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Forord 
 
Man skal ikke lovgive om alt, men Socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidt har slået 
fast, at politikere skal have mod til, at blande sig i samfundets udvikling. Vi skal ikke være bange 
for at regulere, hvis det er det rette at gøre. På forbrugerområdet er der en lang tradition for 
frivillige aftaler, især koordineret gennem Forbrugerombudsmanden.  
 
Denne tradition vil Socialdemokraterne ikke ændre, men vi vil ikke afholde os fra, at sende 
tydelige signaler om hvad vi fra politisk hold ønsker. Vi vil påvirke samfundsudviklingen til gavn for 
det enkelte menneske og sætte forbrugeren i centrum. Vi finder, at når det er tilstrækkeligt, at 
lægge pres på for at få gennemført en aftale er det godt. Men vi glemmer ikke, at det kan være 
nødvendigt at gå skridtet videre og gribe til egentlig lovgivning.  
Først hvis man politisk er parat til regulering, virker presset i forhold til frivillighed effektivt.  
 
Anvendelsen af frivillighed og forsigtighed har en alvorlig tendens til, at blive en sovepude og en 
undskyldning for ikke at handle rettidigt. Det vil Socialdemokraterne ændre. 
 
Grundlæggende er Socialdemokraterne dog meget tilfredse med de resultater 
Forbrugerombudsmanden har opnået. Vi ønsker derfor ikke blot, at tilføre funktionen ekstra 
ressourcer, vi ønsker også at styrke Forbrugerombudsmandens reguleringsmuligheder og at give 
nye sanktionsmuligheder i særligt grove tilfælde. 
 
Dette udspil på forbrugerområde er en naturlig forlængelse af udspillet Fair Forbrug fra 2007, der 
ikke erstatter, men supplerer den socialdemokratiske forbrugerpolitik. Derfor har vi også valgt at 
kalde udspillet Fair Forbrug version 2.0. 
 
På især ét punkt tilføjer vi et helt nyt aspekt til forbrugernes rettigheder. Vi mener nemlig, at det 
skal være en naturlig rettighed, at kunne vælge, at leve et kemikaliefrit liv. Dette føjer sig naturligt 
til de 6 grundlæggende forbrugerrettigheder, der er internationalt anerkendt. De grundlæggende 
forbrugerrettigheder blev oprindeligt foreslået af den amerikanske præsident John F. Kennedy den 
15. marts 1962. Netop 15. marts er siden blevet udpeget som international forbrugerdag. 
 
God læsning! 
 
Benny Engelbrecht 

forbrugerordfører 
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Indledning – Forbrugerbeskyttelse er en del af den 

socialdemokratiske kernepolitik 
 
Socialdemokraternes og arbejderbevægelsens engagement i forbrugerforhold er lige så gammel 
som den socialdemokratiske bevægelse selv. Allerede i midten af det 19. århundrede var 
socialistiske tænkere optaget af mulighederne for, at arbejderne og håndværkerne selv i 
fællesskab skulle fremstille de varer, som arbejderbefolkningen skulle forbruge og leve af. 
Formålet var at virkeliggøre den del af den socialistiske tanke, som ønskede at gøre 
produktionsmidlerne til fællesejendom. 
 
Kooperationen – forbrugernes egne virksomheder 
 
Den kooperative bevægelse blev således den tredje del af den socialdemokratiske bevægelse 
sammen med partiet og fagbevægelsen. Storlockouten på arbejdsmarkedet i 1899 resulterede 
således ikke blot i det septemberforlig, der fortsat er arbejdsmarkedets grundlæggende princip, 
men også i en vækst i antallet af arbejderejede produktionsvirksomheder, som fortsatte langt op i 
det 20. århundrede.  
 
De lockoutede lønmodtagere og deres familier havde under de tre måneders storkonflikt ingen 
indtægter, og de kunne som følge deraf sjældent købe ”på kridt”. Derfor blev lockouten også 
kendt som ”hungerkrigen”, da op mod 45.000 lockoutede og deres pårørende ikke havde penge til 
at købe mad for. Der var derfor ny interesse for at forsyne arbejderforbrugerne med dagligvarer 
fremstillet af fællesejede virksomheder. 
 
Arbejderbevægelsens ny kooperative virksomheder satsede på at forsyne arbejderbefolkningen 
med hverdagsvarer til billige priser og i rigelige mængder. Formålet var at gøre 
arbejderbefolkningen selvforsynende med forbrugsvarer og dermed uafhængig af private 
producenter og handlende. Socialdemokratiets tøvende holdning før århundredskiftet udsprang 
af, at mange medlemmer var småhandlende og småhåndværkere, der kunne føle deres erhverv 
truet af fællesejede firmaer. 
 
Karakteristisk nok blev de mange fællesbagerier kooperationens første erhvervssucces, og 
bagerierne blev fulgt op med erhvervsvirksomheder som bryggeri, mejeri, forsamlingshuse, 
boligselskaber, bank, forlag, forsikringsselskab, rejsebureau, radio (og senere tv-) fabrik, 
brugsforeninger, energiforsyning, frisørsaloner samt endog et pladeselskab og et ligkistemagasin. 
Fra vugge til grav-princippet blev bærende for produktionskooperationen, hvor forbrugerne 
således i princippet havde ejerskab til virksomhederne. Den kooperative forbrugerstrategi var at 
oprette konkurrerende fællesvirksomheder, som dermed spejlede den private erhvervsstruktur. 
 
Husmødrene – de ansvarlige forbrugere 
 
En forbrugerbevidsthed i moderne forstand opstod først gradvis og da som følge af flere forhold. 
Da kvinderne også i arbejderklassen havde det daglige ansvar for husholdningerne, var det også 
kvindernes ansvar at optræde forbrugerbevidst. Husmødrene skulle kunne få pengene til at slå til, 
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købe billigst muligt ind og få familien til at fungere økonomisk på baggrund af den mandlige 
forsørgers indtægt. 
 
Her spillede en lang række socialdemokratiske kvinder en afgørende rolle for, at sætte 
forbrugerpolitikken varigt på partiets dagsorden som en selvstændig tematik. Fælles for 
engagementet i forbrugersagen var i reglen disse kvinders aktivitet i de særlige socialdemokratiske 
kvindeudvalg, som eksisterede frem til midt i 1960´erne. 
 
Efter 2. Verdenskrig stifter husmoderforeningerne Danske Husmødres Forbrugerråd, senere blot 
Forbrugerrådet, og fra 1964 med debat- og analysemagasinet TÆNK. Forbrugsboomet i 1960´erne 
virker som en katalysator for formuleringen af en forbrugerpolitik i hele det politiske landskab.  
 
Mistroen til producenterne 
 
Hvor knaphedsøkonomien i 1940´erne og 1950´erne var baggrund for oprettelsen af et 
Forbrugerråd, bliver de ny, grænseløse forbrugsmuligheder i velfærdssamfundet genstanden for 
den ny forbrugerpolitik. Men samtidig skærpes der også en bevidsthed om, at producenterne fører 
forbrugerne bag lyset ved at fejlinformere dem, hvad titlen på en svensk debatbog fra 1963 vidner 
om: ”Sveket mot konsumenterne” hed den, altså ”Forræderiet mod forbrugerne”. 
 
Som interessegruppe bliver forbrugerne centralt placeret for den politiske interesse i 1960´erne, 
og dér er de blevet. Forbrugerpolitikken i Danmark blev i praksis formuleret af 
Forbrugerkommissionen i 1970´erne, som så forbrugerpolitikkens dobbelte formål: for det første 
at sikre forbrugernes rettigheder på et oplyst grundlag, og for det andet at sikre samfundets 
interesser med stor markedsgennemsigtighed og effektiv konkurrence. 
 
Forbrugerne får ny rettigheder 
 
Ud over forbrugernes eget råd, har Folketinget styrket forbrugerprofilen ved at oprette 
Forbrugerstyrelsen som sekretariat for Forbrugerombudsmanden. Hermed er arbejdet med at 
styrke og udvide forbrugernes rettigheder på markedet blevet fortsat bredere og med inddragelse 
af flere og flere områder. Det er i dag ikke muligt at vedtage lovgivning, der på afgørende måde 
forringer forbrugernes stilling, fordi forbrugerorganisationerne står så stærkt og takket være deres 
basisarbejde er i stand til, at levere argumenter for bedre forbrugervilkår. 
 
I takt med Danmarks velstandsstigning og internationale samarbejde er samarbejdet med og i 
internationale fora blevet bestandigt større. Ikke blot har Nordisk Råd indtil for nylig været et 
omdrejningspunkt for skandinavisk forbrugerpolitik, også EU-landenes forbrugerorganisation og 
lovgivningen om EU-forbrugerpolitik har givet forbrugerne flere og bedre vilkår, samt en styrket 
retsstilling. Nu kommer udfordringen fra den globaliserede økonomi, hvor sigtet er at styrke 
forbrugernes rettigheder på globalt plan efter de retningslinjer, vi kender fra Europa. 
 
De seneste års vækst af valgmuligheder på et mere og mere liberaliseret marked har gjort det helt 
centralt bestandigt at omformulere, styrke og udvide forbrugernes retsstilling ved 
tilrettelæggelsen af EU's politikområder. 
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Socialdemokraterne forstår sig selv som et parti, der taler forbrugernes sag og som vil styrke deres 
interesser overfor vareproducenterne. Det kan vi med god samvittighed, da vi har stemt for 
samtlige vedtagne forbedringer af forbrugernes rettigheder gennem tiden. Nu er det tid til at 
sætte sig nye mål for forbrugerpolitikken i det 21. århundrede. 
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En ny forbrugerrettighed – retten til et kemikaliefrit liv 
 
Socialdemokraterne ønsker at udvide de grundlæggende forbrugerrettigheder med en ny 
grundlæggende rettighed, der skal sikre forbrugerne en reel mulighed for at leve sundt og for at 
vælge sundt på vegne af deres børn: 
 

• Retten til at vælge et liv uden farlige kemikalier 
 
Vi lever i en verden, hvor vi er omgivet af kemikalier – langt de fleste kender vi end ikke til, fordi 
det kræver særlig indsigt, at vide hvor de findes. Hvem tænker over, at de hyggelige levende lys 
spreder farlige partikler i luften i stuen, at der er hormonforstyrrende stoffer i de plastikbeholdere 
der bruges til drikkevand på kontoret eller at der er allergifremkaldende metaller i kosmetikken? 
Konsekvensen af retten til et kemikaliefrit liv er som et minimum, at forbrugerne skal have et 
tydeligt oplyst valg når de handler og adgangen til kemikaliefri produkter skal udvides. 
 
De mange forskellige kemikalier, der tilsættes fødevarer og andre produkter er under stærk 
mistanke for at være stærkt medvirkende til, at vores børn fødes med misdannede kønsorganer, 
at de kommer tidligere i puberteten og at de udvikler adfærdsmæssige forstyrrelser som ADHD. 
Det handler først og fremmest om den enkeltes sundhed, men også om de fremtidige 
generationer. For i sidste ende er der en risiko for, at den menneskelige forplantningsevne kan 
skades af de mange kemikalier vi omgiver os med. 
 
Denne nye grundrettighed vil kræve, at flere af de principper vi anvender i dagens lovgivning 
vendes. Eksempelvis skal vi gå fra alene frivillig positivmærkning, baseret på principper som 
økologi, bæredygtighed og kemikaliefrihed, til egentlig negativmærkning af alle produkter 
indeholdende farlige eller mistænkt farlige kemikalier. 
 
Princippet skal være, at enhver har retten til at fravælge unødige kemikalier og det forudsætter et 
oplyst valg – og ikke mindst en væsentlig forøget forskningsindsats. 
Princippet om retten til det kemikaliefri liv lægger sig i naturlig forlængelse af EU's REACH direktiv, 
men med klar vægtning af forbrugernes interesser – og med en deraf følgende redefinition af 
forsigtighedsprincippet, således at alene mistanke til en kemisk substans, skal være tilstrækkelig 
til, at den skal negativmærkes og deklareres som potentielt farlig. Det vil radikalt ændre 
indholdsdeklarationerne der omgiver os, men samtidig vil det anspore industrien til at udfase alle 
ikke nødvendige kemikalier i deres produkter. 
 
 

Baggrund om de grundlæggende forbrugerrettigheder 
Forbrugernes overordnede rettigheder er sikret gennem dansk lovgivning samt det offentlige 
organ Forbrugerstyrelsen. Tillige har forbrugerne på EU-plan en række tilsvarende rettigheder, der 
er vedtaget i EU, som har sin egen kommissær på området. 
 
De otte basale forbrugerrettigheder er defineret internationalt som følgende: 
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1. Retten til sundhed og sikkerhed 

 
Produkter skal være sikre at anvende for forbrugerne, og må ikke medføre nogen skade, hvis det 
bruges med fornuft og efter forskrifterne. Defekte produkter skal tilbagekaldes. 
 
2. Retten til at vælge  

 
Retten til frit valg blandt produktudbud indebærer, at forbrugerne skal have en række muligheder 
at vælge imellem. Heraf følger, at staten skal fremme fri og lige konkurrence gennem lovgivningen, 
herunder forbud mod monopolvirksomhed og prisaftaler.  
 
3. Retten til at blive hørt 

 
Denne ret fastslår forbrugernes ret til at rejse klager, og at få behandlet klager effektivt og 
ansvarligt. 
 
4. Retten til oplysning 

 
Producenter og virksomheder har pligt til altid at give forbrugerne korrekte og tilstrækkelige 
oplysninger, der tillader dem at foretage fornuftige og velbegrundede produktvalg. 
Produktoplysninger fra en virksomhed skal altid være sande og fuldstændige.  
 
5. Retten til forbrugerundervisning 
 
Forbrugerne har ret til at få adgang til undervisning og oplysninger, der hjælper forbrugerne med 
at træffe bevidste beslutninger på markedet. 
 
6. Ret til økonomisk tryghed  

 
Forbrugeren har ret til at kende de fulde omkostninger forbundet med et køb, samt at blive sikret 
mod uberettigede tab. 
 
7. Ret til rådgivning og klageadgang  

 
Forbrugeren har ret til at forlange eller afvise enhver service, producenterne tilbyder som svar på 
kundens behov. 
 
8. Ret til et sundt og bæredygtigt miljø  

 
Producenter og virksomheder har pligt til, at handle på en måde der beskytter miljøet mod 
uhensigtsmæssig påvirkning. 
 
Med Socialdemokraternes forslag tilføjes et niende princip: 

 
9. Retten til et kemikaliefrit liv 
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Forbrugeren skal oplyses om indholdet af kemikalier i alle produkter og advares mod sundheds- og 
miljø-farlige og potentielt sundheds- og miljø-farlige kemikalier. 
 
De grundlæggende principper er i høj grad udmøntet i dansk lovgivning. Tendensen i Danmark er 
dog at gå væk fra de ”basale” rettigheder til fordel for konkret, at opdele forbrugerpolitikken 
tematisk. Det kan tilsløre de fundamentale rettigheder, hvad der synes at være tilfældet ved 
Forbrugerstyrelsens Gallup-undersøgelse fra november 2008 om forbrugernes viden om deres 
almindelige forbrugerrettigheder. Forbrugerne har pålidelig viden om deres rettigheder, om end 
den ikke er fuldt dækkende. Forbrugerne har vanskeligt ved, at skelne mellem deres lovfæstede 
rettigheder og de rettigheder/garantier, producenter og distributører udsteder. I visse tilfælde 
mener forbrugerne endog, at de har en rettighed, som aldrig har eksisteret – som for eksempel 
fortrydelsesretten, som ikke er formuleret i loven, men som mange forretninger, særligt ved 
juletid, gør meget ud af at tilbyde. 
 
I den forbindelse anbefalede Forbrugerstyrelsen virksomhederne at informere tydeligere ved 
handel til undgåelse af misforståelser og utilfredshed. Således kan det bekræftes, at de seks 
forbrugerrettigheder fortsat spiller en underliggende rolle for moderne forbrugerpolitik. 
Herudover er forbrugerrettighederne spaltet op i et væld af enkeltheder om markedsføring, 
klagemuligheder, annoncering, garanti, gyldighedsperioder o.m.a.  
 
