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Sammanfattning 
Denna uppsats behandlar den distanshandel som livsmedelsbutiker erbjuder 
sina kunder. Via Internet, fax, ordertelefon eller e-post, kan en kund beställa 
varor, vilka levereras hem till honom eller henne. För framställningens skull 
används i uppsatsen benämningen ”distanshandel med livsmedel” för denna 
handel. En mer korrekt benämning vore egentligen ”distanshandel med 
livsmedel samt andra varor som kan ingå i ett köp i en livsmedelsbutik”.  
 
Uppsatsens omfång är begränsat såtillvida, att enbart distanshandeln mellan 
livsmedelsbutiker och konsumenter utreds. Den lagstiftning som således är 
föremål för uppsatsen är distansavtalslagen och konsumentköplagen, vilka 
kompletterar varandra. I uppsatsen behandlas dessa två lagar dels utifrån ett 
allmänt perspektiv, dels utifrån just distanshandeln med livsmedel. 
Uppsatsen behandlar ett antal frågeställningar, men den ger inte i alla 
avseenden svar på dessa, vilket inte heller är syftet med uppsatsen. Att inga 
direkta svar ges är en följd av att distansavtalslagen i väsentlig omfattning är 
obehandlad i doktrin samt att det saknas vägledande praxis på området. På 
samma sätt förhåller det sig med samspelet mellan distansavtalslagen och 
konsumentköplagen. Uppsatsen kan därför ses som en bas att utgå ifrån för 
att diskutera och kanske till och med utveckla vissa delar av 
distansavtalslagen samt samspelet mellan denna lag och 
konsumentköplagen. Uppsatsen har ett upplägg som är strukturerat utifrån 
tre problemområden enligt följande:  
 
A. Distanshandeln med livsmedel utgör ett distansavtal enligt 1§ DaL, vilket 
är en förutsättning för att distansavtalslagen skall vara tillämplig. Vid 
tillämpningen av distansavtalslagen måste undantagen i denna beaktas. 
Särskilt ett undantag är tillämpligt på distanshandeln med livsmedel, 
nämligen undantaget i 6§ DaL. Detta gäller för distansavtal ”om försäljning 
av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning”. Vad 
som omfattas av undantaget är oklart. En följd av undantaget är att 
ångerrätten i distansavtalslagen är tillämplig bara för de varor som inte 
berörs av detta. Köpet måste därför delas upp om det i detta ingår varor som 
undantaget inte är tillämpligt på. Uppsatsen behandlar lagens tillämplighet 
samt undantagets innebörd, omfattning och betydelse för distanshandeln 
med livsmedel.  
 
B. Den 21§ i distansavtalslagen reglerar näringsidkarens skyldighet att 
fullgöra köpet. Bestämmelser om näringsidkarens skyldighet i detta 
avseende finns även i konsumentköplagen. Om köpet inte fullgörs kan 
konsumenten häva avtalet enligt både distansavtalslagen och 
konsumentköplagen. Frågan är om en uppdelning skall ske mellan 
tillämpningen av respektive lag och, om så är fallet, hur denna uppdelning i 
så fall skall struktureras. Uppsatsen behandlar dels regleringen i respektive 
lag, dels regelkollisionen och följderna av denna.  



C. Enligt distansavtalslagen har konsumenten rätt att ångra ett köp såvida 
detta inte omfattas av något undantag i lagen, till exempel 6§ DaL enligt 
ovan. Vidare har konsumenten rätt att avbeställa ett köp enligt 
konsumentköplagen. I uppsatsen behandlas dels vad som gäller enligt 
regleringen i respektive lag, dels vilka följder dessa regleringar får. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den utveckling, som skett under senare år av informationstekniken (IT), har 
skapat nya möjligheter för såväl privatpersoner som företag, att sköta vissa 
ärenden hemifrån respektive från kontoret. Denna uppsats behandlar en av 
alla dessa möjligheter att utnyttja den moderna tekniken. Föremålet för 
uppsatsen är den distanshandel som livsmedelsbutiker erbjuder sina kunder. 
Livsmedelsbutikerna startade med denna distanshandel redan i mitten av 90-
talet och sedan dess har den fått en varierad genomslagskraft i landets olika 
delar.  
 
