
146. löggjafarþing 2016–2017. 

Skýrsla 

ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra um neytendamál.  

 

Inngangur. 
Með skýrslu þessari er leitast við að gefa Alþingi stutt yfirlit yfir það réttarsvið sem 

kallast neytendaréttur og almennt um stöðu neytendamála hér á landi. Með forsetaúrskurði 

nr. 1/2017, frá 11. janúar 2017, var forræði neytendamála flutt frá innanríkisráðuneyti til 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. Við það tilefni er rétt að veita Alþingi skýrslu um 

stöðu málaflokksins en það hefur ekki áður verið gert með þessum hætti. Í skýrslunni verður 

þannig stuttlega fjallað um réttarsviðið, þær áskoranir sem framundan eru í málaflokknum, 

þeirri vinnu sem unnin hefur verið að á vegum stjórnvalda síðustu ár og tillögur að 

breytingum og úrbótum í málaflokknum sem koma munu fram á næstunni. Tillögurnar hafa 

þann tilgang að treysta og tryggja betur neytendavernd og gera úrræði neytenda skilvirkari. 

Nokkrar breytingar hafa verið gerðar á forræði neytendamála innan Stjórnarráðsins á 

síðustu árum. Árið 2009 voru neytendamál flutt að hluta frá efnahags- og viðskiptaráðuneyti 

til dómsmála- og mannréttindaráðuneytis og árið 2013 voru fleiri þættir neytendamála fluttir 

frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti til innanríkisráðuneytis og heyrði þá allur 

málaflokkurinn undir innanríkisráðuneyti en er nú aftur kominn til atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis. Í ráðuneytinu heyrir málaflokkurinn undir ferðamála-, iðnaðar- og 

viðskiptaráðherra og er á skrifstofu iðnaðar og nýsköpunar. Færa má rök fyrir því að 

málaflokkurinn eigi efnislega vel heima í ráðuneytinu og ákveðin samlegð með öðrum 

málaflokkum, svo sem samkeppnismálum, almennum viðskiptamálum, ferðamálum o.fl., 

geti styrkt stjórnsýslu málaflokksins. 

 

Almennt um neytendur og neytendarétt. 

Almennt má segja að vægi neytendaréttar og hagsmuna neytenda hafi farið vaxandi í 

löggjöf Vesturlanda á síðustu áratugum. Í sífellt meiri mæli er hugað að því við lagasetningu 

hvernig hún muni hafa áhrif á hagsmuni neytenda og fleiri lög og reglur eru settar í því 

sérstaka augnamiði að vernda hagsmuni neytenda. Ákvæði er varða neytendamál og 

neytendavernd í íslenskri löggjöf eru hins vegar nokkuð brotakennd og eru þau á víð og 

dreif. Skilgreiningar laga eru ekki að öllu leyti samræmdar líkt og fjallað er um hér síðar. 

Upplýsingar um réttindi neytenda í löggjöfinni eru því ekki mjög aðgengilegar fyrir hinn 

almenna neytanda sem eykur mikilvægi skýrrar og skilvirkrar upplýsingagjafar þeirra aðila 

sem starfa að neytendamálum í samfélaginu, bæði hjá ríkisstofnunum og frjálsum 

félagasamtökum.  

 

Skilgreining neytenda og neytendakaupa. 
Í lögum er ekki ein samræmd skilgreining á því hverjir eru neytendur. Í almennri umræðu 

er alla jafna vísað til almennings sem neytenda. Áður fyrr voru neytendur m.a. skilgreindir 

sem síðasti liðurinn í verslunarkeðjunni. Slík skilgreining kann að fanga það ágætlega þegar 

um almennar neysluvörur er að ræða en á síður við í annars konar nútímaviðskiptum þar sem 



 2 

kaup almennings eru annars eðlis en neysluvörur, t.d. fjármálaþjónusta og fasteignakaup. Í 

lögum á sviði neytendamála eru neytendur og neytendakaup jafnan skilgreind og rétt að 

fjalla stuttlega um þær skilgreiningar. 

Í 2. mgr. 1. gr. laga um neytendakaup, nr. 48/2003, kemur fram að með neytendakaupum 

sé átt við sölu hlutar til neytanda þegar seljandi eða umboðsmaður hans hefur atvinnu af 

sölu. Í 3. mgr. 1. gr. sömu laga kemur fram að með neytanda sé átt við einstakling sem kaupi 

söluhlut utan atvinnustarfsemi. Í 1. mgr. 1. gr. laga um þjónustukaup, nr. 42/2000, kemur 

fram að lögin taki til hvers kyns samninga um kaup á þjónustu sem veitt sé neytendum í 

atvinnuskyni gegn endurgjaldi þegar þjónustan felur í sér nánari tilgreind atriði í töluliðum 

1-4 í 1. mgr. Í 3. mgr. 1. gr. kemur fram að með neytanda sé átt við einstakling sem er 

kaupandi þjónustu og kaupin séu ekki í atvinnuskyni eða í tengslum við starf hans. Í 1. gr. 

laga um neytendalán, nr. 33/2013, kemur fram að lögin taki til lánssamninga sem lánveitandi 

gerir í atvinnuskyni við neytendur. Í l-lið 5. gr. er neytandi skilgreindur sem einstaklingur 

sem á lánaviðskipti sem lögin ná til, enda séu þau ekki gerð í atvinnuskyni af hans hálfu. 

Neytandi er skilgreindur á sama hátt í 16. tölul. 4. gr. laga um fasteignalán til neytenda, nr. 

118/2016. Í 3. tölul. 3. gr. laga um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 

57/2005, er neytandi skilgreindur sem einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu gegn 

endurgjaldi, enda séu kaupin ekki gerð í atvinnuskyni. Í 1. tölul. sömu greinar er 

atvinnurekstur skilgreindur sem hvers konar atvinnustarfsemi, óháð formi eignarhalds og án 

tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda sem verslað eða sýslað er með gegn endurgjaldi. 

Af framangreindum skilgreiningum má ráða þá megindrætti að neytendur í skilningi laga 

séu iðulega einstaklingar sem kaupa vöru eða þjónustu til persónulegra nota, utan síns 

atvinnurekstrar, af aðila sem hefur atvinnu af því að selja viðkomandi vöru og þjónustu, 

óháð því hvort seljandinn sé einstaklingur eða lögaðili. 

