsen ikke bliver for restriktiv, og i stedet afskrækker virksomheder fra markedet. 

 

På basis af den ovenstående problemstilling omkring adverse selection, har EU fundet behov for at 

intervere på markedet, da man ikke kan have fuld tiltro til at markedet selv vil foretage de 

nødvendige løsningstiltag.   

Dette er forsøgt med EU's minimumsregler for beskyttelse af forbrugerens rettigheder, som også er 

gældende ved e-handel.  

Denne minimumsstandard sikrer et vist niveau af kvaliteten i forbrugerrettighederne, og sender 

dermed det nødvendige signal til forbrugerne, således at der ikke forekommer unyttige 

forvridninger på markedet. 

 

EU må søge at finde et passende niveau for beskyttelse, således at forbrugerne har nok tillid til 

markedet, og vælger at handle, samtidig med at virksomhederne ikke skræmmes væk ved udsigten 

til forøgede omkostninger i forbindelse med de præceptive forbrugerregler.  

Figuren ovenfor skitserede hvorledes indifference kurvene for de to scenarier kunne fremstå. I 

punktet hvor kurverne krydser hinanden finder man ligevægten. Ligevægtstilstanden som EU bør 

sigte efter, kan således hævdes at ligge i dette punkt. (w’, ê) repræsenterer dermed et passende 

niveau for beskyttelse af forbrugeren, samtidig med der tages hensyn til virksomhederne.  
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Hvorvidt denne ligevægtstilstand på nuværende tidspunkt er opnået, kan ikke konkret fastslås. Men 

eftersom kommissionen stadig finder behov for yderligere regulering, og diverse 

markedsundersøgelser har identificeret eksisterende barrierer for grænseoverskridende handel, kan 

det umiddelbart hævdes at dette ikke er tilfældet.  

 

Georg Jensens brug af diskrimination, til udnyttelse af nuværende situation 

 

EU's indgriben på markedet, har dog ikke skabt en fuldstændig afklaret situation. De indførte tiltag 

har fastlagt et udgangspunkt, men ikke en komplet ensartet tilstand. Medlemslandenes mulighed for 

at indføre mere restriktiv beskyttelse, skaber en situation med en stadig usikkerhed. Betydningen 

heraf vil således være, at værdien af signalet kan variere. Det antages, at den enkelte forbruger kun 

har mulighed for at observere signalet, som sendes af dennes hjemstat.115 

I praksis kan en virksomhed, som Georg Jensen, dermed udnytte den stadige usikkerhed til at 

opdele kundegrupperne, og opnå et marked med separerende ligevægt. 

Separerende ligevægt opnås i en situation, hvor agenterne på markedet foretager forskellige valg 

med hensyn til at signalere,116 fx ved at tage en uddannelse, eller vedtage særlige regler ved visse 

former for køb. Den generelle regel ved separerende ligevægt, kan udtrykkes ved, at der findes to 

typer af agenter, θh (sælger med høj beskyttelse) og θl (sælger med lav beskyttelse), og det vil være 

optimalt for agenterne at vælge forskellige niveauer af beskyttelse, på basis af deres respektive 

strategier.117 

 

Opmærksomheden vendes nu mod den aktuelle model med Georg Jensens webshops. 

Virksomheden vil være underlagt de nationale regler for forbrugerkøb, som er baseret på EU's 

minimumsbestemmelser. Virksomheden kan således tage udgangspunkt i disse regler, og signalere 

deres type, fx i salgsbetingelserne. 

Lad typerne af agenter være de to relevante webshops, gj.com/dk og gj.co.uk. 

Eftersom de engelske regler umiddelbart giver en smule mindre beskyttelse end de danske, vil den 

engelske agent være at betragte som type θl, og den danske agent betegnes θh, da de danske regler 

giver en bedre beskyttelse. 

                                                 
115 Dette antages generelt med begrundelse i forbrugerens begrænsede rationalitet. 
116 Mas-Collel (1995) (s. 455) 
117 Mas-Collel (1995) (s. 455) 
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Lad herefter e* (θ) være den enkelte agents omkostningsfunktion af salgsbetingelserne/statslige 

forbrugerregler. 

Ved siden af denne funktion, skal opstilles w*(e), som vil være sælgers nyttefunktion, afhængig af 

agentens omkostninger, e.118 

Da en engelsk forbruger kun vil observere θl, vil der ikke være incitament for at tilbyde mere 

favorable vilkår til forbrugeren, da dette samtidig vil være mere omkostningsfuldt. Ligeledes vil 

dette gælde for θh, som heller ikke vil have incitament til at tilbyde bedre salgsvilkår. 

På basis heraf skal der igen kigges nærmere på agenternes indifferencekurver, som her vil være 

virksomheden, Georg Jensens webshops. 

 

 

119 

 

Således vil den aktuelle situation, ende i en umiddelbar ligevægtstilstand, med separerende 

ligevægt, hvor agent θl vælger de engelske regler, og θh vælger det danske niveau. 

Principalen observerer, afhængigt af dennes nationalitet, enten θl eller θh, og vælger derefter de 

tilhørende præmisser og salgsbetingelser. 

 
                                                 
118 Mas-Collel (1995) (s. 455) 
119 Mas-Collel (1995) (s. 455) 
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Denne tilgang stemmer overens med virksomhedens organisation af e-handelsaktiviteterne, hvor 

man har valgt at diskriminere mellem kundegrupperne. 

 

Diskrimination 

 

De fleste internationale selskaber er i dag inddelt i moder- og datterselskaber. Eksistensen af 

datterselskaber giver virksomhederne mulighed for at være mere fysisk tilstede på de mange 

udenlandske markeder. Georg Jensen har ligeledes udnyttet dette, ved at oprette datterselskaber 

rundt om i Europa, hvorved det bliver nemmere at nå ud til potentielle aftagere i form af 

forbrugerne.120  

Georg Jensens virksomhedsstruktur indenfor e-handel er blevet skitseret ovenfor. Heraf fremgik 

det, at Georg Jensen vil inddele deres online aktiviteter i 3 markeder. En dansk, en engelsk og en 

international for de resterende europæiske markeder.121 

Formålet med den ny webshops-lancering er forøgelse af omsætningen. På den baggrund satses der 

med en aggressiv salgsstrategi. Undersøgelser viser, at størstedelen af forbrugerne har størst tillid til 

deres hjemlige marked, og derfor foretrækker at handle indenfor egne grænser.122 For at øge 

omsætningen mest muligt har Georg Jensen derfor fundet det nødvendigt at indrette 

markedsføringen målrettet direkte mod de specifikke medlemsstater, og deres borgere. 

Det engelske marked er meget vigtigt for Georg Jensen,123 og derfor har man på nuværende 

tidspunkt valgt en komplet engelsk model for dette marked. Reklame skal hermed tilpasses så den 

rammer den engelske modtagergruppe så præcist som muligt. På den måde formår man at skabe 

efterspørgsel og tillid mellem virksomhedens webshop og de engelske forbrugere. Det samme gør 

sig gældende på det danske marked. Ved at benytte salgsbetingelser ensartet med dem på de 

hjemlige markeder, sikres forbrugeren kendskab til sine rettigheder, uden umiddelbart at skulle 

foretage noget opsøgende arbejde i form af informationssøgning (det antages, at forbrugeren er 

bekendt med sine rettigheder på det hjemlige marked).  

Georg Jensen har således på baggrund af den aggressive salgsstrategi, valgt at drage fordel af de 

varierende regelsæt, ved at lave en opdeling af e-handels-markederne, som i udgangspunktet 

                                                 
120 Oplysninger fra Lotte Højbo Liebst,  International Marketing Project Manager hos Georg Jensen 
121 Der ses bort fra de resterende markeder på verdensplan. 
122 Special Eurobarometer 298. 2008. Consumer protection in the internal market, s. 20-21. 
123 Oplysninger fra Lotte Højbo Liebst, International Marketing Project Manager hos Georg Jensen  
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afgrænses af landegrænserne. På den måde udnytter Georg Jensen den nuværende juridiske 

situation til at opnå et større overskud.  

 

Forbrugeren kan forsøge at udligne den asymmetriske information, ved at søge efter mere 

indgående viden til dennes rettigheder i forbindelse med køb foretaget via nettet. En så bred juridisk 

viden, som man umiddelbart vil have brug for, er ikke noget den gennemsnitlige forbruger er i 

besiddelse af. Tilegnelse af denne viden, er som tidligere nævnt, ikke gratis og vil være forbundet 

med omkostninger. Der er her tale om transaktionsomkostninger, som derfor behandles yderligere 

nedenfor.  