Tilsammen dækkes forbrugerområdet af følgende love: 
 

• Aftaleloven 
• Betalingsmiddelloven 
• Forbrugeraftaleloven 
• Forbrugerklageloven 
• Kreditaftaleloven 
• Købeloven 
• Forbrugerbeskyttelsesloven (LFFE) 
• Markedsføringsloven 
• Renteloven 
• Timeshareloven 
• Pakkerejseloven 

• Rejsegarantiloven 
• E-handelsloven 
• Lov om Forbruger Forum 
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Grundlæggende værdier – mennesket før industrien 
 
Socialdemokraterne sætter mennesker først; hvis valget står mellem industriens økonomiske 
interesser og borgernes sundhed, bør det altid være borgerne der kommer først. 
 
Socialdemokraternes forbrugerpolitik bygger på følgende grundprincipper: 
 
Mindre frivillighed, mere regulering – kan man opnå resultater gennem frivillige aftaler med 
inddragelse af erhvervsliv, forbrugerrepræsentanter og myndigheder, er det altid det letteste og 
hurtigste. Men kan resultater ikke opnås, skal der sættes handling bag ordene i form af regulering 
 
Øget brug af negativ-mærkning – forbrugeroplysning om sunde, miljørigtige, klimavenlige og 
bæredygtige produkter har i høj grad bygget på positive tilvalg og positiv-mærkning for den 
bevidste forbruger. Det er dog ved at være tid til, at ændre fokus og tage fat på debatten om en 
negativ-mærkning af produkter der er usunde – hidtil har der alene været mærkning af 
tobaksvarer. Men en mærkning af de mest usunde fødevarer eller produkter med mange 
potentielt skadelige kemikalier skal overvejes som et progressivt instrument 
 
Styrket nordisk samarbejde om forbrugerbeskyttelse – på nordisk plan skal forbrugerbeskyttelsen 
igen sættes i højsædet og Finland, Sverige og Danmark skal arbejde tæt sammen om koordination 
af en fælles indsats på EU plan 
 
Danmark skal gå forrest i Europa – Danmark har sammen med de øvrige nordiske lande en stærk 
tradition for at sætte forbrugerbeskyttelse højt på dagsorden. På europæisk plan har Danmark et 
særligt ansvar for at fremme forbrugerbeskyttelsen ved blandt andet at arbejde i de faglige fora og 
komitéer der fastlægger detailstyringen af beskyttelsesniveauet i hele EU. Indsatsen skal 
prioriteres gennem øgede bevillinger til arbejdet 
 
Større udbud af bæredygtige produkter – adgangen til og borgernes viden om bæredygtige 
produkter skal fremmes gennem aktiv oplysningsindsats og fremme af dansk forskning og industri 
på området via udviklingsmidler 
 
Forsigtighedsprincippet er mere end ord – borgernes sikkerhed skal fremmes mest muligt. Når 
man har mistanke om, at stoffer er sundhedsskadelige kan myndigheder først agere når der er 
videnskabelig dokumentation for de skadelige virkninger. Socialdemokraterne mener, at der skal 
skabes mulighed for, at potentielt sundhedsskadelige produkter allerede på mistanke skal kunne 
negativmærkes. 
 
Øget kontrol – der skal afsættes generelt flere midler til at gennemføre kontrol af og uafhængige 
tests på det danske marked for at sikre forbrugerne fair og uafhængig rådgivning 
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Konkrete forslag 
 
I det følgende gennemgås de 60 konkrete forslag Socialdemokraterne har på forbrugerområdet. 
 
Oversigt over forslag 

• Forbrugerforskning 
o Etablering af et forbrugerforskningsinstitut 

• Det finansielle område 
o God skik regler indskrives i loven 
o Indførsel af en finansiel risikodeklaration 
o Finansiel prismærkedeklaration 
o Strammere vilkår for salg af egne aktier 
o Bankkunder skal selv kunne købe statsobligationer 
o Enkelt og overskueligt klagesystem på det finansielle område 
o Erstatninger for overtrædelse af god skik og beskyttelsesregler 
o Offentlig adgang til registrering af bankaktionærer 
o Forbud mod SMS-lån 
o Loft over ÅOP 
o Gratis offentlig gældsrådgivning 
o National gældsovervågning 
o Ensartede klagemuligheder 
o Obligatorisk ÅOK for pensionsordninger 
o Kontonummeret skal kunne flyttes med ved bankskifte 

• Kemikalieområdet 
o Forbud mod ftalater i børnetøj 
o Forbud mod hormonforstyrrende stoffer i byggematerialer 
o Negativmærkning af kemikalier i tøj 
o Revision af E-nummer ordningen 
o Negativmærkning af allergene stoffer i kosmetik 
o Mærkning af indholdsstoffer i kosmetik 
o Center for forskning i hormonforstyrrende stoffer 
o Advarselsmærkning på hårfarve 
o Offentlig indkøbspolitik der udfaser skadelige kemikalier 

• Internettet 
o Ensartede europæiske retninglinier for sociale netværk 
o Europæisk E-handelsmærke 
o Net-auktioner skal sikre forbrugernes returret 
o Etablering af en europæisk privacy ombudsmand 

• Reklamer og markedsføring  
o Kulegravning af virale reklamer 
o Forbud mod TV-reklamer for sodavand og slik 
o Forbud mod markedsføring af junkfood rettet mod børn 
o Intelligent nej tak til reklamer 

• Forbrugerret 
o Udvidelse af lov om forbrugerklager 
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o 14 dages returret 
o Kulegravning af tillægsforsikringer 
o Udvidede sanktionsmuligheder til Forbrugerombudsmanden 
o Styrkelse af Forbrugerombudsmandens ressourcer 
o Klare regler på håndværksområdet 
o Styrkede muligheder for kollektive søgsmål 
o Pulje til NGO-deltagelse i standardiseringsarbejdet  

• Rejseområdet 
o Udvidelse af Rejsegarantifonden 
o Opgør med uigennemsigtige priser og gebyrer 

• Fødevarer 
o Datomærkning af frugt 
o Slikket væk fra børnehøjde 
o Øvre grænse for neutral-marinade 
o Analyse af dagligvaremarkedet 
o Udvidelse af Nøglehulsmærket 
o Deklaration af vin 

• Legetøj 
o Skærpede krav til legetøj 

• Mærkningsordninger 
o Mærkningsordning for bilsyn 
o Handlingsplan for klimamærkning 
o Hovedrenovation af mærkningsordninger 
o Deklaration af forbrugertests i pressen 
o Mærkningsordning for autostole 

• Bredbånd / teleområdet 
o Varedeklaration på bredbåndsområdet 
o Kulegravning af teleselskabernes gebyrer 
o Afmelding af mobiltelefoni og bredbånd skal være ligeså let som tilmelding? 
o Stramme regler for SMS- og mikrobetalinger 
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Forbrugerforskning 
 

Forslag 1: Socialdemokraterne foreslår at der etableres et forbrugerforskningsinstitut 
Der er behov for øget viden om forbrugeradfærd. Forbrugerforskningen har trange kår og der 
mangler viden om forbrugernes adfærd. Dette er uheldigt, da alt for mange initiativer tages på et 
uoplyst beslutningsgrundlag. Dermed er der en alvorlig risiko for at initiativerne er virkningsløse.  
 
Der er behov for at fokusere på og afsætte ressource til at tilvejebringe valid forskning om 
forbrugeradfærd, samt viden om hvordan information til forbrugerne reelt påvirker adfærden. Et 
glimrende eksempel på at der mangler en sådan viden er den megen drøftelse af behovet for et 
GDA-mærke, der aldrig har handlet om forbrugerne reelt kunne bruge mærket til noget – ganske 
enkelt fordi der ikke fandtes viden om emnet. 
 
I dag er den største kilde til viden om forbrugerne spørgeskemaundersøgelser foretaget af medier, 
organisationer mv. 
 
Der ses en klar tendens til at telefoninterviews og lignende befolkningsundersøgelser ophøjes til 
videnskab. Dette er problematisk, da forbrugeres selvrapporterede adfærd ofte er biased i retning 
af at socialt acceptabel adfærd overestimeres af respondenten, men social uacceptabel eller 
illegitim adfærd underestimeres. Med andre ord, vil vi alle gerne fremstå positivt når vi svarer på 
et spørgeskema, men i virkeligheden kan det give et forkert billede. 
 
Socialdemokraterne foreslår derfor at der etableres et egentligt forbrugerforskningsinstitut. På 
kort sigt kan der etableres en særskilt pulje til forskning i forbrugeradfærd, hvorfor forskere kan 
søge til konkrete projekter. Puljen administreres af Forbrugerstyrelsen i samarbejde med en 
følgegruppe bestående af repræsentanter for erhvervsvirksomheder og forbrugere. 
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Det finansielle område 

 
Bankkunderne skal beskyttes mod dårlig rådgivning 

Medierne har i de seneste år bugnet af historier om 
kunder, der har været udsat for elendig og i nogle 
tilfælde direkte vildledende rådgivning af 
pengeinstitutterne.  
 
En del af grunden til det er, at der ikke findes en egentlig 
lov om god kunderådgivning. Denne meget vigtige del i 
pengeinstitutternes virksomhed er kun fastlagt i de 
retligt set svage ”god skik regler”. 
 
Der bør lovgives om bankernes rådgivningsansvar, særlig 
med hensyn til pligt til at oplyse om ulemper og risici for 
kunden på grundlag af dennes data, pligt til at fraråde en 
disposition, hvis den er særlig risikofyldt eller kundens 
forhold taler derfor, samt pligt til at deklarere bankens 
særlige interesser. Endelig skal banken bære 
bevisbyrden for, at man har levet op til lovens krav om 
redelig långivning m.v., og der skal fastsættes regler om erstatningsansvar.  
 
Ny lovgivning skal sikre ordentlig finansiel rådgivning  
Eksemplerne på elendig rådgivning er mange og går fra de helt absurde tilfælde, hvor 
pengeinstituttet har foretaget investeringer uden kundens underskrift til tilfælde, hvor kunder er 
blevet anbefalet at investere større beløb i komplicerede finansielle produkter, som er forbudt i 
andre lande (se boks).  
 
Den type rådgivning er mulig bl.a. fordi lovgrundlaget om rådgivning er svagt. Pengeinstitutternes 
rådgivning er nemlig på nuværende tidspunkt alene omfattet af de såkaldte ”god skik regler”, som 
ikke har lovkarakter, men som i højere grad fungerer som retningsvisere for pengeinstitutternes 
rådgivning, og som skaber usikkerhed for bankkunderne om, hvorvidt de kan stole på 
rådgivningen.     
 
Den enkelte kunde har selvfølgelig også et ansvar for de konkrete investeringer. Men rådgivning 
beror i høj grad på tillid mellem den ansatte og kunden, og i mange tilfælde følger kunden 
bankrådgiverens anbefaling, fordi det simpelthen er for kompliceret at sætte sig ind i detaljerne og 
vurdere risici.  
 
Fremover skal det ganske enkelt være sådan, at den enkelte kunde skal kunne stole på, at den 
rådgivning og vejledning, de modtager fra pengeinstituttet er til vedkommendes bedste. Samtidig 
skal der være langt større klarhed over priser og vilkår samt risici i pengeinstitutternes produkter.  
 
Hvis de målsætninger skal indfries, er det nødvendigt med en skrappere regulering af 
pengeinstitutterne. Konkret skal følgende gennemføres: 

I 2007 udarbejdede Nationalbanken en undersøgelse af 
de såkaldte ”indekserede obligationer”, som også går 
under navne som ”garantiobligationer”, 
”sikkerhedsobligationer” og andre tillidsvækkende 
navne. 
 
Undersøgelsen konkluderede, at produkterne er så 
komplekse, at det er vanskeligt at ”…adskille 

lottokuponerne fra de sunde investeringer”.  

 
Den type produkter er blevet solgt til helt almindelige 
bankkunder, hvoraf mange har tabt betydelige beløb på 
investeringen. I Børsen d. 27. maj 2009 udtaler partner i 
fondsmæglerselskabet Coin Peter Rixen, at det kun er 
professionelle investorer, der kan vurdere 
konkursrisikoen for de involverede garantvirksom. 
 
Salg af indekserede obligationer og andre strukturerede 
produkter til private småinvestorer skal forbydes 
ligesom det er sket i Norge. 
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Forslag 2: Socialdemokraterne foreslår at god skik reglerne skrives ind i en ny lov om finansiel 
rådgivning: 

• Der indføres en dokumenterbar pligt til at oplyse om ulempe og risici for kunden på 
grundlag af dennes data. 

• Der skal være pligt til at fraråde en disposition, hvis den er særlig risikofyldt eller 
kundens forhold taler derfor. 

• Der skal være klar deklaration af alle finansielle produkter, og bankens særlige 
interesser skal stå klart og tydeligt.  

 
Forslag 3: Socialdemokraterne foreslår at der skal indføres en finansiel risikodeklaration: 

• Når et pengeinstitut udvikler et nyt finansielt produkt, skal produktet klassificeres af 
Forbrugerombudsmanden.1  

• Forbrugerombudsmanden skal mærke alle finansielle produkters risikoprofil opdelt på 
”LAV”, ”MELLEM”, ”HØJ” og ”EKSTREMT HØJ” 

• Der skal indføres et forbud mod salg af avancerede finansielle produkter – såsom 
indekserede obligationer – til private kunder (produkter med mærkning ”EKSTREMT 
HØJ”)  

• Den konkrete mærkning af produktet skal fremgå tydeligt af det materiale, kunden 
skriver under på. 

 
Forslag 4: Socialdemokraterne foreslår at der skal indføres en finansiel prismærkedeklaration: 

• Alle finansielle produkter skal prismærkes, så kunderne har overblik over samtlige 
omkostninger i form af omkostninger, renter og gebyrer.  

• Prismærkningen påføres det materiale, kunden skriver under på.  
• Fremover skal der ikke være kommission til bankerne, når de ”visiterer” kunder til 

investeringsforeningerne2. 
 
Forslag 5: Socialdemokraterne foreslår at vilkårene for salg af aktier til egne kunder skal 
strammes yderligere: 

• Det bør ikke være lovligt, at et pengeinstitut lånefinansierer eller tilbyder 
lånefinansiering af instituttets egne værdipapirer. På den måde, vil man undgå 
interessekonflikter i rådgivningen af en kunde.  

• Der må ikke være en sammenknytning mellem det at eje aktier i en bank med andre 
særlige fordele, f.eks. særlige rentesatser eller gebyrfrihed eller andre goder. Der bør 
være et klart skel mellem det at være aktionær og det at være kunde.  

 
Forslag 6: Socialdemokraterne foreslår at bankkunder skal selv kunne købe statsobligationer 

• Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt for private kunder at købe statsobligationer 
direkte i Nationalbanken.  

                                                 
1 På nuværende tidspunkt varetages det kunderelaterede tilsyn af Finanstilsynet. For at forbedre tilsynene med 
pengeinstitutternes varetagelse af kunderelaterede opgaver foreslås det, at tilsynet med dette overflyttes til 
Forbrugerombudsmanden jf. et selvstændigt forslag fra Socialdemokraterne.  
2 På nuværende tidspunkt får bankerne højere provision ved højere risiko 
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• I stedet skal et eventuelt køb foregå igennem de kommercielle banker, som får et 
provenu for videreformidlingen af statsobligationer.  

• Det er ikke rimeligt, at bankerne har denne særposition, og derfor skal der etableres en 
ordning for private borgeres direkte opkøb af statsobligationer i Nationalbanken.  

• Ordningen skal kobles til den enkeltes Nemkonto, hvor fremtidige udbytter indsættes.  
 