Den form av distanshandel, mellan en livsmedelsbutik och en kund, som gör 
mest skäl för namnet är den så kallade Internethandeln. Denna fungerar som 
så, att kunden på butikens hemsida klickar på de varor han eller hon önskar 
köpa, vilka sedan förpassas till en digital varukorg. Utöver Internethandeln 
finns det även andra möjligheter att handla varor på distans. Vissa butiker 
erbjuder sina kunder att skicka sin beställning via e-post eller fax, andra tar 
emot beställning via ordertelefon. När kunden utnyttjar någon av dessa tre 
senare möjligheter att beställa varor, så har han eller hon normalt inte 
tillgång till någon varuinformation före köpet varför beställningen kan 
liknas vid en normal inköpslista. I uppsatsen behandlar jag samtliga former 
av denna distanshandel som en helhet, vilket sker under beteckningen 
”distanshandel med livsmedel”1. Sett utifrån syftet med uppsatsen samt 
utifrån frågeställningarna i denna aktualiseras nämligen samma problem och 
frågor vid dessa olika former av distanshandel. 
 
I och med utvecklingen av distanshandel generellt sett (alltså inte bara 
distanshandel med livsmedel) har fördelarna och nackdelarna med denna 
handel diskuterats i olika sammanhang. Exempel på fördelar som framförts 
är följande: kunden får fördelen att kunna jämföra priser samt att ta del av 
ett större och mer lättillgängligt utbud, det är enkelt och det går snabbt att 
ingå avtal, den som till följd av exempelvis rörelsehinder eller dåliga 
kommunikationer har svårt att uppsöka fasta butiker har möjlighet att handla 
själv.2 Exempel på nackdelar som i sin tur framförts är: att den direkta 
kontakten med näringsidkaren bortfaller vilket gör att kunden inte kan ställa 
frågor angående produkterna och avtalsvillkoren, att kunden inte kan 
undersöka varan före köpet, att kunden av misstag kan göra en beställning 
genom att klicka på musen, att ovana användare kan uppfatta det som om 

                                                 
1 Se vidare under kapitel 1.3 angående den valda beteckningen. 
2 Prop. 1999/2000:89 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. 
Sid. 13. 
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delar av avtalssituationen innehåller vissa överraskningsmoment vilket kan 
leda till förhastade eller oövervägda köp.3
 
Oavsett om distanshandel generellt sett är till fördel eller till nackdel för 
kunderna så är denna handel en realitet. Min avsikt är att i uppsatsen 
närmare utreda just distanshandeln med livsmedel utifrån vissa 
frågeställningar som jag strax skall redogöra för. Innan jag gör detta vill jag 
dock påtala för läsaren en viktig begränsning som jag har gjort av 
uppsatsens omfång, eftersom den är väsentlig för syftet med uppsatsen och 
för mina frågeställningar. Begränsningen ligger i att jag har valt att enbart 
utreda den distanshandel med livsmedel som sker mellan livsmedelsbutiker 
och konsumenter. Följaktligen utreder jag distanshandeln med utgångspunkt 
i den relevanta konsumenträttsliga lagstiftningen (se kapitel 1.2). Detta 
innebär inte att jag enbart ser på distanshandeln ur konsumentens 
perspektiv, utan även näringsidkarens intressen kommer att framgå i min 
utredning. Den främsta anledningen till att jag har valt att inrikta uppsatsen 
på distanshandeln med just konsumenter är att det på senare tid har 
uppkommit ett ökat intresse från landets kommuner för denna form av 
handel. Kommunerna strävar nämligen efter att omfördela sina resurser så 
att dessa utnyttjas på det effektivaste sättet.4 Detta kan ske genom att 
kommunerna ägnar sig åt den ”renodlade” hemtjänsten, medan 
privatpersonerna själva får anlita näringsidkare som skall sköta exempelvis 
dagligvaruhandel, städning eller tvättning.5 Detta leder troligtvis till att 
distanshandeln med livsmedel kommer att öka i omfång samt 
vidareutvecklas. Av denna anledning anser jag att det är av juridiskt intresse 
att närmare utreda vissa frågor som kan aktualiseras vid distanshandel 
mellan livsmedelsbutiker och konsumenter. 
 