 

Transaktionsomkostningsteori 

 

Generelt kendetegnes transaktionsomkostninger, således som omkostninger, der knytter sig til 

gennemførslen af selve transaktionen. Der er bl.a. tale om søgeomkostninger af information, 

omkostninger ved forhandling samt omkostninger ved tvister, der står ex post kontraktindgåelse og 

forhandling eller domstols prøvelse heraf.  

Senere blev det omdiskuterede Coase-teorem formuleret: ’Når ejendomsrettigheder er vel-

definererede og transaktionsomkostninger er lave, vil allokeringen af ressourcer blive efficient 

uanset den oprindelige tildeling af ejendomsrettighederne.’124 Med veldefinerede menes, at alle 

parter er klar over den oprindelige tildeling af rettighederne.  

Teoremet ligger op til en diskussion i forhold til nærværende problemstilling omkring forbrugerkøb 

ved e-handel. E-handel ligger som udgangspunkt op til et mere konkurrencedygtigt marked, som vil 

give forbrugerne adgang til sælgere i andre lande. De fleste forbrugere føler sig dog stadig mest 

sikker ved at handle med virksomheder fra deres eget hjemland, og begrænses derfor muligheden 

for at stille sig bedre ved at finde det samme produkt andetsteds på internettet. Endvidere vil 

forbrugeren have andre forudsætninger for at indgå i aftalen i forhold til sælgeren. Det er derfor 

nødvendigt at analysere de to parter enkeltvis. 

 

Transaktionsomkostninger vil som udgangspunkt være afhængige af tre faktorer.: aktivspecificitet, 

frekvens og begrænser rationalitet.125 

                                                 
124 Eide (2003) (s. 71) 
125 Williamson, Oliver E. Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. The Journal of law and 
economics, vol. 22 (2) 1979, s. 239 
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Disse tre faktorer skal defineres yderligere, da det vil være disse forhold, som vil være med til at 

bestemme om det kan betale sig, for aftalens parter, at gennemføre transaktionen eller ej.  

 

Aktivspecificitet 

 

Begrebet aktivspecificitet henviser til produktets egenskaber, og alternativ benyttelse i andre 

sammenhæng. Ved vurderingen af dette begreb, skal således tages højde for graden af specificitet, 

om andre produkter vil kunne erstatte dette produkt i den forbindelse, det skal bruges osv. 

Ressourcer investeret i et produkt, karakteriseret ved en høj grad af aktivspecificitet, må derfor 

umiddelbart ses som tabt, i forhold, til muligheden for at benytte produktet i sekundær 

forbindelse.126 

 

Hvis man i henhold til opgaven vurderer aktivspecificiteten ud fra Georg Jensen produkter, vil man 

umiddelbart kunne hævde, at disse varer burde kunne erstattes forholdsvis let. Der er fx ikke tale 

om en særlig komponent til teknisk udstyr, som skal specialfremstilles. 

For at fastlægge graden af aktivspecificitet ved efterspørgslen af Georg Jensens produkter, er man 

nødt til at kigge på hvilke kriterier, der ligger grund for efterspørgslen.  

Siden virksomhedens etablering har Georg Jensens produkter været kendetegnet ved høj kvalitet, 

top-design og eksklusivitet. Der er således tale om et yderst stærkt brand, og eksklusive 

mærkevarer-produkter.127 

Når man henleder disse faktorer til overvejelserne omkring aktivspecificitet, vil den afgørende 

faktor, derfor være varemærket samt designet, og den enkelte forbrugers efterspørgsel heraf.  

Umiddelbart må man gå ud fra, at den målgruppe af forbrugere, som Georg Jensen rammer, vil 

være præget af en høj grad aktivspecificitet på baggrund af brand og design. Hvis en forbruger 

således ønsker at rekvirere et Georg Jensen produkt, må man antage, at dette primært er på basis af 

designet, hvilket derfor ikke umiddelbart kan erstattes af en anden producent.  

Efterfølgende kan det herefter konkluderes, at Georg Jensens produkter og efterspørgsel heraf, er 

præget af en forholdsvis høj grad aktivspecificitet. 

Der skal dog tages et vigtigt forbehold i henhold til den virkelige verden. På trods af, at selve 

produktet er bestemt af en høj grad aktivspecificitet, vil internettet give mulighed for flere udbydere 

                                                 
126 Williamson, Oliver E. Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. The Journal of law and 
economics, vol. 22 (2) 1979, s. 239. 
127 Se bilag 1 
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sælger produkterne. Konsekvenserne af dette vil derfor være, at aktivspecificiteten umiddelbart kun 

følger selve produktet, og ikke for sælgeren af produktet. 

I stedet kan producenten (Georg Jensen) helt vælge at skære mellemleddene væk, og selv stå for 

hele salget. 

 

Frekvens 

 

Frekvens aspektet omhandler i hvilken grad transaktionen skal gentages. Transaktioner, der 

gentages ofte, vil have mindre transaktionsomkostninger i forhold til en transaktion, som kun 

foretages en enkelt gang.128  

Dette vil være fordi, der fx kan være stordriftsfordele, eller man får bedre kendskab og information 

indenfor et område, ved at gentage transaktioner.  

Hvis der er høj frekvens, vil det dermed være mere fordelagtigt at tilegne sig information indenfor 

et område, i forhold til en handel, som kun vil være relevant at foretage en enkelt gang.  

 

I henhold til transaktionen ’forbrugerkøb’, skal frekvensaspektet belyses både i forhold til 

forbrugeren, såvel som virksomheden.  

 

Når der er tale om forbrugerkøb, vil virksomheden tilbyde sine produkter på markedet, og de vil 

blive udbudt til alle potentielle forbrugere, som er på markedet. Antallet af mulige købere ved 

forbrugerkøb, må dermed forventes at være højt.  

En virksomhed, som Georg Jensen, der opnår størstedelen af sin indtjening ved afsætning på 

markedet, må således forvente en høj frekvens ved forbrugerkøb. 

Når transaktionen således kan forventes gentaget talrige gange, bør virksomheden dermed forsøge 

at tilegne sig så god viden indenfor det konkrete område som muligt.  

Med Georg Jensens langvarige tilstedeværelse på markedet og veletablerede renommé, kan 

umiddelbart udledes, at Georg Jensen bør have den fornødne viden og erfaring i forhold til graden 

af frekvens ved transaktionen forbrugerkøb. 

Kendskab til de juridiske rammer og begrænsninger, man handler under, vil derfor være en klar 

fordel og nødvendighed, når virksomheden agerer på markedet.  

                                                 
128 Williamson, Oliver E. Transaction-cost economics: The governance of contractual relations. The Journal of law and 
economics, vol. 22 (2) 1979, s. 246. 
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Georg Jensen har således en klar fordel ved at tilegne sig information omkring både engelsk samt 

dansk ret, og forskellene herved, med henblik på afsætningen på markedet, og hvorledes sådanne 

kan udnyttes til at forbedre afsætningsmulighederne og øge omsætningen.  

 

Den gennemsnitlige forbruger vil derimod ikke foretage disse transaktioner på daglig basis. Et køb 

af den karakter, som et Georg Jensen produkt står for, vil være en velovervejet handling.  

Eftersom der vil være tale om et forholdsvist dyrt og eksklusivt produkt, vil det ikke være et 

produkt, som den almindelige forbruger rekvirerer ofte, men sandsynligvis kun et par gange i løbet 

af livet.  

Forbrugeren står hermed overfor en transaktion med lav frekvens, og på trods af, at der er tale om 

en forholdsvis dyr varer, vil søgeomkostningerne ved at finde den mest optimale aftalepartner være 

for høje.  

Forbrugeren vil have den nødvendige tillid til sit hjemlige marked, og vil derfor i udgangspunktet 

søge til sælgere etablerede i hjemlandet. Endvidere vil Georg Jensen selv, som sælger, ligeledes 

indgyde til respekt og troværdighed. En forbruger, som således søger en sælger af Georg Jensens 

produkter, finder hurtigt frem til Georg Jensen selv, som både er underlagt hjemlige rammer og 

samtidig besidder et vist niveau af troværdighed. Virksomheden Georg Jensen vil umiddelbart 

opfylde de væsentligste krav, som en forbruger vil kræve af en umiddelbar aftalepartner, og en 

gennemsnitlig forbruger vil dermed ikke søge videre efter alternative sælgere. 

Forbrugeren stiller sig således tilfreds med Georg Jensen som sælger.  

Manglende observering af juridiske afvigelser mellem Georg Jensen.dk og -.co/uk samt den lave 

frekvensgrad af en konkret transaktion fra forbrugerens side, vil således føre til at forbrugeren 

fejlagtigt vil formode at den hjemmehørende Georg Jensen sælger er en optimal aftalepartner.  

 

Begrænset rationalitet      

  

Købsbeslutningen vil bero på en samlet vurdering af de informationer og fakta, køber besidder i 

forbindelse med selve handlen. 