Klagesystemet på det finansielle område skal forbedres 
Regeringen og pengeinstitutterne har ikke gjort meget for at beskytte kunderne i det nuværende 
klagesystem på det finansielle område. En begrundelse for ikke at gøre noget på området for 
kundebeskyttelse har længe været, at der er etableret finansielle ankenævn bl.a. på bank- og 
realkreditområdet. Det må desværre konstateres, at Pengeinstitutankenævnet ikke fungerer 
tilfredsstillende på det nuværende grundlag. Bevisbyrden er hos kunderne - trods reglernes krav 
om skriftlighed m.v. - og reglerne i loven om, at pengeinstitutter skal udvise god skik indgår ikke i 
ankenævnets vurderingsgrundlag, da regelsættet anses for såkaldt offentligretligt.  
 
Netop det offentligretlige element er problematisk. Det betyder nemlig i praksis, at hvis et 
pengeinstitut ikke overholder reglerne, så får instituttet i værste fald en løftet pegefinger af 
Finanstilsynet. Kunden derimod får ikke nogen hjælp. Overtrædelse af reglerne kan få betydning i 
vurderingen af, om der er ansvarsgrundlag efter dansk rets almindelige erstatningsregler, men det 
har lille vægt. De seneste sager fra pengeinstitutankenævnet om Roskilde Banks massive 
markedsføring af lån til køb af Roskilde Bank aktien er eksempel: Det er overtrædelse af ”god skik 
reglerne”, og det er de fleste som sådan enige i, men kunderne får ikke medhold af den grund. 
 
Et andet eksempel er investeringer i de førnævnte indekserede obligationer. I august 2008 
afgjorde Pengeinstitutankenævnet en sag om rådgivningssvigt. 3 Sagen var påklaget af en kvinde, 
der havde investeret 4 mio. kr. – svarende til 85 pct. - af sin pension i indekserede obligationer, 
sådan som hun var blevet anbefalet af Forstædernes Bank.  
 
Da både det årlige afkast og kursen blev dårligere, end banken havde sat i sigte, ønskede kvinden 
at skifte tilbage til de realkreditobligationer, hun havde haft fra starten, men grundet kursfaldet 
var hendes formue nu faldet med 700.000 kr. Kvinden klagede til Pengeinstitutankenævnet, og her 
traf man den afgørelse, at Forstædernes Bank skulle tilbagebetale kvinden 700.000 kr. på grund af 
mangelfuld rådgivning. 
 
Afgørelse eller ej - Forstædernes Bank nægtede at tilbagebetale pengene, og kvinden står nu i en 
situation, hvor hun er nødt til at føre sagen over i det civile retssystem.  
 
Samlet set må det konkluderes, at de gældende regler og klagemuligheder ikke yder tilstrækkelig 
beskyttelse af bankkunderne. De yder i bedste fald en vis præventiv beskyttelse, men der er på 
ingen måde garanti for erstatning, hvis reglerne overtrædes.  
 
Kunderne i den finansielle sektor har krav på bedre beskyttelse og mere overskuelighed: 
 
Forslag 7: Socialdemokraterne foreslår at der skal være et enkelt og overskueligt klagesystem. 
                                                 
3 Forbrugerrådet 13. august 2008. Eksemplet er uddybet på www.fbr.dk. 
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• Pengeinstitutankenævnet og Realkreditankenævnet skal slås sammen til Finansanke-

nævnet 
• Der skal etableres en Finansiel Domstol (en finansiel sø- og handelsret), som skal virke 

som ankeinstans for Finansankenævnets afgørelser.  
 
Forslag 8: Socialdemokraterne foreslår at pengeinstitutterne skal udbetale erstatning når ’god 
skik’- og investorbeskyttelsesreglerne overtrædes.  

• Civilretlige regler skal samtidig sikre, at hvis et pengeinstitut overtræder reglerne for 
rådgivning af kunderne, skal retsinstansen tage stilling til erstatning.  

• Det vil sige, at kunderne skal være sikre på, at hvis reglerne for rådgivning overtrædes, 
så skal pengeinstituttet betale erstatning.  

 
Private aktionærer skal have mere indflydelse på pengeinstituttets drift 
De nuværende regler for beskyttelse af aktionærer – og ikke mindst de små aktionærer – er 
utidssvarende og har vist en række svagheder. Oplysningsniveauet om pengeinstitutternes reelle 
økonomiske situation, har generelt set været for mangelfuldt, og det har gjort det nærmest 
umuligt for aktionærerne at vurdere den finansielle stabilitet i pengeinstituttet.   
 
Derudover er småaktionærerne ofte sat uden for indflydelse på grund af enerådige og reelt set 
selvsupplerende bestyrelser, der hindrer indflydelse og afskærmer sig fra gennemsigtighed og 
åbenhed.  
 
Dansk Aktionærforening har flere gange fremført ønske om en revision af lovgivningen for at sikre 
markant større åbenhed, gennemsigtighed og klarere magtfordeling i spillet mellem ledelse, 
bestyrelse og aktionærer.  
 
Socialdemokraterne støtter op om hensigten og foreslår følgende: 
 
Forslag 9: Socialdemokraterne foreslår at registreringen af aktionærer skal gøres offentlig 
tilgængelig.  

• Kan man slå medaktionærer op i et register, som et givent firmas aktieejere har adgang 
til, så kan man også samarbejde og afstemme holdninger indbyrdes op til en 
generalforsamling samt støtte eller forkaste forslag sammen.   

 
Det bør ikke være muligt for en bestyrelse, at indsamle fuldmagter til en generalforsamling. På den 
måde reduceres bestyrelsens mulighed for selvsupplering.   
 
Medlemmer af bestyrelse og direktion, der ikke lever op til deres ansvar skal drages til ansvar.  
Danmark bør følge de svenske regler og indføre, at det fremover skal være en revisor, der 
fremlægger revisionsrapporten over for aktionærerne. Aktionærerne kan stille spørgsmål og 
mener de, at der er kritiske punkter, kan generalforsamlingen tage stilling til, om en bestyrelse 
fortsat skal være ”ansvarsfri”. Ophæves ansvarsfriheden, så kan der indledes undersøgelser af 
bestyrelsens dispositioner. 
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Regulering af hurtiglånsområdet 

Der er et presserende behov for at der sættes ind overfor et lånemarked, der i for høj grad i disse 
år baseres på de frie markedskræfter med de store problemer, det har vist sig at give for borgerne.  
 
Paradoksalt nok, er det finansielle marked i en række andre lande langt mere reguleret på 
låneområdet. De reguleringstiltag er med til at forebygge overdreven og uoverstigelig 
gældssætning, og der er derfor al mulig grund til, at vi i Danmark sætter ind på de områder, hvor 
der er åbenlyse problemer for låntagerne, samt øge hjælpen til gældssatte og endelig forøge den 
samlede viden om gældssætning og de efterfølgende konsekvenser.  
 
Forslag 10: Socialdemokraterne foreslår et egentligt forbud mod SMS-lån 
Det danske lånemarked er blevet suppleret med de såkaldte SMS-lån. Det er en ny lånetype, som 
pådrager låntager ÅOP på op mod 1.000.000 pct.4, og som dermed bedst kan karakteriseres som 
åger.  
 
Sverige har siden marts 2006 haft lignende SMS-lån, og det har haft dramatiske følger for mange 
svenskere. Ifølge Forbrugerrådet registrerer de svenske myndigheder hver uge hundredvis af nye 
ubetalte SMS-lån. Svenske undersøgelser fra 2007 viser, at det særlig er de helt unge på 18 og 19 
år, som fristes til at optage de dyre lån, og en ud af fire påpeger, at de aldrig havde taget lånet, 
hvis de havde haft en klar forståelse af omkostningerne. 
 
Ifølge undersøgelserne fortryder mange af de unge efterfølgende, at de har optaget lånet, og 
næsten halvdelen giver udtryk for, at de ikke ville have taget lånet, hvis der havde været 
betænkningstid på et døgn eller mere.  
 
De alarmerende svenske erfaringer kræver hurtig handling i Danmark. Hvis ikke det sker, vil vi i 
Danmark utvivlsomt se den samme udvikling, som Sverige har oplevet. 
 
Socialdemokraterne foreslår derfor, at SMS-lån skal forbydes i Danmark. 
For at sikre maksimal beskyttelse af låntagerne skal problemet også tages op i nordisk og 
europæisk regi. 
 
 
Forslag 11: Socialdemokraterne foreslår et loft over ÅOP (årlig omkostning i procent) på lån 
Udlånsfirmaer, der har høje ÅOP på deres udlån, udgør et særligt problem. Det er virksomheder, 
der åbent reklamerer med, at det er let og hurtigt at optage lån, og som ofte har produkter, hvor 
de samlede udgifter til lånet er indviklede at overskue. Hvor de fleste banker har ÅOP mellem 5 og 
15 pct. på forbrugslån, har de fleste forbrugslån af f.eks. typen kviklån ofte en ÅOP på 40-60 pct. 
 
De meget høje ÅOP har ofte den direkte konsekvens, at låntager fanges i en negativ gældsspiral, 
hvor det bliver vanskeligere og vanskeligere at betale de løbende afdrag.  
 
Det er uforståeligt, at regeringen ikke sørger for at få lagt en øvre grænse på lån, for hvis man ser 
på de øvrige europæiske lande, er der en langt skrappere regulering5 

                                                 
4 Kilde: pressemeddelelse fra Forbrugerombudsmanden, den 19. marts 2008 
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Tyskland: De årlige omkostninger i procent må højest være det dobbelte af gennemsnittet for 
lignende lån. Den aktuelle grænse for åger ligger for tiden omkring 20 procent. 
 
Frankrig: De årlige omkostninger i procent må højest overstige gennemsnittet for lignende 
udlån med en tredjedel. De aktuelle satser ligger for tiden alle under 21 procent  
 
Holland: De årlige omkostninger i procent må ikke overstige 18 procent. Satsen er variabel og 
direkte knyttet til Den Europæiske Centralbanks rentesatser. 
 
Belgien: Grænsen for de årlige omkostninger i procent afhænger af lånets type, beløb og 
løbetid. De aktuelle satser ligger for tiden mellem 12 og 22 procent. 
 
Italien: De årlige omkostninger i procent må ikke overstige gennemsnittet for lignende udlån 
med mere end 50 procent. Satsen var i 2003 omkring 16 procent. 
 
Det er nødvendigt at stramme reglerne for udlån, så borgerne beskyttes mod de ekstreme ÅOP. 
Derfor foreslår Socialdemokraterne, at: 
 

• Der lægges et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP) for alle forbrugslån.  
• Konkret foreslås det, at loftet bliver den til enhver tid gældende rentesats for diskontoen 

plus maksimalt 15 procentpoint  
• Med den nuværende diskontorente svarer det til en maksimal ÅOP på ca. 20 pct. 

 
 
Forslag 12: Socialdemokraterne foreslår at der etableres gratis offentlig gældsrådgivning 
Der er i dag meget få danskere, der får gældssanering. Årsagen til det skal bl.a. findes i, at der ikke 
findes offentlig betalt gældsrådgivning, hvor man bl.a. kan få hjælp til at søge om gældssanering, 
hvis gælden bliver bundløs.  
 
Det er ikke værdigt, at et flertal i Folketinget blot henviser socialt svage i bundløs gæld til at 
henvende sig i banken. Der kan de ikke få den hjælp, de har brug for. Familier, der er havnet i en 
håbløs økonomisk situation, er familier med stor risiko for at gå i stykker. Også derfor bør 
samfundet træde til med hjælp i form af gældsrådgivning. 
 
Socialdemokraterne foreslår, at: 
 

• De låneudbydere, der har høje ÅOP på deres låneprodukter skal være med til at betale for 
gældsrådgivning til de danskere, der på grund af disse låneprodukter sidder i bundløs gæld.  

• Konkret foreslås det, at låneudbydere med låneprodukter med ÅOP over 15 pct. skal betale 
1 promille af deres samlede udlån til en offentlig drevet gældssaneringsordning.  

 
 

                                                                                                                                                                  
5 Kilde: Forbrugerrådet maj 2008. 
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Forslag 13: Socialdemokraterne foreslår at der etableres national gældsovervågning 
Vi har i Danmark ikke et samlet overblik over omfanget af overgældssætning6, og vi ved stort set 
intet om de konsekvenser, som overgældssætningen har. De registre der fx findes over ”dårlige 
betalere” – fx RKI – er drevet af private virksomheder og adgang til data udover de 
standardiserede tabeller er ikke mulig. 
 
Det er et problem, at vi har så lidt viden om omfanget af den gæld, som borgerne ikke er i stand til 
at indfri. På nær nogle få undersøgelser – som fx den tidligere omtalte undersøgelse af 
tvangsudsattes gæld – ved vi stort set intet om, hvilke konsekvenser gælden har for de gældssatte.  
 
Den svenske regerings ”Kronofogden” har offentliggjort en rapport, der analyserer 
overgældssætning i Sverige og de konsekvenser, det har. Rapporten viser, at overgældsætning ikke 
bare har betydning for den enkeltes økonomiske handlemuligheder, men har en række tilstødende 
alvorlige konsekvenser.  
 
Blandt andet viser rapporten, at omfanget af en række sygdomme, som fx hjerte-/karsygdomme, 
diabetes, mave-/tarmsygdomme, allergier og cancer optræder ni gange så ofte hos overgældssatte 
som hos ikke gældssatte.  
 
Der er næppe grund til at antage, at overgældssætningen er den eneste grund til overhyppigheden 
af disse sygdomme, men overgældssætning har ganske givet stor betydning for den enkeltes 
generelle levevilkår, den enkeltes stressniveau og muligheden for at købe sund og nærende kost 
samt at deltage i idrætstilbud.  
 
Udover en række direkte udgifter ved overgældssætning, såsom offentlig gældsadministration og 
offentlig finansieret gældssanering og tvangsudsættelser, er der en række tilstående udgifter, der 
skal indregnes i den samlede opgørelse.  
 
Den svenske rapport viser, at overgældssatte, har langt højere sygefravær, har et langt højere træk 
på sundhedssystemet og generelt set har en langt lavere tilknytning til arbejdsmarkedet. 
Rapporten konkluderer, at den svenske overgældssætning udgør en samlet samfundsmæssig 
udgift mellem 30-50 mia. svenske kr. 
 
Der er ingen grund til at antage, at billedet skulle være anderledes i Danmark, hvorfor de samlede 
danske udgifter til overgældssætning meget vel kan ligge omkring 20-35 mia. danske kroner.  
 
Det er nødvendigt at vi forøger viden om den danske gældssætning, så der kan sættes ind med 
virkningsfulde initiativer, der kan reducere omfanget af overgældssætning og de negative 
konsekvenser. Derfor foreslår Socialdemokraterne, at: 
 

• Der etableres en permanent Gældskommission, der skal følge overgældssætningen i 
Danmark, samt rådgive Folketinget om nødvendige initiativer.  

 
 

                                                 
6 Overgældssætning er defineret som gæld, der er så stor, at den ikke kan afdrages.  
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Forslag 14: Socialdemokraterne foreslår ensartede klagemuligheder på låneområdet 
Hurtige lån er ved at få et stadig større omfang, ikke mindst de meget hurtige SMS-lån der har 
skyhøje renter. I modsætning til hvis man er blevet dårligt rådgivet i en bank, så kan man ikke med 
hurtiglån klage til Pengeinstitutankenævnet. Faktisk er mulighederne for almindelige bankkunder 
blevet skærpet under finanskrisen.  
  
Hvis man er blevet dårligt eller fejlagtigt rådgivet af en annonce fra en SMS-låns udbyder, kan man 
kun rejse klage via det civile retssystem. Det er der meget få mennesker, der kan overskue og slet 
ikke de mange unge, der er blevet snydt af sms-lånefirmaerne.  
  
Socialdemokraterne vil have ensrettet klagemulighederne, så sms-låneudbydere er omfattet af de 
samme regler, som banker og så kunderne har de samme retslige vilkår. 
 