                                                 
3 SOU 1999:106 Konsumenterna och IT – en utredning om datorer, handel och 
marknadsföring. Sid. 46f.  Prop. 1999/00:89 sid.13. Christina Hultmark ifrågasätter det 
korrekta i den kritik som framförts angående nackdelarna med distanshandel. Hon påstår 
vidare att det är en vanföreställning att konsumenter är mer skyddsvärda vid Internethandel 
än vid vanlig butikshandel. Hultmark, Christina. Ny distansavtalslag. JT 2000-01:1 sid. 
58ff. Även Paulina Dejmek ifrågasätter det korrekta i att riskfördelningen i 
distansavtalslagen är så uppbenbart till nackdel för näringsidkaren, vilket är en följd av 
konsumentskyddstänkandet vid distanshandel. Dejmek, Paulina. Distansavtalsdirektivet ger 
en ny svensk lag: distansavtalslagen. Europarättslig tidskrift 2000:2 sid. 257.   
4 Min källa till detta är den diskussion som förts i dagspressen angående den kärva 
ekonomin i flera kommuner. Jag är dessutom själv yrkesverksam inom distanshandeln med 
livsmedel och har därför märkt ett intresse från kommunernas sida att utnyttja denna form 
av handel.  
5 Här vill jag tillägga att även om det är kommunen som vill utnyttja tjänsten, genom att få 
privatpersonerna att själva handla på distans, så är det de sistnämnda som köper tjänsten. 
Privatpersonerna står alltså som köpare av både varorna och tjänsten. Givetvis finns det 
andra möjliga lösningar, till exempel att kommunen står som köpare av själva tjänsten. I 
uppsatsen behandlas dock distanshandeln med livsmedel ur ett konsumenträttsligt 
perspektiv.  
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1.2 Syfte samt frågeställningar 

Från rättslig synpunkt skiljer sig inte distanshandeln med livsmedel från 
annan handel. Konsumentköplagens regler gäller på samma sätt som om 
varan köps direkt i en butik.6 Konsumentköplagen är dock en tidigare 
företeelse än distanshandeln med livsmedel. Detta kan medföra vissa 
oklarheter vid tillämpningen av konsumentköplagen. Mitt syfte med den del 
av uppsatsen som behandlar just konsumentköplagen är att se närmare på 
vilka oklarheter som faktiskt kan förekomma och hur dessa eventuellt kan 
lösas. 
 
Utvecklingen av IT samt framväxten av distanshandel generellt sett har lett 
till att nya lagar har stiftats. Den nya lagstiftning som är aktuell att utreda i 
anknytning till distanshandeln med livsmedel är distansavtalslagen7 som 
bygger på ett EG-direktiv (97/7/EG)8, distansavtalsdirektivet. Denna lag är 
endast tillämplig på köp mellan näringsidkare och konsumenter och den är 
tvingande till konsumentens förmån. Avsikten med lagen är att skydda 
konsumenten då denne handlar varor på distans9. Detta sker genom att lagen 
i huvudsak är inriktad på regleringen av två företeelser. För det första skall 
näringsidkaren vid marknadsföring av sin distanshandel samt efter det att ett 
köp har ingåtts på distans ge viss specificerad information till konsumenten. 
För det andra tillförsäkras konsumenten ett visst skydd genom att han eller 
hon under vissa förhållanden ges rätt att ångra ett ingånget distansavtal10 
(det vill säga ett köp som har ingåtts på distans), vilket avser att motverka 
effekterna av exempelvis förhastade köp. Från informationsskyldigheten 
och ångerrätten görs vissa undantag, varav särskilt ett är tillämpligt på 
distanshandeln med livsmedel (se 6§ DaL). Min uppsats syftar bland annat 
till att närmare utreda distansavtalslagens tillämplighet på distanshandeln 
med livsmedel.  
 