Forbrugeren må foretage en kalkulering på baggrund af de informationer, som er til rådighed. Ud 

fra disse parametre, må forbrugeren tage en velovervejet og rational beslutning omkring købet.  



 68

Køber ikke er i besiddelse af perfekt information, og beslutningen træffes således under visse 

begrænsninger. Forbrugerens vidensbase er ikke komplet, da forbrugeren, som tidligere nævnt, ikke 

har mulighed for at tilegne sig komplet information.   

Der vil således være tale om en beslutning truffet under begrænset rationalitet.  

 

Virksomheden har generelt større råderum, og flere midler til at tilegne sig mere information 

indenfor et givent forretningsområde.  

Georg Jensen er således i besiddelse af mere viden end forbrugeren, og har derfor et bredere 

grundlag at træffe deres transaktionsbeslutning på.  

Heller ikke Georg Jensen har dog mulighed for at inddrage og tage højde for samtlige relevante 

informationer, da virksomheden ikke har kendskab til forhold hos forbrugeren. 

Virksomheden må derfor ligeledes agere rationelt, men i begrænset stil.  

 

Den begrænsede viden skaber således et usikkerhedselement mellem aftaleparterne.  
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Økonomisk konklusion 

 

Den økonomiske analyse blev belyst ved den asymmetriske information som kendetegner 

aftaleforholdet i forbrugerkøb, og hvorledes dette forårsagede markedsfejl på markedet, primært 

grundet forbrugerens manglende mulighed til at identificerer de forskellige kvalitetsniveauer.  

EU forsøgte at komme med et løsningstiltag, signalering i form af minimumsdirektiverne, for at 

skabe den nødvendige tillid til markedet hos forbrugeren. 

De enkle medlemsstater har herefter implementeret disse regler, men ikke ensartet, og derfor er der 

opstået en situation med afvigende regelsæt på forbrugerområdet. De afvigende regelsæt 

opretholder en tilstand, hvor forbrugeren stadig ikke er i stand til at identificerer kvalitetsforskelle 

på markedet, og der forekom herefter separerende ligevægt på markedet.  

Herefter blev det påvist hvorledes virksomheder, som Georg Jensen, kan udnytte den asymmetriske 

information til at opdele og segmentere markederne, og målrette deres markedsføring direkte mod 

de enkelte markeder. De varierende regelsæt gav Georg Jensen mulighed for at diskriminere mellem 

sine købere på basis af de nationale regelsæt, og derved tilbyde forskellige salgsbetingelser i deres 

salgskontrakter, som tilbydes til forbrugere. 

 

Efterfølgende blev transaktionsomkostningsaspektet gennemgået, og det blev påvist i hvilken grad 

parterne kunne tilegne sig yderligere information om markedsbetingelserne.  

For forbrugeren var frekvens niveauet ikke højt nok til at det kunne betale sig at søge mere viden 

om andre nationale regelsæt, hvorimod det for virksomheder godt kan betale sig at søge og opnå 

yderligere information, da det kan forventes at transaktionen gentagnes mange gange. 

Det blev endvidere belyst, at der med rimelighed kan knyttes en høj grad af aktiv specificitet til 

produktet, på grund Georg Jensens velkendte renommé, brand og design.  

Afslutningsvis blev det påvist, at parterne umiddelbart foretager rationelle beslutninger, men kun i 

begrænset form, da parterne ikke har kendskab til samtlige forhold på markedet. 

 

Den samlede konklusion på det økonomiske afsnit må herefter være, at de juridiske rammer 

forårsager en situation med asymmetrisk information mellem parterne i forbrugerkøb, som 

virksomhederne herefter kan udnytte til at opdele deres markeder, og derved diskriminere mellem 

deres købere, forbrugerne, som efterfølgende ikke er sikret lige rettigheder. Derved misser 
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forbrugeren måske en mulighed for at indgå en mere favorabel handel, og er der ikke optimale 

markeds betingelser på nuværende tidspunkt, og der er således plads til forbedringer.  
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Kapitel 8 -  Integreret afsnit 

 

Indledning 

 

Den aktuelle tilstand belyst ved nuværende juridiske og økonomiske rammer for e-handelsmarkedet 

til forbrugere, giver ikke en fuldstændig afklaret situation, men opstiller yderligere behov for 

løsningstiltag.  

Det blev påvist ovenfor, at minimumsreguleringen ikke har formået at skabe et komplet frit marked 

mellem medlemsstaterne, som det ellers er formålet med EU samarbejdet, jf EF-traktaten, art. 14, 

stk. 2 sammenholdt med art. 2. 

 

Med det formål at fremme handelsbetingelserne indenfor EU, har EU kommissionen således fundet 

yderligere behov for regulering på markedet.  

På den baggrund fremlagde kommissionen i oktober 2008 et nyt forslag til et samlet direktiv om 

forbrugerrettigheder.129  

Det primære sigte med direktivet er at tilvejebringe ens rammer for forbrugerkøb indenfor hele EU, 

og derved nedbryde de tilbageværende hindringer på markedet.  

Direktivet samler fire gældende forbrugerregulativer i et stort. Bestemmelserne i forslaget vil, i 

modsætning til gældende regler, være kendetegnet ved maksimumsbestemmelser. Forslaget vil 

dermed indføre en væsentlig ændret situation, da direktivet vil være et såkaldt 

totalharmoniseringsdirektiv.  

Konsekvenserne af et totalharmoniseringsdirektiv vil umiddelbart være fuldstændig lige vilkår ved 

forbrugerkøb, som vil gælde uanset hvem man handler med og hvor fra. 

 

Konkrete følger af en eventuel vedtagelse af et samlet forbrugerrettighedsdirektiv, i forhold til de 

identificerede problemstillinger i analyserne ovenfor, skal hermed undersøges nærmere.  

Der skal foretages en vurdering af fordele og ulemper ved et sådant direktiv, samt i hvilken grad 

dette vil medføre efficiensforbedringer. 

 

 

 

                                                 
129 COM (2008) 614/3 – Directive of the European parliament and of the counsil on consumer rights. 
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Baggrunden for forslaget 

 

Behovet for revurdering blev oprindeligt identificeret i Green Paper on the review of the Consumer 

Acquis, samt på basis af diverse undersøgelser af forbrugertilliden til markedet. 

Europæiske forbrugere besidder ikke behørig tiltro til andre medlemsstater, og derfor er der på 

nuværende tidspunkt kun 20 % af EU's borgere, som handler udenfor hjemlandets grænser.130 

Eurobarometres markedsundersøgelser af både forbruger- og erhvervsforhold af det frie marked, 

understøtter ligeledes disse konklusioner. 

 

Generelt afholder forbrugerne sig fra andre markeder, på grund af manglende kendskab til andre 

reelle alternativer.131 

EU arbejder kontinuerligt på at forbedre markedsvilkårene for alle stakeholdere involveret, således 

at man nærmer sig de mest optimale samfundsmæssige betingelser som muligt. 

Samfundsefficiens opnås i en tilstand, hvor ressourcerne udnyttes ved at distribueres til de parter, 

som kan få mest nytte ud af dem. 

Coase-teoremet antog, at såfremt ’ ejendomsrettigheder er vel-definererede og 

transaktionsomkostninger er lave, vil allokeringen af ressourcer blive efficient uanset den 

oprindelige tildeling af ejendomsrettighederne.’132 

 

Ovenfor blev påvist, at der under de nuværende omstændigheder, var væsentlige aspekter, som 

transaktionsomkostninger og begrænset rationalitet, som forhindrede Coase-teoremet i at kunne 

anses som realistisk i den relevante sammenhæng. 

Det er ikke kun på det internationale plan, at forbrugerundersøgelser har konkluderet en øget 

efterspørgsel for højere forbrugertillid. 

Danske interesseorganisationer har foretaget undersøgelser af det danske marked, hvor bl.a. E-

handelsfonden årligt udgiver Dansk E-handelsanalyse, som giver et overblik over de nationale 

forhold omkring e-handel.  

 

En af de primære kilder, til behovet for revidering af forbrugerbestemmelserne, er den teknologiske 

udvikling. Internettet har skabt en unik mulighed, for at åbne det frie marked, og fjerne en del af de 

                                                 
130 Artikel af Meglena Kuneva, ’Åbning af det indre detailmarked for forbrugere og erhvervsliv’ 
131 Artikel af Meglena Kuneva, ’Åbning af det indre detailmarked for forbrugere og erhvervsliv’ 
132 Eide (2003) (s. 71) 



 73

barrierer, som stadig regerer. EU-kommissionen vurderer at indtægter fra e-handel kan forventes at 

stige med 230 % frem til 2013, i forhold til udgangspunktet i 2008, 128 mia. euro.133 

 

Empirien 

 

Både forbrugere og virksomheder begrænser sig til hjemlige markeder, eller i hvert fald et mindre 

antal markeder pga. manglende tillid til andre markeder.  