Frá þessu geta þó verið einstaka undantekningar. Þannig hefur almennt verið talið að lög 

um alferðir, nr. 80/1994, falli undir svið neytendaréttar en í 2. gr. laganna kemur fram að 

farkaupi geti verið einstaklingur eða lögpersóna. Þá hefur kærunefnd lausafjár- og 

þjónustukaupa talið að viðskipti húsfélaga vegna kaupa á þjónustu í tengslum við sameign 

fasteigna geti fallið undir lög um þjónustukaup, enda sé þar um hóp einstaklinga að ræða 

sem kaupir þjónustu utan síns atvinnurekstrar. 

 

Helstu réttarheimildir á sviði neytendaréttar á Íslandi. 

Hér fyrir ofan hefur verið tæpt á nokkrum helstu réttarheimildum íslensks neytendaréttar. 

Auk þeirra sem hafa verið nefndar má nefna lög um neytendasamninga, nr. 16/2016, sem 

gilda um samninga um sölu á vörum og þjónustu til neytenda þegar seljandi hefur atvinnu af 

því að selja vörur og veita þjónustu, sbr. 1. gr. Sérstök ákvæði sem gilda um 

samningsskilmála milli neytenda og aðila í atvinnurekstri eru í 36. gr. a-d í lögum um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, nr. 7/1936. Einnig má nefna lög um lögbann 

og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda, nr. 141/2001, auk annarra laga sem 

hafa m.a. þann tilgang að vernda hagsmuni neytenda og má þar m.a. nefna lög um 

vátryggingasamninga, nr. 30/2004, lög um sölu fasteigna og skipa, nr. 70/2015, lög um 

fjarskipti, nr. 81/2003, lög um öryggi vöru og opinbera markaðsgæslu, nr. 134/1995, auk 

annarra laga. Þannig er víða að finna í löggjöfinni ákvæði laga sem hafa neytendavernd að 

leiðarljósi og heyra einnig undir önnur ráðuneyti en atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti. 

Þá hafa á síðustu árum verið sett nokkur ný lög á sviði neytendaréttar, t.d. lög um 

neytendalán, 33/2013, lög um neytendasamninga, nr. 16/2016, og lög um fasteignalán til 

neytenda, nr. 118/2016. 
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Helstu stofnanir og samtök á sviði neytendaréttar. 

Neytendastofa. 
Neytendastofa starfar skv. lögum um Neytendastofu, nr. 62/2005, og er helsta 

eftirlitsstofnun á sviði neytendamála. Frá setningu eldri samkeppnislaga, nr. 8/1993, fram að 

setningu laga nr. 62/2005 var opinbert eftirlit á sviði neytendamála hjá 

samkeppnisyfirvöldum. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 62/2005 starfar Neytendastofa að 

stjórnsýsluverkefnum á sviði neytendamála, vöruöryggis, opinberrar markaðsgæslu og 

mælifræði og skv. 2. gr. laganna fer stofnunin með framkvæmd laga um eftirlit með 

viðskiptaháttum og markaðssetningu, nr. 57/2005, og laga um öryggi vöru og opinbera 

markaðsgæslu, nr. 134/1995, og hefur yfirumsjón með lögmælifræði og hagnýtri mælifræði 

og framkvæmd laga um mælingar, mæligrunna og vigtarmenn, nr. 91/2006. Þá skal 

stofnunin stuðla að fræðslu til almennings um neytendamál og önnur verkefni sem 

stofnuninni er falið og skila ráðherra árlega skýrslu um starfsemi sína. Þessi verkefni 

stofnunarinnar endurspeglast í þeim fjórum sviðum sem starfandi eru innan hennar en það 

eru stjórnsýslusvið, öryggissvið, neytendaréttarsvið og mælifræðisvið. 

Neytendastofa hefur á undanförnum árum fengið fjölmörg ný verkefni á sviði 

neytendamála sem flest felast í eftirliti með framkvæmd tiltekinna laga. Af nýjum 

verkefnum má nefna eftirlit með notkun þjóðfánans í markaðssetningu skv. 12. gr. laga um 

þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldarmerkið, nr. 34/1944, eftirlit á grundvelli laga um 

fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, markaðseftirlit með skoteldum skv. vopnalögum nr. 

16/1998, auk annarra verkefna sem eru í vinnslu og munu koma til framkvæmda á næstu 

tveimur árum. Má þar m.a. nefna verkefni á grundvelli nýrra laga um rafræn skilríki og 

undirskriftir sem unnið er að vegna innleiðingar á reglugerð (ESB) nr. 910/2014. Þá 

þjónustar Neytendastofa einnig atvinnulífið með löggildingu og kvörðunum mælitækja og 

hefur eftirliti með þeim. Einnig geta fyrirtæki leitað til stofnunarinnar eftir upplýsingum 

varðandi merkingar á vörur, verðmerkingar, sent ábendingar um háttsemi aðila á markaði 

o.s.frv. 

Neytendastofa tekur við kvörtunum og ábendingum neytenda og hefur frumkvæðisskyldu 

varðandi eftirlit með háttsemi aðila á markaði en leysir þó ekki úr einkaréttarlegum 

ágreiningi neytenda og seljenda. Stofnunin hefur víðtækar heimildir á grundvelli laga nr. 

57/2005 og getur tekið bindandi ákvarðanir sem beinast gegn háttsemi einstakra fyrirtækja á 

markaði. Ákvarðanir Neytendastofu sem beinast að einstaka aðilum á markaði eru 

kæranlegar til áfrýjunarnefndar neytendamála. Þá vistar Neytendastofa einnig kærunefnd 

lausafjár- og þjónustukaupa sem fjallað er um hér fyrir neðan. 

 

Fjármálaeftirlitið. 
Fjármálaeftirlitið hefur eftirlit með starfsemi fjármálafyrirtækja og vátryggingafyrirtækja. 

Helstu ákvæði um eftirlit Fjármálaeftirlitsins eru í III. kafla laga um opinbert eftirlit með 

fjármálastarfsemi, nr. 87/1998 en auk þeirra laga er kveðið á um eftirlitsskyldur og 

valdheimildir Fjármálaeftirlitsins í ýmsum öðrum sérlögum. Neytendur geta sent ábendingar 

og kvartanir til Fjármálaeftirlitsins sem geta orðið grundvöllur rannsókna en eftirlitið leysir 

ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi neytenda og fjármálafyrirtækja, en úrskurðarnefnd um 

viðskipti við fjármálafyrirtæki leysir úr slíkum ágreiningi sem fjallað er um það hér fyrir 

neðan. Nefndin er vistuð hjá Fjármálaeftirlitinu líkt og úrskurðarnefnd í vátryggingamálum. 

