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Ändringar i konsumentskyddslagstiftningen fr.o.m. 13 juni 2014 

Den 13 juni 2014 träder nya lagar i kraft på konsumentskyddsområdet. 
Lagändringarna berör företag som säljer varor eller tjänster till konsumeter, 
särskilt på distans eller utanför affärslokaler, t.ex. över internet. Ändringar 
kommer att ske i bl.a. distans- och hemförsäljningslagen (som byter namn till 
”lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”), marknadsföringslagen 
och konsumentköplagen. Ändringarna görs för att införliva direktiv 
2011/83/EU om konsumenträttigheter, som innebär att samma konsument-
skyddsregler ska gälla i hela EU. 

Lagändringarna innebär att företag som säljer varor eller tjänster till konsu-
menter bör se över sina allmänna köpvillkor och rutiner för att lämna 
information. 

 

Ökad informationsskyldighet 

De näringsidkare som träffas av distans- och hemförsäljningslagen (nya ”lag 
om distansavtal och avtal utanför affärslokaler”), t.ex. företag som bedriver 
webbhandel eller telefonförsäljning, ges en ökad informationsskyldighet. Sådan 
information som idag är tillåtet att lämna efter köpets genomförande måste istället 
lämnas före köpet. Detta gäller exempelvis vilka betalningssätt som godtas, om det 
finns några begränsningar för leveransen samt information som måste lämnas 
angående ångerrätten (se nedan). Vidare måste näringsidkaren särskilt 
uppmärksamma konsumenten på den viktigaste informationen, t.ex. om varans 
egenskaper, priset och uppsägningsvillkor. Näringsidkaren måste också se till att 
konsumenten i samband med beställningen uttryckligen medger att beställningen är 
förenad med betalningsskyldighet. Extra höga krav kommer att gälla när avtal ingås 
via näringsidkarens webbplats och vid köp av digitalt innehåll (t.ex. appar, spel och 
musik). 

Även näringsidkare som bedriver sedvanlig butikshandel ges en ökad 
informationsskyldighet genom en ny bestämmelse i marknadsföringslagen. 
Informationen ska lämnas till den specifika konsumenten innan denne blir bunden av 
avtalet, d.v.s. exempelvis när konsumenten står i begrepp att genomföra ett köp.  

Förändringar av ångerrätten  

Det införs flera ändringar i lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 
avseende ångerrätten. Ångerrätten blir inte längre beroende av hur konsumenten 
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hanterat varan (enligt nuvarande regler gäller att varan ska returneras i väsentligen 
oförändrat skick). Konsumenten ska enligt de nya reglerna ersätta näringsidkaren för 
värdeminskning som uppkommit till följd av att konsumenten hanterat varan i större 
utsträckning än som varit nödvändigt, förutsatt att konsumenten fått sådan 
information före avtalets ingående. Dessutom införs fler undantag från ångerrätten. 
Undantagen avser främst situationer där ångerrätt framstår som olämplig med hänsyn 
till varans eller tjänstens natur, t.ex. vissa hygienrelaterade varor. Även villkoren för 
återbetalning av vad konsumenten betalat ändras, exempelvis genom att 
näringsidkaren ska göra återbetalningen inom 14 dagar istället för nuvarande 30 dagar 
och med samma betalningsmetod som konsumenten använde (om denne inte 
samtycker till annan metod). 

Ändringar avseende varor som ska levereras 

Den nuvarande bestämmelsen i konsumentköplagen om att varan ska avlämnas 
inom skälig tid ersätts med en bestämmelse om att varan ska avlämnas utan onödigt 
dröjsmål och senast 30 dagar efter det att avtalet ingicks, om inte annat särskilt 
avtalas. Köparens omedelbara hävningsrätt utökas. Den kommer att omfatta även 
situationer där köparen innan avtalet ingicks förklarade att leverans senast en viss 
sista dag är av avgörande betydelse. 

Sanktioner (påföljder) m.m. 

De nya bestämmelserna kommer att kopplas till olika påföljder för de näringsidkare 
som brister i att följa dem. Exempelvis kan underlåtenhet att lämna rätt information, 
på rätt sätt, resultera i att näringsidkaren inte får göra vissa villkor gällande gentemot 
konsumenten. En näringsidkare som inte fullföljer sin informationsskyldighet kan 
också anses agera otillbörligt och därför drabbas av sanktioner enligt marknads-
föringslagen, såsom förbud och ålägganden vid vite, marknadsstörningsavgift och 
skadestånd.  

 

Vänligen notera att redogörelsen ovan inte är avsedd att betraktas som rådgivning, utan som 
generell information. 

Om du har frågor rörande lagändringarna och dess konsekvenser är du välkommen att kontakta 
Karin Cederlund, karin.cederlund@sandart.se, 070 270 67 80, eller Karin Ahlstedt, 
karin.ahlstedt@sandart.se, 070 230 40 92. 
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