Ca. en tredjedel af EU’s borgere har benyttet internettet til e-handel.134 Både danske og engelske 

forbrugere oversteg dette gennemsnit, hvor 68 % af danskerne benyttede e-handel, og de engelske 

74 %.135 Herefter fastslås, at begge forbrugergrupper ikke er fremmede i forhold til e-handel, og er 

villige til at benytte denne handelsform. Derimod har kun 25 % af danskerne foretaget en sådan 

handel på tværs af grænserne, og englænderne kun 13 %.136 På trods af at en generelt større andel 

forbrugere i England benytter e-handel, er der en større del af danskerne, som gør dette i andre 

lande. Heraf kan umiddelbart udledes, at danske forbrugere har større tillid til udenlandske 

markeder.  

 

Internettet kan med fordel benyttes til at udbrede kendskab til et produkt, og er således et unikt 

markedsføringsredskab. Omkring 25 % af forbrugerne i EU har modtaget reklamering fra 

virksomheder lokaliseret i andre medlemsstater, og heraf er over halvdelen af disse henvendelser 

resulteret i en grænseoverskridende handel.137 Markedsføring til forbrugere i andre medlemsstater 

kan således øge salget betydeligt for afsendervirksomheden. Hele 63 % af de danske forbrugere har 

modtaget reklame, mens ’kun’ 44 % af de engelske har modtaget sådanne oplysninger.138 Dette 

stemmer udmærket overens med det umiddelbare større salgspotentiale af grænseoverskridende 

handler, der må være, på det danske marked i forhold til det engelske marked, jf. ovenfor. 

 

Informationsbarrierer er et vigtigt element til forbrugerens manglende tillid til udenlandske 

markeder. Forbrugere kender ikke deres rettigheder, når der handles på tværs af grænserne, og 

                                                 
133 Artikel af Meglena Kuneva, ’Åbning af det indre detailmarked for forbrugere og erhvervsliv’ 
134 Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the internal market, QC1, s. 17. 
135 Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the internal market, s. 18. 
136 Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the internal market, s. 18. 
137 Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the internal market, s. 34. 
138 Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the internal market, s. 35. 
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ydermere er det kun 21 %, der har kendskab til, hvor denne information skal findes.139 I Danmark 

har 35 % kendskab til hvor disse informationer kan findes, og i England kun 21 %. Mangel på 

kendskab til ens rettigheder ved en handel er en væsentlig barriere, men hvis en forbruger slet ikke 

ved hvor sådanne oplysninger kan søges, vil dette virke som en uoverkommelig forhindring. 

Informationsbarrieren har således yderst væsentlig betydning, når der skal ske revidering af den 

samlede forbrugerlovgivning.  

 

Virksomheder skal ligeledes være interesserede i at foretage grænseoverskridende e-handel for at 

det indre marked fungerer optimalt.  

Omkring halvdelen af detailvirksomhederne indenfor EU benytter e-handel som 

distributionskanal.140 Det er henholdsvis 55 % af virksomhederne i Danmark og 65 % i England, 

der benytter denne kanal. Det er en ting at benytte internettet som distributionskanal på 

virksomhedens hjemlige marked, da handelsbetingelserne allerede er kendt. Derimod må 

erhvervsdrivende tage stilling til, hvorvidt man ønsker at udvide salget til andre markeder. Det er 

her virksomhedernes bekymringer opstår. Afsætning i andre medlemsstater er forbundet med øget 

omkostninger, som stammer fra øget videns behov omkring gældende lovgivning i de pågældende 

medlemsstater. 141 Ekstra omkostningerne vil bero på øget vidensbehov omkring udenlandsk 

juridisk ret, samt eventuelle kontraktlige tvister.142  

Virksomheden skal således tage disse omkostninger med i deres overvejelser, når det skal besluttes 

hvor man ønsker at sælge.  

Eurobarometer undersøgelsen viser, at omkring 75 % af virksomhederne kun sælger i egen 

hjemstat, og herudover er det kun 8 %, som sælger til 1 eller 2 andre medlemsstater.143 Hele 31 % af 

danske virksomheder sælger til mindst ét andet land, hvorimod kun 15 % af de engelske 

virksomheder udnytter denne mulighed.144 

Adspurgt om årsagerne til undgåelsen fra andre markeder hævder 60 % af virksomhederne i EU, at 

yderligere omkostninger ved overensstemmelse med forskellige nationale regelsæt enten er en 

                                                 
139 Special Eurobarometer 298, Consumer protection in the internal market, s. 94. 
140 Flash eurobarometer, Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection, 2008,s. 8. 
141 Grønbog om gennemgang af den samlede ’consumer acquis’, KOM (2006) 744 final, s. 4. 
142 Grønbog om gennemgang af den samlede ’consumer acquis’, KOM (2006) 744 final, s. 6. 
143 Flash eurobarometer, Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection, 2008, s. 13 
144 Flash eurobarometer, Business attitudes towards cross-border sales and consumer protection, 2008, s. 14. 
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væsentlig eller meget vigtig grund. Ligeledes finder 59 %, at omkostninger ved 

grænseoverskridende tvister, er en væsentlig eller meget vigtig årsag til at undgå andre markeder.145 

 

Der eksisterer således forskellige faktorer, som på nuværende tidspunkt forhindrer markedet i at 

fungere optimalt indenfor EU's grænser. Umiddelbart bunder de fremhævede problemstillinger alle 

i de varierende regelsæt og fragmenterede standarder mellem medlemsstaterne. 

 

Direktivet 

 

Grønbogen resulterede i det senere fremsatte forslag til et samlet forbrugerrettighedsdirektiv, COM 

(2008) 614. Kommissionen endte med at vælge en løsning, som vil indføre komplet ensartede regler 

på forbrugerområdet. Således er forslaget udformet som et horisontalt instrument, og området vil 

blive fuld harmoniseret ved en eventuel vedtagelse.  

Forslaget fastlægger et princip om maksimumharmonisering i direktivets indledende bestemmelser, 

som lyder:  

’Member states may not maintain or introduce, in their national law, provisions diverging from 

those laid down in this Directive, including more or less stringent provisions to ensure a different 

level of consumer protection.’ Jf. forslaget art. 4. 

Denne bestemmelse er således den essentielle forskel på den nuværende lovgivningstilstand og den 

radikale ændring, som en eventuel vedtagelse af direktivet vil medføre. Direktivet vil fjerne 

medlemsstaternes mulighed for at indføre strammere regler end foreskrevet i direktivet.  

 

Hvorledes denne fremgangsmåde vil påvirke de relevante problemstillinger, som identificeret 

ovenfor, belyses herefter. 

 

Direktivets indflydelse på relevante problemstillinger 

 

Mens den juridiske analyse fastslog hvilke forskelle, der eksisterer mellem det danske og det 

engelske marked, og i hvilken grad disse endte med diskrimination i mellem de enkelte 

medlemsstaters borgere, fastslog den økonomiske analyse, i hvilken grad en virksomhed kunne 

udnytte beskyttelsesforskellene, og herefter kunne dele aftagerne op i forskellige markeder. 

                                                 
145 Flash eurobarometer, Business attitudes towards cross-borde sales and consumer protection, 2008, s. 21. 
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Forslaget vil ensrette salgsbetingelserne ved forbrugerkøb indenfor EU, og derved vil der ikke 

længere være mulighed for samme form for diskrimination.  

Tillidselementet er en væsentlig forhindring for optimal udnyttelse af det fri marked. Undersøgelser 

viser, at forbrugerne ikke har tillid til udenlandske markeder, bl.a. fordi de ikke føler sig sikre på at 

der er den samme beskyttelse, som i deres hjemstat, bekymringer omkring eventuelle tvister samt 

leveringsproblemer. For de erhvervsdrivendes vedkommende ligger barriererne ved en forventning 

om øgede omkostninger, ved at skulle holde styr på flere regelsæt, samt øgede omkostninger ved 

grænseoverskridende tvister. 

 

Forslagets ensretning af den samlede forbrugerlovgivning vil betyde at der vil gælde ens og lige 

regler for alle EU-borgere ved forbrugerkøb. Ovenfor blev det antaget at forbrugeren er bekendt 

med sin hjemlige retsstilling, og da en vedtagelse af direktivet vil gøre samtlige regelsæt ens, og 

eftersom en forbruger har kendskab til sin hjemstats rettigheder, vil denne dermed have kendskab til 

gældende forbrugerlovgivning på alle markeder indenfor EU. Kendskabet til den samlede 

europæiske lovgivning, udligner dermed en del af den forvridning, der foreligger i 

informationsniveauet. Umiddelbart kan hævdes, at forbrugerens begrænsede viden om sin 

retsstilling derved er afhjulpet. 