 

Neytendasamtökin. 
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Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök sem voru stofnuð árið 1953. Samkvæmt 

lögum Neytendasamtakanna er tilgangur þeirra að gæta hagsmuna neytenda í þjóðfélaginu 

og tala máli þeirra, sjá til þess að neytendur njóti sannmælis í viðskiptum, veita neytendum 

upplýsingar um verð og gæði vöru og þjónustu og aðstoða félagsmenn við að ná fram rétti 

sínum ef á þarf að halda. Nýlega gáfu Neytendasamtökin út smáforritið Neytandann sem 

fylgist með verðlagi á Íslandi. Með Neytandanum geta neytendur tekið mynd af strimlum og 

forritið vinnur úr þeim gögnum og veitir upplýsingar um m.a. verðlag og vörur. Neytandinn 

safnar saman upplýsingum um verðlag í rauntíma og gefur neytendum upplýsingar um það 

hvar nálgast megi ákveðnar vörur ódýrast hverju sinni. Neytandinn mun vera fyrsta smáforrit 

sinnar tegundar sem er algerlega rekið á forsendum neytenda en ekki í þágu 

viðskiptahagsmuna smásala eða framleiðenda. Í gegnum Neytandann safnast mjög dýrmætar 

upplýsingar fyrir einstaka neytendur en ekki síður upplýsingar sem gefa ákveðna 

heildarmynd af markaðnum, verðlagsþróun og mun á verði milli smásala. Frá því 

Neytandanum var hleypt af stokkunum 26. janúar sl. hafa safnast hátt í 300 þúsund 

verðmælingar af um 36 þúsund strimlum. 

Neytendasamtökin hafa frá stofnun veitt neytendum ráðgjöf og aðstoð varðandi réttindi 

sín í viðskiptum sínum við seljendur. Í þessu skyni starfrækja Neytendasamtökin sérstaka 

þjónustu fyrir alla neytendur, Neytendaaðstoðina,  sem kostuð er að hluta til af ríkinu í 

gegnum þjónustusamning milli ríkisins og samtakanna. Neytendaaðstoðin fær árlega 

þúsundir erinda og árið 2016 bárust um sex þúsund erindi sem gefur glögga mynd af 

mikilvægi hennar. Erindum til Neytendaaðstoðarinnar hefur fjölgað ár frá ári og á fyrsta 

ársfjórðungi þessa árs er nær tvöföldun á fjölda erinda frá fyrsta ársfjórðungi 2016. 

Neytendaaðstoðin annast m.a. milligöngu í deilumálum á milli félagsmanna samtakanna og 

fyrirtækja með það að markmiði að ná fram réttindum neytenda og á árinu 2016 annaðist 

Neytendaaðstoðin 116 milligöngumál fyrir félagsmenn sína. Þá reka Neytendasamtökin 

Evrópsku neytendaaðstoðina á Íslandi (ECC-Net)
1
 sem hefur það hlutverk að aðstoða 

neytendur vegna viðskipta þeirra við seljendur í öðrum löndum en þeir eru búsettir í. Þannig 

geta neytendur búsettir á Íslandi leitað til ECC á Íslandi ef þeir þurfa aðstoð vegna viðskipta 

við seljendur í öðrum Evrópulöndum, t.d. vegna vöru eða þjónustu sem keypt er á 

ferðalögum erlendis, og ECC aðstoðar erlenda neytendur sem keypt hafa vöru eða þjónustu 

af seljendum hérlendis. Fjöldi erinda sem borist hafa ECC á Íslandi hefur aukist töluvert 

síðustu ár en milligöngumál voru 61 talsins á árinu 2016 sem er töluvert yfir meðaltali 

síðustu ára. Á fyrsta ársfjórðungi þessa árs höfðu þegar borist 30 milligöngumál. Rekstur 

ECC á Íslandi er að hluta til greiddur af Evrópusambandinu og samkvæmt skuldbindingum 

Íslands skv. samningnum um Evrópska efnahagssvæðið ber ríkinu að sjá til þess að 

þjónustan sé til staðar og sjá Neytendasamtökin um veitingu hennar. Ríkið hefur einnig gert 

þjónustusamning um starfsemi Leigjendaaðstoðarinnar sem var sett á fót árið 2011. 

Leigjendaaðstoðin veitir leigjendum íbúðarhúsnæðis ráðgjöf varðandi leigusamninga og 

réttindi sín og skyldur samkvæmt samningum og húsaleigulögum. Leigjendaaðstoðinni 

berast árlega nokkur þúsund erindi og eru erindin alls orðin rúmlega tíu þúsund frá því 

þjónustar var sett á fót. 

Neytendasamtökin sinna einnig mikilvægu hlutverki gagnvart stjórnvöldum og 

atvinnulífinu í ljósi sérfræðiþekkingar sinnar og reynslu af málaflokknum. Samtökin senda 

árlega fjölda umsagna um lagafrumvörp, eiga fulltrúa í starfshópum og í flestum úrskurðar- 

og kærunefndum hér á landi sem fjalla um viðskipti neytenda við fyrirtæki á ýmsum sviðum. 

                                                        
1 http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
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Samtökin berjast einnig fyrir auknum réttindum neytenda og aukinni neytendavitund meðal 

almennings og hafa tekið þátt í stofnun samningsbundinna úrskurðarnefnda og senda fjölda 

erinda til fyrirtækja og stofnana með ábendingum og kröfum um úrbætur. 

 

Aðrar stofnanir og samtök. 
Ýmsar aðrar stofnanir ríkisins sinna eftirliti sem segja má að sé til staðar að hluta eða í 

heild vegna sjónarmiða um neytendavernd. Stuttlega má nefna Póst- og fjarskiptastofnun, 

Samkeppniseftirlitið, Mannvirkjastofnun, Lyfjastofnun og Samgöngustofu sem allar hafa 

hlutverki að gegna í markaðseftirliti sem má telja vera í þeim tilgangi að gæta hagsmuna 

neytenda og efla samkeppni almenningi til hagsbóta. Þá hafa Hagsmunasamtök heimilanna 

einnig verið virk í réttindabaráttu neytenda síðustu ár og hafa þau einkum beint sjónum 

sínum að viðskiptum neytenda við fjármálafyrirtæki og úrræði neytenda á því sviði. 

