
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 23. november 2021

Forslag
til

Lov om ændring af lov om forbrugeraftaler og lov om aftaler og andre 
retshandler på formuerettens område

(Ændring af reglerne om forbrugeraftaler som følge af implementering af visse dele af direktivpakken New Deal for 
Consumers (moderniseringsdirektivet) og ændringer af forbrugerbeskyttende regler, der falder uden for implementering af 

moderniseringsdirektivet)

§ 1

I lov om forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 1457 
af 17. december 2013, som ændret ved § 160 i lov nr. 652 
af 8. juni 2017 og § 44 i lov nr. 1666 af 26. december 2017, 
foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til lovens titel indsættes efter »side 64,«: 
»som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2019/2161/EU af 27. november 2019 om ændring af Rådets 
direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 98/6/EF, 2005/29/EF og 2011/83/EU, for så vidt angår 
bedre håndhævelse og modernisering af EU-reglerne om 
forbrugerbeskyttelse, EU-Tidende 2019, nr. L 328, side 7,«.

2. I § 1, stk. 2, nr. 1, og stk. 3, ændres »nr. 1« til: »nr. 4«.

3. I § 1, stk. 2, nr. 2, ændres »nr. 2« til: »nr. 5«.

4. I § 1, stk. 4, nr. 4, ændres »§§ 12 og 31« til: »§§ 4, 12, 30 
og 31«.

5. I § 2, stk. 1, indsættes efter »aftale,«: »herunder en aftale 
omfattet af købelovens § 4 a, stk. 3,«, og efter »erhvervsdri-
vende« indsættes: »eller en person, der optræder i dennes 
navn eller på dennes vegne,«.

6. I § 3 indsættes før nr. 1 som nye numre:
»1) Varer: Løsøregenstande, herunder varer med digitale 

elementer, og vand, gas og elektricitet, der udbydes til 
salg i et afgrænset volumen eller en bestemt mængde.

2) Aftale om en vare: Aftale om at overdrage ejendoms-
retten til en vare til forbrugeren, herunder når aftalen 
også omfatter tjenesteydelser.

3) Tjenesteydelsesaftale: Aftale om at levere en tjeneste-
ydelse, herunder en digital tjeneste, og aftale om at 
levere vand, gas og elektricitet, der ikke udbydes til 
salg i et afgrænset volumen eller en bestemt mængde, 
til forbrugeren, medmindre aftalen også omfatter varer, 
jf. nr. 2.«

Nr. 1-6 bliver herefter nr. 4-9.

7. I § 3, nr. 1, som bliver nr. 4, indsættes efter »aftalen«: »til 
og med tidspunktet for dens indgåelse udelukkende«.

8. I § 3 indsættes som nr. 10-18:
»10) Digitalt indhold: Data, der fremstilles og leveres i 

digital form.
11) Vare med digitale elementer: En løsøregenstand, der 

integrerer eller er indbyrdes forbundet med digitalt 
indhold eller en digital tjeneste på en sådan måde, 
at fraværet af det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste ville forhindre genstanden i at opfylde sin 
funktion.

12) Digital tjeneste: Tjeneste, der gør det muligt at gene-
rere, behandle, lagre eller få adgang til data i digital 
form, eller som muliggør deling af eller enhver anden 
form for interaktion med data i digital form, som 
uploades eller genereres af brugere af den pågældende 
tjeneste.

13) Kompatibilitet: Det digitale indholds eller den digita-
le tjenestes evne til at fungere med hardware eller 
software, med hvilket digitalt indhold eller digitale 
tjenester af samme type normalt anvendes, uden at det 
er nødvendigt at konvertere det digitale indhold eller 
den digitale tjeneste.
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14) Funktionalitet: Det digitale indholds eller den digitale 
tjenestes evne til at udføre sine funktioner i betragt-
ning af formålet.

15) Interoperabilitet: Det digitale indholds eller den digi-
tale tjenestes evne til at fungere med hardware eller 
software, der adskiller sig fra det, som digitalt indhold 
eller digitale tjenester af samme type normalt anven-
des med.