Både konsumentköplagen och distansavtalslagen utreds alltså i uppsatsen. 
Vid tillämpningen av de två lagarna kolliderar i vissa avseenden dessa med 
varandra. Uppsatsens syfte är även att närmare redogöra för ett par av dessa 
kollisioner, vilket jag strax utvecklar närmare. 
 
Varken i doktrin eller i praxis har just distanshandeln med livsmedel varit 
föremål för någon diskussion respektive prövning. Inte heller i förarbetena 
till distansavtalslagen ges några klara riktlinjer angående vad som gäller för 
just distanshandeln med livsmedel. På grund av detta anser jag att det är av 
intresse att utifrån vissa frågeställningar närmare utreda vad som juridiskt 
sett gäller för distanshandeln med livsmedel. Med detta som utgångspunkt 
har jag ställt upp följande frågeställningar: 

                                                 
6 SOU 1999:106 sid. 46 och 69. 
7 Lag (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal 
8 Directive on the Protection of Consumers in respect of Distance Contracts 
9 Distansavtalslagen behandlar även köp via hemförsäljning vilket tidigare var reglerat i 
hemförsäljningslagen (1981:1361). Detta faller dock utanför uppsatsens omfång. 
10 Se angående begreppet distansavtal i kapitel 3.1. 
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A. Är distansavtalslagen tillämplig på distanshandeln med livsmedel 
och, om så är fallet, i vilken utsträckning? För att svara på dessa två 
frågor behöver jag utreda två saker; dels om distanshandeln med 
livsmedel utgör ett distansavtal enligt 1 § DaL, dels vad som faller in 
under undantaget i 6§ DaL avseende uttrycket ”livsmedel och andra 
varor för ett hushålls löpande förbrukning”. Hur påverkar detta 
undantag distanshandeln med livsmedel? 

 
B. Undantaget i 6§ DaL berör inte tillämpningen av hela 

distansavtalslagen. Trots undantaget skall näringsidkaren vid 
marknadsföring som syftar till att ingå distansavtal ge konsumenten 
viss enligt 9§ DaL specificerad information. Vidare berörs 21§ DaL, 
angående näringsidkarens fullgörelse av sin prestation, inte av 
undantaget i 6§ DaL. Vad behandlas mer specifikt i dessa två 
bestämmelser? Regler om köpets fullgörelse finns även i 
konsumentköplagen. Hur behandlas näringsidkarens fullgörelse där 
och uppstår det några speciella problem med regleringen i 
konsumentköplagen vid distanshandel med livsmedel? Reglerna om 
köpets fullgörelse i distansavtalslagen och konsumentköplagen 
kolliderar med varandra. Har denna regelkollision någon betydelse? 
Om näringsidkaren inte fullgör sin prestation så kan konsumenten 
häva köpet enligt både distansavtalslagen och konsumentköplagen. 
Hur regleras hävningen i respektive lag? Även reglerna om hävning 
av köpet enligt respektive lag kolliderar med varandra. Har denna 
regelkollision någon betydelse? Skall konsumenten enligt någon av 
lagarna då han eller hon häver köpet fortfarande betala den plock- 
och transportavgift som denne betalar för att få varorna levererade 
hem till sig? Om så är fallet, vad händer i så fall med plock- och 
transportavgiften om konsumenten enbart häver köpet till en viss 
del? Vem skall enligt konsumentköplagen betala för återtransporten 
av varorna när dessa blivit levererade före det att köpet hävs? 