 

Eftirlit á sviði neytendamála. 

Allsherjarréttarlegt eftirlit. 

Allsherjarréttarlegt eftirlit með háttsemi aðila á neytendamarkaði er fyrst og fremst í 

höndum Neytendastofu og Fjármálaeftirlitsins. Á grundvelli laga nr. 57/2005 hefur 

Neytendastofa eftirlit með háttsemi aðila á markaði, verðmerkingum, auglýsingum, 

ábyrgðaryfirlýsingum og fleiru og hefur nokkuð víðtækar heimildir til upplýsingaöflunar og 

beitingar lögbundinna úrræða við eftirlit með framkvæmd laganna. Þannig getur 

Neytendastofa með stjórnvaldsákvörðunum gripið til aðgerða gegn viðskiptaháttum sem 

brjóta gegn ákvæðum laganna eftir því sem við á og geta aðgerðirnar falið í sér bann, 

fyrirmæli eða heimild með ákveðnu skilyrði. Þá getur Neytendastofa lagt stjórnvaldssektir á 

fyrirtæki sem brjóta gegn ákvæðum laganna, stjórnvaldsreglum og ákvörðunum 

Neytendastofu og reglum um verðmerkingar. Neytendastofa getur einnig lagt dagsektir á 

aðila sem ákvörðun hefur beinst að ef ekki er farið að ákvörðuninni.  

Neytendastofa hefur einnig eftirlitshlutverki að gegna á grundvelli annarra laga. Þar ber 

helst að nefna lög um neytendalán en ákvæði um heimildir til upplýsingaöflunar og beitingar 

úrræða og viðurlaga er með svipuðum hætti og í lögum nr. 57/2005. Neytendastofa hefur 

einnig eftirlit með ákveðnum þáttum laga um fasteignalán til neytenda, nr. 118/2016, og eru 

eftirlits- og valdheimildir stofnunarinnar á grundvelli þeirra með sambærilegum hætti og í 

lögum nr. 57/2005. Þá hefur Neytendastofa einnig eftirlit með ákvæðum laga um 

neytendasamninga, nr. 16/2016, sbr. VIII. kafla laganna. 

Fjármálaeftirlitið fer með eftirlit með ákveðnum ákvæðum laga um fasteignalán til 

neytenda, nr. 118/2016. Ákvæði þar að lútandi eru í XVI. kafla laganna þar sem 

Fjármálaeftirlitið getur lagt stjórnvaldssektir á aðila sem brjóta gegn nánar tilgreindum 

ákvæðum laganna. 

Líkt og áður kom fram geta neytendur sent kvartanir og ábendingar til Neytendastofu auk 

þess sem stofnunin sinnir eftirliti að eigin frumkvæði eftir getu hverju sinni. Neytendastofa 

hefur til að mynda eftirlit með verðmerkingum á grundvelli reglna nr. 536/2011, um 

verðmerkingar og einingaverð við sölu á vörum, og reglna nr. 366/2008, um útsölur og aðra 

sölu þar sem selt er á lækkuðu verði. Neytendastofa framkvæmir reglulega athuganir á 

verðmerkingum til að kanna hvort farið sé eftir gildandi reglum. Virkt eftirlit með 

verðmerkingum hefur sýnt að það eykur líkur á að verðmerkingar seljenda séu réttar. 

Neytendastofa hefur starfrækt Mínar síður á heimasíðu sinni þar sem neytendur geta sent 

stofnuninni ábendingar varðandi háttsemi fyrirtækja. Samkvæmt ársskýrslu Neytendastofu 

bárust 1.408 ábendingar árið 2015. Neytendastofa tekur þær ábendingar sem stofnuninni 
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berast til athugunar og frekari rannsóknar ef ástæða þykir til. Slíkar rannsóknir kunna að 

enda með töku ákvarðana sem geta falið í sér bann, fyrirmæli eða heimild með ákveðnu 

skilyrði eða álagningu stjórnvaldssekta. Ekki verða þó allar ábendingar að slíkum málum. Á 

árinu 2015 var algengast að sendar væru ábendingar varðandi verðmerkingar, villandi 

auglýsingar, útsölur og hættulegar vörur og þá var mikil aukning ábendinga varðandi 

leikföng, flugelda og viðskipti á netinu. Neytendastofa leysir ekki úr einkaréttarlegum 

ágreiningi milli neytenda og seljenda heldur beinir ákvörðunum sínum að einstökum 

fyrirtækjum. Ákvarðanir Neytendastofu eru kæranlegar til sjálfstæðrar nefndar, 

áfrýjunarnefndar neytendamála. 

 
Einkaréttarlegt eftirlit – úrræði neytenda. 

Með hinum ýmsu lögum sem fjallað hefur verið um hér eru neytendum veitt réttindi sem 

þeir eiga að geta byggt á í samskiptum sínum við seljendur vöru og þjónustu. Mikilvægt er 

að neytendur eigi raunhæfa möguleika á að ná fram rétti sínum án þess að þurfa að leggja í 

mikinn kostnað vegna þess og hafa Neytendasamtökin gegnt þar veigamiklu hlutverki. Oft 

eru þeir hagsmunir sem eru í húfi í ágreiningsmálum milli neytenda og seljenda ekki það 

miklir að þeir réttlæti dýran málarekstur fyrir dómstólum þar sem kostnaður getur verið 

margfaldur þeirra hagsmuna sem deilt er um. Fyrir hvern einstakan neytanda getur þó verið 

um töluverða fjárhagslega hagsmuni að ræða eftir því um hvers konar kaup er deilt, allt frá 

kaupum á gallaðri brauðrist til kaupa á gallaðri fasteign eða bifreið. Erlendis hefur víða verið 

brugðist við þessu með sérstakri smámálameðferð hjá sérstökum dómstólum (Small Claims 

Court). Í löndum Evrópusambandsins geta neytendur stuðst við European Small Claims 

Procedures sem tekur við málum þar sem kröfugerð neytenda er upp að 2000 evrum og 

viðskiptin hafa átt sér stað yfir landamæri. Dómar á þessum grundvelli eru bindandi og má 

framfylgja eftir almennum reglum í aðildarríkjunum. Í Noregi er sérstök nefnd, 

Forbrukerklageutvalget, sem leysir með bindandi ákvörðunum úr ágreiningi um réttindi og 

skyldur vegna neytendakaupa.  

