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2. september 2022 
 
 
Forespørsel om bistand i forbindelse med klage mot Harald A. Møller AS, Volkswagens norske 
importør, på vegne av 3.052 norske bileiere. 
 
Jeg har på vegne av deltakerne gjort flere skriftlige henvendelser til Volkswagen og Harald A. Møller 
AS, for å komme til en løsning med tanke på kompensasjon i forbindelse med at de er berørt av 
Volkswagens utslippsskandale, også kalt Dieselgate. 
 
Jeg begynte arbeidet med å samle deltakere til klagesaken tilbake i 2016 og fikk meldt på 1.000 av 
dem i den felles-europeiske rettssaken som gikk mot Volkswagen i Tyskland. Den ble kjørt i regi av 
tyske forbrukermyndigheter og det tyske «NAF». Saken ble ferdig våre 2020, men beklageligvis var 
det bare de som hadde kjøpt bilen ny i Tyskland som fikk gleden av å få 15% av nybilpris i 
kompensasjon. 
 
Resten av oss – over 200.000 deltakere fra flere andre europeiske land – ble bedt om å ta saken 
videre i våre egne land. Selv har jeg kjørt saken på vegne av norske berørte. 
 
I september i fjor var EU ute og kjeftet på Volkswagen. De måtte se til å bli ferdige med å gjøre opp 
for seg i resten av Europa – og vi andre burde få det samme som i Tyskland, altså 15% av nybilpris. 
Biler er som kjent i snitt ca 50% dyrere i Norge enn i Tyskland. I Tyskland fikk eierne ca 3.200 euro i 
snitt, noe som rundt regnet betyr at vi bør få 4.800 euro i snitt i Norge. 
 
EU mener for øvrig at samtlige berørte bør få erstatning – ikke bare de som har rettet krav. I Norge er 
det over 144.000 berørte, men det er altså kun 3.055 deltakere i gruppen jeg representerer. Jeg har 
imidlertid åpnet for påmeldinger helt frem til Volkswagen kommer med et tilbud og gjør opp for seg 
også i Norge. Det ville være feil om det skulle være til Volkswagens gagn at de til nå har brukt 
nærmere 7 år på ikke å gjøre opp for seg overfor sine norske kunder. 
 
I februar i år bestemte tysk høyesterett at man hadde 10 år på seg for å rette krav. 
 
31. august i år, hadde Dagbladet en artikkel der VW uttaler at det ikke er aktuelt å betale noe til sine 
norske kunder: https://dinside.dagbladet.no/motor/null-kroner-til-norske-eiere/77014569 
 
De viser imidlertid til sin argumentasjon fra da amerikanske kunder hadde fått kompensasjon, mens 
det i Europa var planen å kun tilby gratis utbedring. Møller forfekter fremdeles dette synspunktet, 
selv om man i Tyskland fikk 15% av nybilpris i tillegg til nevnte utbedring. 
 
Senest 25. mai i år ble det kjent at også de 91.000 som hadde rettet krav i Storbritannia nå får en 
milliardutbetaling – i tillegg til nevnte utbedring. 
 
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. 
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EU har bestemt at Volkswagen bør betale 15% av nybilpris. Tysk høyesterett har bestemt at man har 
10 år på seg for å rette krav – etter at skandalen ble kjent. Vi er kun noen flere enn 3.000 av 144.000 
berørte som krever erstatning i Norge. 
 
Jeg har alle opplysninger om deltakerne og de innklagede bilene. 
 
31. august i år mottok jeg et svar fra Harald A. Møller AS, ved deres advokat Kjetil H. Johansen ved 
DLA Piper Norway. Hans svar er gjengitt under og forfekter de samme foreldede standpunktene som 
Møller fremla i 2016. 
 
Johansen skriver følgende: 

SVAR PÅ BREV AV 1. AUGUST 2022 ANGÅENDE KRAV OM ERSTATNING 
 
Det vises til ditt brev av 1. august 2022 på vegne av 3.021 ulike bileiere med krav om 
erstatning og/eller prisavslag for biler med forbrenningsmotor fra Volkswagen AG. 
 