 
C. Vissa varor som en konsument kan köpa via distanshandeln med 

livsmedel faller inte in under undantaget i 6§ DaL. För dessa varor 
gäller hela distansavtalslagen. Två av lagens regleringar är särskilt 
intressanta att närmare utreda utifrån mitt i uppsatsen valda 
perspektiv. Dessa är näringsidkarens informationsskyldighet efter 
det att ett distansavtal har ingåtts samt konsumentens ångerrätt. Hur 
regleras detta i distansavtalslagen? Ångerrätten kan jämföras med 
avbeställningsrätten i konsumentköplagen. Hur regleras 
avbeställningsrätten i konsumentköplagen? Vad händer med plock- 
och transportavgiften när konsumenten ångrar respektive avbeställer 
köpet? Vem skall betala för transportkostnaden för att föra tillbaka 
varan/varorna till butiken när konsumenten ångrar köpet enligt 
distansavtalslagen? När konsumenten ångrar ett köp innebär detta att 
han eller hon har varan i sin vård. När konsumenten avbeställer ett 
köp enligt konsumentköplagen har han eller hon däremot inte varan i 
sin vård, vilket däremot är fallet när konsumenten häver köpet enligt 
samma lag. När konsumenten ångrar eller häver köpet har 
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konsumenten en plikt att hålla varan i ”väsentligen oförändrat 
skick”. Vad innebär detta uttryck enligt respektive lag? 

 

1.3 Avgränsningar 

Som nämnts ovan omfattar uppsatsen enbart en utredning av sådan 
distanshandel med livsmedel som sker mellan en näringsidkare 
(livsmedelsbutik) och en konsument. Mitt syfte är inte att göra en 
fullständig utredning av denna distanshandel, utan jag har valt att behandla 
vissa frågeställningar. Avgränsningen framgår av frågeställningarna ovan. 
Även andra frågor än de jag har valt att behandla, kan i och för sig bli 
aktuella vid distanshandel med livsmedel. Exempelvis kan det röra sig om 
frågor angående avtalsslut via de olika medier som används eller vad som 
händer om konsumenten inte kan betala för varorna när dessa levereras. 
 
Motiveringen till att jag har valt att utreda distanshandeln med livsmedel 
utifrån just de frågeställningar jag har formulerat enligt ovan är följande. Jag 
är själv med och driver ett företag som arbetar med distanshandel med 
livsmedel. Att problem kan uppstå vid denna distanshandel är jag medveten 
om, men ännu har det inte funnits någon anledning för mig att närmare 
fundera över tillämpningen av konsumentköplagen och speciellt inte av 
distansavtalslagen. Min erfarenhet säger mig att de näringsidkare som 
arbetar inom detta område i stor utsträckning inte är medvetna om de 
problem som kan uppstå. Jag har därför själv funderat över vilka problem 
som kan uppstå vid distanshandel med livsmedel11 och utifrån detta 
formulerat mina frågeställningar.  
 
I uppsatsen använder jag mig av begreppet ”distanshandel med livsmedel”. 
Detta gör jag för att skilja ut denna specifika distanshandel från 
distanshandel generellt sett (all distanshandel). Begreppet använder jag mig 
speciellt av när jag ställer just denna handel i relation till egna exempel och 
egna kommentarer. Vad som är viktigt att tänka på när läsaren tar del av 
uppsatsen är att jag inte med begreppet avser enbart distanshandel med just 
livsmedel, utan även med andra varor som kan ingå i ett köp i en 
livsmedelsbutik. Det korrekta begreppet hade egentligen varit just 
”distanshandel med livsmedel samt andra varor som kan ingå i ett köp i en 
livsmedelsbutik”. Detta begrepp hade dock blivit för omständligt att 
använda genomgående i uppsatsen. Att jag istället har valt begreppet 
distanshandel med livsmedel är en följd av att livsmedlet i de flesta fall 
utgör det primära i konsumentens köp. Meningen är alltså inte att det på 
något sätt skall uppfattas som om jag har gjort en avgränsning av min 
uppsats i syfte att enbart utreda distanshandel med just livsmedel.  
 