Hér á landi hefur aðallega verið notast við sérstakar kærunefndir til að leysa úr ágreiningi 

neytenda og seljenda. Segja má að þau bindandi úrræði sem eru í Noregi og löndum 

Evrópusambandsins séu ákveðið millistig milli kærunefnda og dómstóla. Úrlausnir 

kærunefnda hér á landi eru almennt ekki bindandi og því geta neytendur verið í þeirri stöðu 

að þurfa að leita til dómstóla til að fá bindandi úrlausnir.  

Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa var sett á fót árið 2006 með lögum nr. 87/2006, 

um breytingu á lögum um neytendakaup. Kærunefndin leysir úr ágreiningi neytenda og 

seljenda um kaup sem falla undir lög um lausafjárkaup, lög um neytendakaup og lög um 

þjónustukaup. Í kjölfar álits umboðsmanns Alþingis máli nr. 8740/2015 kann að vera 

nauðsynlegt að endurskilgreina valdsvið kærunefndarinnar en í álitinu komst umboðsmaður 

að þeirri niðurstöðu að nefndinni bæri að túlka önnur ákvæði laga en aðeins fyrrgreindra 

kaupalaga ef þess gerðist þörf vegna þeirra mála sem hún leysti úr hverju sinni.
2
 Nefndin 

veitir óbindandi álit og er málsmeðferð nefndarinnar neytendum að kostnaðarlausu. Í kjölfar 

efnahagshrunsins haustið 2008 jókst fjöldi álitsbeiðna nokkuð og náði hámarki 2010 þegar 

                                                        
2 Í málinu var deilt um afhendingu vatns og hvort afhendingin væri haldin galla í skilningi laga um 

neytendakaup. Kærunefndin hafði vísað málinu frá á þeim grundvelli að það félli utan valdsviðs hennar að 

túlka önnur lög en þau sem nefndin starfaði eftir en til að komast að niðurstöðu í málinu yrði að túlka 

tiltekin lög og reglur sem giltu um afhendingu vatns. Umboðsmaður taldi að nefndinni bæri að líta til 

annarra laga eftir því sem þörf væri á til að komast að niðurstöðu um hvort kaup væru haldin galla í 

skilningi laga um neytendakaup. 
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nefndinni bárust 173 álitsbeiðnir. Fjölgunin hefur að nokkru gengið til baka og árið 2016 

bárust nefndinni 114 álitsbeiðnir.  

Aðrar kærunefndir á vegum stjórnvalda eru m.a. kærunefnd húsamála. Nefndin leysir úr 

ágreiningi á grundvelli húsaleigulaga, nr. 36/1994, fjöleignarhúsalaga, nr. 26/1994, og laga 

um frístundabyggð og leigu lóða undir frístundahús, nr. 75/2008. Með lögum nr. 63/2016 var 

gerð sú grundvallarbreyting að kærunefnd húsamála kveður nú upp bindandi úrskurði í 

málum á grundvelli húsaleigulaga sem gerðir eru eftir gildistöku laga nr. 63/2016. Aðrar 

úrlausnir nefndarinnar eru óbindandi. Þá kveður úrskurðarnefnd fjarskipta- og póstmála, skv. 

13. gr. laga um Póst- og fjarskiptastofnun, nr. 69/2003, upp bindandi úrskurði í málum sem 

til hennar er skotið vegna ákvarðana Póst- og fjarskiptastofnunar. Þá má einnig nefna 

Eftirlitsnefnd fasteignasala sem veitir óbindandi álit vegna ágreinings neytenda og 

fasteignasala, sbr. 20. gr. laga um sölu fasteigna og skipa, nr. 70/2015, sem varðar háttsemi 

fasteignasala en ekki t.d. varðandi kröfuréttarleg atriði í tengslum við kaup eða sölu 

fasteigna. 

Nokkrar aðrar kærunefndir eru starfandi sem annað hvort byggja á samningsbundnum 

grundvelli eða hafa orðið til sem slíkar og tilvist þeirra síðar bundin í lög. Úrskurðarnefnd 

um viðskipti við fjármálafyrirtæki var sett á fót með samkomulagi stjórnvalda, Samtaka 

fjármálafyrirtækja og Neytendasamtakanna en er nú lögbundin í 33. gr. laga um neytendalán 

og er lánveitendum skylt að eiga aðild að úrskurðarnefndinni. Nefndin er vistuð hjá 

Fjármálaeftirlitinu og eru fjármálafyrirtæki skuldbundin til að hlíta úrskurðum nefndarinnar 

nema úrskurður hafi veruleg útgjöld í för með sér eða hafi ríkt fordæmisgildi og er 

fjármálafyrirtækjum þá heimilt að tilkynna gagnaðila skriflega innan fjögurra vikna með 

rökstuddum hætti að það hyggist ekki sætta sig við úrskurð nefndarinnar.  

Úrskurðarnefnd vátryggingamála var sett á fót með samkomulagi stjórnvalda, Sambands 

íslenskra tryggingafélaga og Neytendasamtakanna og er nú lögbundin í 141. gr. laga um 

vátryggingasamninga, nr. 30/2004. Nefndin fjallar um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. 

sök og sakarskiptingu milli neytenda og vátryggingafélags. Úrskurðir nefndarinnar eru 

bindandi gagnvart vátryggingafélögum nema viðkomandi félag tilkynni nefndinni og 

gagnaðila innan tveggja vikna með rökstuddum hætti að það hyggist ekki una úrskurðinum. 

Frá stofnun nefndarinnar hefur málum fjölgað á hverju ári og má rekja þá fjölgun að nokkru 

leyti til aukinnar vitundar neytenda og tilvist nefndarinnar og möguleika þeirra til að skjóta 

málum sínum til hennar til endurskoðunar. 

Auk framangreindra nefnda hafa Neytendasamtökin og viðkomandi hagsmunafélög 

atvinnurekenda komið á fót nokkrum samningsbundnum úrskurðarnefndum. Má þar t.d. 

nefna úrskurðarnefnd Samtaka ferðaþjónustunnar og Neytendasamtakanna um ferðamál,  

kvörtunarnefnd Neytendasamtakanna og Félags efnalaugaeigenda og úrskurðarnefnd 

meistaradeildar Samtaka iðnaðarins, Neytendasamtakanna og Húseigendafélagsins, vegna 

faglegrar vinnu félagsmanna í meistaradeild Samtaka iðnaðarins. 