 

Akerlofs model efter ensretning af reglerne         

 

Ovenfor blev der udbudt to salgskontrakter på markedet for Georg Jensens produkter.146 

Umiddelbart blev det fastslået, at den engelske kontrakt var af en lavere kvalitet end den danske. 

Den begrænsede viden hos forbrugeren, samt dennes begrænsede mulighed for at indhente 

yderligere information, medførte at kvalitetsforskellene ikke blev observeret, og derved indgik en 

mindre favorabel aftale.147 

Direktivet eliminerer umiddelbart diverse beskyttelsesniveauer, og skaber i stedet en situation med 

en standard kontrakt for forbrugerkøb indenfor hele EU. Kvalitetsniveauet af forbrugerbeskyttelsen 

bliver således en konstant faktor, k. Dermed bliver usikkerhedsmomentet ved kvalitetsniveauet 

elimineret, og sandsynligheden, p, for at køber rekvirerer et produkt af kvalitet k, vil efterfølgende 

være nær 1.  

                                                 
146 En kontrakt ved gj.com/dk og en kontrakt ved gj.co.uk 
147 I modsætning til den generelle ’Lemons-model’, blev det fastslået at der ikke vil forekomme markedsnedbrud på 
markedet for Georg Jensen produkter.  
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Det vil stadig være en betingelse for markedseksistens, at forbrugeren, som minimum, værdsætter 

produktet til en værdi lig sælgers udbudspris, pk ≥ ps. Såfremt køber dermed observerer en pris, som 

umiddelbart ligger under dennes reservations pris, vil transaktionen dermed gennemføres, da der 

ikke længere vil være samme usikkerhed forbundet med kvaliteten af salgskontrakten.  

Markedsnedbrud vil dermed blive undgået, og en del af den asymmetriske information er dermed 

fjernet, og markedsbetingelserne forbedret for køber. 

 

Adverse selection-problematikken 

 

EU forsøgte at signalere en vis beskyttelsesstandard ved minimumsdirektiverne, og derved skabe 

tillid hos forbrugerne. På trods af den EU-retlige minimumsbeskyttelse, blev der mellem 

medlemsstaterne skabt en situation med afvigende lovgivninger, da implementeringen af 

direktiverne ikke blev gennemført ensartet.  

Det blev endvidere påvist, under adverse selection problematikken, at virksomhederne kunne 

udnytte den asymmetriske information og varierende lovgivning, til at opdele markederne, og 

derved diskriminere mellem forbrugerne på baggrund af nationalitet og geografiske grænser.148 

Virksomhederne kan ligeledes spare på omkostninger, forbundet med at holde styr på mange 

regelsæt, ved at benytte en decentraliseret organisationsform, hvor de enkelte datterselskaber står 

for deres eget marked. Ydermere var Georg Jensen interesseret i en aggressiv salgsstrategi, hvor 

man ramte så mange købere som muligt, på samtlige europæiske markeder.149 Lige regler for alle 

forbrugere vil ikke afskære Georg Jensen fra deres aggressive strategi, men vil formentlig 

simplicifisere samarbejdet mellem de respektive afdelinger. 

Direktivet vil således ikke have indflydelse på virksomhedens valg af strategi og organisatoriske 

opbygning. Det eneste, der ændres for virksomhedens forretningsstilling, er salgsbetingelserne i de 

stater, hvor direktivet vil medføre ændring af gældende lovgivning. 

Opdeling af markeder vil stadig kunne foretages af virksomheden, men direktivet vil betyde at 

forbrugerne er stillet lige, ligegyldigt hvorfra aftalen indgås.  

 

Umiddelbart kan herefter hævdes, at forbrugeren stilles bedre, da en væsentlig del af den 

asymmetriske information udlignes, og derved får forbrugerne flere udbydere at vælge mellem. For 

virksomheden vil forslaget medføre øgede forpligtelser i forholdet til forbrugerne på visse 
                                                 
148 Jf. den økonomiske analyse ovenfor. 
149 Jf. samtale med Lotte Højbo Liebst, medarbejder hos Georg Jensen 
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markeder, men muligvis betyde mindre forpligtelser andre steder. Generelt må formodes, at et 

enkelt regelsæt, vil være nemmere at administrere, og være mindre omkostningsfuldt end flere 

regelsæt. 

 

Den økonomiske analyse konkluderede, at det var nødvendigt at finde en ligevægtstilstand for 

niveauet af regulering. Der eksisterede to agenter på markedet, gj.co.uk (θl) og gj.com/dk (θh). e var 

niveauet for regulering, mens w var markedsgevinsten. Da e var forbundet med visse omkostninger, 

var niveauet af w afhængig af e, og kunne herefter udtrykkes ved w*(e). Ovenfor blev det påvist, at 

der ville forekomme separerende ligevægt pga. den asymmetriske information. 

En ensretning af forbrugerbeskyttelsen vil ændre denne ligevægtstilstand. Agenter, som agerer 

under gældende rammer, er kendetegnet ved forskellige vilkår i salgskontrakten, baseret på de 

nationale implementeringer af direktiverne. Forslaget eliminerer nationalstaternes råderum ved 

implementeringen, direktivet skal gennemføres komplet, som det står, uden nogen ændringer. 

Forbrugerkontrakten vil dermed være ens, og selv om der stadig vil være flere agenter på markedet, 

vil deres karakteristika være de samme. Dermed kan agenternes funktion af salgsbetingelser 

sammenlægges til en enkel funktion.  

Forbrugernes omstændigheder og rettigheder vil blive ens, og således må principalens 

beskyttelsesfunktion ligeledes være ensartet, og dermed ikke længere fører til separerende ligevægt.  

 

Maksimums regulering af forbrugerforholdende vil forene de eksisterende indifferencekurver til én, 

som repræsenterer en samlet indifferencekurve for hele EU-området, θ*. θ* repræsenterer 

indførslen af en konstant beskyttelsesstandard, og w’(e) vil være markedsudnyttelsen ved det 

respektive niveau for beskyttelsesstandard.  

Herefter følger således at EU bør søge at nå ligevægtstilstanden under disse forhold (w*, e*). 
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Herefter må udledes at konsekvenserne, af vedtagelse af direktivet, umiddelbart kan betyde Pareto-

forbedringer, eftersom forbrugeren stilles bedre, mens der ikke rykkes særligt ved virksomhedens 

retsstilling og forretningstiltag. Der skal dog tages forbehold for at der skal være tale om den 

gennemsnitlige forbrugerbeskyttelse indenfor EU forbedres, da beskyttelsen i visse medlemslande 

forringes af forslaget. Umiddelbart må det således hævdes at såfremt beskyttelsen på 

gennemsnitsniveau sænkes, må det potentielt større udbud af forbrugsvarer opveje denne 

forringelse.   

Der kan dog ikke foretages nogen endelig konklusion, da dette vil bero på en decideret 

gennemførelse af direktivet, og efterfølgende undersøgelse af markedsforholdene. 

 

Forskelle mellem nuværende regelsæt og forslaget 

 

Direktivet er forholdsvist omfangsrigt, og det vil være for ’bredt’ at behandle direktivets samtlige 

bestemmelser. Nedenfor bliver derfor et begrænset antal relevante bestemmelser analyseret i 

forhold til gældende ret. 

Det vil primært være reglerne angående informationskrav, reklamationsret og fortrydelse som 

inddrages. 

 

Informationskrav 

 

Art. 9 i direktivet oplister de umiddelbare informationskrav, som sælger skal levere ved e-handel, 

som fremadrettet stadig skal leveres på et varigt medium, jf. forslaget art. 11, nr. 4. 

De generelle oplysningskrav omkring selve aftalen og varens karakteristika er overført fra 

fjernsalgsdirektivets art. 4, jf. forslaget art. 5. Herudover er særlige aspekter angående e-handel, 

blevet videreført fra e-handel-dirketivets art. 5, så disse stemmer overens, hvilket er vigtigt, da e-

handelsdirektivet ikke ændres, og skal fungere sideløbende med det nye forslag. 

I modsætning til tidligere, har forslaget uddybet begrebet ’varigt medium’, og nævner specifikt 

USB, memory cards, cd-rom samt e-mail gemt på harddrive, som genstande, der anses som varigt 

medium, jf. forslaget præambel nr. 16. 

Gældende direktiver nævner ikke samme alternativer, men betegner varigt medium, ved: 
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’… modtage bekræftelse skriftligt eller på et andet varigt medium, som er til hans rådighed og 

tilgængeligt for ham, …’ jf. fjernsalgsdirektivet art. 5, stk. 1, som skal ses i sammenhæng med 

præambel nr. 13. 

