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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-01-07 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Torgny Håstad och Sten Heckscher 

samt justitierådet Göran Lambertz. 

 

Telefonförsäljning på premiepensionsområdet 

 

Enligt en lagrådsremiss den 12 december 2013 (Justitiedepartemen-

tet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag 

till lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför 

affärslokaler. 

 

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Danijela Pavic. 

 

Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Förslag till lag om ändring i lagen (2005:59) om distansavtal och  

avtal utanför affärslokaler  

 

3 kap. 1 och 4 a §§ 

 

Mot bakgrund av vad som anförs i remissen om att många konsu-

menter efter påstådda telefonavtal om tjänster rörande premiepen-

sioner hävdar att inget avtal träffats eller att de inte förstått avtalets 
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innebörd, godtar Lagrådet att det för dessa fall införs en bestäm-

melse i distansavtalslagen om att konsumenter inte blir bundna  

förrän de skriftligt accepterat näringsidkarens anbud. Införandet av 

skriftkrav på vissa områden riskerar dock att undergräva kännedo-

men om att muntliga avtal normalt är bindande, och särlösningen i 

förhållande till annan telefonförsäljning framstår på sikt som diskuta-

bel.  

 

Enligt distansavtalslagens nuvarande konstruktion ska näringsidka-

ren i rimlig tid innan ett avtal ingås lämna konsumenten viss informa-

tion. Underlåter näringsidkaren att lämna denna information, kan  

förelägganden utfärdas enligt marknadsföringslagen. Dessutom gäl-

ler att ångerfristen inte börjar löpa förrän konsumenten fått informa-

tionen. I remissen föreslås ingen annan ändring i denna del än att 

informationen ska innehålla upplysning också om skriftkravet och om 

samtliga avtalsvillkor i en handling eller i någon annan läsbar och 

varaktig form.  

 

Lagförslagets syfte, att konsumenterna ska ha noga övervägt anbu-

det och förstått dess innebörd, skulle främjas ytterligare om lämnan-

det av obligatorisk information i föreskriven form blev ett civilrättsligt 

villkor inte bara för ångerfristens start utan även för avtalets tillkomst. 

Det skulle visserligen innebära en avvikelse från lagens allmänna 

uppläggning, men ifrågavarande telefonförsäljning blir ändå special-

reglerad genom förslaget om skriftlig accept. Lagrådet bedömer att 

införandet av en sådan avtalsförutsättning inte skulle strida mot EU-

rätten i direktiv 2002/65/EG. Även där anges att informationen ska 

lämnas före avtalets ingående (artikel 5.1), och medlemsstaterna ska 

enligt artikel 11 föreskriva lämpliga påföljder för näringsidkaren då 

denne inte följer nationella bestämmelser som har antagits i enlighet 

med direktivet. Bestämmelsen i artikel 6.1 – att ångerfristen ska börja 

löpa den dag då konsumenten erhåller informationen och avtalsvill-
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koren ifall denna tidpunkt är senare än tidpunkten för avtalets ingå-

ende – torde inte hindra en medlemsstat att göra överlämnandet av 

informationen och avtalsvillkoren till ett villkor för tillkomsten av ett 

avtal. Frågan borde övervägas i detta ärende eller vid en fortsatt 

översyn av lagen. 

 

Formkravet föreslås gälla vid telefonförsäljning av en förvaltnings- 

eller rådgivningstjänst. Med detta förstås enligt remissen (s. 12 f. och 

19) inte rådgivning till en obestämd krets av personer, t.ex. via 

massmedierna, utan endast individuell rådgivning. Det sägs dock att 

kravet på att en tjänst ska bedömas som individuellt utformad inte 

bör ställas alltför högt. Det avgörande sägs böra vara om informa-

tionen för konsumenter framstår som att den är av individuell karak-

tär och alltså syftar till att lämna rekommendationer och handlings-

alternativ som är utformade efter kundens behov, riskprofil och förut-

sättningar.  

 

Begreppet rådgivning syftar normalt inte enbart på råd som är indivi-

duellt anpassade. I varje fall omfattas naturligen råd som ges till en 

mindre krets av begreppet. Detta talar mot en så snäv avgränsning 

som anges i remissen. Mot det talar också den omständigheten att 

avgränsningen är till konsumentens nackdel utan att direkt kunna 

utläsas av lagtexten. Även från ändamålssynpunkt kan det diskuteras 

om avgränsningen är välmotiverad. Lagrådet förordar därför att råd-

givningsbegreppet ges ett något vidare innehåll än som synes avsett. 

 

 

 

 

 

  

 