 

Stefnumótun í neytendamálum – vinna síðustu ára. 

Nokkuð hefur verið unnið að stefnumótun í málaflokknum á síðustu árum og segja má að 

vitund um málaflokkinn og mikilvægi hans hafi aukist í kjölfar efnahagshrunsins haustið 

2008. Á því ári kom út skýrsla Lagastofnunar HÍ sem unnin var að beiðni 

viðskiptaráðuneytisins, Ný sókn í neytendamálum
3
, þar sem efnisreglum neytendaréttar var 

lýst sem og stjórnfyrirkomulagi neytendamála. Í lok árs 2011 skipaði innanríkisráðherra 

                                                        
3 https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/frettir/Ny_sokn_i_neytendamalum_skyrsla.pdf 

https://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/frettir/Ny_sokn_i_neytendamalum_skyrsla.pdf
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starfshóp til að gera tillögur að breytingum á skipulagi neytendamála. Starfshópurinn skilaði 

skýrslu sinni
4
 í desember 2012 þar sem veitt var yfirlit yfir málaflokkinn og lagðar til 

nokkrar breytingar, m.a. þær að leggja niður embætti talsmanns neytenda og færa verkefni 

þess embættis til Neytendastofu. Um mitt ár 2014 tók til starfa starfshópur um stefnumörkun 

í neytendamálum sem var skipaður fulltrúum allra þingflokka sem þá áttu sæti á Alþingi. 

Þingmannahópurinn skilaði af sér tillögu sem almenn samstaða var um og var lögð fram í 

formi þingsályktunartillögu á Alþingi
5
 af þeim þingmönnum sem skipuðu starfshópinn. 

Þingsályktunartillagan varð þó ekki útrædd og var ekki samþykkt sem ályktun Alþingis. Í 

vinnu sinni lagði starfshópurinn áherslu á fjögur meginmarkmið sem tryggja áttu bættan hag 

neytenda á árunum 2017-2020 og lagðar voru til sérstakar breytingar í því skyni. Að hluta til 

varða tillögurnar önnur atriði en þau sem varða sérstaklega réttindi neytenda sem heyra undir 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti, t.a.m. aukin fræðsla og áhersla á sjálfbæra og ábyrga 

neyslu, og aukna neytendafræðslu, sem mætti fara saman með fræðslu um fjármálalæsi sem 

stunduð er í flestum grunn- og framhaldsskólum og er afar þarft verkefni.  

 

Verkefni á sviði málaflokksins.  
Á grundvelli vinnu þingmannahópsins sem skilaði af sér tillögu til þingsályktunar um 

aðgerðaáætlun í neytendamálum árið 2016 hefur verið unnið áfram með nokkur þeirra 

verkefna. Tvö þeirra er rétt að fjalla nánar um hér. 

 

Verklagsreglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur. 
Árið 2000 gaf viðskiptaráðuneytið út leiðbeinandi verklagsreglur um skilarétt, gjafabréf 

og inneignarnótur. Eins og heiti þeirra ber með sér eru þær ekki bindandi heldur leiðbeinandi 

og er seljendum því ekki skylt að fara eftir þeim þar sem almennt er miðað við þá 

meginreglu í kröfurétti að kaup sem gerð eru á milli tveggja aðila séu endanleg ef ekki sé um 

einhvers konar vanefnd samningsaðila að ræða. Markmiðið með setningu verklagsreglna um 

skilarétt var að samræma reglur um skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur en afar 

mismunandi er hversu ríkan rétt seljendur veita neytendum til að nýta sér þessi úrræði. 

Þannig er t.d. mjög mismunandi hversu langan tíma neytendur hafa eftir jólainnkaupin til að 

skipta vörum sem þeir hafa fengið í jólagjöf og oft eru það jafnvel aðeins örfáir dagar. Ljóst 

er að með nokkuð samræmdum reglum seljenda og góðri vitund neytenda um þær reglur 

sem gilda mun traust á verslun fara vaxandi. Samræmdar reglur auka þannig neytendavitund 

almennings og skýrar og samræmdar reglur eru til þess fallnar að styrkja stöðu verslunar hér 

á landi í síharðnandi samkeppni við verslun erlendis og á netinu. 

Helstu atriði verklagsreglnanna eru að neytendur eigi rétt á að minnsta kosti 14 daga 

skilarétti á ógallaðri vöru gegn framvísun kassakvittunar. Ef vara sé merkt með gjafamerki 

geri það kassakvittun óþarfa, við skil á vöru skuli miðað við upprunalegt kaupverð hennar, 

að gildistími inneignarnóta skuli almennt vera fjögur ár og aldrei skemur en eitt ár og að 

skilaréttur taki ekki til útsöluvöru nema um annað hafi verið sérstaklega samið. 

Reglurnar hafa að einhverju leyti fest sig í sessi frá þeim tíma sem þær voru settar fram 

og á það sérstaklega við um gildistíma gjafabréfa en margar verslanir hafa nú a.m.k. fjögurra 

ára gildistíma á gjafabréfum og sumar hafa ótímabundinn gildistíma. Sem dæmi má nefna að 

í Kaliforníuríki í Bandaríkjunum er bannað að setja gildistíma á gjafabréf og þar hefur verið 

gengið einna lengst í slíkri reglusetningu. 

                                                        
4 https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28374 
5 http://www.althingi.is/altext/145/s/1580.html 

https://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/28374
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Í ráðuneytinu mun nú verða sett af stað vinna við endurskoðun á reglum um skilarétt, 

gjafabréf og inneignarnótur. Mikilvægt er að reglurnar séu skýrar, stuttar og hnitmiðaðar og 

þannig að þær séu aðgengilegar neytendum. Með því móti verður best tryggt að þær verði til 

hagsbóta fyrir neytendur og verslunina. Við vinnuna verður haft gott samráð við helstu 

hagsmunaaðila, svo sem Neytendasamtökin, Samtök verslunar og þjónustu og 

Neytendastofu. Horft verður til þess að gildistími gjafabréfa verði festur við fjögur ár sem er 

hefðbundinn fyrningarfrestur almennra krafna. Telja verður að slík regla auki neytendavernd 

og sé ekki of íþyngjandi gagnvart seljendum. 