Selve definitionen i forslaget indeholder ikke ovennævnte eksempler, men kun en mere generel 

definition, jf. forslaget art. 2, nr. 10, og præamblen kan således benyttes til vejledning og 

udfyldning. 

Præamblen er ikke udtømmende, efter ordet ’… in particular…’, og der er dermed plads til 

udfyldning, fx: vil det være tilstrækkeligt at levere oplysningerne på sms…? 

 

Forbruger 

 

Et af de primære kritikpunkter fra Forbrugerrådet ved forslaget, vil være en mere restriktiv 

fortolkning af forbrugerbegrebet i forhold til gældende dansk ret. 

De nuværende direktiver indeholder samme definition af ’forbruger’, og den videreføres i 

umiddelbare træk i forslaget, dog med enkelte ændringer.  

Stramningen ligger i den danske definition, hvor elementet ’hovedsageligt’ fjernes, såfremt 

forslaget gennemføres. 

Den danske definition indeholdende ’hovedsageligt’ udvider forbrugerbegrebet i dansk ret i forhold 

til minimumsstandarden, der ellers er fastlagt i de EU-retlige rammer. 

’Hovedsageligt’ udvider forbrugerbegrebet således, at ikke bare den almindelige forbruger er 

omfattet af de præceptive regler, men også foreninger, og andre lignende institutioner kan være 

omfattet.150 Hvorledes denne mulighed for et mere bredt forbrugerbegreb udnyttes i praksis i 

konkrete tvisttilfælde vil bero på Forbrugerklagenævnets fortolkning.151 Væsentligst er muligheden 

for at kunne foretage en udvidet fortolkning.  

Forslaget vil udelukke denne mulighed, og dermed skabe en mere afgrænset forbrugergruppe, og 

således mindre beskyttelse. 

 

 

 

 

                                                 
150 Artikel af Benedikte Federspiel, Forbrugerrådet, ’EU-direktivforslag om forbrugerrettigheder – Maksimum 
harmonisering af købeloven mm.’ 
151 En nærmere præcisering heraf vil ligge udenfor denne opgaves fokusområde. 
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Mangelsbeføjelser 

 

En essentiel rettighed og faktor til forbrugerens sikkerhed på markedet, er retten til at få udbedret en 

mangel. Selve mangelsbegrebet er dermed vigtigt for forbrugeren at få fastlagt. 

Direktivet om visse aspekter af forbrugerkøb indeholder den gældende minimumsbetegnelse for 

vurdering af mangel, jf. dennes art. 2. 

Bestemmelsen er direkte overført til forslaget i art. 25, uden der er foretaget nogen ændringer. 

Vurderingen af mangler, vil herefter bero på hvorvidt genstanden er i overensstemmelse med 

aftalen. Modsat tilfælde kan konstatere en mangel, jf. forslaget art. 24.152 

Dansk rets bestemmelser i henhold til mangler indeholder en todelt bedømmelse som gennemgået 

under den juridiske analyse. I modsætning til de EU-retlige rammer for mangelsbedømmelse, 

indeholder købeloven en mere udførlig negativ definition af mangelsbegrebet, jf. kbl. § 76. 

Overfor denne, rimeligt udførlige, bestemmelse står den EU-retlige forskrift, som ikke indeholder 

samme todelte tilgang til mangelsbegrebet. 

I stedet foreligger der en mangel, når forslagets artikel 24 ikke er opfyldt, som er den positive 

fortolkning af mangelsbegrebet, som således herefter vil stå alene ved vurdering af mangel. 

En eventuel gennemførsel af forslaget vil have den umiddelbare konsekvens, at det negative 

mangelsbegreb fjernes. Konsekvensen af dette vil være et øget behov for udfyldning og fortolkning 

af mangelsbegrebet i konkrete tvister. En sådan fortolkning vil således skulle foretages af 

Forbrugerklagenævnet, som det ligeledes er tilfældet under gældende regler. 

Den potentielle konflikt af en sådan ændring, vil opstå i forbindelse med udfyldning. 

Totalharmoniseringselementet vil medføre, at fortolkninger skal være EU-konforme. Dette betyder, 

at i tilfælde hvor fortolkningsbidrag er påkrævet fra medlemsstaternes nationale myndigheder, som 

Forbrugerklagenævnet i Danmark, skal dette ske ensartet mellem landene. Der kan ikke længere 

være mulighed for afvigende fortolkninger, og dermed forskellige standarder mellem 

medlemsstaterne. Et totalharmoniseringsdirektiv vil ikke tillade sådanne afvigelser, og derfor vil 

tvivlstilfælde og uoverensstemmelser skulle afklares af EU-domstolen. 

Domstolen vil dermed være den endegyldige instans, som i sidste ende må fortolke og udfylde 

mangelsbegrebet efter behov, og således sikre ensartede standarder indenfor EU. Herved mister de 

nationale myndigheder den eksisterende fortolkningskompetence.  

                                                 
152 Denne bestemmelse er videreført fra direktivet om visse aspekter ved forbrugerkøb art. 3, stk. 1, som igen viser 
tilbage til bestemmelserne om overensstemmelse med aftalen, som dermed bliver den primære regel ved bedømmelsen 
af mangel. 
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Dette kan medføre, at vurderinger foretaget af Forbrugerklagenævnet til fordel for forbrugeren, kan 

underkendes af Domstolen, og dermed er der potentiale for at den nuværende beskyttelsesstandard i 

Danmark ikke opretholdes. 

 

Flere organisationer hævder, at forbrugerens ret ved valg mellem afhjælpning eller omlevering i 

tilfælde af mangler ligeledes afskaffes, og i stedet lægges over til virksomhedens vurdering.153 Dette 

aspekt vil dog ikke umiddelbart have den store effekt for danske forbrugere, da udgangspunktet 

generelt allerede er sådan i dansk ret. 

 

Fortrydelsesfrist 

 

Det sidste aspekt i forslaget, som skal fremhæves her, er fortrydelsesfristen. 

Gældende EU-regler fastlægger en minimumsfrist på syv hverdage til at benytte fortrydelsesretten, 

jf. fjernsalgsdirektivet art. 6. 

Danmark har implementeret en udvidet fortrydelsesfrist, i forhold til fjernsalgsdirektivet, på 14 

kalenderdage, jf. forbrugeraftaleloven § 18, stk. 1. 

Den danske regel stiller således forbrugeren bedre på nuværende tidspunkt, i forhold til det EU-

retlige niveau. 

Forslaget til forbrugerrettighedsdirektiv vil dog udligne denne forskel, da forslaget indeholder en 

udvidet fortrydelsesfrist til 14 dage, jf. forslaget art. 12. Endvidere vedtager direktivet en fast 

praksis omkring hvorledes ’dage’ skal opfattes. Herefter skal ’dage’ beregnes efter kalenderdage, jf. 

forslagets præambel nr. 24. 

Umiddelbart vil fortrydelsesfristen, under dansk ret, ikke blive påvirket af en eventuel vedtagelse af 

forslaget, da direktivet viderefører den danske regel. 

Dog, skal det bemærkes, at de nationale myndigheder heller ikke her, vil have mulighed for at 

udvide denne regel yderligere end direktivets forskrifter. 

Endvidere følger, at forslaget kun tager stilling til fortrydelsesfrist i henhold til fjernsalg samt salg 

udenfor fast forretningssted. Andre mulige fortrydelsesfrister kan således komme til at influere på 

dette punkt, eller direkte komplicere dette element.154 

 

                                                 
153 Høringssvar fra den norske forbrugerombudsmand, s. 3 samt EEA EFTA comment on the Proposal for a Directive of 
the European Parliament and the Council on Consumer Rights, s. 8.   
154 OUCLF articles Acquis Group (2009).mht, s. 12. 
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Mht. til fortrydelsesrettens skæringspunkt, kan det hævdes at reglerne mangler overensstemmelse i 

forhold til hvor de 14 dage løber fra, særligt i forholdet mellem køb af varer og indgåelse af en 

aftale om levering af tjenesteydelse.155 

 

Kritik af forslaget 

 

Efter forslaget blev fremsat af Kommissionen, fik det en forholdsvis lunken modtagelse, og særligt 

forbrugerorganisationer fremkom med en betydelig kritik af forslaget. 

Den primære kritik omhandler maksimumsharmoniseringen, og fratagelsen af nationalstaternes 

lovgivningsbeføjelser. 