 
Forslag 15: Socialdemokraterne foreslår at der indføres et obligatorisk ÅOK for 
pensionsordninger 
Priser og omkostninger på pensionsområdet er uigennemskuelige for kunderne. Der er særdeles 
store forskelle på, hvor store administrative omkostninger pensionsselskaberne pålægger 
kunderne, og det er ikke muligt for de enkelte kunder at sammenligne de samlede omkostninger 
på tværs af selskaberne.  
 
På nuværende tidspunkt findes der ikke på pensionsområdet et nøgletal for samtlige 
omkostninger på pensioner. På låneområdet er det derimod lovbestemt, at der skal opgives 
oplysninger om de årlige omkostninger i procent – det såkaldte ÅOP. ÅOP indeholder alle 
omkostninger ved etablering af lån – dvs. renteudgift, etableringsgebyrer o.l. – og giver kunderne 
mulighed for at sammenligne de samlede omkostninger på tværs af selskaberne.  
 
Der er behov for et lignende sammenligneligt nøgletal på pensionsområdet, for der er utroligt 
store forskelle på, hvor store direkte og indirekte omkostninger, der pålægges kunderne i de 
forskellige selskaber.  
 
Der er behov for gennemsigtighed og klarhed, så kunderne beskyttes mod skjulte omkostninger. 
 
Socialdemokraterne foreslår følgende: 
  

• Regeringen pålægges at udarbejde en model for et samlet ÅOK (årlige omkostninger i 
kroner) på pensionsområdet.  

• Modellen for ÅOK skal omfatte både direkte og indirekte administrationsomkostninger 
betalt af kunderne.  

• Selskaberne forpligtes til, at der skal være overensstemmelse mellem summen af de ÅOK, 
der meldes ud til kunderne og selskabets samlede faktiske administrative 
driftsomkostninger. På denne måde undgås det, at selskaberne kan bilde kunderne ind, at 
deres omkostninger er lavere end de reelle omkostninger ved at opbygge/vedligeholde et 
omkostningsunderskud, der finansieres gennem træk på f.eks. kollektivt bonuspotentiale 
(og dermed skjult modregnes i den til kunderne tilskrevne rente).  
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• I ikke-kundeejede selskaber (f.eks. kommercielle bankejede selskaber som Danica og 
Nordea) vil det være acceptabelt at udelade omkostninger betalt af egenkapitalen, da disse 
ikke pålægges kunderne.  

• I alle kundeejede selskaber (fx PensionDanmark, Sampension, PFA eller AP Pension) er der 
kun kunderne til at betale, hvorfor alle omkostninger skal indregnes i ÅOK. 

  
 
Forslag 16: Kontonummeret skal kunne flyttes med ved bankskifte 
Bankerne har i mange år haft en særstatus hos de fleste danskere. De har stået som symbolet på 
økonomisk autoritet, og mange kan nok skrive under på, at et møde i banken ofte har været fulgt 
af en vis portion nervøsitet og anspændthed i forhold til muligheden for at få et lån, en større 
kassekredit eller bedre rentevilkår.  
 
Den autoritære rolle skal bankerne ikke have lov til at opretholde. Bankerne er og bliver 
virksomheder, hvis produkter til stadighed skal vurderes i forhold til andre bankers produkter. Er 
banken for dyr, skal kunderne selvfølgelig have de bedst mulige betingelser for at skifte.  
 
I dag er det imidlertid sådan, at det er meget bøvlet at skifte bank. Godt nok sørger den bank man 
skifter til i stort set alle tilfælde, for at få overført alle konti og øvrige engagementer, men man skal 
selv sørge for at indberette nye kontonumre til fx arbejdsgiver, kommune, PBS osv.  
 
Det afholder mange fra at skifte bank. Men det bør selvfølgelig ikke være udsigten til 
administrativt bøvl, der afholder kunderne for at skifte til en bank med billigere og/eller bedre 
produkter. Sådanne knaster skal fjernes.  
 
Derfor foreslår Socialdemokraterne, at det fremover skal være sådan, at man kan beholde sit 
kontonummer, når man skifter bank. På den måde gives danske bankkunder langt større frihed til 
at vælge præcis det pengeinstitut, der har de bedste produkter. 
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Kemikalieområdet 
 
 
Forslag 17: Socialdemokraterne foreslår et forbud mod ftalater i børnetøj og sko, på linie med 
forbuddet mod de hormonforstyrrende stoffers anvendelse i legetøj. 
Børnetøj med flotte farvestrålende tryk ser godt ud, men det festlige børnetøj kan indeholde 
sundhedsskadelige ftalater, der er med til at blødgøre PVC’en, så trykket på børnenes T-shirt eller 
pyjamas ikke føles stift. I fodtøj benyttes i vidt omfang blødgørere til plastsko som klipklappere og 
plastik-træsko  
 
På nuværende tidspunkt mistænkes en række ftalater for at være kræftfremkaldende og 
hormonforstyrrende7 og derfor mener Socialdemokraterne at ftalater i børnetøj og børnesko skal 
forbydes på linie med ftalater i børnenes legetøj.  
Udover et forbud mod ftalater vil Socialdemokratiet have kortlagt omfanget af andre 
problematiske kemikalier i børnetekstiler.  
 
På nuværende tidspunkt er visse varianter af ftalater (blødgørere) forbudt i legetøj og produkter til 
børn under 14 år i EU. I Danmark er dette forbud indskærpet til at omfatte alle ftalater i legetøj og 
småbørnsartikler til alle børn under 3 år. Reglerne er lavet med henblik på at begrænse især små 
børns kontakt med legetøj og småbørnsartikler af plast, der indeholder ftalater. Det skyldes, at 
ftalaterne ikke er bundet i plasten, og derfor kan udgøre en sundhedsrisiko, når børnene sutter på 
dem8. 
 
I dag gælder den paradoksale situation, at dette forbud ikke omfatter børnetekstiler. Dette finder 
Socialdemokratiet finder yderst uhensigtsmæssigt, da små børn ofte putter alt hvad der kommer 
indenfor deres rækkevidde i munden. Dette gælder legetøj såvel som sparkedragter og T-shirts. 
Nødvendigheden af en politisk indgriben understøttes af en undersøgelse fra Forbrugerrådet i 
2006 der viste, at det var ftalater i 4 ud af 16 testede bodystockings til babyer9. 
 
Socialdemokratiet vil derfor have Danmark til at gå forrest og beskytte børns sundhed både 
nationalt og i EU-regi. Derfor tager Socialdemokratiet nu initiativ et forslag der skal beskytte børn 
mod hormonforstyrrende stoffer i beklædningsartikler.  
 
Socialdemokraterne foreslår: 

• At det nuværende danske forbud mod ftalater i børnelegetøj og småbørnsartikler også skal 
omfatte PVC-tryk med ftalater i børnetøj og sko 

 
• At der iværksættes en undersøgelse af de øvrige kemikalier der indgår i børnetøj. 

 

                                                 
7 Göteborgs Stad Miljø - Analyser av kemikalier i varor.  
 
8 www.Miljøministeriet.dk - Faktaark: Ftalater i legetøj og småbørnsartikler og Göteborgs Stad Miljø - Analyser av 
kemikalier i varor.  
9 Forbrugerrådets blad TÆNK 2006.  
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• At børnetøj til børn fra 0-3 år der ikke lever op til samme de standarder der er fastlagt i det 
nordiske miljømærke Svanen eller det europæiske miljømærke Blomsten, negativmærkes, 
indtil en fuldstændig undersøgelse af kemikalierne i børnetøj er gennemført 

 
Socialdemokraterne ønsker med dette initiativ at alle forældre får en garanti for at deres børn ikke 
bliver eksponeret for farlige kemikalier i børnetøj.  
 
Fornuften i dette standpunkt understøttes af en relativt ny svensk undersøgelse fra 
Miljøforvaltningen i Göteborg der påviser, at børnetøj kan indeholde hormonforstyrrende 
stoffer10. 
Behovet for at reagere og tage en kritisk stillingstagen til disse hormonforstyrrende stoffer 
understøttes af at Sundhedsstyrelsen i de seneste år har registreret flere misdannelser hos børn 
under et år, samtidig med, at antallet af misdannede børn har været stigende i perioden 1994 til 
2005. I 2005 blev der således observeret knap 3.300 børn med misdannelser, hvilket svarer til 50,4 
børn pr. 1.000 levendefødte. Ud af det samlede antal misdannelser falder en stor del i kategorien 
for misdannelser af knogler, muskler og kredsløbsorganer11. Endvidere er der igennem de seneste 
år observeret en markant stigning i antallet af danske drengebørn med misdannede kønsorganer. 
Alt dette skal sammenholdes med at danske mænds forplantningsevne indtager en europæisk 
bundrekord og allergologer rapporterer om fordobling af allergikere i løbet af de seneste 30 år12.  
 

 

Forslag 18: Socialdemokraterne foreslår et forbud mod alle formodede hormonforstyrrende 
stoffer i byggematerialer 
De materialer vores hjem, vores arbejdspladser og vores institutioner er bygget af, indeholder i alt 
for høj grad stoffer der enten er bevist at have hormonforstyrrende effekter eller er mistænkt for 
at have det. Forskningen i grænseværdierne for disse stoffer tager ikke højde for de såkaldte 
cocktail-effekter – altså effekten af, at to stoffer der hver for sig ikke er så skadelige, når de 
optræder sammen kan have en langt alvorligere effekt. 
Derfor mener Socialdemokraterne at Danmark, på baggrund af den nyeste viden om meget høje 
mængder af ophobede kemikalier i danskerne, bør tage forsigtighedsprincippet i anvendelse og 
derfor hurtigst muligt udfase og forbyde alle hormonforstyrrende og potentielt 
hormonforstyrrende stoffer i de byggematerialer der anvendes i dansk byggeri. Dette skal ske ved 
at stille nye krav til byggestandarder. 
 
Desuden skal der laves en målrettet indsats for at identificere de mest alvorlige kilder til 
forurening af indeklimaet i eksisterende byggeri, sådan at fremtidige renovationsarbejder kan 
målrettes udskiftning af farlige stoffer. 
 
 

                                                 
10 Informationscenter for Miljø og Sundhed – Ftalater i t-shrits til børn. 
11 Rapport fra Sundhedsstyrelsen – Misdannelsesregistret 1994-2006. 
12 www.Netdoktor.dk – Dagligdagens kemikalier er de farlige? 
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Forslag 19: Socialdemokraterne foreslår negativmærkning af kemikalier i tøj 
Det tøj vi klæder os i indeholder en række kemikalier der i dag ikke deklareres. Et kommende 
europæisk direktiv skal tage højde for denne deklaration, men Socialdemokraterne mener ikke det 
er tilstrækkeligt. Vi mener at alle stoffer der er problematiske eller er mistænkt for at være 
problematiske skal deklareres selvstændigt, så tøj der indeholder disse stoffer negativmærkes. 
På det seneste har der været eksempler med både jeans og undertøj der indeholder kemikalier der 
ved kropskontakt kan fremkalde lokalirritation og udslæt. Dertil kommer at tøj ofte indeholder 
andre stoffer der kan have langsigtet effekt – eksempelvis den farve der anvendes, nikkel i metal-
applikationer og blødgørere som ftalater i plastik og påtryk. 
 
 
Forslag 20: Socialdemokraterne foreslår at alle potentielt allergene tilsætningsstoffer i kosmetik 
skal negativmærkes  
I dag er det kun de 26 bevist allergene parfumestoffer der skal mærkes om på emballagen, men 
det betyder ikke at de øvrige parfumestoffer ikke kan give problemer. Undersøgelser viser at 2 % 
af alle danske teenagere lider af parfumeallergi, hvilket understreger problemets omfang. 
Der er derfor behov for at forskes langt mere i hvilke parfumestoffer der er problematiske, samt at 
alle stoffer der er mistænkt for at være allergifremkaldende skal negativmærkes. Dette vil medføre 
en meget omfattende mærkning, som dog vil have den klare fordel, at en række overflødige 
parfumestoffer dermed udfases. 
 
Der er i dag regler om at indholdsstoffer i kosmetik skal deklareres, men det er de færreste der 
kan overskue hvad der kan være problematisk. Eksempelvis er det de færreste der er klar over at 
de følgende stoffer der kan findes i kosmetik kan gøre bakterier resistente overfor antibiotika: 
Benzal-konium-klorid, stearal-konium-klorid, cetyl-pyridin-klorid, cetri-monium-klorid og cetri-
monium-bromid 
 
 
Forslag 21: Socialdemokraterne foreslår tvungne deklarationsoversigt på kosmetikproducenters 
hjemmesider 
Der bliver årligt solgt for omkring 7 milliarder kr. kosmetikprodukter i Danmark, og udvalget af 
disse er i eksplosiv vækst. For at skille sig ud fra mængden og øge salget af produkterne, er flere 
producenter begyndt at markedsføre deres kosmetikprodukter som værende ”naturlige” og 
derved ikke fyldt med skadelige indholdsstoffer. Det har dog i uvildige tests vist sig, at flere af 
producenterne undlader at oplyse indholdsstofferne i deres produkter, hvilket i værste tilfælde 
kan medføre alvorlige og ubehagelige gener for forbrugerne.13 
 
Da en lang række indholdsstoffer i kosmetikprodukter mistænkes for at kunne være allergi- eller 
kræftfremkaldende og skadelige for miljøet, mener Socialdemokratiet, at det skal gøres lettere for 
forbrugerne at få overblik over, hvad de enkelte produkter indeholder. Som situationen er i dag, er 
det kompliceret og i visse tilfælde helt umuligt for forbrugerne at danne sig overblik over hvad, der 
indgår i de enkelte produkter. Socialdemokratiet foreslår, at producenterne af kosmetikprodukter 
gennem lovgivning skal forpligtiges til at lægge varedeklarationerne ud på deres hjemmesider, da 

                                                 
13 Informationscenter for Miljø & Sundhed – ”Test af pudder og foundation” og ”Test af eyeliner og øjenskygge”, 
december 2008 
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det derved vil blive lettere for forbrugeren at indhente oplysninger om produkterne. Endvidere er 
der ved denne løsning ikke forbundet nogen væsentlige omkostninger for producenterne, da de i 
forvejen ligger inde med disse oplysninger.  
 
Fakta om kosmetikprodukter 

Kosmetikprodukter indeholder en række forskellige stoffer, der hver især kan være belastende for 
miljøet og menneskets sundhed. Heriblandt kan nævnes konserveringsmidler, der tilsættes for at 
øge produkternes holdbarhed men desværre ofte sættes i forbindelse med allergi og forstyrrelser i 
hormonbalancen (parabener). Der tilsættes desuden ofte parfumer og farvestoffer, der ligeledes 
mistænkes for at være allergifremkaldende og i visse tilfælde kan indeholde restprodukter fra 
tungmetaller såsom nikkel. Solfiltre og antioxidanter i kosmetikprodukterne mistænkes tillige for 
at besidde hormonforstyrrende effekter, være kræftfremkaldende og have skadelige påvirkninger 
på miljøet.14 
 
Socialdemokratiet mener, at de politiske beslutningstagere har ansvar for at gøre det muligt for 
den enkelte forbruger at danne sig overblik over indholdsstofferne i kosmetikprodukter. Dette 
skyldes, at der stadigvæk findes produkter på markedet med problematiske indholdsstoffer, der af 
visse årsager ikke er forbudte. Socialdemokratiet ønsker at give forbrugerne bedre mulighed for 
selv at afgøre, hvorvidt de ønsker at benytte produkter med sådanne problematiske stoffer, hvad 
enten forbrugeren har overfølsomhed over for eller andre personlige årsager til at undgå disse. 
 