 

Aukin úrræði neytenda til að leysa úr ágreiningi við seljendur. 
Í greinargerð með fyrrnefndri þingsályktunartillögu þingmanna um aðgerðaáætlun í 

neytendamálum er fjallað um kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa sem og í skýrslu 

starfshóps um stöðu í neytendamálum frá desember 2012. Í skýrslu starfshópsins, sem 

þingmennirnir taka undir í þingsályktunartillögu sinni, er lagt til að tekið verði upp svipað 

verklag varðandi úrlausnir kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa og er í Danmörku. Þar 

er reglan sú að ef úrskurður nefndarinnar fellur seljanda í óhag hefur seljandinn 30 daga, 

eftir að honum var sannanlega tilkynnt um úrskurðinn, t.d. með ábyrgðarbréfi, til að tilkynna 

nefndinni að hann vilji ekki vera bundinn af úrskurðinum. Tilkynni hann ekki þar um innan 

30 daga verður úrskurðurinn bindandi gagnvart honum og aðfararhæfur. Til að koma í veg 

fyrir það að seljendur misnoti þennan möguleika fylgist danska kærunefndin sérstaklega með 

því hvort seljendur fari að úrskurðum nefndarinnar og birtir svartan lista á heimasíðu sinni 

yfir þá seljendur sem gera það ekki. Aðilum er þó ávallt heimilt að fara með deilumál sín 

fyrir dómstóla. 

Fylgni við álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa er allt of lág miðað við 

sambærilegar nefndir á Norðurlöndunum og of algengt að seljendur fari ekki að úrlausnum 

nefndarinnar. Samkvæmt könnun sem gerð var á niðurstöðum mála nefndarinnar árið 2014 

var fylgni við úrlausnir nefndarinnar aðeins 35% árið 2011, 42% árið 2012 og 43% árið 

2013. Til samanburðar er fylgni við álit kærunefnda á Norðurlöndunum á bilinu 76-98% Af 

þessu sést að gera þarf breytingar sem hafi það í för með sér að seljendur fari almennt að 

úrlausnum nefndarinnar þannig að hún nái þeim markmiðum sínum að veita neytendum og 

seljendum skjótar og raunhæfar úrlausnir vegna ágreiningsmála þannig að ekki þurfi að 

koma til kostnaðarsamra dómsmála. Í ráðuneytinu mun því verða skoðað á næstunni hvernig 

ná megi þessum markmiðum, m.a. hvort fara eigi svipaða leið og í Danmörku og Noregi þar 

sem úrlausnir ákveðinna kærunefnda eru bindandi og þá jafnframt hvort rétt sé að taka lágt 

gjald fyrir hvert mál en í dag er málsmeðferð fyrir kærunefndinni neytendum að 

kostnaðarlausu en tekið er gjald fyrir mál sem fara fyrir úrskurðarnefnd um viðskipti við 

fjármálafyrirtæki og úrskurðarnefnd í vátryggingamálum sem síðan er endurgreitt ef úrlausn 

máls er neytanda í vil í heild eða að hluta. 

 

Úrræði neytenda byggð á nýjum Evrópureglum um lausn deilumála. 

Í júlí 2013 tóku gildi innan Evrópusambandsins lög sem hafa þann tilgang að auðvelda 

úrlausn deilumála milli neytenda og seljenda. Annars vegar er um að ræða tilskipun 

2013/11/ESB  um lausn deilumála neytenda utan dómstóla (ADR – alternative dispute 

resolution) og hins vegar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 524/2013 um lausn 

deilumála neytenda með rafrænni málsmeðferð á netinu (ODR – online dispute resolution).  

Tilskipun 2013/11/EB (ADR) mælir fyrir um almennar reglur um lausn deilumála utan 

dómstóla vegna ágreinings um skyldur samkvæmt sölu- eða þjónustusamningum, innan 
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lands og yfir landamæri, þegar bæði seljandi og neytandi eru búsettir á EES-svæðinu. Með 

tilskipuninni er lögð sú almenna skylda á seljendur vöru og þjónustu að starfrækja eða gerast 

aðilar að einföldum og skilvirkum úrræðum fyrir neytendur til að leysa ágreining sem upp 

getur komið í viðskiptum. Þá er lögð sú skylda á ríki á Evrópska efnahagssvæðinu að tryggja 

að hægt sé að vísa deilumáli sem varðar seljanda vöru eða þjónustu, með staðfestu í 

viðkomandi ríki, til úrskurðaraðila utan dómstóla. Slík málsmeðferð felur í sér milligöngu 

úrskurðarnefnda, eða eftir atvikum annarra milligönguaðila, sem leggja til eða fyrirskipa 

lausnir eða leiða saman málsaðila með það að markmiði að greiða fyrir sáttum og þannig 

niðurstöðu utan dómstóla. Úrskurðaraðili sem gegnir þessu hlutverki hér á landi er fyrst og 

fremst kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa, en þá eru einnig sértækari kærunefndir sem 

fást við kvartanir vegna tiltekinnar tegundar þjónustu. Tilskipunin gerir þá kröfu til 

úrskurðarnefnda að þær haldi úti vefsetri þar sem málsaðilar hafi greiðan aðgang að 

upplýsingum um hvers konar meðferð er lögð til. Úrskurðarnefnd þarf að geta látið 

málsaðilum í té upplýsingar á varanlegum miðli og gera neytanda kleift að leggja fram 

kvörtun annars staðar en á netinu, ef við á. 

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB)  nr. 524/2013 (ODR), kveður á um að 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skuli setja á fót miðlægan gagnagrunn fyrir 

neytendur og seljendur sem vilja leita lausnar á deilumáli, sem komið hefur upp vegna 

viðskipta á netinu. Samkvæmt reglugerðinni skal gagnagrunnurinn vera á öllum opinberum 

tungumálum ESB auk íslensku og norsku. Þá skal hvert ríki innan Evrópska 

efnahagssvæðisins tilnefna tengilið fyrir miðlæga gagnagrunninn sem veitir stuðning við 

lausn deilumála, sem tengjast kvörtunum sem lagðar eru fram í gegnum vettvanginn, með 

því að greiða fyrir samskiptum milli málsaðilanna og þar til bærs úrskurðaraðila í 

deilumálum utan dómstóla. Neytendasamtökin munu gegna hlutverki tengiliðar hér á landi. 

Það er mikilvægur þáttur í skilvirkri neytendavernd að neytendur hafi aðgang að 

einföldum, skilvirkum, hraðvirkum og ódýrum leiðum til að leysa deilumál við seljendur. 