Vedtagelse af forslaget vil betyde skærpede regler, og mindre rum til fortolkning. For visse 

medlemslande vil dette betyde formindsket forbrugerbeskyttelse. Fx vil finske forbrugere, for visse 

varer, få begrænset selve reklamationsperioden til maksimalt 2 år, i stedet for den gældende regel 

om produktets forventede levetid.156 Ligeledes fratages norske forbrugere deres nuværende 5 års-

reklamationsret ved køb af hårde hvide varer.157 

Et andet gennemgående kritikpunkt er manglende dokumentation for behov for et så stærkt 

reguleringsinstrument. Interesseorganisationerne henviser til, at målet bør kunne nås med en forøget 

beskyttelsesstandard af minimumsdirektiverne.158 Umiddelbart hævder organisationerne således at 

behovet for øget forbrugertillid ikke er proportionelt med fuldharmoniseringsløsningen, som 

foreslået af Kommissionen.159 

 

Bekymringerne omkring maksimumsaspektet går primært på at forbrugerlovgivningens fleksibilitet 

forsvinder. Markeder udvikler sig konstant og løbende, og der opstår ofte nye forretningstiltag, som 

kan være ufordelagtige og urimelige for forbrugerne. Ligeledes vil sådanne tiltag formentlig opstå 

på lokalmarkeder, og det er således de nationale myndigheder, som først vil opdage behovet for 

                                                 
155 OUCLF articles Acquis Group (2009).mht, s. 12. 
156 ‘Directive proposal strikes a blow at Finnish consumer protection and sustainable development’, 
Kuluttajavirasto.htm 
157 Norsk Forhøringssvar EUdirektiv-forbrukerrettigheter (2009) s. 2. 
158 Norsk Forhøringssvar EUdirektiv-forbrukerrettigheter (2009) s. 1. 
159 EEA EFTA comment on the Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on Consumer 
Rigths. 2009. Subcomittee IV on flanking and horizontal policies, s. 3.  
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regulering.160  Ved maksimumsregulering har de enkelte medlemslande ikke længere mulighed for 

at gribe ind, når der observeres et problem på det hjemlige marked.161 

Hertil kommer, at en stor del af nuværende forbrugerlovgivning er inspireret og skabt på det lokale 

plan, og efterfølgende blevet udvidet og indført i EU's minimumsdirektiver.162  

Generelt hævdes dermed, at en vedtagelse af forslaget kan føre til en lavere beskyttelsesstandard for 

samtlige EU-borgere, da visse nationale regelsæt kan forringes i forhold til forslagets regler,163 samt 

at en dynamisk retsudvikling forhindres, da forslaget vil fastlåse lovgivningsprocessen, ved at 

fratage nationalstaternes reguleringsbeføjelser. 

 

Håndhævelse 

 

For at forbrugerrettighederne er effektive, vil det være et krav at disse kan håndhæves og føres ud i 

livet. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil rettighederne være nytteløse. 

Håndhævelse betyder, at såfremt en aftalepartner ikke overholder sin forpligtelse, kan modparten 

indbringe en sag, og derved enten tvinge aftalen igennem eller påføre konsekvenser i form af 

erstatning o.l.  

Kontrakter fastlægger rammerne for parternes respektive ydelser, som skal opfyldes i henhold til 

aftalens gennemførelse. 

Såfremt der ikke er mulighed for håndhævelse, kan der umiddelbart forekomme 3 scenarier: 

Realisering af midler inden kontraktopfyldelse, manglende levering af aftalens karakteristiske 

ydelse samt manglende mulighed for at sætte en fast pris.164 

De første scenarier vil umiddelbart udgøre samme resultat under kontrakttypen i opgaven. 

Forbrugeren foretager sin bestilling over nettet, og opgiver, som hovedregel, betalingsoplysninger 

til sidst i ordreafgivelsen. Sælger kan i praksis trække pengene allerede herefter. Mangel af 

håndhævelse vil give sælger incitament hertil, da denne herved realiserer økonomisk gevinst uden at 

præstere sin modydelse. Sælgers nettoresultat forhøjes dermed.165 Endvidere kan sælger vælge at 

levere en genstand af lavere kvalitet, da det vil være mindre omkostningsfuldt, og ingen 

konsekvenser får. 

                                                 
160 Norsk Forhøringssvar EUdirektiv-forbrukerrettigheter (2009) s. 2. 
161 Norsk Forhøringssvar EUdirektiv-forbrukerrettigheter (2009), s. 3. 
162 Bush, Janet. 2007. Uniformity or diversity? The future of the European consumer policy. Published by the national 
consumer concil UK, s. 5. 
163 OUCLF articles Acquis Group (2009).mht, s. 12. 
164 Shavell (2004) (s. 297-298) 
165 Shavell (2004) (s. 297) 
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Et andet scenarie vil være prisfastsættelsen. Forbrugeren observerer en pris, og beslutter på 

baggrund heraf at handle eller ej. Køber kan dog ikke regne med at prisen er bindende, da 

manglende håndhævelse giver sælger, mulighed for at ændre prisen efter aftaleindgåelse.166  

Generelt kan således hævdes, at mangel på håndhævelse af kontrakter, skaber incitament for 

aftalens parter til at foretage opportunistisk adfærd. 

For at imødekomme denne opportunisme, er forbrugerens mangelsbeføjelser blevet indført. Et 

aspekt, som kan sidestilles med erstatningsregler, fx positiv opfyldelsesinteresse og negativ 

kontraktsinteresse.  

Den positive opfyldelsesinteresse består i, at parterne stilles, som om aftalen blev gennemført. 

Hvorimod negativ kontraktsinteresse betyder, at den skadelidte skal stilles som før kontraktens 

indgåelse, med dækning af de omkostninger, som skadelidte har tabt ved at få aftalen i stand, fx 

forsendelse o.l. Det vil primært være sælgers pligt til afhjælpning eller omlevering i henhold til 

positiv opfyldelsesinteresse og ophævelse af købet med hensyn til den negative kontraktsinteresse.           

 

Hvorledes forbrugere har lettilgængelig adgang til denne håndhævelse, vil dermed være væsentlig i 

forbrugerforhold, da dette vil være nødvendigt for at der kan stilles den nødvendige tillid til 

markedet. 

   

Vil forslaget i praksis fungere efter hensigten  

 

Det er én ting, at der indføres regler og forskrifter, omkring forbrugerkøb. En anden ting er at få 

udnyttet disse rettigheder i praksis, og få dem gennemført. Det er i denne forbindelse, at 

håndhævelsesaspektet bliver relevant. 

Forbrugerreglernes effektivitet vil være betinget af, at de kan føres ud i livet, og at de 

erhvervsdrivende kan bringes til ansvar for eventuelle uoverensstemmelser. 

EU har ligeledes identificeret et sådant behov for effektive midler til håndhævelse af rettighederne. 

De omhandlede direktiver afsluttes således med krav om medlemsstaternes gennemførelse af 

bestemmelserne samt nødvendige tiltag for håndhævelse.167 

Det umiddelbare værktøj til håndhævelse, er muligheden for at bringe en tvist for en domstol, som 

derefter kan foretage en konkret vurdering og komme med en afgørelse. Denne fremgangsmåde er 

                                                 
166 Shavell (2004) (s. 298) 
167 Direktivet om urimelige kontraktvilkår i forbrugerkøb, art. 7, samt e-handelsdirektivet, art. 18. 
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dog omspundet med høje omkostninger, og vil i størstedelen af tilfældene være en urentabel løsning 

i forhold til værdien af den omstridte genstand. 

Det vil således være ønskværdigt med en alternativ håndhævelsesmetode.168 

Forbrugerklagenævnet (herefter FKN) er resultatet af dette behov indenfor dansk retsområde. 

FKN er en offentlig myndighed, som er tildelt kompetence til at foretage afgørelser i konkrete 

sager. En sagsprøvelse i FKN koster kun 160 kr. for forbrugeren i oprettelsesgebyr, og dette vil 

blive returneret medmindre nævnet ikke giver forbrugeren medhold. I modsætning hertil kan den 

erhvervsdrivende pålægges sagsomkostninger, såfremt denne ikke får medhold, jf. 

forbrugerklageloven § 17. Risikoen for pålæggelse af sagsomkostninger, kan tildele 

virksomhederne et incitament til at følge forbrugerens ønskede mangelsbeføjelse, og derved undgå 

en sag for FKN.  

FKN giver således forbrugerne et lettilgængeligt alternativ for at få prøvet deres sag ved en 

kompetent instans, uden at skulle bære uoverskuelige omkostninger herved. 

 

Det er som nævnt ovenfor pålagt, de enkelte medlemsstater at indføre effektive midler for 

håndhævelse. Hvorledes dette er grebet an i England, skal derfor inddrages nedenfor. 

Igen vil det være fordelagtigt, hvis forbrugerne i EU, har lige adgang og mulighed for en sådan 

sagsprøvelse, men der er ikke umiddelbar sikkerhed herfor, da det er lagt ud til de enkelte 

medlemsstater at forestå gennemførelsen.  

Grænseoverskridende e-handel udnyttes kun optimalt, når forbrugere har tillid til andre markeder. 