 

                                                 
11 Se vidare i kapitel 2.2. 
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1.4 Metod och material 

Distansavtalslagen är en relativt ny lag och den är generellt sett inte 
speciellt utredd i förarbetena eller behandlad i doktrin. Detta gör att just 
distanshandeln med livsmedel är än mindre utredd respektive behandlad. 
Vidare finns det ingen vägledande praxis. I Allmänna reklamationsnämnden 
har distansavtalslagen varit föremål för några avgöranden. Tre ärenden är av 
intresse för min utredning. Ett ärende (ARN 2002-2164) rör betydelsen av 
väsentligen oförändrat skick i 17§ DaL och ett annat ärende (ARN 2000-
7590) möjligheten för konsumenten att använda sig av ångerrätten trots att 
han eller hon inte löst ut den avtalade varan (15§ DaL). Det tredje och sista 
ärendet rör lagens tillämplighet samt rätten att ångra ett köp (ARN 2002-
2411).  
 
Följden av bristen på källmaterial angående distansavtalslagen är att jag i 
min utredning i stor utsträckning varit hänvisad till lagtexten, 
distansavtalsdirektivet, förarbetena samt ett par artiklar (se närmare i 
källförteckningen). Utöver de ”vanliga” förarbetena till distansavtalslagen 
finns även en rapport från det nordiska ministerrådet; ”Nordisk 
implementering av distansavtalsdirektivet – särskilt ur 
konsumentskyddssynpunkt” (Tema Nord 1998:532). Genomförandet av 
distansavtalsdirektivet till nationell lag skedde i ett nära nordiskt samarbete 
där man försökte enas om hur direktivet borde tolkas och hur det lämpligen 
skulle genomföras. Det var i detta arbete som den nämnda rapporten 
användes.12 I vissa avseenden överensstämmer inte rapporten med 
utformningen av distansavtalslagen och därför har jag endast i begränsad 
utsträckning använt mig av denna.  
 
Den knapphändiga behandlingen av själva distansavtalslagen gör att inte 
heller kollisionerna mellan distansavtalslagens och konsumentköplagens 
regler är utredda eller behandlade. Konsumentköplagen är däremot betydligt 
mer utredd i doktrin och behandlad i praxis. Varken i doktrin eller i praxis 
behandlas dock konsumentköplagen i anknytning till den distanshandel som 
regleras i distansavtalslagen. Detta gör att jag i min utredning varit hänvisad 
till den allmänna behandlingen av konsumentköplagen. Jag har i den del av 
uppsatsen som behandlar konsumentköplagen i första hand använt mig av 
Konsumentköplagen. En kommentar av Johnny Herre samt förarbetena till 
konsumentköplagen. Från den allmänna behandlingen har jag sedan fått dra 
egna paralleller och slutsatser för att få distanshandeln med livsmedel att 
passa in i konsumentköplagen. På liknande sätt har jag arbetat med den 
allmänna behandlingen av distansavtalslagen. Metodmässigt bygger min 
utredning således till en viss del på egna reflektioner och åsikter. Jag vill här 
tillägga att jag givetvis hade hoppats på att hitta mer material som 
behandlade distansavtalslagen än jag verkligen gjorde. En översikt över 
vilka källor som behandlar distansavtalslagen generellt sett finns i Henrik 

                                                 
12 Prop. 1999/2000:89 sid. 12. 
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Bengtssons artikel Elektronisk handel i förhållande till konsumenter på 
sidorna 88-90 (Ny Juridik 2:02). 
 
I departementspromemorian 2003:59 Ny distansavtalslag föreslås att 
distansavtalslagen skall ersättas av en ny distansavtalslag. Den nya lagen 
föreslås träda i kraft den 1 januari 2005.13 Det huvudsakliga syftet med 
förslaget är att genomföra EG-direktivet om distansförsäljning av finansiella 
tjänster till konsumenter. Den nya lagen skall enligt förslaget i stor 
utsträckning bygga på den nuvarande, men en övergripande genomgång har 
gjorts av den senare i syfte att förtydliga och förenkla. Strukturen på 
distansavtalslagen skall enligt förslaget ändras genom att reglerna delas upp 
enligt följande: vissa gemensamma bestämmelser och definitioner ges i 
kapitel ett och fem, kapitel två behandlar konsumentskyddet vid distansavtal 
om varor och icke finansiella tjänster, kapitel tre behandlar distansavtal om 
finansiella tjänster och kapitel fyra behandlar hemförsäljningsavtal.14 
Förslaget medför inga direkt väsentliga skillnader för distanshandeln med 
livsmedel. I utredningen kommer jag att kommentera det nya förslaget, när 
detta är av intresse för distanshandeln med livsmedel.  
 