Framangreindar reglur eru settar í þessum tilgangi. Innleiðing þessara reglna kallar á 

breytingar á lögum um lausafjárkaup, nr. 50/2000, lögum um þjónustukaup, nr. 42/2000, og 

lögum um neytendakaup, nr. 48/2003, og eftir atvikum öðrum lögum. 

 

Ný tilskipun um alferðir. 
Innan Evrópusambandsins hefur verið samþykkt ný tilskipun um alferðir, tilskipun 

2015/2302/ESB. Nýja tilskipunin kemur í stað eldri tilskipunar og eykur við réttindi 

neytenda frá því sem verið hefur. Innleiðing nýrrar tilskipunar kallar á lagabreytingar en 

eldri tilskipunin var innleidd með lögum um alferðir, nr. 80/1994, og ljóst að nýja tilskipunin 

kallar á breytingar á þeim lögum sem og lögum um skipan ferðamála, nr. 73/2005. 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar á ferðaþjónustumarkaði og því hvernig 

neytendur kaupa sér ferðir erlendis. Mun algengara er nú að neytendur setji sínar eigin ferðir 

saman sjálfir og kaupi sér nokkurs konar pakkaferðir með því að kaupa hvern þátt 

ferðarinnar hjá sérstökum söluaðilum en í gegnum sömu eða sameiginlega vefsíðu eða leiða 

kaupanda eftir ein kaup inn á bókunarsíðu annars seljanda sem býður til sölu annars konar 

tengda ferðaþjónustu. Slíkar ferðir sem neytendur setja saman sjálfir hafa fallið utan 

gildissviðs eldri alferðatilskipunar og laga um alferðir. Þessar breytingar á kauphegðun 

neytenda hafa þó leitt til þess að reglur um neytendavernd vegna alferða hafa verið teknar til 

endurskoðunar og munu ferðir sem þessar nú falla undir neytendavernd nýrrar tilskipunar. 

Nýja tilskipunin hefur víðara gildissvið en sú eldri og tekur nú til þess sem kalla má „létta 

ferðapakka“ (linked travel arrangements). Eru það kaup þar sem neytendur kaupa t.d. tvenns 
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konar þjónustu af tveimur mismunandi ferðaþjónustuaðilum sem telst þó ekki vera 

ferðapakki en verður þó að líta á sem samkeppni við hefðbundna ferðapakka þar sem 

seljandi markaðssetur með beinum hætti mismunandi þætti ferðaþjónustunnar sem neytendur 

kaupa sérstaklega.  

Í nýju tilskipuninni felst einnig breyting á tryggingakerfum ferðaskipuleggjenda. Áfram 

verður gert ráð fyrir því að ferðaskipuleggjendur ferðapakka verði að leggja fram tryggingar 

sem ná yfir alla áhættu ef til gjaldþrots þeirra kemur. Tryggingin þarf að vera nægjanleg til 

að unnt sé að endurgreiða allar greiðslur sem greiddar hafa verið í tengslum við bókanir og 

hún þarf einnig að ná til kostnaðar við að flytja alla farþega heim aftur sem hafa hafið 

ferðalag þegar gjaldþrot verður. Í tilskipuninni er einnig gert ráð fyrir því að ríkin á EES-

svæðinu þurfi að viðurkenna hvert annars tryggingakerfi og gæti sú breyting haft í för með 

sér samkeppni milli ríkja hvað varðar tryggingar. Ófullnægjandi eða kostnaðarsamt 

tryggingakerfi kann þannig að leiða til þess að ferðaskipuleggjendur nýti sér staðfesturéttinn 

og starfi frá öðrum löndum innan EES-svæðisins þar sem betri kjör bjóðast. 

 

Lokaorð. 
Mikilvægt er að efla réttindi neytenda hér á landi með nauðsynlegum lagabreytingum en 

það er ekki síður mikilvægt að efla neytendavitund hins almenna neytanda. Í því felst bæði 

að einstaklingar séu upplýstir og meðvitaðir neytendur og einnig að neytendur þekki réttindi 

sín og viti hvert þeir eigi að leita þegar ágreiningur rís. Mikilvægt er í þeim efnum að styðja 

við almenning og félagasamtök sem berjast fyrir réttindum neytenda og veita fræðslu til 

almennings um neytendaréttarleg málefni og aukna neytendavitund. Samkvæmt könnun sem 

gerð var fyrir innanríkisráðuneytið í ágúst 2015, þar sem fólk var spurt hvort það þekkti 

muninn á hlutverki Neytendastofu og Neytendasamtakanna, töldu einungis 18,3% aðspurðra 

sig þekkja muninn. Rúmlega 80% svarenda gátu ekki gert greinarmun á hlutverki þessara 

aðila og vissu þannig ekki að Neytendastofa er opinber stofnun en Neytendasamtökin frjáls 

félagasamtök. Þegar spurt var hvert fólk myndi leita ef það þyrfti á aðstoð að halda vegna 

ágreinings við seljanda svaraði 58,4% að það myndi leita til Neytendasamtakanna, 18,1% til 

Neytendastofu, 10,3% til seljanda og 9% til lögfræðings. 

Það er málaflokknum til trafala að í huga almennings skuli svo mikill vafi leika á því 

hvaða hlutverki lykilstofnanir og samtök á sviði neytendamála gegna. Mikilvægt er að auka 

vitund neytenda um réttar leiðir til að ná fram rétti sínum á skilvirkan hátt og jafnframt að 

aðilar á markaði viti hvert þeir eigi að leita telji þeir að fyrirtæki valdi neytendum tjóni með 

háttsemi sinni. Ljóst er að neytendavernd byggir að miklu leyti á því að almenningur og 

fyrirtæki séu meðvituð um þær reglur sem gilda og bendi eftirlitsaðilum á telji þeir að 

misbrestur sé á. 

Þótt íslenskir neytendur standi kannski upplýstum neytendum Norðurlandanna að baki 

varðandi neytendavitund er ýmislegt sem bendir til þess að vitund okkar sem upplýstra 

neytenda fari vaxandi. Mikilvægt er að sköpuð verði umgjörð sem falli bæði að hagsmunum 

verslunar og neytenda og skapi þannig heilbrigt viðskiptaumhverfi þar sem báðir aðilar eru 

meðvitaðir um sín réttindi og skyldur. 



 


