
LAGRÅDET             

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-12-02 

Närvarande: F.d. justitieråden Leif Thorsson och Stefan Lindskog 

samt justitierådet Leif Gäverth 

En ny konsumentköplag 

Enligt en lagrådsremiss den 3 november 2021 har regeringen 

(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande         

över förslag till 

1. konsumentköplag, 

2. lag om ändring i lagen (1964:528) om tillämplig lag beträffande       

internationella köp av lösa saker, 

3. lag om ändring i köplagen (1990:931), 

4. lag om ändring i produktansvarslagen (1992:18), 

5. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486), 

6. lag om ändring i kommissionslagen (2009:865). 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet              

Henrik Holmberg.  

Förslagen föranleder följande yttrande.  

Förslaget till konsumentköplag 

1 kap. 2 § 

I paragrafen definieras ”pris” som ”ett penningbelopp eller en digital 

värderepresentation som ska betalas som motprestation för en vara, 

ett digitalt innehåll eller en digital tjänst”. Definitionen är hämtad från 

artikel 2 i digitaldirektivet. Den framstår emellertid inte som vare sig 

behövlig eller helt träffande (se det följande beträffade 1 kap. 7 § 

första stycket). I det senare hänseendet märks att när det i 6 kap. 4 § 

och 7 kap. 1 § talas om ”gängse pris” handlar det inte om något ”som 

ska betalas” utan om ett särskilt slags värdebestämning. Det framstår 

också som främmande – i allt fall i dagsläget – att en sådan 

värdebestämning skulle göras i andra värdeenheter (måttindelningen 

av en ”digital värderepresentation”) än en nationell valuta (kronor  

hos oss). Att betalning för en vara i viss utsträckning kan ske i 

exempelvis elektroniska kuponger eller s.k. kryptovalutor innebär  

inte att varan också prissätts i denna; från att olika former av digitala 

värderepresentationer kan vara betalningsmedel måste skiljas 

pengar (valuta) i mening av värdemätare (såsom svenska kronor). 

Till det kommer att definitionen av pris blir närmast förvirrande, om 

inte också en ”digital värderepresentation” definieras. Lagrådet 

förordar att definitionen av ”pris” utgår. Följs detta förslag måste 

hänvisningar i remissen till definitionen också utgå. 

Vidare definieras ”vara” som ”en lös sak, med eller utan digitala 

delar”. Lagrådet förstår att ordet ”en” här är en obestämd artikel,  

men definitionen kan likväl ge intryck av att en vara inte skulle   

kunna utgöras av flera lösa saker. Det bör på något sätt klargöras. 
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1 kap. 3 § 

I avsnitt 6.2 i lagrådsremissen för regeringen en diskussion om i vad 

mån undantag från lagens tillämplighet bör göras för varor som säljs 

på exekutiv auktion. Slutsatsen är att något uttryckligt undantag inte 

bör göras. Det finns anledning att understryka – som också framgår 

av vad regeringen anför – att lagen kan tänkas vara tillämplig i vissa 

hänseenden men inte i andra. Vad som gäller får avgöras i rätts-

tillämpningen under hänsynstagande till dels vilken bestämmelse i 

lagen det handlar om och ändamålet med denna, dels det tungt 

vägande intresset av en effektivt fungerande exekutiv ordning. 

1 kap. 7 § 

I första stycket första meningen används definitionen av ”pris” för att 

klargöra skillnaden i förhållande till den i andra meningen avsedda 

situationen att motprestationen utgörs av tillhandahållande av 

personuppgifter. Men skrivningen i första meningen framstår som 

närmast egendomlig, om inte läsaren har förstått att pris här har en 

särskild, definierad betydelse trots att det rör sig om ett allmänt och 

vardagligt ord med ett relativt klart betydelseinnehåll. Om, som 

Lagrådet förordar, definitionen av ”pris” utgår, så skulle första 

meningen mer tillgängligt kunna formuleras enligt följande. 

7 § Lagen gäller även avtal där en näringsidkare mot betalning ska 
tillhandahålla eller utveckla ett digitalt innehåll eller en digital tjänst till 
en konsument. 

Att betalning kan komma att ske med betalningsmedel av skilda slag, 

innefattande s.k. bankpengar och olika typer av digitala värde-

representationer och att betalningsmedlet saknar betydelse för 

lagens tillämplighet behöver knappast framgå av lagtexten; det 

framstår som självklart. Lika självklart är det att personuppgifter    

inte är ett betalningsmedel och att ett tillhandahållande av sådana 



4 

 

 

 

uppgifter inte är en betalning (men väl en motprestation). Med den 

föreslagna skrivningen kan därför andra meningen stå som den står. 

1 kap. 8 § 

I paragrafen räknas upp de olika slag av avtal som lagen inte är 

tillämplig på. Punkterna 2–8 avser tjänster av digitalt slag eller     

med digitalt innehåll, samt finansiella tjänster. I den första punkten 

däremot behandlas avtal som innebär att den som levererar en vara 

även ska utföra arbete eller någon annan tjänst. Det är således fråga 

om fysisk prestation avseende en lös sak. Situationerna är så olik-

artade att det bör markeras på något sätt. En möjlighet är att första 

punkten i paragrafen skulle kunna vara ett nytt andra stycke i            

1 kap. 6 §. Ett alternativ är att låta första punkten bli till ett eget  

första stycke medan punkterna 2–8 får bilda ett andra stycke. 

2 kap. 2 § 

Inledningen av första stycket framstår språkligt som något konstig. 

Förmodligen ska orden ”det inte” vara ”något annat inte”. Men 

invändningar kan göras också mot den formuleringen. Bestäm-

melsen blir klarare om den formuleras enligt följande. 

Om tiden för avlämnande av varan inte följer av avtalet ska det ske 
utan onödigt dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks. 

Med den skrivningen markeras också betydelsen av vad som 

avtalas. 

2 kap. 3 § 

I paragrafen knyts i likhet med den nuvarande lagen avlämnandet   

till besittningsövergången. Besittningsbegreppet är emellertid inte 

entydigt. Förmodligen avses att näringsidkaren ska ha tagit hand   

om varan på det sätt som föreskrivs i 6 § andra stycket köplagen 

(1990:931). Det kan lämpligen klargöras i författningskommentaren.    
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2 kap. 5 § 

I paragrafen regleras vem som ska svara för kostnaderna för varan. 

Ansvaret går över från näringsidkaren till konsumenten i och med 

avlämnandet. På liknande skäl som i fråga om riskövergången 

utvecklas i anslutning till 2 kap. 6 § första stycket nedan framstår 

ordningen inte som given i de fall som näringsidkaren ska installera 

varan eller tillhandahålla digitala delar efter det att den lösa saken 

har levererats. Frågan bör övervägas vid den fortsatta beredningen.  

2 kap. 6 § 

I 2 kap. 6 § finns bestämmelser om risken för varan.  

Enligt första stycket går risken för varan över på konsumenten när 

varan avlämnas. Det betyder att konsumenten efter avlämnandet får 

bära konsekvenserna av s.k. casus-händelser. I tredje stycket 

uttrycks det så, att konsumenten är skyldig att betala för varan även 

om den har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom en 

händelse som inte beror på näringsidkaren. 

Ett köp av en vara kan utöver en lös sak som konsumenten har tagit 

hand om (fått i sin besittning) innefatta ett åtagande av närings-

idkaren att senare installera varan eller tillhandahålla digitala delar. 

Då anses avlämnande ha skett först med installeringen (2 kap. 3 § 

andra stycket) respektive tillhandahållandet (2 kap. 4 §).  

I fråga om en vara med digitala delar föreslog utredningen att risken 

för varan skulle gå över på konsumenten när den lösa saken har 

kommit i konsumentens besittning. Enligt utredningen framstod det 

inte som rimligt att näringsidkaren ska behöva stå risken för casus-

händelser när saken är under konsumentens kontroll.  

Regeringen har inte följt utredningens förslag. På skäl som utvecklas 

i avsnitt 8.3 i lagrådsremissen har regeringen stannat för att risken 
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för en vara med digitala delar bör gå över på konsumenten först vid 

avlämnandet av hela varan. Varken i utredningen eller i lagråds-

remissen berörs att de överväganden som ligger till grund för 

utredningens förslag gör sig gällande också när näringsidkaren har 

åtagit sig att installera en lös sak som har kommit i konsumentens 

besittning. 

Med anförande av viss unionsrättslig reglering utgår regeringen i 

avsnitt 8.3 i lagrådsremissen från att i fråga om en vara med digitala 

delar, så innefattar begreppet vara såväl den lösa saken som de 

digitala delarna (se också definitionen i 1 kap. 2 § av begreppet 

”vara”). Ett avlämnande, och därmed riskövergången, skulle därför 

avse allt eller inget. Utredningen synes ha haft samma utgångspunkt; 

vid övergången av besittningen till den lösa saken skulle risk-

övergången avse hela varan. Mot den bakgrunden framstår enligt 

regeringen den av utredningen föreslagna ordningen – att risken för 

hela varan skulle övergå fastän endast en del av varan, den lösa 

saken, hade levererats – som tveksam. Regeringen påpekar att en 

riskövergång som inte knyts till att också de digitala delarna har 

levererats skulle innebära att konsumenten fick stå risken för att 

dessa delar skadades innan de hade tillhandahållits. 

