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Svar på brev av 9. september 2022: Mekling i sak om bil 

Først av alt vil jeg takke for rask respons på mitt foregående brev. Innledningsvis i svarbrevet 

viser dere til e-post mottatt 02. 09.2022. Nevnte e-post ble sendt fra info@bilklager.no og er 

signert Dag Rune Flåten, Bilklager.no. Jeg synes derfor det er underlig at deres svarbrev er 

adressert til Bilklager AS c/o Aktiva Råd og Regnskap AS Falkenborgvegen 35C. 

For ordens skyld opplyses det om at Bilklager.no ikke er i regi av selskapet Bilklager AS, som 

overlot domene og eksisterende klagesaker ( Teslaklager ) til meg, Dag Rune Flåten, 14. 

mars 2022. 

Etter å ha brukt den første av brevets to sider på å forklare om saksgangen deres, skriver du at 

Forbrukertilsynet kan på grunnlag av ovennevnte ikke yte bistand slik det anmodes om i 

henvendelsen. 

Du skriver på første side at Forbrukerklageutvalget har ikke anledning til å behandle saker 

samlet, men som jeg skriver nederst på side 1 i brevet av 2. september: 

Jeg viser til pågående klagesak på vegne av ca 200 deltakere representert av advokat Ola 

Fæhn ved Forbrukeradvokaten. Også denne gruppen ble samlet av meg og jeg engasjerte 

Fæhn sommeren 2020 for å håndtere denne gruppen. Argumentasjonen han har fremlagt 

gjelder også denne større gruppen, da det er nøyaktig samme problemstilling det kreves 

kompensasjon for. 

Forbrukertilsynet behandler altså allerede en sak på vegne av ca 200 deltakere. Akkurat 

samme saksbilde, men langt færre deltakere. Likevel burde 200 være mange nok til å bli 

rammet av samme segregering, altså at dere ikke har anledning til å behandle saker samlet. 

Du bruker imidlertid formuleringen slik det anmodes om i henvendelsen. Basert på dette, må 

jeg anta at det var måten jeg ba om bistand på som var feil. 

Jeg er nylig blitt tilsendt et brev fra Forbrukertilsynet i en annen sammenheng. Brevet er på 14 

sider og det er i tillegg 152 sider med vedlegg til brevet. Det fremkommer av brevet at det er 

skrevet etter at Forbrukertilsynet hadde mottatt 69 klager. 

Mitt brev gjelder ikke mindre enn 3.052 norske forbrukere og dere svarer med at jeg har 

bedt om bistand på feil måte? Disse 3.052 deltar i klagesaken Dieselgate, hvor Volkswagen-

konsernet hittil har betalt over 400 milliarder kroner i bøter og erstatninger verden over. Hittil 

er ingen ting utbetalt i Norge og det er dette jeg ber om deres bistand til å få gjort noe med. 
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Du nevner senere i brevet at jeg argumenterer med sunn fornuft i mine brev til Volkswagen, 

uten at det nevnes at jeg viser til brev fra Didier Reynolds, Commissioner of Justice ved EU-

kommisjonen, der EU ber VW gjøre opp for seg i resten av Europa og erstatte alle berørte på 

en rettferdig måte. 

Det burde i utgangspunktet være unødvendig å informere Forbrukertilsynet om hva EU-

kommisjonen og deres Commissioner of Justice har uttalt om nettopp Dieselgate-saken få 

måneder tilbake. En skulle også tro tilsynet hadde fått med seg at tysk høyesterett i februar i 

år bestemte at berørte har 10 år på seg for å rette krav. 

Hva som besluttes i forhold til store, internasjonale forbrukersaker som også berører norske 

forbrukere øverst i EU-hierarkiet eller ved høyesterett i de største EU-landene burde kunne 

antas å være allmennkjent innad i Forbrukertilsynet. 

Min henvendelse gjelder norske forbrukere og skattebetalere som er berørt av Volkswagen sin 

utslippsskandale, Dieselgate. Hele 144.000 berørte i Norge, men bare noe over 3.000 som 

krever erstatning. Uansett utfall, kommer Volkswagen til å slippe billig unna, men det bør 

være mulig for Forbrukertilsynet å vise litt mer velvilje overfor en gruppe på over 3.000 

berørte. 

Dersom henvendelsen min var feilaktig, håper jeg på vegne av alle disse menneskene – som 

ifølge EU har rett på erstatning, at Forbrukertilsynet i fortsettelsen er mer imøtekommende og 

bistår oss i forhold til hvordan vi kan gå frem for i fellesskap hjelpe de norske berørte. Jeg 

antar du er kjent med den mindre gruppen som allerede ligger til behandling og at du dermed 

kan bistå i hvordan også denne større gruppen kan bli innlemmet i behandlingen. Det er som 

nevnt akkurat samme saksbilde og EU har nylig vært ute og oppfordret VW til å gjøre opp for 

seg i hele Europa, samt at tysk høyesterett i februar besluttet at man har 10 år på seg for å rette 

krav. Det var tyske forbrukermyndigheter som ryddet opp i Tyskland og jeg ber, igjen på 

vegne av de 3.052 deltakerne, om at norske forbrukermyndigheter legger noe velvilje til og 

gjør en innsats for å bistå. 

Ser frem til å høre fra deg. 

 

Med hilsen 

Dag Rune Flåten 

Bilklager.no 

 