På uppdrag av regeringen har Konsumentverket genomfört en utvärdering 
av distansavtalslagen, Distansavtalslagen – en utvärdering. I utvärderingen 
framkommer det att lagen är mycket svår att tillämpa och förstå i dess 
nuvarande skick.15 Utvärderingen visar bland annat att bland de frågor som 
uppstår vid tillämpningen av distansavtalslagen så angår en del 
gränsdragningen mellan vilka regler som gäller enligt distansavtalslagen 
respektive konsumentköplagen. Ett exempel på en fråga är vem som skall 
betala returportot vid reklamation enligt konsumentköplagen respektive vid 
utnyttjande av ångerrätten enligt distansavtalslagen.16 I rapporten lämnar 
Konsumentverket vissa förslag på ändringar i distansavtalslagen och dessa 
förslag behandlas i den ovan nyss nämnda departementspromemorian. 
Konsumentverkets förslag behandlar jag i den utsträckning dessa är av 
intresse för distanshandeln med livsmedel.  
 

1.5 Disposition 

 I uppsatsens andra kapitel ges en kort redogörelse för hur distanshandeln 
med livsmedel fungerar, i avsikt att göra läsaren bekant med de former av 
distanshandel med livsmedel som faktiskt förekommer. I anknytning till 
detta argumenterar jag även för att distanshandeln med livsmedel utgör ett 
blandat avtal på vilket konsumentköplagen är tillämplig. Kapitel två kan 
således ses som en bakgrund till de frågeställningar jag har formulerat i 
                                                 
13 Ds. 2003:59 Ny distansavtalslag. Sid. 133. 
14 Ds. 2003:59 sid. 7. 
15 Konsumentverket. Distansavtalslagen – en utvärdering. Sid. 5. 
16 Konsumentverket a.a. Sid. 13. 
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uppsatsen samt i viss utsträckning som en motivering till varför jag har valt 
att fokusera mig på just dessa frågor.  
 
I det tredje kapitlet behandlar jag frågeställningarna under punkten A enligt 
ovan. Detta kapitel berör således i huvudsak vad som avses med begreppet 
distansavtal i 1§ DaL samt vad som omfattas av undantaget i 6§ DaL och 
vilken betydelse detta undantag har för distanshandeln med livsmedel. 
 
Det fjärde kapitlet behandlar näringsidkarens informationsskyldighet vid 
marknadsföring som syftar till distansavtal enligt 9§ DaL. Detta kapitel 
faller in under frågeställningarna under punkten B. 
 
Det femte kapitlet behandlar de resterande frågeställningarna under punkten 
B. I kapitlet redogör jag för näringsidkarens skyldighet att fullgöra köpet 
enligt både distansavtalslagen och konsumentköplagen och vilka följder 
denna skyldighet får för distanshandeln med livsmedel.  
 
I det sjätte kapitlet behandlar jag näringsidkarens informationsskyldighet 
när ett avtal har ingåtts enligt 10§ DaL. Detta kapitel faller in under 
frågeställningarna under punkten C. 
 
Det sjunde kapitlet behandlar de resterande frågeställningarna under 
punkten C. Jag redogör här bland annat för konsumentens ångerrätt enligt 
distansavtalslagen samt för hans eller hennes avbeställningsrätt enligt 
konsumentköplagen. 
 