Det är i och för sig naturligt, för att inte säga en nödvändighet, att 

bestämmelser i en lag som den aktuella bygger på vissa begrepp, 

såsom ”vara” och ”avlämnande”. Lagrådet sätter emellertid i fråga 

nödvändigheten av att i de diskuterade fallen låta begreppen ”vara” 

och ”avlämnande” styra vad som gäller i fråga om riskövergången  

(jfr den sedan länge förhärskande synen att riskövergången inte ska 

kopplas till en föreställning om äganderättens övergång). De aktuella 

direktiven påfordrar inte heller att så sker. Vad som bör eftersträvas 

är därför en ändamålsenlig reglering som är i harmoni med rätts-

ordningen i övrigt.  
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I det sistnämnda hänseendet framträder relevansen av den 

kontrollerbarhet som följer med besittning (i mening av det fysiska 

innehavet av varan). Besittningen ligger således i allt väsentligt till 

grund för den reglering om riskövergång som finns såväl i den 

nuvarande konsumentköplagen som i 13 § köplagen. Besittningen  

är också av central betydelse för en depositaries ansvar; om saken 

på det ena eller andra sättet skadas när den finns i depositariens 

besittning, så gäller en omkastad bevisbörda på så sätt att 

depositarien såsom besittare måste visa att skadan inte beror på 

hans eller hennes vållande. Förklaringen ligger i depositariens 

kontroll av saken. 

Med utgångspunkt i den vikt som rättsordningen i andra samman-

hang beträffande ansvaret för casus-händelser har lagt vid den med 

besittningen följande kontrollerbarheten, så framstår det som följd-

riktigt att i de fall som här är aktuella ta fasta på att en ”vara” kan 

utgöras av särskiljbara delar, såsom den lösa saken på den ena 

sidan och installeringen respektive de digitala delarna på den andra. 

Med den utgångspunkten behöver risken med avseende på de 

särskiljbara delarna inte gå över på konsumenten vid ett och samma 

tillfälle (märk i sammanhanget att redan enligt det remitterade 

förslaget kan en successiv riskövergång komma att ske, nämligen i 

fråga om flera enskilda tillhandahållanden, då enligt författnings-

kommentaren till 9 kap. 1 § ett tillhandahållande ska anses ha skett 

varje gång). I stället skulle en stegvis riskövergång kunna 

åstadkommas genom ett nytt sista stycke i 6 § av följande lydelse. 

Om en vara ska installeras av näringsidkaren eller är förenad med 
digitala delar går risken för den lösa saken över på konsumenten när 
han eller hon har tagit hand om den. 

Av skrivningen följer att risken för vad som återstår för närings-

idkaren att leverera går över enligt lagens huvudregel, dvs. i och   

med det i lagen definierade avlämnandet. En annan sak är att 
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riskplaceringen avseende installeringen respektive de digitala 

delarna lär ha begränsad praktisk betydelse. 

Det kan tilläggas att den här föreslagna bestämmelsen inte rör sig 

om någon ”särregel” – ett uttryck som återkommer några gånger i 

avsnitt 8.3 i lagrådsremissen och som inbjuder till ifrågasättande – 

utan om att låta en övergripande förmögenhetsrättslig princip få ett 

adekvat genomslag på regelnivå. Ur det perspektivet framstår 

förslaget i lagrådsremissen som en ”särregel”, som dessutom inte 

har blivit föremål för någon egentlig remissbehandling eftersom 

utredningens förslag byggde på den hävdvunna ordningen. 

En närliggande situation är att en vara består av flera fysiska 

komponenter (lösa saker) som levereras successivt. Det är inte givet 

hur den situationen definitionsmässigt ska skiljas från ett avtal som 

avser flera varor. Om exempelvis ett köp av en båt omfattar ett 

kapell, så kan man diskutera om detta är en egen vara beroende    

på om kapellet ingår som standard eller är specialtillverkat. Skulle 

kapellet av någon anledning levereras i efterhand bör dock inte 

frågan om riskens övergång besvaras på grundval av vad som 

beträffande andra regler kan ligga i begreppen ”vara” respektive 

”avlämnande”. Frågeställningen är emellertid inte ny, och vad som 

gäller kan nog något bero på omständigheterna i det enskilda fallet. 

Något förtydligande av lagtexten föreslås därför inte. 

Skrivningen i första stycket gör inget undantag för den situationen  

att varan blir kvar hos näringsidkaren på grund av konsumentens 

dröjsmål. Att näringsidkaren då ska stå risken trots konsumentens 

avtalsbrott (med det undantag som följer av 4 kap. 14 § andra 

stycket) följer visserligen av lagtexten men är principiellt sett ingen 

självklarhet och bör framhållas i författningskommentaren. 
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Enligt andra stycket står vid öppet köp konsumenten risken för varan 

till dess att den lämnas tillbaka. Vad som gäller under en eventuell 

transport från konsumenten till näringsidkaren kan lagtexten inte 

anses ge något klart besked om. Inte heller ger den nu gällande 

lagen något entydigt besked i den aktuella riskfördelningsfrågan. I 

förarbetena till den lagen finns emellertid ett uttalande av innebörd 

att risken undantagslöst skulle ligga på konsumenten (prop. 

1989/90:89 s. 73). 

När varan är under transport har inte någon av parterna sådan 

faktisk kontroll över varan som i allmänhet bör vara styrande för 

riskplaceringen. Om varan genom en transport ska återlämnas på 

grund av den ena partens avtalsbrott är utgångspunkten att den 

avtalsbrytande parten står risken under transporttiden. Vid öppet köp 

är emellertid ett återlämnande av varan kontraktsenligt. I det läget 

bör enligt Lagrådets mening risken i första hand bäras av den part 

som väljer hur transporten ska genomföras, eftersom det valet kan 

inverka på den risk som varan utsätts för under transporten.  

Mot den angivna bakgrunden bör enligt Lagrådets mening närings-

idkaren bära den ifrågavarande risken om han eller hon har anvisat 

transportsättet. Så bör möjligen gälla även när detta följer av avtalet, 

eftersom det typiskt sett lär vara näringsidkaren som har det största 

inflytandet över avtalsinnehållet. En sådan riskplacering ligger också 

i viss mån i linje med att näringsidkaren står risken under transport-

tiden när avlämnandet sker efter transport. När i andra fall 

konsumenten anlitar en självständig transportör ligger det närmast till 

hands att konsumenten står risken under transporttiden, åtminstone 

om konsumenten har valt en transport som näringsidkaren inte      

har haft anledning att räkna med. Ytterligare en situation är att 

konsumenten väljer en transport som avviker från vad som följer av 

avtalet eller, när avtalet inte ger något besked, från vad närings-

idkaren har anvisat. Då bör givetvis konsumenten stå risken. 
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Det sagda visar att den aktuella riskfördelningsfrågan bör bedömas 

mer nyanserat än vad propositionsuttalandet till den nuvarande lagen 

ger uttryck för. En sådan mer nyanserad bedömning är dock inte 

ägnad att klargöras i lagtext. Däremot bör i författningskommentaren 

ges mer ledning än vad som är fallet i lagrådsremissen.  

I tredje stycket anges innebörden av att konsumenten står risken    

för varan. Det bör övervägas om det inte finns anledning att på 

motsvarande sätt klargöra vad det innebär att näringsidkaren står 

risken. 

3 kap. 5 § 

I andra stycket har ordet ”även” fått en missvisande syftning (det 

gäller även nuvarande lag). Tanken bakom skrivningen torde vara att 

ange att det rör sig om ett ytterligare hävningsfall medan skrivningen 

språkligt antyder att hävningen skulle vara en påföljd utöver någon 

annan. Enklast åtgärdas problemet med att ordet stryks. 

I 24 § köplagen finns regler om en viss interpellationsrätt som bl.a. 

möjliggör för en säljare att få klarhet i om köpet ska fullföljas fastän 

det inte kan ske utan dröjsmål. Någon motsvarighet finns varken i 

nuvarande lag eller i det remitterade förslaget. Frågan diskuterades 

dock i förarbeten till nuvarande lag (a.prop. s. 239), där regeringen 

öppnade för en försiktig analog tillämpning av 24 § köplagen. Trots 

frågans praktiska betydelse har emellertid vad som gäller inte klar-

lagts i praxis, och i rättslitteraturen varierar uppfattningarna något. 

Enligt Lagrådets mening bör övervägas om inte åtminstone ett visst 

klarläggande är befogat i detta lagstiftningsärende. Det bör då 

beaktas att en interpellationsrätt, som kan göras mer begränsad än 

den som en säljare har enligt köplagen, genomsnittligt sett bör ha 

positiva verkningar också för konsumenten, eftersom näringsidkaren 

motiveras att ta upp dröjsmålsfrågan med konsumenten som då får 
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anledning att ta ställning till dröjsmålet och inrätta sig efter vad det 

kan föranleda.   

3 kap. 6 § 

Första stycket avhandlar reklamationsfrågan för påföljderna hävning 

och skadestånd i ett sammanhang. Det är inte helt lyckat. Vidare 

skulle enligt ordalagen en konsument som inom reklamationstiden 

har begärt skadestånd ha rätt att även häva utan förbehåll om en 

sådan rätt. Att reklamation krävs när konsumenten inte har hävt 

avtalet kan man visserligen sluta sig till motsatsvis av andra 

meningen, men det bör klart framgå av lagtexten.  

Det kan också sättas i fråga om inte orden ”på grund av dröjsmålet” 

och den angivna utgångspunkten (att varan har avlämnats för sent) 

innefattar en onödig upprepning på så sätt, att om varan har lämnats 

för sent så är det ett dröjsmål.  

Mot den angivna bakgrunden bör formuleringen av första stycket bli 

föremål för ytterligare överväganden. En möjlig ordalydelse som 

bygger på att påföljderna hålls isär kan vara följande. 

6 § För att få häva köpet om varan har avlämnats för sent måste 
konsumenten inom skälig tid efter det att han eller hon fick kännedom 
om avlämnandet meddela näringsidkaren att han eller hon häver köpet. 
Ett motsvarande krav på meddelande gäller för att konsumenten ska 
ha rätt till skadestånd. Om köpet hävs, behöver dock konsumenten inte 
ha lämnat något särskilt meddelande för att ha kvar sin rätt till 
skadestånd. 

4 kap. 1 § 

Lagrådet kan inte se att första stycket tillför eller ändrar något som 

inte följer av allmänna avtalsrättsliga principer men har förståelse   

för önskemålet om konformitet med varudirektivet. 

I andra stycket föreskrivs att varan ska vara ägnad för det särskilda 

ändamål för vilket konsumenten avsåg att varan skulle användas, om 
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konsumenten har informerat näringsidkaren om ändamålet och 

näringsidkaren vid köpet har godtagit det. I avsnitt 6.7.1 i lagråds-

remissen förklaras ändringen med att den följer av att varudirektivet   

i detta avseende innehåller fullharmoniserande regler, vilket innebär 

att den svenska lagstiftningen inte kan gå längre än direktivet. 

Det finns inget att erinra mot att varan ska vara ägnad för 

konsumentens särskilda ändamål när näringsidkaren har godtagit det 

(att formuleringen är mindre lyckad är en annan sak; se det följande). 

Att så är fallet är en självklar konsekvens av allmänna avtalsrättsliga 

principer. Av dessa principer följer också att det räcker att närings-

idkaren vid köpet måste ha insett konsumentens särskilda ändamål 

för att detta ska ha blivit avtalsinnehåll. Lagrådet kan inte se att det 

av vare sig bestämmelsens lydelse eller varudirektivet följer att dessa 

principer skulle ha satts åt sidan till konsumentens nackdel; stycket 

får anses syfta till att ge konsumenten en rätt, inte att begränsa den. 

Det kan tilläggas att det framstår som oklart om det avslutande ordet 

”det” syftar på huvudsatsen eller på ordet ”ändamål” i bisatsen. I det 

senare fallet blir syftningen missvisande – vad som avses måste vara 

varans förenlighet med konsumentens ändamål med den – och i det 

förra fallet är det svårt att förstå vilken relevans skrivningen om 

konsumentens information har. 

4 kap. 2 § 

I paragrafen ställs vissa krav på varan utöver vad som anges i 1 §. I 

paragrafens tredje punkt anges vad som gäller beträffande mängd, 

egenskaper och andra särdrag. Uppräkningen får anses vara 

exemplifierande. Det får vidare antas att kopplingen till vad 

konsumenten rimligen kan förvänta sig inte är avsedd att begränsa 

den hävdvunna standarden att varan ska svara mot vad en köpare 

(konsument) med fog har kunnat förutsätta. Detta bör tydliggöras i 
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lagtexten genom att det vedertagna och i 16 § andra stycket 2 

nuvarande lag (jfr 17 § andra stycket 2 köplagen) förekommande 

uttrycksättet bevaras i den nya lagen, dock på så sätt att det framgår 

att det rör sig om en objektiv bestämning. Dessutom bör inledningen 

av punkten formuleras om så att den blir tydligare och mer lättläst. 

Lagrådet föreslår således att punkten får följande lydelse. 

Varan ska, utöver vad som följer av 1 §, […]  
3. ha den mängd och de egenskaper och andra särdrag i fråga om 

hållbarhet, funktionalitet, kompatibilitet, säkerhet och särdrag i övrigt, 
som är normalt förekommande för varor av samma slag och som en 
konsument med fog har kunnat förvänta sig med hänsyn till varans art, 

Vissa uttalanden i avsnitt 6.7.2 i lagrådsremissen ger intrycket         

att det är tänkt att punkten (analogivis?) kan läggas till grund för ett 

felansvar vid rådighetsfel. Att felansvaret också omfattar rådighets- 

fel är särskilt närliggande i konsumentförhållanden, men 

omständigheterna i de enskilda fallen kan variera, och vad som 

gäller bör därför överlämnas till rättstillämpningen. 

4 kap. 3 §  

Paragrafen reglerar näringsidkarens upplysningsplikt rörande varans 

egenskaper och användning. Plikten är knuten till dels vad närings-

idkaren bör känna till om varan, dels konsumentens förväntningar 

avseende denna. I det senare hänseendet är emellertid bestäm-

melsen formulerad som om konsumentens förväntningar är 

omedelbart relevanta. Det avgörande måste dock vara vad närings-

idkaren har för uppfattning om dessa. Att så är fallet bör framgå av 

lagtexten. Det skulle kunna åstadkommas genom att bestämmelsen 

formulerades enligt följande. 

3 § Näringsidkaren ska före köpet upplysa konsumenten om sådana 
förhållanden som rör varans egenskaper eller användning som 
näringsidkaren känner till eller bör känna till och som näringsidkaren 
har anledning att anta att konsumenten med fog förväntar sig att bli 
upplyst om. 
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Den föreslagna skrivningen innehåller också tre förslag till 

redaktionella ändringar. Den första är att ordet ”sådana” skjuts         

in för att underlätta läsningen. Den andra ändringen är att vad 

konsumenten kan antas förvänta sig knyts till det hävdvunna 

uttrycksättet (”med fog” i stället för ”rimligen”). Vidare har bisatsen 

(som innebär ett krav på att informationen kan antas inverka på 

köpet) strukits. Satsen torde inte tillföra något, eftersom en 

konsuments förväntningar grundade på information om             

varans egenskaper och användning inte kan vara befogade, om 

informationen inte kan antas inverka på köpet. Det kan anmärkas   

att den motsvarande bestämmelsen i 11 § konsumenttjänstlag 

(1985:716) inte på samma sätt som den förevarande (utformad enligt 

Lagrådets förslag) utgår från konsumentens förväntningar. 

4 kap. 5 § 

Ordet ”även” i andra meningen bör, för att undvika syftningsfel, flyttas 

så att meningen får följande lydelse. 

I 9–12 §§ finns bestämmelser om att varan kan vara felaktig även i 
andra fall. 

4 kap. 6 § 

Enligt 4 kap. 6 § ansvarar inte en näringsidkare för vissa fel om     

han eller hon vid köpet har informerat konsumenten om den ifråga-

varande avvikelsen och konsumenten uttryckligen och separat har 

godkänt den. 

Det framstår som oklart vad som närmare bestämt avses reglerat 

med paragrafen. Lagrådet uppfattar bestämmelsen så, att den tar 

sikte på vad som krävs för att en näringsidkare ska mot 

konsumenten få åberopa en upplysning om varans skick i ett 

specifikt avseende. Det rör sig alltså om ett slags formkrav avseende 

vad som har karaktär av ansvarsfriskrivning. Med den tolkningen blir, 
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i likhet med vad som nu gäller, frågan om betydelsen av 

konsumentens insikt beträffande varans felaktighet inte lagreglerad. 

Det betyder att rättsläget alltjämt är det som Högsta domstolen 

uttalade i rättsfallet NJA 2015 s. 233 (p. 39), nämligen att kännedom 

om en egenskap hos varan i regel medför att egenskapen anses 

avtalad. Enligt allmänna avtalsrättsliga principer ska kännedom 

anses föreligga när konsumenten måste ha insett den ifrågavarande 

egenskapen. Bestämmelsen kommer då att få betydelse på så sätt 

att den dels skapar tydlighet och bättre informerade konsumenter i 

aktuellt hänseende, dels leder till att bevisning om vad konsumenten 

måste ha insett inte behövs när konsumenten har blivit informerad  

på det sätt som bestämmelsen anger. Att det förhåller sig på det 

angivna sättet får visserligen ett visst stöd av regeringens uttalanden 

i avsnitt 6.14.2 i lagrådsremissen (än tydligare framgår det av 

författningskommentaren till 4 kap.19 §; vad som anges i slutet av 

avsnitt 6.7.2 bidrar dock inte till någon klarhet i frågan), men till 

undvikande av missförstånd bör det med klarhet framhållas också      

i författningskommentaren till förevarande paragraf. 

Hur man ska se på kravet att godkännandet ska vara separat är 

mindre klart. I författningskommentaren uttalas att kravet innebär att 

konsumentens godkännande av en avvikelse ska ske genom en 

annan viljehandling (med det menas förmodligen viljeförklaring) än 

den som utgör konsumentens accept av avtalet om köp av varan. 

Det ger inte så mycket ledning. Däremot riskerar uttalandet att leda 

till en alltför formalistisk syn på vad som ligger i kravet på att 

godkännandet ska vara separat. 

Enligt Lagrådets mening bör det avgörande beträffande kravet på att 

ett godkännande ska ges separat inte vara en klassificeringsfråga – 

huruvida godkännandet är en egen viljeförklaring eller en del i en 

mer sammansatt viljeförklaring – utan hur godkännandet har kommit 

till uttryck. Godkännandet ska vara inte bara otvetydigt och specifikt 
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utan också framträdande. Om det ges i en särskild skriftlig handling 

är naturligtvis det kravet i regel tillgodosett. Men godkännandet kan 

beroende på omständigheterna mycket väl vara framträdande i nu 

aktuell mening fastän det t.ex. har formen av en framhävd klausul i 

den kontraktshandling som reglerar köpet eller i form av en ikryssad 

ruta på en fysisk eller digital handling. 

4 kap. 7 § 

Enligt 4 kap. 2 § 4 ska en vara anses felaktig om den inte stämmer 

överens med uppgifter som har lämnats vid dess marknadsföring. I 

anslutning till bestämmelsen föreskrivs i 7 § samma kapitel följande. 

7 § En vara som avviker från vad som anges i 2 § 4 ska inte anses 
felaktig, om näringsidkaren visar att  

1. uppgifterna har rättats av näringsidkaren före köpet på ett sätt 
som är likvärdigt med det sätt som uppgifterna först lämnades på, 

2. uppgifterna inte har kunnat inverka på köpet, eller  
3. uppgifterna har lämnats av någon annan än näringsidkaren och 

att näringsidkaren inte kände till eller borde ha känt till uppgifterna.  

Lagrådet sätter i fråga om inte orden ”av näringsidkaren” i första 

punkten bör strykas (jfr 19 § tredje stycket i den nuvarande lagen). 

Det kan rimligen inte spela någon roll vem som har rättat uppgifterna. 

Det kan också sättas i fråga om sättet för rättelsen har någon 

betydelse så länge rättelsen i det enskilda fallet har klargjorts för 

konsumenten. Det fallet bör dock kunna fångas upp av andra 

punkten, om den formuleras efter Lagrådets förslag (se det följande). 

Enligt den andra punkten ska en vara som avviker från vad          

som anges i 2 § 4 inte anses felaktig, om näringsidkaren visar att 

uppgifterna inte har ”kunnat” inverka på köpet. Det är en ändring i 

förhållande till den nuvarande lagen, där det räcker med att 

näringsidkaren visar att uppgifterna inte har inverkat på köpet        

(19 § tredje stycket). Det finns en inte oviktig saklig skillnad mellan 

formuleringarna. Någon gång kan det således vara svårare att visa 
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att uppgifterna inte har kunnat inverka på köpet än att visa att de inte 

haft någon faktisk inverkan. När i ett sådant fall näringsidkaren kan 

visa att uppgiften faktiskt inte har inverkat på köpet, så är det svårt 

att förstå varför varan ska anses felaktig.  

Formuleringsfrågan diskuteras i avsnitt 6.8.2 i lagrådsremissen. Vad 

som där anförs övertygar emellertid inte Lagrådet om det motiverade 

i att ändra rättsläget. Rent allmänt framstår det som svårförståeligt att 

näringsidkaren ska genom felreglerna ansvara för uppgifter som inte 

har haft någon betydelse för konsumenten. Till det kommer att      

den av regeringen förordade ordningen är oklar beträffande hur 

prövningen ska utföras. Det kan illustreras med exemplet att 

marknadsföringen förekom bara på ett visst ställe där konsumenten 

inte befann sig men kunde ha gjort det. Vad är avgörande, att 

konsumenten kunde ha varit där och uppgifterna då kunde ha 

inverkat på köpet, eller att han eller hon inte var där och att 

uppgifterna därför inte kunde inverka på köpet?  

Mot den angivna bakgrunden förordar Lagrådet att andra punkten 

formuleras så att varan trots avvikelsen inte anses felaktig, om 

näringsidkaren visar att uppgifterna inte har inverkat på köpet. Med 

den formuleringen hanteras även situationen att en rättelse som 

konsumenten har uppfattat skett på något annat sätt än det som 

sägs i första punkten; då följer av andra punkten att varan inte ska 

anses felaktig. 

4 kap. 8 §  

Vad som närmare bestämt ligger i orden ”enbart till följd av” bör 

klargöras i författningskommentaren. Rör det sig om ett nödvändigt 

eller tillräckligt orsakssamband? 
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4 kap. 9 § 

I andra punkten talas det om att ”konsumenten har varit ansvarig för 

installationen av varan”. Den situation som avses är, som Lagrådet 

har förstått det, att konsumenten själv eller genom annan har gjort 

installationen. Det bör uttryckas tydligare, så exempelvis enligt 

följande. 

9 § En vara som avviker från vad som anges i 1 eller 2 § till följd av 
bristande installation av varan ska anses felaktig, om näringsidkaren 
som ett led i att fullgöra köpet har åtagit sig att installera varan och 
installationen har utförts av näringsidkaren eller av någon annan för 
dennes räkning.  

När installationen har utförts av konsumenten eller av någon annan 
för dennes räkning ska varan också anses felaktig, om den bristande 
installationen beror på de anvisningar som har tillhandahållits av 
näringsidkaren eller, i förekommande fall, av leverantören av det 
digitala innehållet eller den digitala tjänsten i en vara med digitala delar.  

Med en sådan skrivning undviks också att konsumentens 

”installationsansvar” framstår som ett tillämpningsrekvisit när det i 

stället rör sig om en beskrivning av det typfall som regeln avser att 

träffa.  

4 kap. 12 § 

I paragrafen regleras rättsliga fel. Enligt första stycket tredje punkten 

är en vara felaktig om en tredje man ”har en immaterialrätt i varan 

som begränsar användningen av den på ett sätt som konsumenten 

inte rimligen kunnat förvänta sig”. Bestämmelsen klargör initialt att 

begränsningar på grund av en immaterialrätt är att anse som fel 

enligt lagen. Men förutsättningen för det – att ”konsumenten inte 

rimligen kunnat förvänta sig” begränsningen – vållar viss oklarhet. 

Till en början är – här liksom i många andra fall – ordet ”rimligen” 

svårbegripligt eller i varje fall inte entydigt. Det skulle kunna röra     

sig om ett slags gradering av konsumentens förväntning. Men är     
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då innebörden att det krävs lite eller mycket för att förväntningen ska 

anses leda till att varan (inte) är felaktig? 

Också förväntningens relevans är oklar. Det skulle kunna vara fråga 

om en speciell regel som tar sikte på avtalsbindningen på ett mer 

generellt plan. Så kan dock inte anses vara fallet. I det hänseendet 

måste allmänna avtalsrättsliga principer gälla. Dessa innebär att 

konsumenten har att acceptera att immaterialrätten med dess 

begränsningar finns oberoende av begränsningsverkningarna, om 

han eller hon har känt till (dvs. måste ha insett) att dessa förelåg. Det 

bildar den underförstådda utgångspunkten för vad som följer av 

bestämmelsen. Av den utgångspunkten följer då, att bestämmelsen 

– i det läget att konsumenten på avtalsrättsliga grunder i princip har 

att tåla en viss begränsning – får anses ta sikte på att göra ett 

undantag från bestämmelsens huvudregel om att begränsningar av 

det aktuella slaget är att anse som fel i lagens mening. Det handlar 

följaktligen om reducering av felbestämningen. Fastän konsumenten 

inte har känt till begränsningen, så är det ett fel i lagens mening bara 

om begränsningen passerar en viss ”feltröskel”. Den tröskeln 

bestäms då av vad konsumenten ”rimligen” kan ”förvänta” sig (men 

som ska framgå av det följande handlar det om en objektiv 

bedömning och alltså inte om den enskilde konsumentens 

förväntningar utan om en genomsnittskonsuments förväntningar). 

Avsikten med ordet ”rimligen” får antas vara att ge besked om nivån 

på den angivna ”feltröskeln”. Enligt Lagrådets mening bör vad en 

konsument som inte känt till en begränsning har att tåla bestämmas 

synnerligen snävt. Så snart som begränsningen är av åtminstone 

viss betydelse för en konsument bör det alltså vara fråga om ett fel. 

Förmodligen avses just detta med ordet ”rimligen”, men klart är det 

inte; betydelsen skulle kunna vara den motsatta.  
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Mot den angivna bakgrunden föreslår Lagrådet att ordet ”rimligen” 

utgår ur punkten. Det bygger då på att en konsument inte har andra 

förväntningar än sådana som rör den egna användningen och att 

prövningen ska göras objektivt. Vad det handlar om är alltså hur en 

typisk eller genomsnittlig konsument skulle ha sett på frågan i den 

faktiska konsumentens situation. Med en sådan bedömningsordning 

kan endast rent marginella begränsningar vara undandragna 

feldefinitionen och således behöva tålas. 

Skulle bestämmelsen innebära en sådan begränsning av vad som är 

att anse som fel som Lagrådet har antagit, så uppkommer frågan hur 

man ska se på den situationen att konsumenten inte på avtals-

rättsliga grunder har att tåla en begränsning som är så marginell att 

den inte utgör ett fel i varan. Den frågan torde vara att avgöra enligt 

avtalsrättsliga grundsatser, där konsumentens individuella 

förväntningar kan få betydelse. 

Oavsett om Lagrådets tolkning av bestämmelsen är riktig (i den 

meningen att den enligt regeringens avsikt är att förstå på det sätt 

som Lagrådet har redogjort för) eller inte, så bör den närmare 

innebörden av denna klargöras bättre i författningskommentaren.  

4 kap. 14 § 

Av första stycket första meningen följer att frågan om varan är 

felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när den 

avlämnades. Enligt Lagrådets mening framstår det som mer följd-

riktigt att knyta bedömningstidpunkten till riskövergången, särskilt  

om Lagrådets förslag beträffande riskens övergång för bl.a. varor 

med digitala delar följs. 

Utöver att felet ska ha funnits vid en viss tidpunkt (avlämnandet eller, 

enligt Lagrådets förslag, riskövergången) föreskrivs efter mönster av 

artikel 10.1 i varudirektivet att det ska visa sig inom viss tid (tre år 
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från avlämnandet enligt det remitterade förslaget, två år från 

leveransen enligt direktivet) för att näringsidkaren ska svara för felet. 

Det lämpliga i den tekniken för att tidsbegränsa säljarens felansvar 

kan dock sättas i fråga. Att felet ska visa sig är visserligen en praktisk 

förutsättning för att konsumenten ska kunna kräva någon påföljd, 

men det behöver inte framhållas i lagtext. Det remitterade förslaget 

innebär emellertid något annat och mera på så sätt, att det föreskrivs 

att felet ska ha visat sig inom tidsfristen för att det ska få göras 

gällande. Det kravet kan tänkas medföra vissa tillämpnings-

svårigheter. Ett exempel är att i en massproducerad produkt 

föreligger ett fel som visar sig endast i form av en efter viss tid 

felande funktionalitet. Att felet då inte är iakttagbart (”visar sig”) inom 

tidsfristen bör inte hindra att varan ska anses felaktig. Att felet ska ha 

visat sig inom viss tid är i vissa situationer också konfliktdrivande (se 

vidare beträffande 9 kap. 10 §). 

Den inte helt lyckade regleringen torde bero på att två skilda frågor 

har förts samman. En sak är att det förhållandet att felet visar sig 

först efter bedömningstidpunkten inte hindrar att felet ska anses ha 

funnits redan då. Men hur länge ansvaret för ett fel som har funnits 

vid den tidpunkten (oavsett om det visade sig då eller senare) 

sträcker sig är en annan fråga. Enligt Lagrådets mening hör rent 

systematiskt endast den förra frågan till den förevarande paragrafen. 

Den senare frågan bör regleras i 5 kap. 2 §. Lagrådet föreslår därför 

att första meningen ersätts av följande två meningar. 

14 § Näringsidkaren svarar för fel på varan som har funnits när risken 
enligt 2 kap. 6 § gick över på konsumenten. Det gäller även om felet 
visar sig först senare. 

I fråga om en vara med digitala delar gäller enligt första stycket andra 

meningen en annan ordning på så sätt, att felbedömningen inte knyts 

till en viss tidpunkt utan till en viss tidsperiod. Det är då för felansvar 

tillräckligt att felet har uppstått under den perioden. Det handlar 
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således om en annan princip för bestämningen av felansvaret. Mot 

principen som sådan – att felbestämningen knyts till en tidsperiod – 

har Lagrådet ingen invändning, men med hänsyn till att den så 

markant skiljer sig från principen i första meningen bör den utgöra  

ett eget andra stycke. 

Däremot kan tekniken för att tidsmässigt begränsa säljarens 

felansvar – fel som visar sig senare än tre år efter avlämnandet 

undantas från felansvaret – sättas i fråga. Det framstår enligt 

Lagrådets mening som både mer lättbegripligt och systematiskt 

följdriktigt att reglera den frågan i 5 kap. 2 §. Vidare framstår det som 

både omotiverat och opraktiskt att i aktuellt hänseende göra skillnad 

på en vara med digitala delar och ett avtal om ett digitalt innehåll 

eller en digital tjänst. Felansvaret enligt förevarande bestämmelse 

bör således bestämmas på samma sätt som felansvaret enligt          

9 kap. 7 § första stycket andra meningen (andra stycket enligt 

Lagrådets förslag). 

Även beträffande första stycket andra meningen (andra stycket enligt 

Lagrådets förslag) finns en koppling till att felet ”visar sig” men som 

ett alternativ till att felet har uppstått. Det rör sig alltså inte om ett krav 

såsom enligt första stycket. Man kan emellertid fråga sig om ett fel 

kan visa sig utan att det har uppstått. Möjligen är förklaringen att 

regeringen har velat fånga upp det fallet att felet förelåg redan vid 

ansvarsperiodens början. Men det finns bättre sätt att uttrycka det 

på, och dessutom kan – som har påpekats i det föregående – en 

koppling till felets uppdagande vara konfliktdrivande.  

Mot bakgrund av det anförda föreslår Lagrådet att andra meningen i 

första stycket får bilda ett eget andra stycke av följande lydelse. 

   För en vara med digitala delar där det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten tillhandahålls kontinuerligt under en period, svarar 
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näringsidkaren för fel på innehållet eller tjänsten som förelåg när 
perioden påbörjades eller uppstår under denna. 

Hur lång tid efter periodens utgång som ett uppkommet felansvar 

kan göras gällande – liksom hur lång tid efter avlämnandet som 

näringsidkaren svarar – regleras då enligt Lagrådets förslag i            

5 kap. 2 §. 

Innebörden av andra stycket (tredje stycket enligt Lagrådets förslag) 

första meningen är att om konsumenten inte i rätt tid hämtar eller tar 

emot en vara som hålls tillgänglig för konsumentens räkning och 

varan försämras därefter, svarar han eller hon för försämringen, om 

den enbart beror på varans egen beskaffenhet. Detta framstår som 

ett begränsat undantag från huvudregeln om riskens övergång, vilket 

visar sig i det fallet att varan på grund av försämringen blir kvar hos 

leverantören (då något fel inte kan finnas, eftersom bedömnings-

tidpunkten aldrig inträffar). Sambandet med frågan om riskens 

övergång och bestämmelsens placering (i förevarande paragraf   

eller i 4 kap. 6 §) bör övervägas vid den fortsatta beredningen. 

En riskövergång före avlämnandet förutsätter att varan på något sätt 

har individualiserats. Vad som närmare bestämt gäller i detta 

hänseende är oklart, såväl enligt gällande lag som enligt                

det remitterade förslaget. En möjlighet är att knyta an till 

individualiseringskravet i 8 kap. 7 §. Huruvida det är lämpligt bör 

övervägas i det fortsatta beredningsarbetet. 

4 kap. 16 § 

Paragrafen förlänger näringsidkarens ansvarstid enligt 4 kap. 14 § i 

vissa fall av otillbörlighet på hans sida. Som den är skriven förskjuts 

bedömningstidpunkten i första stycket första meningen i den 

paragrafen. För att tydliggöra att så inte är fallet utan att det rör sig 

om ett genombrott avseende tidsbegränsningen av felansvaret bör 
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orden ”som visar sig” tilläggas så att slutet av paragrafen kommer att 

lyda ”svarar näringsidkaren för fel som visar sig även efter den tid 

som anges i 14 § första stycket”. Den formuleringen bygger då på att 

bestämmelserna i 4 kap. 14 § första stycket och 5 kap. 2 § inte 

ändras enligt Lagrådets förslag; om Lagrådets förslag följs fullt ut blir 

bestämmelsen överflödig, se i anslutning till 5 kap. 2 §. 

4 kap. 17 § 

Paragrafen innebär bl.a. att bevisbördan för om ett fel har förelegat 

vid den bedömningstidpunkt som följer av 4 kap. 14 § första stycket 

första meningen under en viss tid läggs på näringsidkaren. Om den 

tidpunkten kopplas till riskövergången såsom Lagrådet föreslår kan 

det sättas i fråga om inte så borde ske också i den förevarande 

bestämmelsen. Emellertid finns det ett visst systematiskt samband 

mellan riskövergången och tidpunkten för felbedömningen. 

Motsvarande samband saknas mellan riskövergången och den 

aktuella bevisregeln. Det väsentliga är att det finns en entydigt 

bestämd tidpunkt från vilken tiden börjar räknas. Även om                 

4 kap. 14 § första stycket första meningen får den lydelse som 

Lagrådet föreslår finns det därför ingen anledning att ändra 

startpunkten i den här aktuella bestämmelsen. 

När det gäller hänvisningen till 14 § första stycket andra meningen – 

som gäller varor med digitala delar där de digitala delarna ska 

tillhandahållas kontinuerligt under en period – synes det finnas en 

viss oklarhet på så sätt, att det i författningskommentaren uttalas att 

bevisbördan avser att det digitala innehållet eller den digitala tjänsten 

var i felfritt skick. Men frågan är om inte bevisbördan gäller huruvida 

ett föreliggande fel som visar sig under den efterföljande treårstiden 

har uppkommit under ansvarstiden. Vad som gäller bör klargöras   

(jfr också vad Lagrådet anför i anslutning till 9 kap. 8 §).  
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Med Lagrådets förslag beträffande bestämmelsen i 14 § första 

stycket andra meningen bör paragrafen ändras enligt följande. 

17 § Ett fel som visar sig inom två år efter det att varan avlämnades, 
eller i fall som avses i 14 § andra stycket inom tre år efter det att varan 
med digitala delar avlämnades eller den längre tid som avtalet löper, 
ska anses vara ett fel som näringsidkaren svarar för, om inte 
näringsidkaren visar något annat eller detta är oförenligt med varans 
eller felets art. 

4 kap. 19 § 

I andra meningen finns en undantagsregel kopplad till att närings-

idkaren har handlat i strid mot tro och heder. Liknande undantags-

regler (4 kap. 16 § och 5 kap. 2 § tredje stycket) omfattar också grov 

vårdslöshet på näringsidkarens sida. Det föranleder frågan om 

någon skillnad är avsedd. Om så är fallet bör det i författnings-

kommentaren anges vad skillnaden är. Annars bör undantaget 

utformas efter samma mönster som de liknande bestämmelserna. 

4 kap. 20 § 

Lagrådet sätter i fråga om inte ambitionen att informera och markera 

här går utöver vad som är lämpligt i en lagtext.  

5 kap. 2 § 

Till skillnad från vad som nu gäller föreskrivs i det remitterade 

förslaget inte någon yttersta reklamationsfrist (principiellt sett rör    

det sig närmast om en preskriptionsordning). I stället har den  

yttersta fristen konstruerats genom vissa undantag från felansvaret    

i 4 kap. 14 § som har det gemensamt att ansvaret knyts till en         

viss tidsperiod. 

Den av regeringen föreslagna ordningen skulle enligt författnings-

kommentaren leda till att konsumenten kan göra gällande felansvar 

också efter den ifrågavarande tidsperioden genom att avseende ett 
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fel som han eller hon har märkt först i slutet av perioden reklamera 

inom den föreskrivna reklamationsfristen (som är lägst två månader). 

Om tanken är den som författningskommentaren uttrycker bör det på 

något sätt tydliggöras i lagen. 

Som Lagrådet har anfört i anslutning till 4 kap. 14 § är emellertid 

tekniken för att tidsmässigt begränsa konsumentens felansvar 

mindre lyckad, bl.a. för att den är konfliktdrivande (det kan uppstå 

tvist om huruvida felet har visat sig under slutet av eller strax efter 

ansvarsperioden, se vidare beträffande 9 kap. 10 §). Lagrådet 

föreslår därför att den nuvarande ordningen behålls men att 

regleringen ges formen av preskriptionsbestämmelser svarande   

mot vad som föreskrivs i 9 kap. 10 §. Det kan ske genom ett nytt 

andra stycke enligt följande. 

   Ett krav med anledning av ett sådant fel som avses i 4 kap. 14 § 
första och andra styckena preskriberas om det inte framställs inom tre 
år från avlämnandet. Ett krav med anledning av ett sådant fel som 
avses i 4 kap. 14 § andra stycket preskriberas dock senast två 
månader från utgången av tidsperioden för näringsidkarens felansvar 
eller inom den längre tid som parterna har avtalat. 

Med en sådan bestämmelse – som förutsätter en anpassning av 

rubriken till paragrafen – blir 4 kap. 16 § i det remitterade förslaget 

irrelevant. Vidare blir beträffande andra meningen gränsdragningen 

mellan en vara med digitala delar och ett avtal om ett digitalt innehåll 

eller en digital tjänst utan betydelse när samma preskriptionsregel 

gäller oberoende av hur avtalsföremålet är att klassificera 

(annorlunda dock beträffande första stycket, eftersom det inte finns 

någon reklamationsskyldighet för fel i en digital prestation, och andra 

stycket första meningen, eftersom det inte finns någon motsvarighet 

till den treåriga preskriptionsregeln för sådana prestationer). 

Det kan vidare tilläggas att även om bestämningen av den relevanta 

perioden i andra meningen av det förevarande stycket i vissa fall kan 
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vålla en del bedömningsproblem lär det få mindre praktisk betydelse 

till följd av reklamationsbestämmelsen i första stycket (jfr i anslutning 

till 9 kap. 7 och 10 §§). Det hindrar inte att perioden bör bestämmas 

på samma sätt för varor med digitala delar som för digitala 

prestationer enligt 9 kap. 

5 kap. 4 § 

Enligt 5 kap. 4 § har konsumenten på visst sätt rätt till avhjälpande 

eller omleverans om varan är felaktig. Första stycket har följande 

lydelse. 

4 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper ett fel 
på varan eller gör en omleverans, om det är möjligt och kan ske utan 
oskälig kostnad för näringsidkaren. Konsumenten får välja mellan att 
begära avhjälpande eller omleverans. Näringsidkaren ska i annat fall 
vidta den andra åtgärden eller, om konsumenten inte har valt en 
påföljd, någon av dem.  

Beträffande den första meningen kan göras den rent språkliga 

invändningen, att de inledande orden i bisatsen (”om det är möjligt”) 

syftar på rätten att kräva och inte – som avsikten är – på respektive 

åtgärd. 

I andra meningen tydliggörs att konsumenten får välja mellan att 

begära avhjälpande eller omleverans. Valmöjligheten förutsätter 

dock – utan att det framhålls i lagtexten – att båda påföljderna står till 

konsumentens förfogande. Vad som gäller när så inte är fallet avses 

reglerat i tredje meningen. Den är emellertid inte lättförståelig. Det 

beror dels på att två olika fall avses, nämligen att den ena påföljden 

inte står konsumenten till buds respektive att konsumenten inte gör 

något val, dels att i fråga om det förra fallet förutsättningen (att den 

ena påföljden inte står konsumenten till buds) inte klargörs. Vad som 

avses bör framgå tydligare.  
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Mot den angivna bakgrunden bör formuleringarna i första stycket 

övervägas i den fortsatta beredningen. En möjlighet är följande 

lydelse. 

4 § Konsumenten har rätt att kräva att näringsidkaren avhjälper ett fel 
på varan eller gör en omleverans, om åtgärden är möjlig och kan vidtas 
utan oskälig kostnad för näringsidkaren. När båda åtgärderna är 
möjliga och kan ske utan oskälig kostnad för näringsidkaren, får 
konsumenten välja mellan dem. 

Enligt Lagrådets mening behöver det i inte lagtext klargöras att när 

konsumenten har rätt till endast endera av åtgärderna, så ska den 

vidtas. Inte heller behöver det klargöras att valrätten tillkommer 

näringsidkaren, om konsumenten inte gör något val. Vad som 

däremot låter sig diskuteras, och om vilket inga besked ges, är hur 

valrätten ska utövas. Det får antas att valrätten övergår från 

konsumenten till näringsidkaren om konsumenten inte inom skälig tid 

gör något val på fråga av näringsidkaren. Frågan är emellertid om 

näringsidkaren måste utbe sig om ett besked eller om konsumentens 

tystnad ska anses innebära att valrätten inte utövas. I avsaknad av 

ledning i såväl lagtext som förarbeten ligger det senare enligt 

Lagrådets mening närmast till hands, men frågan bör övervägas i 

den fortsatta beredningen. 

5 kap. 6 § 

Av paragrafen följer bl.a. att vid avhjälpande kan en vara under       

en tid komma att tas om hand av näringsidkaren, exempelvis vid ett 

komponentbyte som bara kan utföras i näringsidkarens verkstad. Det 

väcker frågan om vem av parterna som står casus-risken. Klart är att 

näringsidkaren i allt fall har ett presumtionsansvar enligt allmänna 

rättsprinciper (jfr vad som sägs i anslutning till 2 kap. 6 §). Men 

frågan är om inte näringsidkaren bör ha ett strikt ansvar för casus-

händelser. Orsaken till att varan finns hos näringsidkaren är ju att 
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den är felaktig. Frågan bör övervägas och föranleda ett ställnings-

tagande åtminstone i författningskommentaren. 

5 kap. 8 § 

Enligt första stycket tredje meningen har konsumenten en omedelbar 

rätt till prisavdrag eller hävning om felet på varan är ”allvarligt”. 

Ordvalet ger intrycket att det skulle röra sig om en från konsumenten 

frigjord bedömning av felets svårhetsgrad. Av författnings-

kommentaren framgår emellertid att det rör sig om en helhets-

bedömning av många slags omständigheter. I betraktande av det 

behöver de omständigheter som motiverar en omedelbar rätt till 

prisavdrag eller hävning inte ens ha med felet i sig att göra utan kan 

bero på exempelvis att näringsidkaren har förlorat förmågan att 

åtgärda. Mot den bakgrunden skulle meningen med fördel kunna ges 

följande formulering. 

Konsumenten har omedelbar rätt till prisavdrag eller hävning om det 
inte skäligen kan begäras att han eller hon ska behöva vänta på 
avhjälpande eller omleverans. 

5 kap. 9 § 

Paragrafen reglerar rätten till hävning i den situationen att ett köp 

avser flera varor. Enligt andra meningen får köpet hävas även i fråga 

om felfria varor, ”om konsumenten inte rimligen kan förväntas godta 

att behålla dem”. Den citerade förutsättningen är ordagrant hämtad 

från artikel 16.2 i varudirektivet i den svenska språkversionen. Det 

kan emellertid diskuteras om den svenska språkversionen av 

direktivföreskriften ger full rättvisa åt vad som avses enligt den 

engelska språkversionen. Undantaget framstår enligt Lagrådets 

mening som mer begränsat i den svenska versionen. Det kan därför 

sättas i fråga om inte undantaget svarar bättre mot direktivet om 

meningen formuleras enligt följande. 
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Köpet får dock hävas även i fråga om andra varor som köpet avser, om 
det inte skäligen kan begäras att konsumenten behåller dem.  

Med den formuleringen blir det också tydligare att bedömningen ska 

vara objektiv (men grundad på förhållandena i det enskilda fallet). 

5 kap. 10 § 

I första stycket föreskrivs att konsumenten inte får häva köpet om 

näringsidkaren visar att felet är ringa. Att bevisbördan lagregleras är 

en nyhet i förhållande till gällande lag och en följd av artikel 13.5 i 

varudirektivet. Huruvida ett fel är ringa är emellertid inget faktiskt 

förhållande som låter sig bevisas utan en rättslig slutsats som 

grundas på faktiska och därmed bevisbara omständigheter. Som 

framgår av författningskommentaren är det vid den prövningen 

möjligt att beakta såväl felets objektiva verkningar som dess 

subjektiva betydelse för konsumenten. Förhållandevis skilda 

omständigheter kan således aktualiseras inom ramen för 

felbedömningen.  

Att näringsidkaren enligt lagtexten har att visa att felet är ringa bör 

mot den angivna bakgrunden inte förstås så att han eller hon har att 

fullt ut bevisa varje omständighet som talar för att felet ska bedömas 

som ringa och med samma bevisstyrka motbevisa varje av 

konsumenten påstådd omständighet som pekar i motsatt riktning. 

Snarare bör de bevisrättsliga principer som processrätten tillhanda-

håller vara bestämmande. För att felet ska anses som ringa bör      

det dock krävas att de omständigheter som har befunnits vara 

erforderligt utredda enligt dessa principer sammantaget leder till den 

klara slutsatsen att så är fallet. 

5 kap. 11 § 

I paragrafen föreskrivs att vid hävning på grund av fel i varan ska 

konsumenten meddela näringsidkaren att han eller hon häver köpet. 
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Regeringen uttalar i avsnitt 6.14.3 att det inte bör föreskrivas någon 

särskild tidsfrist för en sådan förklaring. Uttalandet kan emellertid inte 

förstås så, att rätten att häva består utan tidsbegränsning sedan 

konsumenten rättidigt har reklamerat felet. Att en fixerad tid inte bör 

anges hindrar inte att det måste krävas att förklaringen avges inom 

en efter omständigheterna skälig tid (jfr 3 kap. 6 § beträffande 

hävning på grund av säljarens dröjsmål). Detta bör klargöras 

åtminstone i författningskommentaren. 

6 kap. 2 § 

I första stycket föreskrivs i enlighet med vad som också nu gäller att 

konsumenten alltid har rätt till ersättning för den skada han eller hon 

lider genom ett rättsligt fel som fanns vid köpet, om konsumenten 

varken kände till eller borde ha känt till felet. Det rör sig om ett 

undantag från de begränsningar av rätten till skadestånd som följer 

av 6 kap. 1 §. Enligt 4 kap. 12 § första stycket 3 är en vara felaktig 

om tredje man har en immaterialrätt i varan som begränsar 

användningen av den på ett sätt som konsumenten inte rimligen 

kunnat förvänta sig. De skilda uttryckssätten av betydelsen rörande 

förhållanden på konsumentens sida framstår som förvirrande på så 

sätt att det inte är omedelbart lätt att förstå skillnaden mellan vad en 

konsument rimligen kunnat förvänta sig och vad han eller hon borde 

ha insett. Om Lagrådets förslag beträffande 4 kap. 12 § första 

stycket 3 följs finns det mindre risk för sådan förvirring.  

8 kap. 2 § 

Paragrafen handlar om verkningarna av en hävning. Dessa är att 

parternas fortsatta prestationsskyldighet bortfaller (första stycket), att 

vardera parten ska lämna tillbaka vad som har tagits emot från den 

andra parten (andra stycket) med det undantaget att en part har viss 

innehållanderätt (tredje stycket).  
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Paragrafen är emellertid inte strukturerad lika entydigt som det sagda 

kan ge intryck av. Av andra stycket fjärde meningen följer nämligen 

att näringsidkaren inte behöver betala tillbaka vad konsumenten har 

betalat förrän näringsidkaren har tagit emot varan eller konsumenten 

visat att varan sänts tillbaka. Det rör sig här om en innehållanderätt 

som lämpligen regleras i tredje stycket. Bestämmelsen bör också 

formuleras så att det klart framgår att det rör sig om en innehållande-

rätt. 

När det gäller näringsidkarens rätt att hålla inne betalningen från 

konsumenten aktualiseras det särskilda problemet att ett åter-

lämnande av varan kan förutsätta ett transportstadium som           

inte uppkommer vid en återbetalning. Det räcker då med att 

konsumenten har visat att varan sänts tillbaka för att innehållande-

rätten ska upphöra, vilket bygger på tanken att näringsidkarens rätt 

att återfå varan är skyddad mot konsumentens borgenärer när den 

har kommit i transportörens händer. Det är förmodligen också 

förutsatt att näringsidkaren står risken under transporttiden. 

Emellertid kan det inte uteslutas att konsumenten står risken       

under transporttiden samtidigt som frågan om näringsidkarens 

innehållanderätt aktualiseras. Så kan, möjligen beroende på 

omständigheterna, vara fallet om konsumenten har betalat endast en 

del av priset och är i sådant dröjsmål med resten att näringsidkaren 

med fog har hävt köpet. Om konsumenten i en sådan situation står 

risken under transporttiden kan det förmenas att näringsidkarens 

innehållanderätt bör upphöra först med att transporten har fullföljts så 

långt att risken har övergått på honom eller henne. Frågan är 

emellertid om inte det skulle innebära en alltför sofistikerad reglering  

i betraktande av den praktiska betydelse en sådan kan förväntas få. 

Särskilt så eftersom det centrala syftet med en innehållanderätt är att 

bereda skydd mot medkontrahentens insolvens. Det saknas enligt 
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Lagrådets mening tillräckliga skäl för att i lag specialreglera den 

aktuella situationen. 

En annan fråga är hur man ska se på konsumentens innehållande-

rätt. I det remitterade förslaget saknas det en bestämmelse om 

konsumentens innehållanderätt av varan svarande mot närings-

idkarens innehållanderätt av den mottagna betalningen. Lagrådet 

föreslår att ordningen i den nuvarande lagen (i 43 § andra stycket 

föreskrivs en ömsesidig innehållanderätt) bevaras. Det innebär i 

princip att båda parter får hålla inne vad som har tagits emot till   

dess att den andra parten ger ut vad som ska lämnas tillbaka.  

Ett problem med en ömsesidig innehållanderätt är emellertid att 

utväxlingen av återgångsprestationerna kan vara svår att genomföra 

praktiskt. Svårigheten kan reduceras om näringsidkaren ges en 

möjlighet att genom att ställa säkerhet för återbetalningen åstad-

komma att konsumentens innehållanderätt upphör. Det kan 

emellertid inträffa att näringsidkaren inte är intresserad av en 

återgång och därför underlåter att ställa säkerhet. Det är alltså 

konsumenten som vill lämna tillbaka varan för att återfå 

köpesumman. Då bör konsumenten kunna åstadkomma att 

näringsidkarens innehållanderätt upphör så att näringsidkaren blir 

skyldig att återbetala köpesumman redan innan han eller hon har fått 

tillbaka varan. Det kan möjliggöras på så sätt att näringsidkarens 

innehållanderätt faller, om en begäran från konsumenten om 

säkerhet för återbetalningen inte efterkoms av näringsidkaren. Om 

konsumenten häver köpet och begär återgång, så har konsumenten 

alltså rätt till antingen återbetalning eller säkerhet för återbetalningen 

utan att lämna tillbaka varan. Först i och med att köpesumman 

återbetalas eller säkerhet ställs blir konsumenten skyldig att lämna 

tillbaka varan.  
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Mot den angivna bakgrunden föreslår Lagrådet att paragrafen får 

följande lydelse.  

2 § Om köpet hävs bortfaller näringsidkarens skyldighet att överlämna 
varan och konsumentens skyldighet att betala för varan.  

I den utsträckning köpet har fullgjorts ska konsumenten utan onödigt 
dröjsmål lämna tillbaka varan. Om hävningen sker på grund av 
näringsidkarens avtalsbrott ska det ske på näringsidkarens bekostnad. 
Näringsidkaren ska utan onödigt dröjsmål betala tillbaka vad 
konsumenten har betalat för varan. För en vara med digitala delar där 
det digitala innehållet eller den digitala tjänsten tillhandahålls 
kontinuerligt under en period gäller 9 kap. 15 § första stycket vid 
näringsidkarens återbetalning. 

Konsumenten får hålla inne varan till dess näringsidkaren har 
återbetalat vad han eller hon har mottagit för varan eller ställt 
godtagbar säkerhet för återbetalningen. Näringsidkaren får hålla inne 
återbetalningen till dess han eller hon har tagit emot varan eller 
konsumenten visat att varan sänts tillbaka. Om konsumenten begär att 
näringsidkaren ställer säkerhet för återbetalningen och näringsidkaren 
inte gör det, får dock näringsidkaren inte hålla inne återbetalningen. 
Vidare får en part hålla inne vad som tagits emot till dess att den andra 
parten betalar eller ställer godtagbar säkerhet för skadestånd och ränta 
som den parten kan vara skyldig att betala.  

Det kan diskuteras om det i andra stycket bör framhållas att 

respektive återbäringsskyldighet begränsas av innehållanderätten 

enligt tredje stycket. Lagrådet anser dock att det inte behövs. 

En annan fråga rörande andra stycket gäller näringsidkarens 

återbetalningsskyldighet. Beträffande formerna för näringsidkarens 

återbetalning efter det att ett avtal om ett digitalt innehåll eller en 

digital tjänst har hävts finns mer detaljerade föreskrifter i 9 kap. 18 §. 

Lagrådet har svårt att se att avtalsföremålet – en fysisk vara eller en 

digital prestation – skulle kunna ha någon relevans för frågan. Skilda 

ordningar kan också leda till att det i det enskilda fallet måste göras 

en klassificeringsprövning som hade kunnat undvikas om reglerna 

var desamma. Eftersom ordningen i 9 kap. 18 § styrs av digital-

direktivet måste en eventuell samordning åstadkommas genom 

anpassningar i förevarande paragraf. Lagrådet föreslår inte några 
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sådana anpassningar, men det finns ändå anledning att i den 

fortsatta beredningen överväga värdet av en samordning. 

9 kap. 1 § 

Som första stycket är formulerat kan det förstås så, att det av avtalet 

kan tänkas följa att konsumenten har att godta ett ”onödigt dröjsmål”. 

Men vad som avses sagt är naturligtvis vad som gäller, när inget 

annat följer av avtalat. En möjlig omformulering (i linje med vad som 

föreslås beträffande 2 kap. 2 § första stycket) är följande. 

1 § Ett digitalt innehåll eller en digital tjänst ska tillhandahållas 
konsumenten enligt vad som följer av avtalet och annars utan onödigt 
dröjsmål. 

9 kap. 2 § 

Vad som är ett rättidigt tillhandahållande är en bedömningsfråga  

som inte i sig låter sig bevisas. Det som har anförts i anslutning till    

5 kap. 10 § har sin motsvarighet här. 

9 kap. 3 § 

Beträffande andra stycket hänvisas till vad som har anförts i 

anslutning till 5 kap. 11 §. 

9 kap. 4 § 

På tre ställen i författningskommentaren talas det om vad 

konsumenten ”rimligen” kan förvänta sig. Ordet ”rimligen” har i 

samtliga fall en något oklar betydelse. Lagrådet utgår från att det 

som avses är vad konsumenten har fog att förvänta sig och förordar 

att det uttrycksättet såsom både hävdvunnet och klart används. 

Vidare rör det sig i två av fallen om objektiva krav. Det relevanta är 

då inte den enskilde konsumentens befogade förväntning utan vad 

som kan antas beträffande en genomsnittskonsuments befogade 

förväntning. Det bör uttryckas genom användande av obestämd form 
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på så sätt att standarden är vad ”en enskild konsument har fog att 

förvänta sig”.  

9 kap. 5 § 

Om näringsidkarens ansvar är avsett att vara begränsat till vad som 

var tillgängligt för honom eller henne, vilket förefaller antagligt, bör 

det framgå på något sätt. En möjlighet är att paragrafen ges följande 

lydelse. 

5 § Ett digitalt innehåll eller en digital tjänst ska tillhandahållas i den 
senaste version som fanns tillgänglig för näringsidkaren när avtalet 
ingicks, om inte något annat följer av avtalet. 

Ett alternativ är att se det så, att det in dubio får anses följa av avtalet 

att näringsidkarens ansvar är begränsat till vad som var tillgängligt 

för honom eller henne. En sådan in dubio-regel bör dock framgå av 

författningskommentaren. 

9 kap. 6 § 

I linje med vad som anförs i anslutning till 4 kap. 9 § föreslår 

Lagrådet att paragrafen får följande lydelse. 

6 § Ett digitalt innehåll eller en digital tjänst som avviker från det som 
anges i 4 kap. 1 eller 2 § till följd av bristande integrering med 
konsumentens hårdvara, programvara eller nätanslutning ska anses 
felaktig, om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten har 
integrerats av näringsidkaren eller av någon annan för dennes räkning. 
Det gäller även när konsumenten, eller någon för dennes räkning, har 
utfört integreringen, om avvikelsen beror på de anvisningar som har 
tillhandahållits av näringsidkaren. 

9 kap. 7 § 

Lagrådet föreslår att det första stycket delas i två samt formuleras om 

efter mönster av Lagrådets förslag beträffande 4 kap. 14 §. 
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Paragrafen skulle då få följande lydelse. 

Näringsidkaren svarar för fel på det digitala innehållet eller den digitala 
tjänsten som har funnits vid tillhandahållandet. Det gäller även om felet 
visar sig först senare. 

Om det digitala innehållet eller den digitala tjänsten ska 
tillhandahållas kontinuerligt under en period, svarar näringsidkaren för 
fel på innehållet eller tjänsten som förelåg när perioden påbörjades 
eller uppstår under denna.  

Näringsidkaren svarar även för fel till följd av bristande uppdatering 
under den tid som gäller för näringsidkarens skyldighet att uppdatera 
det digitala innehållet eller den digitala tjänsten. 

Förslagen hänger samman med vad Lagrådet i det följande föreslår 

beträffande preskription. 

I de två fallen av fortlöpande felansvar (andra och tredje stycket i 

Lagrådets förslag) är att märka, att en näringsidkares ansvar kan i 

långa avtalsförhållanden komma att avse fel som har uppstått för 

länge sedan, eftersom konsumenten inte har någon reklamations-

skyldighet. I stället gäller enligt 9 kap. 10 § en preskriptionstid på två 

månader räknat från utgången av tidsperioden. Detta föranleder två 

särskilda frågor (som knappast får någon praktisk betydelse i de två 

motsvarande fall som regleras i 4 kap. 14 §, eftersom konsumenten 

där måste bevaka sin rätt till påföljd genom att reklamera). 

Den första frågan avser hur en tillhandahållandeperiod är att 

bestämma. Det är enligt Lagrådets mening naturligt att se det så att 

en avtalsenlig förlängning ska anses som en ny period. Avtalet kan 

emellertid vara konstruerat på det sättet, att det löper tills vidare med 

en viss uppsägningsrätt för konsumenten. Möjligen kan man då 

betrakta uppsägningstiden som en period i bestämmelsernas 

mening. Problemet med det är att då blir endast periodens längd 

fixerad, inte den exakta tidpunkten för början eller det slut som utgör 

startpunkten för preskriptionstiden. Ska uppsägningstiden tillmätas 

relevans synes man böra ha att förlägga tidsperioden så att den ska 



38 

 

 

 

anses ha löpt ut två månader innan det preskriptionsavbrytande 

kravet framställdes. 

Den andra frågan gäller huruvida ett uppkommet felansvar kan 

begränsas tidsmässigt genom att det faller enligt avtalsrättsliga 

regler. I linje med vad som i allmänhet gäller för tvingande bestäm-

melser av det ifrågavarande slaget bör det då stå konsumenten fritt 

att avstå från rätt till felpåföljd. I princip bör så kunna ske också 

konkludent. Enbart ett fortsatt användande utan att felet påtalas bör 

dock enligt Lagrådets mening i regel inte ges innebörden av ett 

konkludent avstående. Men tillkommande omständigheter kan 

påverka bedömningen 

Till närmare ledning för rättstillämpningen efterlyser Lagrådet en viss 

redogörelse i författningskommentaren rörande de aktuella frågorna. 

Särskilt bör hur man ska se på vad som är en tillhandahållande-

period belysas. 

9 kap. 8 § 

Det finns ett behov av klargörande på motsvarande sätt som 

beträffande 4 kap. 17 §. Lagrådet ifrågasätter också här – liksom 

beträffande flera andra regler – varför regeln rörande periodiskt 

tillhandahållande inte är lika för varor med digitala delar och digitala 

prestationer. 

9 kap. 10 § 

I paragrafens andra stycke finns en preskriptionsregel vars innebörd 

har samband med 9 kap. 7 §.  

Beträffande den situation som regleras i 9 kap. 7 § första stycket 

första meningen i det remitterade förslaget är att märka, att den av 

regeringen föreslagna preskriptionsregeln leder till att ett ursprungligt 

fel som upptäcks efter treårstiden men innan preskriptionstiden har 
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löpt ut inte får göras gällande. Det beror på att uppdagandet enligt 

det remitterade förslaget är en förutsättning för felansvar. Felet ska 

ha ”visat sig”. Ordningen kan leda till en typiskt sett onödig tvist 

beträffande när ett fel först var märkbart (har visat sig), fastän det är 

klart att fråga är om ett ursprungligt fel. Detta undviks om Lagrådets 

förslag beträffande 9 kap. 7 § godtas och preskriptionsbestämmelsen 

formuleras efter mönster av gällande lag och vad Lagrådet föreslår 

avseende 5 kap. 2 §. 

När det gäller de situationer som avses 9 kap. 7 § första stycket 

andra meningen respektive andra stycket i det remitterade förslaget 

(andra och tredje styckena enligt Lagrådets förslag) är utgångs-

punkten en annan, eftersom feldömningen här inte knyts till en viss 

tidpunkt utan till en viss tidsperiod. På den ordningen som regeringen 

här föreslår har Lagrådet ingen annan synpunkt än att dessa 

situationer bör redaktionellt åtskiljas från det fall att felbedömningen 

är kopplad till en tidpunkt (dvs. den situation som avses i 9 kap. 7 § 

första stycket enligt Lagrådets förslag). 

Det anförda föranleder Lagrådet att föreslå att 9 kap. 10 § andra 

stycket får följande lydelse. 

   Ett krav med anledning av ett sådant fel som avses i 7 § första 
stycket preskriberas om det inte framställs inom tre år från 
tillhandahållandet. Ett krav med anledning av ett sådant fel som avses i 
7 § andra och tredje styckena preskriberas om det inte framställs inom 
två månader från utgången av tidsperioden för näringsidkarens 
felansvar eller inom den längre tid som parterna har avtalat. 

Frågan vad som menas med en tidsperiod har behandlats i 

anslutning till 9 kap. 7 §. Problematiken hade kunnat lösas genom  

att låta fel av det aktuella slaget preskriberas viss tid efter felets 

uppkomst, exempelvis tre år. Ett alternativ skulle kunna vara en 

kortare frist räknat från det att felet visar sig, men då rör det sig i 

realiteten om en reklamationsregel. Lagrådet inser att digitaldirektivet 

medför begränsningar i aktuellt hänseende, men i den fortsatta 
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beredningen bör ändå prövas om det finns möjligheter att åstad-

komma en klarare och mer lättillämpad ordning.  

Lagrådet konstaterar att ett undantag svarande mot 5 kap. 2 § tredje 

stycket saknas i paragrafen. Huruvida den skillnaden är motiverad 

bör övervägas i det fortsatta beredningsarbetet. 

9 kap. 11 § 

Bisatsen i första stycket första meningen bör inledas med orden ”om 

åtgärden är möjlig och kan vidtas” (jfr beträffande 5 kap. 4 §). 

9 kap. 12 § 

Lagrådet hänvisar till vad som anförs i anslutning till 5 kap. 8 § 

(beträffande första stycket), 5 kap. 10 § (beträffande andra stycket) 

och 5 kap. 11 § (beträffande tredje stycket). 

9 kap. 18 § 

I paragrafen finns bestämmelser om formerna för näringsidkarens 

återbetalning efter det att avtalet har hävts. Paragrafen svarar mot 

direktivkraven. Regleringen skiljer sig från vad som föreskrivs 

beträffande köp av vara, vilket kommenteras i anslutning till               

8 kap. 2 §. 

Enligt andra stycket ska näringsidkaren använda samma betalnings-

sätt som konsumenten använde, om inte konsumenten uttryckligen 

går med på något annat. Det framgår varken av lagtexten eller 

författningskommentaren ifall en återbetalning som sker på något 

annat betalningssätt likväl verkar befriande, eller om näringsidkaren 

måste betala en gång till. För att en skyldighet att betala en gång till 

ska vara verksam måste näringsidkaren vara förhindrad att kvitta 

med det återkrav, som föreligger om den felaktigt genomförda 

betalningen inte verkar befriande. Vad som gäller bör klargöras. 
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9 kap. 19 § 

Paragrafen ger en konsument viss rätt att säga upp ett varaktigt  

avtal vid ändring av ett digitalt innehåll eller en digital tjänst. En 

uppsägningsrätt säger inte något om till vilken tidpunkt en 

uppsägning får ske. Det står visserligen klart att det i förevarande   

fall är tänkt att konsumenten ska ha rätt att säga upp avtalet till 

omedelbart upphörande, men detta bör tydligt framgå av lagtexten. 

Enligt andra stycket tredje meningen ska konsumentens uppsägning 

ske senast 30 dagar från det att konsumenten på visst sätt tog emot 

information om ändringen eller från det att ändringen genomfördes. 

Av författningskommentaren framgår att den senaste tidpunkten är 

startpunkt för fristen. Också det bör framgå av lagtexten. 

Angivna förhållanden föranleder Lagrådet att föreslå att andra 

stycket i paragrafen får följande lydelse. 

   Om ändringen försämrar konsumentens tillgång till eller användning 
av det digitala innehållet eller den digitala tjänsten i mer än endast 
obetydlig utsträckning, har konsumenten rätt att säga upp avtalet till 
omedelbart upphörande. Det gäller dock inte om konsumenten har 
möjlighet att utan extra kostnad behålla det digitala innehållet eller den 
digitala tjänsten utan ändring och i felfritt skick. Uppsägning ska ske 
senast 30 dagar från det att konsumenten tog emot information enligt 
20 § eller från det att ändringen genomfördes, om det skedde senare. 
Vid uppsägningen tillämpas 15–18 §§. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 