Lovgivning omkring kosmetikprodukter 

Lovgivningen omkring kosmetikprodukter i EU udgøres af det såkaldte Kosmetikdirektiv og er i dag 
udformet således, at alle indholdsstoffer skal deklareres. Angående parfumestoffer er 
producenterne dog kun forpligtet til at deklarere 26 forskellige specifikke parfumestoffer i 
ingredienslisten, der er vurderet særligt allergifremkaldende. Andre parfumestoffer skal blot 
deklareres med parfume eller parfum. Såfremt emballagens størrelse ikke er tilstrækkelig til at 
rumme emballagen, skal den i stedet vedlægges produktet på et særskilt papir. Udover dette, må 
der ifølge direktivet ikke markedsføres kosmetiske midler i EU, der kan være til skade for 
menneskets sundhed, når de anvendes under normale betingelser. 
Miljøstyrelsen har under deres faktaark omkring mærkning af kosmetik pointeret tydeligt, at den 
der har ansvaret for markedsføringen ligeledes er ansvarlig for, at forbrugeren ikke vildledes – og 
at reglerne overholdes.15 
 
Socialdemokratiet ser potentiale i, at såfremt det foreslåede tiltag vedtages, vil det som følge af 
mere gennemsigtighed på markedet for kosmetikprodukter i bedste fald kunne medvirke til et 
øget incitament for producenterne til at reducere de sundhedsskadelige stoffer i produkterne. 
 
 

                                                 
14 Informationscenter for Miljø & Sundhed – ”Fakta om makeup”, marts 2009 
15 Miljøstyrelsen – ”Fakta ark: Mærkningen af kosmetik”, maj 2006 
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Forslag 22: Socialdemokraterne foreslår etablering af et center for forskning i 
hormonforstyrrende stoffer 
Socialdemokraterne vil bevillige 31,5 mio. kr. til et nyt forsknings- og videnscenter for 
hormonforstyrrende stoffer og human reproduktion. Heraf er de 30 mio. nye midler, mens de 1,5 
mio. er en forlængelse af den eksisterende bevilling til et rent videnscenter på området. Det er 
nødvendigt med effektiv målrettet forskning af hormonforstyrrende stoffer og de 
funktionsforstyrrelser de forårsager hos mennesker. Etableringen af et sådant center er en 
selvfølgelig opprioritering af danskernes velfærd og vil være til brug for myndighedernes 
forebyggende arbejde. 
 
Hormonforstyrrende stoffer påvirker i højere og højere grad danskernes hverdag, og de mistænkes 
blandt andet for at medvirke til barnløshed, fedme, kræft, hjerte-kar-sygdomme, diabetes, 
abnorm pubertetsudvikling og at påvirke immunforsvaret.  
 
De hormonforstyrrende stoffer findes i mange af de ting, vi omgiver os med i hverdagen som for 
eksempel i fødevarer, emballage og kosmetik. 
Forskningen på området lader stadig meget tilbage at ønske. Stadig er det kun ganske få stoffer, 
man med sikkerhed ved, virker hormonforstyrrende. Det er kemiske stoffer som phthalater, 
pesticider, stråforkortere, PVC og bisphenol- A, hvor sidstnævnte findes i bl.a. sutteflasker og 
vandflasker, som mistænkes for at påvirke allerede i fosterstadiet og kan føre til dårlig sædkvalitet, 
testikelkræft, misdannelser i fosterets penis og ikke-nedfaldne testikler.  
 
Desværre er megen viden om de hormonforstyrrende stoffer og deres følgevirkninger stadig kun 
baseret på mistanker, hvorfor prioriteringen af yderligere forskning på området er nødvendig til at 
skabe ny viden om forekomst og virkninger af kemien i vores hverdag.  
Særligt er der behov for at skabe fokus omkring de hormonforstyrrende stoffers effekt på børn, 
gravide kvinder og unge i reproduktionsalderen, da der især her tegner sig et nedslående billede:  
 

• Kvaliteten af danske sædceller er så dårlig, at næsten hver femte mand er steril.  
• Hver tiende dreng fødes med misdannede kønsorganer. 
•  7 % børn fødes via kunstig befrugtning. 
• Flere og flere unge kommer tidligere i puberteten. 

 
Der findes stadig ikke tilstrækkelige testmetoder til at kunne påvise hormonforstyrrende 
egenskaber, og for de allerfleste stoffer kendes deres egenskaber ikke endnu. Et kombineret 
videns- og forskningscenter vil kunne bidrage afgørende til mere detaljeret indsigt på området.   
 
 
Forslag 23: Socialdemokraterne foreslår advarselsmærkning på hårfarve rettet mod børn og 
unge 
Der findes i dag ikke hårfarveprodukter på markedet der ikke indeholder farlige kemikalier, der 
især har en meget negativ virkning på børn og unge. Kemikalierne er beregnet på at trænge 
gennem håret hvor hårfarven binder sig. Når kemikalier kan trænge gennem håret kan det 
naturligvis også trænge gennem huden. 
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Hårfarve er så farligt, at Socialdemokraterne mener at produkterne skal mærkes med tydelige 
advarsler for børn, unge og gravide. Hårfarve bør kun bruges af børn og unge med deres forældres 
viden og bør generelt begrænses mest muligt. 
Samtidig mener Socialdemokraterne at der skal ske en massiv oplysningsindsats om risikoen ved 
hårfarver. 
 
Forslag 24: Socialdemokraterne foreslår en offentlig indkøbspolitik der understøtter en sundere 
kemikaliepolitik 
Det offentlige er en stor indkøber og kan med en bevidst strategi understøtte en markedsudvikling 
hvor farlige kemikalier erstattes med mindre farlige eller produkter helt uden kemikalier. 
Et godt eksempel er blødgøreren ftalat, der blandt andet anvendes i medicinsk udstyr. Tidligere 
har der ikke været alternativer, men en dansk opfindelse kan erstatte ftalat med et enzym-baseret 
produkt. Desværre er produktet en smule dyrere, så med en traditionel indkøbspolitik, hvor det er 
prisen alene der er afgørende, kan det mindre farlige produkt ikke finde fæste på markedet. 
Derfor mener Socialdemokraterne at det offentlige skal lægge en indkøbsstrategi, hvor sundhed 
og kemikaliernes farlighed også indgår i vægtningen ved udbud. 
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Internettet 
 
Det burde grundlæggende være underordnet om man som forbruger handler på Internettet eller i 
en fysisk butik – det er de samme grundlæggende rettigheder man bør have og derfor skal loven 
generelt indrettes sådan, at der ikke skelnes mellem online og offline. Det er i øvrigt ikke kun den 
virkelige verden der påvirker den virtuelle – Socialdemokraterne har således hentet inspiration til 
forslaget om at indføre 14 dages generel returret fra nethandlen. 
 
Der skal dog tages særligt hensyn til borgernes rettigheder og privatlivets fred – ikke for at fratage 
den enkelte et ansvar for sin opførsel på nettet, men for at sikre basale rettigheder. 
 
Forslag 25: Socialdemokraterne foreslår at der udarbejdes ensartede retningslinier for sociale 
netværk der skal operere i EU lande og at disse retningslinier indarbejdes i de respektive 
direktiver. 
En samlet og ensartet europæisk lovgivning, der omfatter sociale netværk på internettet vil ikke 
alene forbedre forbrugerbeskyttelsen markant, det vil også være en stof administrativ lettelse for 
de virksomheder der udbyder disse netværk. 
Blandt de sociale netværk der er mest anvendt i Danmark er tjenesten Facebook der har mere end 
2 mio danskere som brugere. Socialdemokraterne opfatter det naturligt, at sætte klare rammer for 
en tjeneste der har så mange danskere tilknyttet og hvor brugerne frivilligt registrere endog meget 
personlige oplysninger. Man kan sige, at hvis der fandtes et offentligt register der havde 
registreret danskernes religiøse overbevisning, politiske overbevisning og seksuelle præferencer, 
ville det være utænkeligt at der ikke skulle laves klare retningslinier. Dette gælder derfor, 
naturligvis også, frivillige sociale netværk. 
 
Forslag 26: Socialdemokraterne foreslå at udvide E-handelsmærket med en garantifond 
Det danske e-mærke bør udvides med en garantifond, der sikrer handlende mod konkurs af 
konkrete køb hvor levering endnu ikke har fundet sted. Ordningen bør opbygges som en ordning i 
stil med Rejsegarantifonden, hvor de handlende selv bidrager med en garantisum. 
Der vil i udgangspunktet ikke være behov for statslig finansiering, idet fondens størrelse og bidrag 
indrettes efter det behov for sikkerhedsstillelser der er behov for. 
 
En frivillig garantifond vil give forbrugerne en større sikkerhed og vil samtidig anspore 
virksomheder der ikke er en del af det frivillige mærke til at indrette sig efter E-mærkets 
retningslinier, da der vil være en særlig fordel, udover sikringen af rettigheder, ved at handle i e-
shops der er tilknyttet garantifonden. 
 
 
Forslag 27: Socialdemokraterne foreslår et europæisk E-handelsmærke  
Det danske e-mærke er et kvalitetsstempel, der viser forbrugerne, at en netbutik drives lovligt og 
etisk forsvarligt. Socialdemokraterne foreslår at et tilsvarende introduceres på EU plan, gerne i 
sammenhæng med den forestående revision af forbrugerbeskyttelsesdirektivet, der blandt andet 
skal omfatter initiativer der fremme handel på Internettet. 
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På europæisk plan findes der allerede et antal mærkningsordninger, men det er uoverskueligt for 
en dansk forbruger at gennemskue hvilke der er troværdige. Blandt de mest anvendte kan 
nævnes: 

• SOAP, Tjekkiet 
• E-mærket, Danmark 
• Trusted Shops, Tyskland 
• Safer Shopping, Tyskland 
• EHI Euro-Label, Tyskland 
• eQ recommendation, Ungarn 
• W-Mark, Irland 
• Segala, Irland 
• Luxembourg e-Commerce Certified 
• Euro-Label, Malta 

• Thuiswinkel Waarborg, Holland 
• E-Commerce ILiM Certyfikat, Polen 
• PACE. Portugal 
• Confianza Online, Spanien 
• WebTraderUK, Storbritanien 

 
Det danske e-mærket varetages af e-handelsfonden, en non-profit fond, som følgende 
organisationer står bag: Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI, FDIH, HK, Dansk IT og Finansrådet. 
e-mærket har til formål at: 

• øge forbrugertrygheden på nettet    
• skabe øget bevidsthed omkring god e-handelsskik blandt de handlende 

 
For at sikre at e-mærkede netbutikker lever op til e-mærkets retningslinier gennemfører e-
handelsfonden jævnligt løbende kontrol og stikprøver. 
 
Socialdemokraterne mener at et europæisk e-handelsmærke skal gennemføres på en så 
administrativt hensigtsmæssig måde som muligt. Det er derfor værd at overveje om den danske 
model med en national baseret non-profit organisation kan udbredes til alle lande. 
 
Europas 500 millioner forbrugere har med Internettet fået det perfekte redskab til at realisere EU 
arkitekternes visioner om grænseoverskridende handel i det indre åbne marked. 
 
Alligevel tøver forbrugerne i alle europæiske lande med at handle over grænser, fordi de føler sig 
utrygge ved forbrugerbeskyttelsen i andre lande. 
 
En e-mærkningsordning ville afhjælpe den usikkerhed, fordi et anerkendt mærke blåstempler 
forretningerne for forbrugerne. 
 
Forslag 28: Socialdemokraterne foreslår at net-auktioner sikrer forbrugerne returret 
Forbrugerne skal være sikre på, at de ikke bliver bondefanget, når de handler på hjemmesider som 
dba.dk, guloggratis.dk og QXL.dk. Det skal ske ved at net-auktioner skal identificere sælgere og 
sikre køberen økonomisk ved returret. 
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Net-tjenesterme skal sikre sig sikker identifikation på de handlende og tilbageholde betalingen fra 
køber til sælger indtil de 14 dages returret er udløbet. Betalingen skal naturligvis være garanteret 
for sælger. 
 
Tiltaget skal både sikre køberne deres rettigheder som forbrugere og modvirke, at nettjenesterne 
benyttes til organiseret svindel og hæleri. 
 
 
Forslag 29: Socialdemokraterne foreslår en Europæisk Privacy Ombudsmand 
Der skal være et fundament om, at borgerne har ret til kontrollen over deres personlige 
oplysninger og skal vide, hvem der i givet fald får adgang til deres oplysninger. 
Der er brug for en decideret europæisk privacy ombudsmand, som kan assistere, når europæerne 
oplever problemer på Internettet, med virksomheders registreringer mv. 
En sådan funktion kendes fra Canada, hvor det blandt andet er lykkedes at indgå i en konstruktiv 
dialog med den store netværkstjeneste Facebook, der ellers er meget vanskelig at komme i dialog 
med. 
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Reklamer og markedsføring 
 
Alle virksomheder markedsfører sig for at afsætte flere af deres produkter. Det er der intet galt i, 
men det skal ske uden at der finder vildledning sted. Et godt eksempel på vildledning er den 
omfattende fusk med før- og nu-priser – et problem som Forbrugerombudsmanden nu har sat en 
særlig fokus på, efter Socialdemokraterne har råbt vagt i gevær af flere gange. 
 
På mange områder er markedsføringsloven dog ikke i tilstrækkeligt omfang gearet til de moderne 
former for markedsføring som virksomhederne anvender i dag. Stadig mere markedsføring sker 
således på Internettet og i langt højere grad i indirekte form, gennem eksempelvis virale reklamer. 
Altså reklamer der er beregnet på at brugerne selv spreder dem – for eksempel i form af en sjov 
film eller et spil. 
 
Socialdemokraterne mener at markedsføringsloven trænger til et generelt eftersyn. Desuden skal 
der foretages en række stramninger af hensyn til de svageste i samfundet og for at imødegå en 
række af de alvorligste samfundsproblemer som rygning, alkoholforbrug og overvægt. 
 
Forslag 30: Socialdemokraterne foreslår at TV-reklamer for sodavand og slik helt skal forbydes 
Reklamer har magt – især overfor børn. Derfor kræver Socialdemokraterne, at alle tv-reklamer for 
slik og sodavand skal forbydes. 
 
Talrige undersøgelser har dokumenteret, at børn i høj grad påvirkes af reklamer. De har fx en stor 
indflydelse på børns alt for høje forbrug af læskedrikke. Det er markedet, der bestemmer – ikke 
sundheden, og det går ud over børnenes helbred.  
 
Fedmeproblemerne er stigende, og det går ud over børn og unge. Socialdemokraterne er derfor 
parate til at tage mere drastiske midler i brug for at sikre en sundere levevis hos børn og unge. 
Lovgivning over for virksomheder er dog ikke den eneste vej frem mod bedre forhold for børn som 
forbrugerne. Oplysning er en stor del af løsningen. Folkeskolerne skal derfor også indføre en mere 
målrettet undervisning, der gør børnene i stand til at være kritiske forbrugere. 
 
 
Forslag 31: Socialdemokraterne foreslår kulegravning af virale reklamer og spil med store skjulte 
omkostninger 
En af de hurtigst voksende reklameformer er viral markedsføring. En vellykket viral 
markedsføringskampagne har skabt et produkt, typisk en reklamefilm eller et online spil, der bliver 
så godt modtaget af forbrugerne, at de selv sørger for distributionen i deres egne netværk. Der 
kan være tale om en særlig morsom film, en film med en overraskende pointe eller en film, der 
giver stof til eftertanke.  
 
Hvis filmen eller spillet rammer rigtigt, sender modtagerne det villigt videre til deres venner, og 
produktet profileres nu netop i den rette modtagergruppe. Men de virale reklamer er også med til 
at give afsenderen social status og er med til at opbygge hans eller hendes virtuelle profil.  
Helt op til 30 % vælger at sende sjove links videre i deres netværk, hvis den virale reklame er 
vellykket – og dermed overstiger effekten af de virale reklamer langt traditionelle reklamer. 
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Især børn og unge er sjældent opmærksomme på, hvad det er for en økonomi, de er en del af, når 
de fil-deler.  
 
Nogle virale spil er decideret vildledende, som eksempelvis de IQ-tests, der bl.a. ligger på 
Facebook og hjemmesiderne med gratis spil til børn. Konceptet er, at der på den pågældende 
hjemmeside lokkes med en IQ-test, som gennemføres på nettet. For at få resultatet af testen, skal 
man indtaste sit mobilnummer. Når det er gjort, har man samtidig givet tilladelse til at modtage 
fremtidige SMS’er med gåder og quiz’er til en pris af fx 15 kr. pr. SMS. Denne type spil og quiz’er 
henvender sig især til børn og unge, og det er nærmest umuligt at gennemskue, at det koster 15 
kr. pr. SMS og ikke mindst vanskeligt at afmelde de løbende SMS’er.  
 