Tilliden er betinget af, at forbrugeren er tilfreds med sine rettigheder,169 og at disse rettigheder kan 

håndhæves. 

Et tiltag for at skabe ensartethed omkring håndhævelsesaspektet er resulteret i The European 

Consumer Centres Network – ’ECC’. ECC redegører for klagemulighederne i de respektive 

medlemsstater. ECC fungerer ved, at der er en lokal afdeling i hver nationalstat, og i tilfælde af en 

tvist, kan forbrugere søge rådgivning ved sin hjemlige afdeling omkring klagemulighederne i 

sælgers hjemstat.170 

 

Da opgaven omhandler den britiske afdeling af Georg Jensens webshops, vil det være relevant at 

undersøge de engelske klagemuligheder. 

                                                 
168 Shavell (2004) (s.323) 
169 Jf. juridisk og økonomisk analyse ovenfor 
170 Se bilag 10 
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Klageprocedurerne indenfor det engelske retsområde indebærer ikke et tilsvarende organ til 

Forbrugerklagenævnet. Der kan i stedet gribes til forskellige alternativer fx voldgift, 

brancheordninger eller småsagsprocedure.171 

Der benyttes herudover ADR172. Der opfordres til, at man i en tvist først og fremmest søger at gå 

den diplomatiske vej, og prøver at finde en løsning inden, der tys til retslige eller ADR tiltag.  

Såfremt der ikke kommer en løsning, findes der fire primære muligheder til udenretslig 

konfliktløsning; ombudsmandsordning, regulatorer, brancheordninger og mægling.173  

For ombudsmandsordningerne er det nødvendigt, at der indenfor det pågældende område eksisterer 

en sådan mulighed. Såfremt, den pågældende virksomhed er omfattet af en sådan 

ombudmandsordning, kan forbrugeren forelægge de beviser, man er i besiddelse af. Herefter kan 

ombudsmanden fremkomme med en udtalelse og anbefaling til løsningsforslag. Ombudsmandens 

anbefaling er dog ikke retslig bindende, og det er derfor op til den erhvervsdrivende hvorvidt denne 

ønsker at følge ombudsmandens forslag.174 Er virksomheden derimod en del af en brancheforening, 

vil brancheordningen medføre, at en virksomhed er forpligtet til at følge de retningslinjer, som 

ordningen udstikker. Brancheforeningen kan således opstille retningslinjer, som umiddelbart vil 

være bindende for virksomheden.175 

I henhold til opgavens fokus, vil disse løsninger være de relevante, eftersom voldgift vil være 

omspundet med en del omkostninger, og regulatorer kun vil være aktuelle i forbindelse med 

forskellige forsyningsvarer som fx el og vand. 

 

Det engelske Consumer Europe oplister en lang række links til mulige tvistløsningsorganer samt 

forskellige interesseorganisationer, der arbejder på at klargøre og forbedre handelsbetingelserne 

indenfor det engelske marked.176 

Der eksisterer ikke noget organ, som kan sidestilles med Forbrugerklagenævnet, og umiddelbart kan 

klageproceduren godt virke en smule uoverskuelig, særligt for en forbruger med begrænset 

kendskab.  

 

 

                                                 
171 Se bilag 11 
172 ADR – alternative dispute resultions 
173 Se bilag 12 
174 Se bilag 12 
175 Se bilag 12 
176 Se bilag 11 
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Konklusion integreret afsnit 

 

Det integrerede afsnit påviste hvorledes et samlet forbrugerrettighedsdirektiv vil kunne udligne en 

del af den asymmetriske information, som ellers kendetegner aftaleforholdet på nuværende 

tidspunkt.  

Fælles forbrugerrettigheder på hele EU-markedet vil fjerne en del af den usikkerhed og de barrierer, 

som forhindrer e-handelsmarkedet i at udnytte sit fulde potentiale. I stedet skabes der en tilstand, 

hvor forbrugerne kan have tillid til samtlige virksomheder på EU-markedet, da forbrugeren vil være 

sikret ens vilkår uanset hvorfra handlen foretages. For virksomheder vil der således ikke længere 

være mulighed for at bibeholde situationen med agenter, som tilbyder forskellige 

forbrugerkontrakter. 

På trods af, at forbrugeren generelt kan have større tillid til EU-markedet, på baggrund af det 

udlignede informationsniveau, vil et totalharmoniseringsdirektiv fratage lovgivningsprocessen sin 

dynamiske styrke. De enkelte medlemsstater vil ikke længere have mulighed for at gribe ind efter 

behov. Endvidere vil nogle EU-borgere få forringet deres beskyttelsesstandard, i forhold til deres 

nuværende rettigheder.   

Herudover blev det påvist, at forbrugernes tillid vil være betinget af at rettighederne kan 

effektiviseres og håndhæves, mangel af dette vil ikke skabe den fornødne forbrugertillid til 

markedet. 

Der eksisterer betydelige variationer i mellem medlemslandene i forhold forbrugernes 

håndhævelses muligheder, og eftersom direktivet ikke tager direkte stilling til 

håndhævelsesaspektet, vil denne barriere stadig eksistere på trods af forslagets ensretning af 

reglerne. Forbrugerens usikkerhed vil således stadig være relevant, og der er stadig ikke komplet 

tillid til udenlandske markeder, da forbrugeren ikke kender sine håndhævelsesmuligheder. 

 

Samlet kan herefter konkluderes, at selvom direktivet til en vis grad vil betyde bedre kendskab til de 

samlede forbrugerrettigheder indenfor EU, vil det samtidig medføre visse forringelser for 

forbrugerne i nogle medlemslande, og vil til en vis grad sætte retsudviklingen på området i stilstand. 

Herudover vil forslaget ikke have den ønskede effekt, da der ikke eksisterer nødvendig sikkerhed 

for håndhævelse.  
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Kapitel 9 - Afhandlingens konklusion 

 

Med udgangspunkt i Coase-teoremet har afhandlingen foretaget en komparativ analyse af gældende 

juridiske rammer for grænseoverskridende e-handel til forbrugere, og de efterfølgende 

markedsvilkår i henhold til princippet om det frie marked i forhold til hvis et samlet 

forbrugerrettighedsdirektiv, KOM (2008) 614, vedtages. 

Den juridiske analyse påviste hvorledes de enklte medlemslande har implementeret de EU-retlige 

minimumsdirektiver forskelligt, og derved skabt en situation med divergerende lovgivninger. 

Herefter belyste den økonomiske analyse hvordan virksomheder kan udnytte tilstanden med 

divergerende regelsæt og den asymmetriske information til at opdele markederne, og diskriminere 

mellem sine købere. Derved var virksomheden i stand til at målrette sin markedsføring specifikt 

mod de relevante markeder, og således fører en aggressiv salgsstrategi. 

Derimod blev forbrugeren afskærmet fra at indgå den mest optimale handel, da der kun bliver 

udbudt én forbrugerkontrakt på det hjemlige marked, som muligvis kunne have været forbedret, 

såfremt det var muligt at indgå handlen med en agent i et andet medlemsland. Det var endvidere 

ikke muligt for forbrugeren at tilegne sig viden omkring andre kontrakter, da dette var omfattet af 

transaktionsomkostninger. Af den økonomiske analyse kunne herefter udledes at der var plads til 

Pareto-forbedringer. 

Det integrerede afsnit tog stilling til i hvilken grad den nuværende tilstand vil blive ændret ved en 

vedtagelse af forslaget. 

Forslaget vil umiddelbart udligne en del af den asymmetriske information, men 

totalharmoniseringsaspektet vil også have andre konsekvenser. I blandt de mindre positive 

virkninger er forslagets forringelse af visse EU-borgeres rettigheder samt bortskaffelsen af den 

dynamiske retsudvikling. Endeligt blev det påpeget at forslaget manglede det væsentlige element 

omkring håndhævelse. 

 

I henhold til opgavens problemformulering må konkluderes, at på trods af forslagets udlignende 

effekt på det asymmetriske aftaleforhold, vil der fortsat eksistere markedsbarrierer i form af 

transaktionsomkostninger. Disse omkostninger opstår på baggrund af forbrugerens manglende 

kendskab til håndhævelsesmulighederne ved grænseoverskridende handler. Således vil forslaget 

ikke være tilstrækkeligt til at optimere e-handelsmarkedet i forhold til betingelserne for opfyldelse 

af Coase-teoremet. 
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Endeligt konkluderes, at et samlet totalharmoniseringsdirektiv på forbrugerområdet, ikke vil have 

den ønskede effekt for princippet om den frie handel, da forbrugere ikke sikres yderligere mulighed 

for håndhævelse af rettigheder i forhold til nuværende situation. Dermed vil en af de væsentligste 

forudsætninger for effektive aftaler ikke være opfyldt, og effektive forhold for aftaler, er dermed 

ikke opnået.  
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