I det åttonde och sista kapitlet ger jag några avslutande kommentarer 
angående utredningen i uppsatsen. 
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2 Distanshandel med livsmedel 

2.1 Två olika avtal eller ett blandat avtal? 

Innan jag närmare redogör för de olika formerna av distanshandel med 
livsmedel som förekommer vill jag i korthet kommentera den möjligheten 
att denna distanshandel kan uppfattas som bestående av antingen två olika 
avtal eller ett enda blandat avtal. Utfallet har betydelse för vilken lag som är 
tillämplig, konsumentköplagen eller konsumenttjänstlagen alternativt båda 
två. Enligt den först nämnda möjligheten kan distanshandeln uppfattas som 
uppdelad dels i ett köp av varor, dels i ett köp av en tjänst (som omfattar 
hanteringen av varorna i butiken samt transporten ut till konsumenten). Om 
distanshandeln däremot uppfattas som bestående av ett enda blandat avtal så 
ingår både köpet av varorna samt hanteringen och transporten av dessa i 
detta avtal. Om det är frågan om ett blandat avtal så är konsumentköplagen 
inte tillämplig enligt 2§ 2st. KköpL i de fall där avtalet innebär: ”att den 
som skall leverera en vara även skall utföra arbete eller någon annan tjänst, 
om tjänsten utgör den övervägande delen av hans förpliktelse” (jämför med 
2§ 2p. KtjL). 
 
Huruvida distanshandeln med livsmedel består av två olika avtal eller ett 
enda blandat avtal har inte varit föremål för något avgörande och det har 
inte heller diskuterats i doktrin. På samma sätt förhåller det sig med 
distanshandeln med livsmedel i förhållande till 2§ 2st. KköpL. Således 
bygger mitt resonemang nedan till största delen på mina egna åsikter.  
 
Det avgörande för om ett eller flera avtal har ingåtts bör vara följande: ”dels 
om det är vanligt och ändamålsenligt att sluta separata avtal om köp av de 
föremål som kommer till användning, dels hur mycket arbete som krävs i 
förhållande till föremålens värde för att åstadkomma slutresultatet”.17 Även 
om dessa formuleringar inte direkt passar in på distanshandeln med 
livsmedel så är det själva principen som kommer till uttryck här som är det 
viktiga. Trots att konsumenten betalar en avgift (alternativt två separata 
avgifter) för hanteringen och transporten av varorna, anser jag mot 
bakgrund av denna princip att distanshandeln med livsmedel utgör ett enda 
blandat avtal.  Syftet med distanshandeln är nämligen att konsumenten skall 
kunna köpa sina varor på distans och då måste ovillkorligen hanteringen och 
transporten av varorna ingå i köpet, det vill säga dessa ”tjänster” utgör en 
nödvändig del av distanshandeln. Utan hanteringen och transporten av 
varorna faller hela konceptet med distanshandeln.  
 
Eftersom distanshandeln med livsmedel således enligt min åsikt endast 
består av ett enda blandat avtal, så är frågan vilken lag som är tillämplig på 
denna handel (utgör tjänsten den övervägande delen av näringsidkarens 

                                                 
17 Herre, Johnny. Konsumentköplagen. En kommentar. 1999. sid. 86. 
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förpliktelse eller inte enligt 2§ 2st. KköpL?). I Konsumentköplagen. En 
kommentar nämner Johnny Herre vissa exempel på avtal som skall bedömas 
som köp av vara och inte som köp av tjänst. Dessa exempel är följande: 
leverans och installation av tvättmaskin, diskmaskin, spis, kylskåp, TV-
apparat och liknande.18 Själv anser jag att när en konsument köper en vara 
som omfattas av denna exemplifiering så är det själva varan som denne är 
intresserad av i första hand och inte den tillhörande tjänsten (att varan 
levereras och installeras). Näringsidkarens leverans och installation kan 
utföras av flera olika skäl, exempelvis för att hjälpa de kunder som ej har 
egen bil. Tjänsten kan dock ersättas genom kundens egna insatts till 
exempel då denne faktiskt har en bil. Så även om leveransen och 
installationen i vissa fall kan utgöra en viktig del av köpet så är det dock i 
slutändan köpet av varan som är det väsentliga.  
 
De exempel som Johnny Herre nämner enligt ovan påminner inte direkt om 
situationen sådan den ser ut vid distanshandel med livsmedel, men vissa 
likheter finns. Liksom fallet är i de angivna exemplen så är det nämligen 
köpet av varorna som är det väsentliga (utgör den övervägande delen) vid 
distanshandeln med livsmedel. