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LAGRÅDET                               

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-10-27 

 

Närvarande:  f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, justitierådet 

Nina Pripp och regeringsrådet Göran Schäder. 

 

Enligt en lagrådsremiss den 25 september 2003 (Jordbruksdeparte-

mentet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över för-

slag till ny prisinformationslag. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av ämnessakkunniga  

Marie-Jeanette Axélius. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

2 – 5 §§ 

 

Prisinformationslagen har sin grund i prismärkningsdirektivet som 

ställer krav på prisinformation när näringsidkare erbjuder konsumen-

ter varor. I 3 § i det remitterade förslaget föreskrivs att lagen inte 

gäller vid försäljning på auktion eller vid auktionsliknande förfaran-

den. Som också föredraganden i Lagrådet påpekat medger emeller-

tid inte direktivet att undantag görs för försäljning av varor vid auk-

tionsliknande förfaranden, varför undantaget i denna del behöver 

formuleras om. För att vara förenligt med direktivet bör undantaget 

begränsas att gälla andra produkter än varor. Under föredragningen 

har vidare upplysts att avsikten är att undantaget i paragrafen endast 

skall gälla den produkt som säljs och inte den tjänst som auktionsför-

rättaren eller annan förmedlar i anslutning till själva försäljningen och 
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som ersätts särskilt, t.ex.  genom inropsavgifter eller courtage. För att 

denna avgränsning skall komma till klarare uttryck förordar Lagrådet 

att lagtexten även i denna del formuleras om något. Sammantaget 

kan texten förslagsvis ges följande lydelse: ”Lagen gäller inte produk-

ter som försäljs på auktion. Inte heller gäller lagen andra produkter 

än varor som försäljs vid auktionsliknande förfaranden.” 

 

I 5 §  i det remitterade förslaget ges definitioner av vissa begrepp som 

förekommer i lagen. Några av dessa finns redan i de inledande para-

graferna. Inte minst mot bakgrund av utformningen av den undan-

tagsbestämmelse som Lagrådet nu förordat torde det underlätta för 

läsaren om innehållet i 5 § togs in redan som en 2 § i lagen med å t-

följande omnumrering så att de i remissen föreslagna 2 - 4 §§ be-

tecknades 3 - 5 §§. 

 

 

 