Socialdemokraterne foreslår en kulegravning af de virale reklamer med henblik på at sikre at 
lovgivningen er tilstrækkeligt dækkende til at sætte klare rammer for denne nye og stadig mere 
udbredte form for reklame og spil-lignende quiz’er.  
 
Især er det vigtigt at det altid sikres at det kan ses af en viral reklame hvem der er afsender og 
dermed har interessen i at reklamen spredes. 
 
Forslag 32: Socialdemokraterne foreslår forbud mod markedsføring af junkfood rettet mod børn 
I den vestlige verden er den største trussel mod vores sundhed i dag, at vi spiser for meget. Et 
meget synligt resultat af dette er det, som mange eksperter kalder en decideret fedmeepidemi. 
Det er en alarmerende udvikling.  
 
Forekomsten af overvægt og fedme er stærkt stigende. En halv million danskere er svært 
overvægtige (BMI >�30) ifølge tal i Sundheds- og sygelighedsundersøgelsen 2005, og andelen af 
svært overvægtige er næsten fordoblet siden 1987. Samtidig har fedmeproblemet en klar social 
slagside; der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og overvægt – jo kortere uddannelse, 
des større andel af svært overvægtige. Udviklingen er især problematisk i forhold til børn og unge, 
hvor en undersøgelse af københavnske børn viser, at der er sket en ca. tidobling af forekomsten af 
fedme de sidste 50 år. 
 
Børn har 50 pct. højere indtag af sukker end voksne. 3 ud af 4 børn får således for meget sukker, 
mens 13 pct. af børn får over dobbelt så meget sukker som anbefalet. Sundheds- og 
sygelighedsundersøgelsen 2005 konstaterer, at type 2 diabetes blandt børn er en sjælden sygdom, 
men en sygdom i stigning. 
 
Derfor finder Socialdemokraterne det nødvendigt at forbyde markedsføring af junkfood rettet 
mod børn. Det betyder eksempelvis, at restauranter ikke må sammenkæde populært legetøj med 
usunde menuer. 
 
Det vil eksempelvis betyde, at en kæde som McDonalds vil være nødt til enten at afskaffe brugen 
af de såkaldte ”Happy Meals” eller udvikle et sundt alternativ. Man kan med rette stille 
spørgsmålet om ikke et ”Happy Meal” ville være mere muntert hvis det rent faktisk var sundt? 
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En nærmere definition af den uhensigtsmæssige mad der ikke må reklameres for direkte til børn, 
skal udarbejdes af en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante myndigheder. 
 
Forslag 33: Socialdemokraterne foreslår ejerskab til postkassen – et intelligent nej til reklamer 
I 2009 indførtes en ny – og bedre – ”Nej Tak til Reklamer”-ordning, efter en frivillig aftale mellem 
annoncører, reklamedistributørerne, forbrugerorganisationer og Forbrugerombudsmanden. 
Imidlertid finder Socialdemokraterne ikke at ordningen er tilstrækkelig fleksibel. Derfor bør der 
udarbejdes en ny og forbedret ordning der giver forbrugerne et reelt ejerskab til deres egen 
postkasse. 
 
En egentlig lovgivning om omdeling af adresseløse forsendelse kunne med fordel inddrages i en 
kommende revision af postloven, herunder de tekniske løsninger der skal findes i forhold til 
registrering af oplysninger. 
 
Socialdemokraterne opfatter det som en klar miljømæssig fordel, udover de oplagte fordele det er 
for forbrugerne, hvis mængden af reklametryksager kan minimeres. 
Det vil være naturligt at forbrugerne i højere grad skal kunne melde dele af det omdelte materiale 
fra, således at mængden af unødvendigt omdelt materiale kan reduceres. 
En revision af loven skal inkludere synspunkter fra branchen, forbrugerne og relevante 
organisationer. 
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Forbrugerret 
 
Forslag 34: Socialdemokraterne foreslår en udvidelse af lov om forbrugerklager 
I dag undtages en række produktgrupper fra lov om forbrugerklager, eksempelvis kan man klage 
over biler, men ikke dæk til biler. Det er heller ikke muligt at klage over campingvogne eller udstyr 
hertil. Socialdemokraterne mener at det er på tide, at udvide loven til at omfatte flest mulige 
produktgrupper. 
 
Socialdemokraterne ønsker disse uforklarlige undtagelser fjernet fra loven og foreslår derfor at der 
nedsættes en lov-forberedende arbejdsgruppe på området. 
 
 
Forslag 35: Socialdemokraterne foreslår 14 dages fortrydelsesret på køb af ikke-letfordærvelige 
varer 
Danskerne er i tvivl om hvornår de kan få varer byttet, og den uklarhed vil Socialdemokraterne 
have ud af verden. Derfor foreslås en 14-dages-returret på de fleste almindelige varekøb. 
 
Forbrugerne skal have en generel 14-dages-ret til at kræve pengene tilbage for en vare i lighed 
med det system, der kendes fra handel på Internettet.  
 
Der vil være undtagelser, for eksempel letfordærvelige varer, varer i brudt emballage, unika mv. 
De ganske gode regler for køb over Internettet, skal anvendes som model for returretten i 
almindelige butikker. 
 
En undersøgelse fra Forbrugerrådet viser, at halvdelen af danskerne ikke ved, at der ikke gælder 
en generel returret i butikkerne, og selvom mange virksomheder er meget gode til at informere 
deres kunder om muligheden for ombytning og returnering, giver det stadig problemer. 
 
Forslag 36: Socialdemokraterne foreslår en kulegravning af tillægsforsikringer 
Socialdemokraterne ønsker at forbrugerombudsmanden igangsætter en kulegravning af 
forholdene vedrørende salg og køb af tillægsforsikringer. Der sælges årligt en halv million 
tillægsforsikringer, men oftest er kunden allerede dækket af egen indboforsikring, købeloven og 
produktgarantien. Derfor skal reglerne for forbrugeroplysninger kigges nøje efter i sømmene. 
 
Når man køber tillægsforsikringer i eksempelvis detailhandelen, dobbeltforsikrer man sig ofte. Via 
købeloven og egen indboforsikring er forbrugeren nemlig allerede dækket i mange af de 
situationer forbrugeren kan få brug for forsikringen. 
 
Årligt sælges der tillægsforsikringer, alene i detailhandelen, for op mod 350 mio. kr. Ofte kan man 
som forbruger have svært ved at gennemskue reglerne, når man står i butikken. Derfor må man 
forlade sig på ekspedientens gode råd og faglige ekspertise. Men denne faglige ekspertise kan man 
godt så alvorlig tvivl om når ekspedienten ikke er uddannet i at rådgive i forsikringssager. Når man 
samtidig tager i betragtning at der er eksempler på at der er butikker der modtager 30 % af 
tillægsforsikringernes pris i provision, så er det med til at så tvivl om ekspedientens motiver for at 
sælge en tillægsforsikring.   
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Køb- og salgsforhold vedrørende tillægsforsikringer skal være gennemskuelige. Hvis ekspedient og 
forretning tjener på at sælge en tredjeparts forsikring, så skal det fremgå af en overskuelig 
information, der gennemgås inden salget gennemføres. 
Samtidig bør der være en fjorten dages returret på forsikringen, så forbrugeren kan nå at fortryde 
aftalen, hvis det viser sig at man allerede er dækket via en anden forsikring. 
 
For at få afklaret disse spørgsmål ønsker Socialdemokraterne, at Forbrugerombudsmanden skal 
udfærdige klare retningslinjer, der skal styrke forbrugerinformationen. Det skal være nemmere for 
forbrugeren at finde rundt i junglen af tillægsforsikringer, så de dyre og i mange tilfælde 
unødvendige forsikringer bliver gennemskuelige. 
Retningslinjerne skal være med til at sikre, at forbrugeren vejledes og ikke vildledes.  
 
Som minimum skal forbrugerne oplyses om følgende ved køb af tillægsforsikringer: 
 

• forsikringsbetingelserne skal altid udleveres på skrift og de væsentligste elementer skal 
forklares enkelt og let-forståeligt 

• før køb af tillægsforsikring skal forbrugeren have mulighed for at undersøge om øvrige 
forsikringer allerede dækker  

• forbrugeren skal tydeligt bekendtgøres med den dækning man allerede opnår gennem 
købeloven og garantien 

• i alle tilfælde skal selskabet bag tillægsforsikringen være medlem af Forsikringsankenævnet 
for at sikre en enkel klageadgang for forbrugerne 

• butikkens samlede provision af forsikringssalget skal fremgå klart og tydeligt af materialet 
• forbrugerne skal garanteres 14 dages fortrydelsesret på forsikringer og ved tvivlsspørgsmål 

skal denne fortrydelsesret kunne forlænges 
• der skal udarbejdes klare retningslinier for hvilke forsikringsoplysninger en sælger som 

minimum skal have kendskab til for at kunne sælge tillægsforsikringer 
 
Endelig skal Forbrugerombudsmandens kulegravning klargøre om tillægsforsikringer kan fjernes 
helt fra butikkerne og blive lagt over i forsikringsselskabernes rådgivning. 
 
Forslag 37: Socialdemokraterne foreslår udvidede sanktionsmuligheder for 
Forbrugerombudsmanden 
Socialdemokraterne foreslår, at give Forbrugerombudsmanden nye sanktionsmuligheder, udover 
at sætte virksomheder i gabestok, via Virksomhedstjek. Konkret kunne det være at give 
muligheden for at udstede administrative bøder i sager om falsk markedsføring. 
Socialdemokraterne vil derfor efter et regeringsskifte tage initiativ til at der nedsættes et 
lovforberedende udvalg der skal udarbejde konkrete forslag til skærpede sanktioner. 
 
Forslag 38: Socialdemokraterne foreslår en styrkelse af Forbrugerombudsmandens ressourcer 
Det er kendetegnende for den nuværende regering at de taler varmt om forbrugerbeskyttelse, 
men når det kommer til stykket er de ikke villige til at putte penge i konkret styrkelse af de 
ressourcer der skal udmønte de varme ord. 
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Socialdemokraterne vil styrke forbrugerbeskyttelse ved at øge den årlige bevilling til 
Forbrugerombudsmanden med 8 mio. kroner. 
 
Baggrunden for denne styrkelse skal ikke mindst findes i den indsats der er bred enighed om skal 
finde sted omkring styrkelse af indsatsen overfor prismarkedsføring, der blandt andet skal sikre at 
skiltningsreglerne overholdes. 
 
Det er forventningen, at Forbrugerombudsmanden vil indføre nye retningslinjer på området. Efter 
at disse er trådt i kraft, vil Forbrugerombudsmanden tage endnu flere sager om prismarkedsføring 
op til behandling. En effektiv håndhævelse af de nye retningslinjer er af afgørende betydning af 
hensyn til forbrugerbeskyttelsen og af hensyn til at skabe lige konkurrencevilkår mellem de 
erhvervsdrivende – såvel de organiserede som de uorganiserede. Det er afgørende, at det 
moment, nye retningslinjer vil have for indsatsen for en troværdig prisskiltning, følges hurtigt op 
med sanktioner overfor for de virksomheder, der vil drive forretning på at snyde forbrugerne om 
besparelser mv. 
 
Efterforskning af disse sager er imidlertid meget ressourcekrævende, bl.a. fordi 
Forbrugerombudsmanden ikke kan kræve, at de erhvervsdrivende selv fremlægger det 
bevismateriale, som Forbrugerombudsmanden skal bruge i en eventuel straffesag – det ville være i 
strid med forbuddet mod selvinkriminering. Det er derfor Forbrugerombudsmanden, der må 
fremskaffe det nødvendige bevismateriale for at kunne retsforfølge en overtrædelse af reglerne.  
 
På området for slagtilbud ville det også være brugbart, hvis Forbrugerombudsmanden kunne få 
ekstern bistand til at undersøge, om de varer, der bliver markedsført som slagtilbud, rent faktisk er 
til stede i forretningerne i tilstrækkeligt omfang, når tilbudsperioden begynder. 
 
Et andet problem er, at danske erhvervsdrivende er udsat for en betydelig konkurrence fra 
erhvervsdrivende i udlandet, der sker ved overtrædelse af markedsføringsretten. Dette skyldes 
dels den stadig stigende e–handel via udenlandske webbutikker og dels en fortsat betydelig 
grænsehandel. Konkurrencen fra udlandet må forventes at stige yderligere, når lov om 
tjenesteydelser, der implementerer servicedirektivet, træder i kraft ultimo 2009. 
 
En fair og loyal konkurrence kræver ensartede håndhævelsesvilkår. Danske erhvervsdrivende 
udfolder store bestræbelser på at handle i overensstemmelse med gældende 
forbrugerbeskyttelseslovgivning og er underkastet en effektiv national håndhævelse via 
Forbrugerombudsmandens tilsynsvirksomhed.  
 
Forbrugerombudsmanden har i dag kun begrænsede ressourcer til at rejse sager mod 
erhvervsdrivende fra udlandet, der retter deres markedsføring mod danske forbrugere, hvortil 
kommer, at grænseoverskridende sager ofte viser sig komplicerede med hensyn til fastlæggelse af 
værneting og lovvalg samt i samarbejdet med udenlandske myndigheder. 
 
Der findes derfor talrige tilfælde af manglende overholdelse af markedsføringsloven, fx i 
grænsekøbmænds vildledende prismarkedsføring og udenlandske online-butikkers manglende 
overholdelse af også den civilretlige forbrugerbeskyttelseslovgivning, uden at det reelt er 
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forbundet med konsekvenser. Dette er utilfredsstillende – både set fra et forbrugerbeskyttelses- 
og et konkurrencehensyn.  
  
Forbrugerombudsmandensinstitutionen skal endelig også styrkes med henblik på en øget indsats i 
EU-samarbejdet på forbrugerbeskyttelsesområdet. 
 
Forslag 39: Socialdemokraterne foreslår klare regler på håndværksområdet 
Socialdemokraterne foreslår lovgivning, der sikrer forbrugeren, når denne anvender en 
håndværker, uanset om der er lavet en skriftlig aftale mellem parterne eller ej. Reglerne bør 
fastslå forbrugerens rettigheder, når håndværkeren eksempelvis leverer et utilfredsstillende 
arbejde, ikke laver arbejdet færdigt til aftalt tid, eller når prisen væsentligt overstiger et 
forudgående prisoverslag. 
 
Den nuværende tilstand skaber stor usikkerhed om forbrugernes retsstilling, når de har indgået 
aftaler med håndværkere, og ikke mindst når en håndværker misligholder den indgåede aftale, 
hvad enten der er tale om en mundtlig eller skriftlig aftale. 
 
For nylig har Økonomi- og Erhvervsministeriet, Dansk Byggeri, Tekniq og Forbrugerrådet har i 
samarbejde udarbejdet en standardaftale, der fastlægger betingelser for fx betaling, sikkerhed og 
mangler, men Socialdemokraterne mener ikke, at denne aftale er tilstrækkeligt til at sikre 
forbrugerne. 
 
Området har betydning for rigtig mange forbrugere, hvilket giver sig udtryk i de mange 
henvendelser vi får vedrørende håndværkere i vores telefoniske hotline og klagesagerne i de 
relevante ankenævn.  
 
Det er tidligere forsøgt at løse nogle af udfordringerne på området med forskellige initiativer, som 
for eksempel Forbrugeraftalen, der er udarbejdet i et samarbejde mellem branchen, relevante 
myndigheder og Forbrugerrådet. En undersøgelse gennemført af Public Affairs Group i efteråret 
2007 viser imidlertid, at kun en ud af 10 boligejere kender Forbrugeraftalen, og at disse forbrugere 
for en stor dels vedkommende ikke kræver, at aftalen bliver anvendt, da de finder, at det 
signalerer mistillid til håndværkeren fra start. Socialdemokraterne har ikke grund til at tro, at det 
vil stille sig anderledes med den nye standardaftale. 
 
Forslag 40: Socialdemokraterne foreslår styrkede muligheder for kollektive søgsmål  
Socialdemokraterne finder det afgørende at forbrugerne kan slå sig sammen i søgsmål – og 
adgangen til det skal på europæisk plan ensrettes. 
 
Det er i mange år fremgået af Eurobarometer-undersøgelser, at forbrugerne ikke har stor tillid til 
handel på tværs af grænserne, og 76 % af de forbrugere, som har ringe tillid, mener, at det i høj 
eller ret høj grad hænger sammen med, at de ikke tror på, at der er tilstrækkelig klageadgang.  
 
Kommissionen anførte derfor i sin strategi for forbrugerpolitikken 2007-2013, at den ville overveje 
at gøre en indsats for kollektivt søgsmål for forbrugerne. 
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13 EU medlemslande har allerede en eller anden form for kollektivt søgsmål, og der har været 
afholdt mange workshops og konferencer om dette emne de seneste år. Det er derfor skuffende, 
at Kommissionen foreløbig blot har valgt at at publicere en grønbog, hvor man starter forfra med 
endnu en høring – med risiko for, at man blot igen hører de samme argumenter. Dette skal især 
ses i lyset af, at Kommissionen i en hvidbog har fremsat konkrete forslag til at sikre, at forbrugere 
(og virksomheder) kan opnå erstatning for den skade, de måtte have lidt som følge af 
virksomheders overtrædelse af antitrustlovgivningen.  
 
Socialdemokraterne ønsker at der indføres gruppesøgsmål i EU, dog således at det både bør gælde 
nationalt og for handler over grænserne. De fleste af de sager, som forbrugerorganisationerne har 
kendskab til, vedrører nationale forhold. 
 
Gruppesøgsmål bør være bindende ordninger – og ikke ske ved alternative tvistløsningsmodeller. 
Forbrugerorganisationerne bør have søgsmålskompetence i sådanne sager. 
 
Socialdemokraterne går ind for en såkaldt opt out-model, hvor alle forbrugere i udgangspunktet er 
omfattet af et kollektivt søgsmål, med mindre de specifikt melder fra. 
 
Forslag 41: Socialdemokraterne foreslår en pulje til NGO-deltagelse i standardiseringsarbejdet 
Internationale produktstandarder er med til at sikre fri bevægelighed over grænserne og dermed 
give forbrugerne flere valgmuligheder og ofte billigere priser. Når standarderne er på et højt 
niveau for miljø- og produktsikkerhed er de også med til at give et generelt løft til gavn for ikke 
alene forbrugere men også miljø og produktsikkerhed. 
 
Det er vigtigt, at forbrugernes stemme bliver hørt i det internationale standardiseringsarbejde, så 
industri og producenter presses til at sætte høje standarder. Men standardiseringsarbejde er 
tidskrævende og kræver stor faglig indsigt, ligesom det ofte også er udgiftskrævende med møder i 
Bruxelles. De store udgifter forbundet med en aktiv deltagelse i standardiseringsarbejdet gør det 
svært for forbruger- og miljøorganisationer at deltage. 
 
Der skal derfor afsættes en pulje hvor forbruger- og miljøorganisationer kan søge om midler til at 
aflønne eksperter og til at få dækket rejseomkostninger, så de kan deltage i 
standardiseringsarbejde i både Danmark og EU. 
 
Den danske regering skal i EU-regi arbejde for, at der afsættes en lignende pulje til 
standardiseringsarbejdet hvor de europæiske forbruger- og miljøorganisationer kan få dækket 
deres udgifter.  
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Rejseområdet 
 
Efter massivt socialdemokratisk pres, udvides Rejsegarantifondens dækning til at omfatte flyrejser, 
hvor dækningen tidligere alene har omfattet pakkerejser. Særligt med Sterlings krak i 2008 stod 
det klart, at det socialdemokratiske krav var yderst relevant. Imidlertid er den nye ordning der 
indføres den 1. januar 2010 ikke optimal. 
 
Der vil fortsat være rejsende der strander i udlandet, uden mulighed for at komme hjem, dels fordi 
ordningen fungerer som en frivillig tilkøbsordning, dels fordi ordningen ikke omfatter alle flyrejser 
ind og ud af landet. 
 
Endelig er der en række uafklarede problemstillinger om andre rejseformer – eksempelvis kør-selv 
ferier, hvor rejsende der sejler med færge som en del af deres rejse er dækket af 
Rejsegarantifonden, mens rejsende der ikke benytter sig af færge ikke er det, selvom 
destinationen er den samme. Den slags forskelle er naturligvis overhovedet ikke logiske og derfor 
haster det med at finde løsninger der er holdbare. 
 
Forslag 42: Socialdemokraterne foreslår stop for flyselskabernes uigennemsigtige priser 
Reklamerne for billige flybilletter til eksotiske rejsemål er alle vegne. Alligevel ender mange af os 
med at betale langt mere for billetten, end reklamerne lover. Vi ser gang på gang, at 
flyselskaberne bevidst fejlfortolker reglerne omkring vildledende markedsføring. Der skal ses på 
om der er brug for yderligere detaillovgivning, som ikke efterlader plads til fortolkning.  
 
Socialdemokraterne mener at flyselskaberne skal oplyse om den endelige pris fra første færd 
inden man indgår en aftale, men de skal også præcisere, hvad der er skatter, afgifter, tillæg og 
gebyrer. 
 
Undersøgelser viser at flyselskabernes opfindsomhed ingen grænser kender, når det kommer til 
gebyrer. Listen over små tiltag, der skæpper i kassen bliver længere og længere, men det gør det 
sværere og sværere for forbrugerne at gennemskue de lokkende tilbud. 
 
Socialdemokraterne foreslår at rejseområdet underkastes en gennemgribende undersøgelse af EU 
kommissionen. Dette bør den danske regering arbejde for og samtidig sikre at flyselskaber der 
snyder på vægten sagsøges. 
 
Eksempler på udvalgte flyselskabers gebyrer: 

Ryanair: Ryanair har gebyrer for at checke ind online (5 pund), bestille billetten (5 pund), komme 
først ombord (3 pund), medbringe bagage (10 pund for en kuffert – max 15 kg.), medbringe ekstra 
kufferter (20 pund pr. styk – stadig max 15 kg i alt), bagage udover 15 kg (15 pund pr. kg.), ændre 
billetten (35 pund), ændre navnet (100 pund), sportstasker (30 pund), baby udstyr (10 pund), 
musik instrumenter (30 pund), genudstedelse af boardingkort i lufthavnen (40 pund). Forplejning 
ombord er ikke inkluderet i billettens pris. 
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Norwegian: Norwegian har gebyrer for bagage (40-120 kr. pr. kuffert á 20 kg.), kreditkortgebyr (40 
kroner), pladsreservation (50 kr. pr. strækning), sportsudstyr fra 216 kroner. Forplejning ombord 
er ikke inkluderet i billettens pris. 
 
airBerlin: Servicegebyr (15 euro pr. person) og brændstoftillæg (variabelt). 
 
SAS: Bestillingsgebyr (50 kroner). Sportsudstyr (fra 150 kroner). Forplejning ombord er ikke 
inkluderet i billettens pris. 
 
easyJet: easyJet har gebyrer for Speedy Boarding (30- 85 kr. pr. vej), bookinggebyr (30 kroner), 
bagage (85,00 kr. pr. kuffert á 20 kg pr. vej), sportsudstyr (190 kr. pr. styk opr. vej), kreditkortgebyr 
(Visa 30 kr., andre kort 90 kr.). Forplejning ombord er ikke inkluderet i billettens pris. 
 
Forslag 43: Socialdemokraterne foreslår en omgående udvidelse af Rejsegarantifondens 
dækning til at omfatte alle former for forudbetalte private rejsearrangementer. 
Forslaget skal imødegå de problemer der er opstået som følge af den seneste revision af 
Rejsegarantifonden der træder i kraft 1. januar 2010. Blandt andet skal kør-selv-ferier dækkes på 
lige linie med alle øvrige rejseformer. 
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Fødevarer 
 
Forslag 44: Socialdemokraterne foreslår dato-mærkning af frugt 
Forbrugerne snydes med udenlandsk frugt, der kan være fra sidste år, mens der ligger frisk dansk 
frugt lige ved siden af. Prisen på det gamle frugt er typisk lavere end den friske, men det kan være 
svært for forbrugerne at afgøre hvad der er frisk og hvad har ligget længe på lager. 
Socialdemokraterne foreslår at forbrugerne sikres information om plukkedatoen på al frugt. På 
den måde kan den enkelte bedre vurdere, om varerne reelt er friske, eller om de har ligget længe 
på lager. 
 
Forslag 45: Socialdemokraterne foreslår at slikket fjernes fra børnehøjde 
Skrig og skrål fra trætte børn er en naturlig del af en børnefamilies liv, men det hjælper på ingen 
måde, når det kombineres med udsigten til fristende slik i børnehøjde. Det kalder på et utal af 
højlydte konfrontationer i køen ved supermarkedets kasse. En oplevelse der burde kunne undgås 
ved at slikket fjernes fra børnehøjde og helst helt væk fra kasselinien. Supermarkederne behøver i 
øvrigt ikke være bekymrede for deres omsætning i den forbindelse, for erfaringerne viser at når 
man i stedet placerer andre varer tæt ved kassen erstatter salget af disse så langt sliksalget. 
Socialdemokraterne er parate til at skride til indgreb, hvis detailhandlen ikke frivilligt medvirker til 
at fjerne slikket fra børnehøjde. 
 
Forslag 46: Socialdemokraterne foreslår en øvre grænse for injiceret marinade i kød 
Stadig flere kødprodukter mørnes ved hjælp af injiceret marinade i produktet – en metode der 
typisk benævnes neutral-marinade på deklarationen. Der findes ingen øvre grænse for hvor meget 
marinade det færdige produkt må indeholde, ligesom selv udtrykket neutral-marinade er 
misvisende. 
 
Socialdemokraterne foreslår at der fastlægges en øvre grænse for marinade i alle kødprodukter – 
eksempelvis i stil med erfaringerne fra Sverige. 
 
Desuden foreslår Socialdemokraterne at den vildledende benævnelse neutral-marinade ændres til 
”maskinelt mørnet”, samt at processen hvor nåle stikkes dybt ind i kødet hvor de indsprøjter 
væske, beskrives meget nøje på deklarationen. 
 
Forslag 47: Socialdemokraterne foreslår en analyse af dagligvarepriserne 
Årligt kan danskerne holde sig orienteret om prisudviklingen på en række særligt udvalgte 
produktområder som mælk og brød, men til trods for at det hvert år følges af en serie 
kommentarer om, at der er manglende konkurrence på det danske marked, sker der ikke 
yderligere. Problemet er nemlig at den årlige prisanalyse ikke afslører årsagerne til at der er høje 
avancer i detailledet og mere præcis hvad den forholdsvis høje dækningsgrad skyldes. 
 
Man kan gisne om at det høje dækningsbidrag blandt andet skyldes meget høje 
markedsføringsomkostninger – med andre ord betaler forbrugerne ekstra for deres varer, fordi de 
modtager et par kilo papirreklamer i deres postkasse hver uge. 
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Socialdemokraterne vil have Konkurrencestyrelsen til at foretage en langt grundigere analyse end 
hidtil, samt komme med konkrete forslag til opstramning på området. 
 
Ifølge Forbrugerredegørelsen for 2009 skønnes meromkostningen, på grund af den manglende 
konkurrence i markedet, at koste hver eneste voksen dansker 9.000 kroner om året. 
 
Forslag 48: Socialdemokraterne foreslår at nøglehulsmærket udvikles til at omfatte måltider og 
restauranter 
Danskerne aflægger årligt over 200 mio. besøg i udespisebranchen og der ud over skal lægges alt 
bespisningen, som sker i personalekantiner og øvrig catering landet over. Hele branchen spiller 
derfor en vigtig rolle i danskernes kost og ernæring. Et relevant element i forebyggelsesarbejdet, 
som relaterer sig til ernæring vil være at kunne formidle det sunde valg af måltider til forbrugeren. 
Det kan blandt andet ske ved at udvikle en frivillig mærkning af måltider med afsæt i det fælles 
nordiske nøglehulsmærke16 til fødevarer. Socialdemokraterne foreslår, at der afsættes midler til 
udvikling af kriterier, etablering af en bæredygtig organisation herunder midler til kontrol af 
mærket, markedsføring af mærket og uddannelse af personalet i de nøglehulsmærkede 
restauranter, så de kan leve op til de fastsatte kriterier om sunde måltider. 
 
Dette mærke er allerede en realitet i Sverige, hvor man har udviklet en form for certificering af 
restauranter med ”Nyckelhålet til restaurang”. Dette frivillige mærke omfatter, at måltiderne lever 
op til de fælles nordiske anbefalinger på området på linje med Nøglehullet til færdigpakkede 
fødevarer. Der ud over er der krav til uddannelse af de professionelle madoperatører altså 
medarbejderne, så deres viden og kompetencer på området forbedres og de er i stand til at lave 
ernæringsrigtig, velsmagende mad. På nuværende tidspunkt er 300 restauranter certificeret, og 
der er etableret et sekretariat til ordningen. Det er vigtigt at understrege, at der ikke er tale om at 
næringsdeklarere måltiderne på linje med de færdigpakkede fødevarer. Det er ikke i praksis muligt 
at næringsdeklarere måltider, som i sagens natur ikke er standardiserede enheder. Der vil opstå 
risiko for anprisning, som der ikke kan dokumenteres og problemer med vildledning af 

                                                 
16 Nøglehulsmærket er et officielt ernæringsmærke, der skal gøre det nemmere for forbrugerne at finde de sunde 
fødevarer i supermarkederne. 
 
Nøglehulsmærket kan findes på følgende varegrupper: 
- mejeriprodukter 
- margarine og madolie 
- kød og kødprodukter 
- fisk og skaldyr 
- færdigretter 
- brød, mel, korn og pasta 
- frugt og bær 
- kartofler, rod- og bælgfrugter og andre grøntsager 
- vegetabilske produkter 
 
Slik, is, sodavand, chips og sodavand er eksempler på varer, der ikke kan mærkes med Nøglehulsmærket. 
 
For at en fødevare kan få Nøglehulsmærket, skal den overholde nogle fastsatte krav til blandt andet indhold af fedt, 
mættet fedt, sukker, salt, kostfiber og fuldkorn. 
 
Nøglehulsmærket er et myndighedsmærke, men det er frivilligt for fødevareproducenterne, om de vil sætte det på deres 
varer. 
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forbrugeren. Krav om, næringsdeklaration på måltider vil betyde, at maden skal produceres meget 
nøjagtigt efter opskrift og den samme opskrift hver gang, og gør det umuligt at skifte ud på 
menukortet med kort varsel.    
 
Det svenske Livsmedelsverket har gennem flere år udviklet certificeringsmodellen, som fungerer i 
forhold til måltider, som er troværdigt overfor forbrugeren og som udvikler og forbedre udbudet 
af sunde måltider. Den svenske regering afsatte midler til et pilotprojekt og etablering af 
sekretariatet samt implementering af mærket svarende til ca. 4 mio kr. Virksomheder, som 
benytter mærket betaler for certificering/kontrollen og en del af uddannelsesforløbet.   
 
Se mere om det svenske nøglehulsmærke til restauranter på dette link 
 
http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Nordisk-nyckelhalsmarkning/Nyckelhalscertifierad-
restaurang/ 
 
Forslag 49: Socialdemokraterne foreslår deklaration af vin 
Når danskerne køber fødevarer kan de detaljeret læse om indholdet i produktet på emballagen, 
med en enkelt undtagelse: Vin. 
 