16) Onlinemarkedsplads: En tjenesteydelse, der gør brug 
af software, herunder et websted, en del af et websted 
eller en applikation, der drives af eller på vegne af en 
erhvervsdrivende, og som giver forbrugere mulighed 
for at indgå fjernsalgsaftaler med andre erhvervsdri-
vende eller forbrugere.

17) Udbyder af en onlinemarkedsplads: Erhvervsdriven-
de, der udbyder en onlinemarkedsplads til forbrugere.

18) Handelsmæssig garanti: Enhver forpligtelse, som den 
erhvervsdrivende eller en producent (garantigiveren) 
har påtaget sig over for forbrugeren, ud over sin retli-
ge forpligtelse til at levere en kontraktmæssig ydelse, 
til at refundere købesummen eller omlevere, reparere 
eller på anden måde afhjælpe mangler ved salgsgen-
standen, hvis den ikke svarer til de specifikationer 
eller ethvert andet krav, der fremgår af garantierklæ-
ringen eller af de relevante reklamer, der var tilgæn-
gelige på tidspunktet for eller før aftalens indgåelse, 
og som ikke relaterer sig til ydelsens kontraktmæssig-
hed.«

9. I § 6 indsættes som 3. pkt.:
»Manglende reaktion fra forbrugeren efter modtagelsen 

af varer eller udførelsen af tjenesteydelser uden forudgående 
anmodning medfører ikke, at forbrugeren forpligtes til at 
betale vederlag for det leverede.«

10. I § 8, stk. 1, nr. 2, og § 17, stk. 1, nr. 2, ændres »samt 
eventuelle telefon- og faxnumre« til: »og den erhvervsdri-
vendes telefonnummer«.

11. I § 8, stk. 1, indsættes efter nr. 2 som nyt nummer:
»3) hvor det er relevant, andre onlinekommunikationsmid-

ler, som den erhvervsdrivende giver adgang til, og som 
giver forbrugeren mulighed for at opbevare skriftlig 
korrespondance, herunder datoen og tidspunktet for en 
sådan korrespondance, med den erhvervsdrivende på et 
varigt medium,«.

Nr. 3-6 bliver herefter nr. 4-7.

12. I § 8, stk. 1, nr. 4, der bliver nr. 5, ændres »nr. 3« til: »nr. 
4«.

13. I § 8, stk. 1, indsættes efter nr. 6, der bliver nr. 7, som 
nyt nummer:
»8) hvor det er relevant, at prisen er blevet personaliseret 

på grundlag af automatiseret beslutningstagning,«.
Nr. 7-22 bliver herefter nr. 9-24.

14. I § 8, stk. 1, nr. 10, der bliver nr. 12, ændres »stk. 2 og 
3« til: »stk. 2-4«.

15. I § 8, stk. 1, nr. 20, der bliver nr. 22, og § 17, stk. 1, nr. 
8, indsættes efter »digitalt indhold,«: »digitale tjenester og 
varer med digitale elementer,«.

16. I § 8, stk. 1, nr. 21, der bliver nr. 23, og § 17, stk. 
1, nr. 9, ændres »det digitale indholds evne til at fungere 
sammen med hardware og software« til: »kompatibiliteten 
og interoperabiliteten af digitalt indhold, digitale tjenester 
og varer med digitale elementer«.

17. I § 8, stk. 1, nr. 22, der bliver nr. 24, ændres »fremgangs-
måden ved« til: »forudsætningerne for«.

18. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Alle kommunikationsmidler, som den erhvervs-

drivende stiller til rådighed, jf. stk. 1, nr. 2 og 3, skal gøre 
det muligt for forbrugeren at kontakte den erhvervsdrivende 
hurtigt og kommunikere effektivt med vedkommende.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

19. I § 8, stk. 2, der bliver stk. 3, ændres »nr. 2-4« til: »nr. 
2-5«.

20. Efter § 8 indsættes:

»§ 8 a. Inden der indgås en aftale om fjernsalg på en on-
linemarkedsplads, skal udbyderen af onlinemarkedspladsen 
endvidere på en klar og forståelig måde, der egner sig til 
fjernkommunikation, give forbrugeren oplysning om
1) identiteten på og hjemstedet for den tredjemand, der 

tilbyder varen, tjenesteydelsen eller det digitale indhold 
på onlinemarkedspladsen,

2) hvorvidt denne tredjemand er erhvervsdrivende,
3) når denne tredjemand ikke er erhvervsdrivende, om 

forbrugerrettigheder hidrørende fra EU-forbrugerbe-
skyttelsesretten gælder for aftalen,

4) hvis det er relevant, hvordan forpligtelserne i forbin-
delse med aftalen deles mellem denne tredjemand og 
udbyderen af onlinemarkedspladsen, og

5) generelle oplysninger om de vigtigste parametre for 
rangordningen af de tilbud, som forbrugeren præsente-
res for som følge af en søgning, og den relative betyd-
ning af disse parametre i forhold til andre parametre.

Stk. 2. Oplysning efter stk. 1, nr. 2, kan gives på grundlag 
af tredjemandens erklæring herom til udbyderen af markeds-
pladsen.

Stk. 3. Oplysninger meddelt efter stk. 1, nr. 4, berører ikke 
et eventuelt ansvar, som udbyderen af onlinemarkedspladsen 
eller den erhvervsdrivende tredjemand har i forhold til afta-
len i medfør af EU-retten eller national ret.

Stk. 4. Oplysninger efter stk. 1, nr. 5, skal gives i et 
særligt afsnit af onlinegrænsefladen, der er direkte og let 
tilgængeligt fra den side, hvor tilbuddene præsenteres.«

21. I § 9, stk. 1, 1. pkt., ændres »nr. 9, 12 og 13« til: »nr. 11, 
14 og 15«.

22. I § 9, stk. 3, ændres »nr. 5 og 6« til: »nr. 6 og 7«, og »nr. 
12« ændres til: »nr. 14«.
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23. I § 10, stk. 2, 2. pkt., og § 13, stk. 2, 2. pkt., indsættes ef-
ter »levering«: »mod betaling«, »kopi« ændres til: »bekræf-
telse«, og efter »§ 18, stk. 2, nr. 13« indsættes: », litra b«.

24. I § 10 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Hvis en forbruger ønsker, at udførelsen af tjene-

steydelser mod betaling skal påbegyndes inden fortrydelses-
fristens udløb, skal den erhvervsdrivende kræve, at forbru-
geren fremsætter en udtrykkelig anmodning herom på et 
varigt medium, og anmode forbrugeren om at anerkende, at 
når aftalen er fuldstændig opfyldt af den erhvervsdrivende, 
har forbrugeren ikke længere nogen fortrydelsesret.«

25. I § 11, stk. 2, 1. pkt., ændres »5, 6, 9 og 17« til :»6, 7, 11 
og 19, med undtagelse af standardfortrydelsesformularen«.

26. I § 11, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter »stk. 1,«: »herunder 
standardfortrydelsesformularen,«.

27. I § 12, stk. 1, 2. pkt., ændres »5, 6, 17 og 18« til: »6, 7, 
19 og 20«.

28. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Indebærer afgivelsen af en bestilling efter stk. 

1 aktivering af en knap eller en tilsvarende funktion, skal 
denne på let læselig måde være mærket »ordre med beta-
lingsforpligtelse« el.lign.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

29. I § 12, stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes efter »stk. 1«: 
»og 2«.

30. I § 13 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Hvis en forbruger ønsker, at udførelsen af tje-

nesteydelser mod betaling skal påbegyndes inden fortrydel-
sesfristens udløb, skal den erhvervsdrivende kræve, at for-
brugeren fremsætter en udtrykkelig anmodning herom, og 
anmode forbrugeren om at anerkende, at når aftalen er fuld-
stændig opfyldt af den erhvervsdrivende, har forbrugeren 
ikke længere nogen fortrydelsesret.«

31. I § 18, stk. 2, nr. 2, indsættes efter »leveringen af tjene-
steydelsen«: »ikke sker mod betaling eller«.

32. § 18, stk. 2, nr. 13, affattes således:
»13) levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et 

fysisk medium, hvis
a) leveringen af det digitale indhold ikke sker mod 

betaling eller
b) udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forud-

gående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, 
at vedkommende dermed mister sin fortrydelses-
ret, og den erhvervsdrivende har givet en bekræf-
telse i overensstemmelse med § 10, stk. 2, 2. pkt., 
eller § 13, stk. 2, 2. pkt.,«.

33. I § 18 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
»Stk. 3. Kapitlet gælder dog for varer og ikkefinansielle 

tjenesteydelser, der leveres i forbindelse med en aftale efter 
stk. 2, nr. 8, og som ligger ud over, hvad forbrugeren speci-

fikt har anmodet om, eller hvad der er nødvendigt for at 
udføre vedligeholdelsen eller reparationen.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

34. I § 19, stk. 3, 1. pkt., og stk. 4, og § 24, stk. 5, 2. pkt., 
ændres »nr. 9« til: »nr. 11«.

35. Efter § 22 indsættes:

»§ 22 a. Ved tilbagetræden fra en aftale om levering af 
digitalt indhold eller en digital tjeneste skal den erhvervsdri-
vende
1) opfylde de forpligtelser, der gælder i henhold til Eu-

ropa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679/EU 
af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer 
i forbindelse med behandling af personoplysninger og 
om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyt-
telsesforordningen), og

2) afholde sig fra at anvende nogen form for indhold, 
bortset fra personoplysninger, som forbrugeren har af-
givet eller genereret ved brug af det digitale indhold 
eller den digitale tjeneste, undtagen hvis indholdet
a) ikke kan anvendes uden for rammerne af det digita-

le indhold eller den digitale tjeneste,
b) kun vedrører forbrugerens aktivitet i forbindelse 

med brug af det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste,

c) er blevet sammenlagt med andre oplysninger fra 
den erhvervsdrivende og ikke kan udskilles eller 
kun kan udskilles med en uforholdsmæssig stor 
indsats eller

d) er genereret af forbrugeren og andre i fællesskab og 
andre forbrugere fortsat kan gøre brug af indholdet.

Stk. 2. Den erhvervsdrivende skal på forbrugerens anmod-
ning stille ethvert indhold, der ikke er personoplysninger, 
og som forbrugeren har afgivet eller genereret ved brug af 
det digitale indhold eller den digitale tjeneste, til rådighed 
for forbrugeren, medmindre dette indhold er omfattet af stk. 
1, nr. 2, litra a-c. Forbrugeren er berettiget til at downloade 
dette indhold gratis, uden hindringer fra den erhvervsdriven-
de, inden for en rimelig frist og i et almindeligt anvendt og 
maskinlæsbart format.

Stk. 3. Den erhvervsdrivende kan forhindre forbrugerens 
fortsatte brug af det digitale indhold eller den digitale tjenes-
te, navnlig ved at gøre det digitale indhold eller den digitale 
tjeneste utilgængelig for forbrugeren eller ved at gøre for-
brugerens konto inaktiv, uden at det berører forbrugerens 
rettigheder efter stk. 2.«

36. I § 24, stk. 2, ændres »nr. 12« til: »nr. 14«.

37. Efter § 24 indsættes:

»§ 24 a. Ved tilbagetræden fra en aftale om levering af 
digitalt indhold eller en digital tjeneste skal forbrugeren 
afholde sig fra at anvende det digitale indhold eller den 
digitale tjeneste og fra at stille det eller den til rådighed for 
tredjemand.«

3



38. I § 25, stk. 1, nr. 1, indsættes efter »udløb«: », jf. § 10, 
stk. 3, og § 13, stk. 3,«.

39. I § 25, stk. 1, nr. 2, ændres »nr. 9 og 13« til: »nr. 11 og 
15«.

40. I § 25, stk. 2, indsættes som 2. pkt.:
»Hvis den samlede pris, der er fastsat i aftalen, er urime-

lig høj, skal det beløb, som forbrugeren kan pålægges at 
betale efter stk. 1, beregnes på grundlag af markedsværdien 
af det leverede.«

41. I § 27, stk. 1, 1. pkt., ændres »vedrørende« til: »om«.

42. Efter § 28 indsættes:

»§ 28 a. Den erhvervsdrivende skal sikre, at opsigelse af 
en aftale om løbende levering af varer eller tjenesteydelser 
kan ske på samme medie eller tekniske platform, som afta-
len er indgået på.«

43. I overskriften til kapitel 11 indsættes efter »ufravigelig-
hed«: », tilsyn«.

44. Efter § 33 indsættes:

»§ 33 a. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med over-
holdelsen af loven. Tilsynet føres efter markedsføringslo-
vens regler.«

45. I § 34, stk. 1, ændres »§ 8, stk. 1, nr. 9, § 14, stk. 1, nr. 
10, og § 28, stk. 3« til: »§ 8, stk. 1, nr. 1-5, 8-13 og 16-24, 
§§ 8 a, 10, 11 og 13, § 14, stk. 1, nr. 10, § 17, stk. 1, § 22 a 
og § 28, stk. 3, og opkrævning af betaling i strid med § 30 
og § 31, stk. 1 og 3«.

46. I § 34 indsættes som stk. 4:
»Stk. 4. Ved udmåling af bøde for overtrædelser efter stk. 

1, der kan skade de kollektive interesser for forbrugere i 
mindst to EU-medlemsstater ud over Danmark, kan bøden 
maksimalt udgøre 4 pct. af den erhvervsdrivendes årlige 
omsætning i de berørte medlemsstater. Hvis oplysninger om 
den erhvervsdrivendes omsætning ikke er tilgængelige, kan 
bøden maksimalt udgøre 2 mio. euro.«

47. I lovens bilag 1 udgår i tredje afsnit under overskriften 
»Fortrydelsesret« », fax«.

48. I lovens bilag 1 affattes punkt 2 under overskriften »In-
strukser med henblik på udfyldelse« således:

»[2. ] Indsæt Deres navn, fysiske adresse, telefonnummer 
og e-mailadresse.«

49. I lovens bilag 3 udgår »og i givet fald faxnummer«.

§ 2

I lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens 
område, jf. lovbekendtgørelse nr. 193 af 2. marts 2016, 
foretages følgende ændringer:

1. I § 38 c indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2. Hvis et aftalevilkår, som er omfattet af stk. 1, 2. 

pkt., ikke har været genstand for individuel forhandling, kan 
vilkåret dog ikke ændres eller tilsidesættes delvis, men skal 
tilsidesættes helt.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

2. Efter § 38 d indsættes før overskriften før § 39:

»§ 38 e. Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, om 
erhvervsdrivende anvender urimelige aftalevilkår, og med 
overholdelsen af § 38 b, stk. 2. Tilsynet føres efter markeds-
føringslovens regler.

§ 38 f. Justitsministeren kan efter indstilling fra Forbru-
gerombudsmanden fastsætte regler om, at erhvervsdrivende, 
som anvender nærmere angivne standardvilkår, som er klart 
urimelige at anvende i forbrugeraftaleforhold, jf. aftalelo-
vens § 38 c, straffes med bøde

Stk. 2. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler 
om, at bøder efter stk. 1 for overtrædelser, der kan skade 
de kollektive interesser for forbrugere i mindst to EU-med-
lemsstater ud over Danmark, maksimalt kan udgøre 4 pct. af 
den erhvervsdrivendes årlige omsætning i den eller de berør-
te medlemsstater. Hvis oplysninger om den erhvervsdriven-
des omsætning ikke er tilgængelige, kan bøden maksimalt 
udgøre 2 mio. euro.

Stk. 3. Justitsministeren kan desuden fastsætte regler om, 
at der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) straf-
ansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 3

Loven træder i kraft den 28. maj 2022.

§ 4

Stk. 1. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
Stk. 2. Loven kan ved kongelig anordning helt eller delvis 

sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grøn-
landske forhold tilsiger.

Folketinget, den 23. november 2021

Henrik Dam Kristensen

/ Erling Bonnesen
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