I brevet, adressert til kundeservice@moller.no, fremsettes det krav om kompensasjon for hver 
enkelt bileier som du representerer. 
 
Vi representerer importøren av Volkswagen, ŠKODA, Audi og CUPRA til Norge; Harald A. 
Møller AS, og det bes om at all eventuell fremtidig korrespondanse rettes til undertegnede og 
ikke til Harald A. Møller AS´ kundeservice. 
 
Harald A. Møller ser ingen juridiske eller faktiske grunnlag for de påståtte erstatningskravene 
og avviser de fremsatte krav om erstatning / prisavslag. 
 
Ditt krav slik fremsatt i brev av 1. august 2022 mot Harald A. Møller AS avvises 

 
 
Avslutningsvis i denne forespørselen har jeg klippet inn brevet det henvises til, nemlig mitt brev av 1. 
august 2022. Møller var den gang representert ved advokat Henning Harborg ved Thommessen, men 
har altså byttet advokat siden den gang. 
 
 
Jeg ber nå om at Forbrukerklageutvalget bistår gruppen på 3.052 deltakere, slik at de nå omsider kan 
få den kompensasjonen EU mener de skal ha, altså 15% av nybilpris. Jeg har som kjent alle 
nødvendige opplysninger om de registrerte bilene og deltakerne. Jeg vil bistå i prosessen på alle 
ønskelige vis, men håper nå altså at Forbrukerklageutvalget velger å bistå med å få en avslutning på 
denne saken. 
 
 
Vedlagt følger en deltakeroversikt. Jeg har som nevnt alle nødvendige opplysninger for å få 
ferdigbehandlet saken. 
 
 
Under følger som nevnt mitt brev av 1. august i år. 
 
Med hilsen 
Dag Rune Flåten 
Bilklager.no 
www.bilklager.no 
info@bilklager.no 
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Til 
advokat Henning Harborg hhr@thommessen.no 
og 
Harald A. Møller AS og VW AG v/ kundeservice@moller.no 
 

 
 

1. august 2022 
 
Jeg kan ikke se å ha mottatt noe svar på mitt brev av 11. juli i år. 
 
Siden den gang er det kommet til 209 nye deltakere i gruppen, som nå teller 3.021 bileiere. Kravet fra 
hver enkelt av dem er 48.000 kroner. 
 
Det var over 144.000 norske biler som ble berørt av jukset på motoren EA189, motortypen det 
handler om i vår sammenheng. 
 
Som dere selvsagt vet, er det avdekket at dere bedrev samme type juks med motortypene EA288 og 
EA89X – for EA288 fortsatte jukset frem til og med 2016, mens det for EA89X, meg bekjent, fremdeles 
ikke er avsluttet. 
 
I februar i år, besluttet tysk høyesterett at man hadde 10 år på seg for å rette krav – om man var 
berørt av saken. Beleilig nok er jeg kjent med samtlige av de berørte bilene i Norge. De 3.021 
bileierne jeg frem til nå har rettet krav for, ble samlet siden april i år. Jeg ber dere gjøre en vurdering 
på om dere skal krype til korset og gi erstatning til de som hittil har rettet krav. Så snart en slik avtale 
kommer på bordet, vil jeg stenge for påmelding til klagesaken. Så snart deltakerne har mottatt sin 
erstatning, vil arbeidet avsluttes. 
 
Med 3.021 klagere, som hver krever 48.000 kroner, snakker vi om en total utbetaling på 145 
millioner kroner. Om samtlige berørte norske eiere skulle fått sin rettmessige erstatning (ifølge EU 
bør vi få 15% av nybilpris), ville prislappen vært 6,9 milliarder kroner. 
 
Jeg har ingen tro på at dere skulle velge at norske kunder skulle være de eneste som ikke mottok den 
kompensasjonen de har krav på – etter at dere beviselig har bedrevet et begredelig juks i en årrekke. 
Det kunne vært artig å sett interne møtenotat, der dere besluttet å hale saken ut i alle disse årene, i 
stedet for å gjøre opp for dere og gå videre. 
 
På vegne av de norske bileierne som frem til og med i dag har rettet krav om kompensasjon, ønsker 
jeg at vi kommer til en snarlig slutt på saken. Vi har god kontroll på deltakerne våre internt, og vi vil 
være behjelpelige på alle vis, til å gjøre oppgjørsbehandlingen så effektiv og tidsbesparende som 
mulig. 
 
Selv om det er sommer, ber jeg om et svar inkludert forslag til ordning innen to uker fra dags dato. 
 
 
 
 
Under følger brevet mitt fra 11. juli: 

 
 
Krav om prisavslag for feil informasjon om utslipp på dieselmotor EA 189 
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Viser til mine tre forrige brev av 24. mai, 1. juni og 1. juli, der det til sammen ble rettet krav for 2.573 bileiere. 
Brevet av 1. juli gjengis under. Antallet bileiere jeg representerer har frem til dags dato vokst til 2.812 – det er 
altså kommet 239 nye deltakere hittil i juli. Som tidligere kommunisert, lar jeg nye deltakere slutte seg til kravet 
frem til saken er avgjort – noe jeg håper den blir veldig raskt, slik at vi alle kan fokusere på annet. 
 
Jeg har ikke hørt noe fra hverken Volkswagen eller advokat Henning Harborg ved Thommessen siden mitt brev 
av 1. juli. Jeg lar derfor begge parter stå som mottakere av dette brevet. 
 
Uten å gjenta tidligere argumenter, vil jeg minne om at det i Tyskland var 260.000 eiere som mottok 830 
millioner euro på deling. Dette utgjør 3.200 euro per bil og dette tilsvarte 15% av nybilpris. 
 

Kilde: https://www.dw.com/en/dieselgate-volkswagen-to-pay-830-million-settlement-to-german-
consumers/a-52572281  

 
EU var i september i fjor ute og krevde at andre europeiske eiere måtte få det samme. 
 

Kilde: https://www.express.co.uk/news/politics/1498291/EU-news-Volkswagen-Germany-Dieselgate-
European-Commission-compensation-demand 
 
I Norge er bilene i snitt 50% dyrere enn hva de er i Tyskland. 15% av nybilpris i Norge, skulle derfor utgjøre 
4.800 euro i snitt, eller 48.000 kroner. EU mener samtlige berørte eiere må bli kompensert, uavhengig av 
hvorvidt de aktivt har rettet et krav. Jeg vet av erfaring fra tidligere saker at man gjerne slipper unna med kun å 
kompensere de som retter et krav. Vedlagt er derfor deltakerlisten for gruppen jeg representerer. 
 
 
 
I mitt brev av 1. juli i år, skrev jeg følgende: 
 
Viser til mine to forrige brev av 24. mai og 1. juni, der det til sammen ble rettet krav for 2.487 bileiere. Brevet 
av 1. juni gjengis under. Antallet bileiere jeg representerer har frem til dags dato vokst til 2.573 – det er altså 
kommet 86 nye deltakere til i løpet av juni. Som tidligere kommunisert, lar jeg nye deltakere slutte seg til 
kravet frem til saken er avgjort – noe jeg håper den blir veldig raskt, slik at vi alle kan fokusere på annet. 
 
Siden sist er jeg, på deres vegne, den 20. juni blitt kontaktet av advokat Henning Harborg ved Advokatfirmaet 
Thommessen AS. Han legges derfor til på kopi på denne henvendelsen. Om ønskelig kan jeg ha ham som 
hovedmottaker for fremtiden, eventuelt med dere på kopi – hør gjerne fra dere om dette. 
 
Brevet fra Harborg fremstår som et vink om at han er involvert i saken. Jeg vil kort minne om at britene så sent 
som i mai ble tilkjent sin kompensasjon, samt at EU mener at SAMTLIGE berørte bør kompenseres – ikke bare 
de som har rettet krav. EU mener kompensasjonen bør ligge på 15% av nybilpris. 
 
Til nå, sammen med oppdatert deltakerliste av i dag, har jeg – foruten gruppen som allerede ligger til 
behandling hos Forbrukerklageutvalget – rettet krav for 2.573 bileiere. Vi har rettet krav på 35.000 kroner per 
bil, til sammen beløper dette seg til 90.055.000 kroner, altså like i overkant av 90 millioner kroner. 
 
Om vi ikke nå får en avklaring på saken, vil jeg jobbe for å øke antallet deltakere til rundt 5.000, samt øke 
kravet til 15% av nybilpris. Om vi gjør et forsiktig anslag på at nybilpris i snitt var på 300.000 kroner, vil et krav 
på 15% til sammen beløpe seg til 225 millioner kroner. 
 
Jeg håper imidlertid, på vegne av eksisterende deltakere, at vi nå omsider kan få fortgang i saken og få den 
unnagjort. Vi trenger ikke kjøre dyre rettslige prosesser – saken er allerede blitt prosedert rundt om i en hel 
verden og dere har endt opp med å gjøre det riktige, med å i det minste kompensere de som har rettet et krav. 
Det å argumentere om foreldelse virker rimelig søkt, da det ene og alene er dere som står bak den vanvittige 
tiden det hele har tatt. Det ville være i strid med all sunn fornuft om en slik uthaling skulle lønne seg. 
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Jeg forventer nå, på vegne av samtlige 2.573 navngitte deltakere, at vi kommer i en dialog om hvordan 
kompensasjonen skal gjennomføres. Jeg har all nødvendig informasjon og skal bidra til at det hele kan 
gjennomføres så raskt, enkelt og kostnadseffektivt som mulig. 
 
Som nevnt følger mitt brev av 1. juni i år under, men jeg håper at vi nå kommer til en snarlig enighet, uten at vi 
alle må pådra oss ytterligere kostnader. 
 
 
 
 
I mitt brev av 1. juni i år, skrev jeg følgende: 
 
I mitt kravbrev av 24. mai i år, informerte jeg om at jeg representerte 2.200 forbrukere som er berørt av 
utslippsskandalen Dieselgate. De har alle kjøpt biler med dieselmotor EA 189, hvor det er oppgitt feil utslipp.  
 
Antallet jeg representerer har siden vokst til 2.487. Vedlagt følger en oppdatert liste over forbrukere jeg 
foreløpig representerer. Jeg har informert interesserte om at de kan slutte seg til gruppen frem til vi er kommet 
til en enighet. 
 
25. mai, dagen etter at jeg sendte forrige kravbrev, ble det klart at Volkswagen har kommet til enighet med de 
91.000 britiske eierne som har rettet krav: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-
25/volkswagen-settles-uk-emissions-class-action-for-193-million 
 
Vi hadde egentlig håpet at rettssaken i Tyskland skulle gi en avslutning på saken for samtlige europeiske 
berørte, men saken endte som kjent med at kun de som hadde kjøpt bilene i Tyskland fikk erstatning den 
gangen (i snitt ca 35.000 kroner per bil), mens alle vi andre måtte ta saken videre i våre egne land. 
 
Det at de britiske eierne nå får sin erstatning er veldig positivt og det er også i tråd med EUs oppfordring om at 
dere nå må få fart på dere for å bli ferdige med å kompensere de berørte. Vi ser derfor frem til en snarlig 
avklaring også for oss, deres norske kunder, som har valgt å rette et krav om økonomisk kompensasjon. Vi 
håper alle på en snarlig avklaring, slik at vi kan legge det hele bak oss. 
 
Under følger teksten fra forrige kravbrev: 
  
I løpet av årene som har fulgt etter at skandalen ble kjent, har Volkswagen betalt over 300 milliarder kroner i 
bøter og erstatninger verden over, men i Norge har vi måttet vente på kompensasjonen helt til nå. Det er nå 
gått mer enn 6 år siden skandalen ble kjent. Tyske bileiere har inngått forlik med Volkswagen AG, hvor man har 
mottatt en kompensasjon tilsvarende 15 % av bilens nypris. Det var folk fra flere land med i den tyske 
rettssaken, deriblant 1.000 norske eiere. Samtlige som ikke hadde kjøpt bilen i Tyskland, fikk – da enigheten ble 
inngått – beskjed om at de måtte forfølge saken videre i sitt eget land. 
 
28. september 2021 sendte EU ut en pressemelding: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4921#5 
Følgende er sakset fra pressemeldingen: 
 
Today, the Commission and EU consumer authorities, working together in the Consumer Protection Cooperation 
(CPC) network, issued a statement calling upon Volkswagen to compensate all EU consumers, also those 
residing outside of Germany, for having mislead them as regards their vehicles' emission standards. 
 
Didier Reunders, Commissioner for Justice, uttalte i samme pressemelding: 
“Six years ago ‘Dieselgate' broke. Up until now, not all consumers have been compensated. There have been 
court rulings exposing Volkswagen's unfair treatment of consumers, and yet the car maker is not willing to work 
with consumer organisations to find appropriate solutions for consumers. As I wrote to the company last year, 
not only consumers residing in Germany, but all consumers need to be compensated.” 
  



Reynders’ brev fra 2020, som han viser til i teksten over, er å finne her: 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020_08_11_-
_letter_from_commissioner_reynders_to_volkswagen_on_compensation.pdf 
 
EU mener at samtlige berørte må kompenseres og vi kan vel alle være enige i at nettopp dette ville være det 
rettferdige. Dersom alle norske berørte (i overkant av 144.000) skulle få i snitt 35.000 kroner – som man fikk i 
Tyskland – ville dette beløpe seg til i overkant av 5 milliarder kroner. 
 
Jeg har tidligere administrert større klagesaker mot blant annet DNB og Tesla, og vet av erfaring at mange 
slipper unna med kun å kompensere de som krever sin rettmessige kompensasjon. Derfor retter jeg med dette 
krav på vegne av samtlige navngitte berørte, som enten eier eller har eid en eller flere av de berørte bilene. 
Med kun 2.200 berørte som krever å bli kompensert i henhold til EU sin oppfordring, vil dette – om også disse 
skulle få 35.000 kroner per bil – beløpe seg til 70 millioner kroner. Det må kunne sies å være en rimelig penge 
sett i forhold til de nevnte 5 milliarder kronene, samt de over 300 milliarder kronene som allerede er utbetalt til 
andre. 
 
Jeg opplyser interesserte om at det er mulig å slutte seg til gruppen frem til samtlige deltakere har fått utbetalt 
sin kompensasjon. I Tyskland fikk de 15% av nybilpris. Dette tilsvarer et snitt på rundt 35.000 kroner. For 
enkelthets skyld, har jeg flagget for deltakerne at vi vil akseptere å få utbetalt samme beløp, selv om det er en 
kjensgjerning at norske bilpriser i snitt ligger 50% høyere enn tyske. Snittbetalingen i Norge burde dermed 
ligget på i overkant av 50.000 kroner. 
 
Til tross for at det er innført såkalte tillitsbyggende tiltak, så anføres det at dieselmotor EA 189 ikke er i samsvar 
med de miljøopplysninger som er gitt ved kjøpet, dette innebærer økt risiko for senskader i tillegg til at 
Dieselgate har ført til redusert annenhåndsverdi for bileierne. Det anføres at de aktuelle bilene ikke er i 
samsvar med forbrukerkjøpsloven § 15 og derfor har mangler iht. §§ 26 og 31. Om dere tar turen innom et av 
verkstedene deres og hører med mekanikerne om det er noen feil og mangler som går igjen på bilene som ble 
«utbedret», vil dere nok få mange tilbakemeldinger i samsvar med hva jeg får høre fra svært mange av 
kundene deres. 
 
Det kan her nevnes at mange av de 2.200 deltakerne i gruppen har erfaringer om til dels store utlegg i 
etterkant av den såkalte fixen, blant annet er det mange som har måttet skifte partikkelfiltre på egen regning, 
noe som gjerne har kostet dem mer enn 20.000 kroner per gang. Når den ulovlige forurensningen ikke lenger 
skulle slippes ut når bilen ikke var i testmodus, måtte den samles inne i motoren – partikkelfilteret er gjerne et 
av stedene belastningen blir størst etter fixen. 
 
Sammen med de 2.200 deltakerne i gruppen, er jeg trygg på at dere ønsker å gjøre opp for dere også overfor 
deres norske kunder. Forbrukervernet i Norge står sterkt og Møller / Volkswagen ønsker vel ikke å la sine 
norske kunder være de eneste som ikke blir kompensert for det systematiske jukset? Etter 6 år med saker 
verden over, er vi alle kjent med at dette ikke var noe uhell, men et systematisk og avansert juks med i alt 11 
millioner biler verden over. I svært mange land har dere ryddet opp, selvsagt. Vi velger å tro at dere ønsker å 
komme til en minnelig løsning også over for deres norske kunder – og derfor forventer vi nå at dere 
imøtekommer vårt krav, som er i henhold til EUs egen oppfordring, og ikke gjøre flere grep for å hale saken 
enda lenger ut i tid. 
 
Med tanke på at det er lenge siden skandalen ble kjent, vises det til EUs kritikk på at Volkswagen har brukt 
svært lang tid på å gjøre opp for seg i enkelte land og dermed få avsluttet saken. Denne bevisste uthalingen i tid 
kan ikke ha som konsekvens at kundene ikke skal kunne kreve sin rettmessige kompensasjon. I Norge er vi 
tålmodige og vi ønsker som regel ikke noe ugreie med noen som helst, men rett skal være rett. Deres norske 
kunder har rett på erstatning på lik linje med kundene deres i andre land. 
 
Vi er klar over at dere kan fylle opptil flere fly med skarpskodde advokater, for å hale prosessen enda lenger ut i 
tid, men vi håper og tror at dere vil velge å gjøre det eneste rette, nemlig å kompensere også deres norske 
kunder, bli ferdige med saken og gå videre. 
 
Avslutningsvis vil jeg bare nevne at svært mange reagerer på at dere har brukt så lang tid på å rydde opp. Det 
er ikke bare EU som reagerer på dette, men også svært mange av kundene deres. Da jeg håndterte klagesakene 



mot DNB og Tesla, ble alt løst i minnelighet. Ved å komme til en enighet med oss, vil kunderelasjonene styrkes 
og det vil ikke rekrutteres nye deltakere til klagesaken. Dermed blir dere ferdige med denne skampletten og 
kan fokusere videre på å lage gode produkter for norske forbrukere og andre. Vi ønsker som nevnt å komme til 
en minnelig løsning og håper derfor på en snarlig og positiv tilbakemelding fra dere. 
 
 
De norske bileierne krever kompensasjon i samme størrelsesorden som de tyske bileierne. Det imøteses en 
tilbakemelding innen to uker om det vil tilbys en kompensasjon på 15 % av bilens nybilpris, EVENTUELT 
35.000 kroner per bil, til de bileierne jeg representerer.  
 
 
Meg bekjent innehar Harald A. Møller AS fullmakt fra Volkswagen sentralt til å kunne håndtere 
prosessen overfor de norske kundene. Vi er derfor forventningsfulle og legger vår lit til at dere gjør 
det som er rett og imøtekommer vårt krav. 
 
Som dere vil se, inneholder den vedlagte deltakerlisten kun navn, men jeg innehar opplysninger om 
samtlige biler, samt kontaktopplysninger til den enkelte. Jeg vil være behjelpelig med å gjøre 
prosessen så smidig som mulig, slik at vi alle får satt en strek. 
 
 
Likelydende brev sendt Volkswagen AG i Tyskland. 
  
 
Med vennlig hilsen 
Dag Rune Flåten 
Bilklager.no 
Tlf 912 45 540 
www.bilklager.no 
info@bilklager.no 