På europæisk plan er der en undtagelse for at deklarere indholdsstofferne i vin, bortset fra 
sulfitter. Det til trods for at vin ofte tilsættes forskellige hjælpestoffer i produktionen, hvoraf nogle 
kan være allergifremkaldende. Det er eksempelvis stoffer som æggehvide, gluten og sorbinsyre. 
Fødevarestyrelsen har i den forbindelse skrevet følgende om risikoen i forbindelse med allergene 
stoffer: ”Det er ikke vurderet, om der er risiko for en allergisk reaktion, når disse 
produktionshjælpemidler eller aromaer er anvendt.” 
 
Eksempelvis Astma- og Allergiforbundet har påpeget det problematiske i, at de allergene stoffer 
ikke deklareres. 
 
Socialdemokraterne mener at øl og vin skal ligestilles, således at alle ingredienser der er anvendt i 
produktionen skal deklareres. 
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Legetøj 
 
Forslag 50: Socialdemokraterne foreslår skærpede krav til legetøj, så Danmark snarest opfylder 
EU´s legetøjsdirektiv 
Giftige Bratz-dukker, farlige perler, legetøj der larmer op til 125 decibel. Eksemplerne er mange på 
legetøj, der er direkte farligt.  
 
Europa-Parlamentet vedtog i 2008 en revision af EU's legetøjsdirektiv, der ikke har været ændret i 
mere end 20 år. De nye regler udvider rækken af stoffer, der er forbudt i legetøj og pålægger 
legetøjsfabrikanterne at sætte advarsler på pakningen, hvis der er risici forbundet med at bruge 
legetøjet. 
 
Danmark har dog endnu ikke implementeret EU's nye skærpede krav i sin lovgivning. 
Socialdemokraterne mener, at vi hellere i dag end i morgen skal sætte implementeringsarbejdet i 
gang. I det omfang Danmark kan lægge sig på et højere niveau af beskyttelse end direktivet kræver 
som minimum, bør dette gøres. 
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Mærkningsordninger 
 
Forslag 51: Socialdemokraterne foreslår en mærkningsordning for bilsyn 
Bilejere har ingen chance for at vide, om deres synshal syner bilen godt nok. En mærkningsordning 
skal derfor sikre, at bilejere ved, hvor mange eller få fejl synshallen laver, når bilen er til eftersyn.  
Færdselsstyrelsen laver uanmeldte kontroleftersyn i synshallerne med jævne mellemrum. Det er 
derfor helt indlysende at indføre en ordning, hvor fejl kan aflæses på en kontrolrapport, ligesom 
man kender det fra fødevarebutikker og spisesteder. 
 
Behovet for en mærkningsordning understreges af at Færdselsstyrelsen i 2008 foretog 2.314 
synsbesøg hos synsvirksomheder.  
 
Selv om forbrugerne på Færdselsstyrelsens hjemmeside får oplyst, at 14 procent af 
virksomhederne i fjerde kvartal fik en anmærkning, er det umuligt for forbrugerne at vide, hvilke 
synshaller det drejer sig om. 
 
Forslag 52: Socialdemokraterne foreslår handlingsplan for klimamærkning 
En undersøgelse viser at 4 ud 5 forbrugere kun ved lidt eller slet ikke nok om fødevares 
klimapåvirkning. Til gengæld er der stor villighed fra forbrugernes side til at tage ansvar for at 
reducere den globale CO2-udledning – også selvom det vil betyde øgede udgifter.  
Undersøgelsen viser også at næsten 9 ud af 10 forbrugere er parate til at påtage sig en del af 
ansvaret. Så vejen frem kan være ændrede madvaner. 
 
På langt sigt mener Socialdemokraterne at der gode perspektiver i at gennemføre en egentlig 
klimamærkning af fødevarer, men på det korte sigt er en sådan løsning både behæftet med store 
vanskeligheder omkring det beregningstekniske, men også med et meget omfattende bureaukrati. 
Derfor ønsker Socialdemokraterne på den korte bane en løsning der gennem kostrådene 
inkluderer klimahensyn. 
 
Langt hen ad vejen vil en kostekspert og en klimaekspert give de samme råd fordi, sund mad 
ganske ofte også er klimavenlig mad. Eksempelvis giver produktion af frugt og grønt, særligt hvis 
det er lokalt produceret, kun en lille CO2-udledning. Sammenlignet med produktionen af 
animalske produkter som kød og mælkeprodukter falder grøntsager og frugt stort set altid ud til 
klimaets fordel. 
 
De velkendte danske kostråd understøtter med deres grundlæggende principper, de fleste af de 
grundlæggende råd der også gælder for det klimavenlige valg. 
 
Vores mad er globaliseret og fragtes ofte over store strækninger, før det havner på vores tallerken. 
Samtidig vil vi have adgang til de samme varer året rundt, i stedet for at tænke i årstider.  
 
Derfor kan de almene kostråd med fordel suppleres med konkrete klimaforhold, som fremmer 
lokale køb og køb af sæsonens fødevarer. På den måde kan bekæmpelsen af livsstilssygdomme 
som følge af overvægt, kombineres med klimavenlige valg. 
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Socialdemokraterne mener at en fokus på kostrådene på kort sig vil give den bedste effekt, ikke 
mindst fordi danskerne ved at følge ét sæt kostråd, kan tage hensyn til både egen sundhed og 
bekæmpelsen af den globale opvarmning. 
 
Forslag 53: Socialdemokraterne foreslår en hovedrenovation af mærkningsordninger 
Der findes et utal af kendte og ikke mindst ukendte mærkningsordninger på så forskellige områder 
som sikkerhed, miljø, økologi, bæredygtighed, klima, byggematerialer, energibesparelser, 
varefakta, genbrug,  
 
Mærkningsordninger skal i udgangspunktet sikre relevant, klar, entydig, sammenlignelig, 
kontrolleret og ikke vildledende oplysning til forbrugerne. 
Der findes mærkningsordninger der er reguleret internationalt, andre der er reguleret gennem 
national lovgivning og endelig findes der en mængde uregulerede mærkningsordninger, hvoraf 
nogle er ukendte eller forældede. 
 
Hvem kender eksempelvis DVC-mærket (certificering af vinduer), SIK-mærket (fyrværkeri), Den 
Grønne Nøgle (grøn turisme) og Fuldkornslogoet (fremme af fuldkorn i brødprodukter)? 
De mange mærker kan opfattes af forbrugerne som en jungle og ukendte eller meget lidt 
anvendte mærker bør derfor genvurderes. 
 
Socialdemokraterne foreslår at der nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af 
forbrugerorganisationer, miljøorganisationer, sundhedsorganisationer, industri- og 
erhvervsorganisationer, Forbrugerstyrelsen og andre relevante offentlige myndigheder, med det 
formål, at anbefale udfasning og sammenlægning af en række af de mærker der har lavest effekt. 
 
Forslag 54: Socialdemokraterne foreslår deklaration af forbrugertests i pressen 
Forbrugerstof er særdeles interessant stof i medierne. Der er en årsag til at stadig flere dagblade 
har forbrugerstof og testresultater på forsiden. Stoffer er ikke bare god underholdning, men også 
relevant for en meget bred læsergruppe. 
 
Imidlertid stiller det høje krav til mediernes tilgang til de tests og prøveresultater de 
videreformidler og ikke alle har lige stor seriøsitet på det område. Vi desværre mange 
forbrugertests der ligger langt fra de høje krav, Forbrugerstyrelsen og andre seriøse testudbydere 
som TÆNK og IMS sætter til sine test. 
 
Et glimrende eksempel på forskellen mellem mediernes ressourceforbrug er at sammenligne DR2s 
populære forbrugerelektronikprogram So Ein Ding, hvor værten og redaktionens subjektive 
holdning til et bestemt forbrugerelektronisk produkt kommer til udtryk, mens Forbrugermagasinet 
TÆNK laver omfattende objektive sammenlignende tests mellem eksempelvis digitalkameraer og 
mobiltelefoner. 
 
Der er naturligvis anvendt en langt større redaktionel ressource for at gennemføre TÆNKs test end 
DR2s og det bør naturligvis fremgå tydeligt for de interesserede læsere og seere. 
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Derfor foreslår Socialdemokraterne at medierne i samarbejde med forbrugerorganisationer, 
brancheorganisationer og repræsentanter fra testlaboratorier udarbejder etiske retningslinier for 
hvordan testresultater skal præsenteres. 
 
Eksempelvis opfatter Socialdemokraterne det som naturligt at der udarbejdes en deklaration der 
bringes i forbindelse med et testresultat der objektivt beskriver hvordan en test er gennemført, 
herunder om det er en test der er gennemført ud fra rent objektive kriterier eller om der er en 
grad af subjektiv smagsvurdering i testen. 
 
Forslag 55: Socialdemokraterne foreslår at E-nummer ordningen skal revideres 
E-nummerordningen skal revideres så det bliver gennemskueligt for forbrugerne hvilke 
tilsætningsstoffer der findes i maden. Den nuværende ordning blander ganske uskadelige stoffer 
med mere farlige, uden at forbrugerne kan skelne. 
 
Socialdemokraterne foreslår at den nuværende mærkning ændres således at kunstige 
tilsætningsstoffer og naturlige tilsætningsstoffer umiddelbart kan skelnes fra hinanden. 
Ligeledes skal nummersystemet inddeles så det klart fremgår hvilke stoffer allergikere skal være 
særligt opmærksomme på. 
 
Forslag 56: Socialdemokraterne foreslår en mærkningsordning for autostole til børn 
 
Socialdemokraterne vil ikke længere acceptere, at autostole til børn, der ikke kan leve op til de 
sikkerhedskrav der stilles til produkterne, findes i udbredt grad på markedet. Således vise FDMs 
seneste test af autostole på det danske marked, at 25 procent kategoriseres som enten ”ikke 
sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende” eller direkte farlige i en ulykkessituation. 
 
Det skal være langt mere enkelt at købe autostole der er sikre. Det er forvirrende hvis folk kan 
købe CE-mærkede autostole, der falder fuldstændig igennem i sikkerhedstests – og det selvom der 
ikke er forskel på prisen på de sikre og usikre modeller. 
  
Socialdemokraterne foreslår derfor, at Færdselsstyrelsen i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, 
FDM og Forbrugerrådet forestår en officiel dansk mærkningsordning af autostole til børn. 
Mærkningsordningen skal baseres på test, der som minimum omfatter sikkerhed ved sidekollision 
og frontalkollision. 
Desuden skal resultaterne af mærkningsordningen gøres let tilgængelige for forbrugerne – f.eks. 
gennem kampagner i medier.  
 
Socialdemokraterne er opmærksomme på, at ryglæn til selepuder er under behandling i FN’s 
godkendelsesgruppe, men der kan gå flere år, inden et udspil herfra kan medføre nationale 
stramninger af reglerne. 
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Bredbånd / teleområdet 
 
Forslag 57: Afmelding af teleabonnementer skal være lige så let som tilmelding  
Når man skal tegne abonnementer til teleprodukter som mobil, internet, satellit og kabel-tv samt 
bredbåndspakker, kan det i de fleste tilfælde foregå med et enkelt tryk på en knap på 
indgangssiden til udbyderens hjemmeside. Det er nemt og bekvemt og leder kunden hurtigt hen til 
det endelig salg.  
 
Anderledes forholder det sig, hvis man har reklamationer over produktet eller man ønsker at 
opsige abonnementet. I mange tilfælde kan det kun ske pr. telefon, og de fleste, der har prøvet at 
tage kontakt til en teleudbyder ved, at det kan være en særdeles tids- og tålmodighedskrævende 
opgave, hvor ventetiderne kan være ekstremt lange. Der vil formentlig være mange, der opgiver at 
opsige et abonnement alene på grund af det.  
 
Sådan skal det ikke være, og Socialdemokraterne foreslår derfor, at alle udbydere af 
abonnementsordninger skal have en ligeså let adgang til at afmelde et abonnement som at 
tilmelde sige et. Det vil i praksis sige, at hvis man kan tilmelde sig på forsiden af udbyderens 
hjemmeside, skal man også kunne afmelde sig.  
 
Simpelt, enkelt og retfærdigt for kunderne.  
 

Forslag 58: Socialdemokraterne foreslår at der indføres en obligatorisk varedeklaration på 
bredbånd  
Der bør indføres en obligatorisk varedeklaration på bredbånd i Danmark, med udgangspunkt i 
Forbrugerombudsmandens gældende retningslinjer om god markedsføringsskik. 
Når forbrugerne skal sammenligne tilbud på markedet for bredbånd, skal de have klar besked om 
begrænsninger i hastighederne. Med de højere hastigheder på bredbånd, og med lancering af 
bredbånds-tv (IPTV), bliver behovet for større gennemsigtighed kun mere aktuelt.  
 
Har forbrugeren ikke viden om den reelle hastighed og kvalitet på bredbånd, er det svært at 
gennemskue, hvor meget båndbredde man egentlig får for pengene. Manglende gennemsigtighed 
på bredbåndsmarkedet betyder også, at udbydere har svært ved at slå på kvaliteten i deres 
markedsføring. Konkurrencen i dag er derfor dikteret af priserne og de ”teoretiske” hastigheder på 
bredbånd.   
 
Større gennemsigtighed for forbrugerne, og bedre muligheder for sammenlignelighed af 
hastigheder, fås ved at skabe klare ensartede forhold for markedsføringen for alle 
bredbåndsudbyderne. Der er brug for specifikke formkrav, som forbrugerne kan holde op mod 
hinanden og sammenligne. 
 
For at sikre denne gennemsigtighed for forbrugerne bør der indføres en varedeklaration på 
bredbånd i Danmark.  
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Varedeklarationen skal give forbrugerne klar besked om eventuelle begrænsninger i den 
markedsførte hastighed, bl.a. ved oplysning om garanteret minimumshastighed - ikke ”med småt” 
som tilfældet er i dag, men i en ensartet og fastlagt skemaform. 
 
Forslag 59: Socialdemokraterne foreslår en kulegravning af teleselskabernes gebyrer 
Telebranchen er præget af et utal af uforståelige gebyrer. Eksempelvis opkræver flere 
teleselskaber et gebyr for at betale via PBS, andre overtakserer opkald til nummeroplysningen 
118.  
 
Derfor foreslår Socialdemokraterne at der gennemføres en komplet kulegravning af 
teleselskabernes gebyrpolitik. I sidste ende kan kulegravningen føre til en strammere regulering af 
området. 
 
Forslag 60: Socialdemokraterne foreslår stramme regler for SMS- og mikro-betalinger 
Det er særdeles populært at lave SMS-afstemninger i forbindelse med TV-programmer. Det er 
naturligvis interessant for en TV-udsendelses producenter at involvere seerne – og det har 
Socialdemokraterne ingen interesse i at begrænse. Problemet er imidlertid, at det kan blive et 
særdeles dyrt bekendtskab at se TV, hvis der er børn og teenagere der skal se med. 
 
Forbrugerombudsmanden har sammen med tele-branchen udarbejdet retningslinier for, hvor 
mange penge man skal kunne bruge på de såkaldt overtakserede SMSer pr. dag, men der er stor 
forskel på, hvor meget det koster hos forskellige TV-stationer. 
 
Eksempler: 
                      Danmarks Radio                 SMS-takst + 1 kroner (typisk 1 stemme per telefon) 
                      TV2                                     SMS-takst + 5 kroner (op til 9 stemmer per telefon) 
                      TV3                                     SMS-takst + 45 kroner (typisk 1 stemme per telefon) 
 
Den store forskel mellem de enkelte TV-stationers anvendelse af overtakserede SMSer er kun med 
til at give uoverskuelighed. Et barn, der ser X-Faktor på DR1 sammen med sine forældre og der får 
lov til at stemme, kan have svært ved at forstå, at der gælder en helt anden pris, når hun dagen 
efter ser TV3 alene, men her koster det ikke længere 1 kroner, men 45 kroner at sende en enkelt 
SMS.  
 
Socialdemokraterne foreslår, at der fastsættes regler for, at sådanne tjenester maksimalt må 
takseres med 5 kr. pr. SMS.  
 
 
 


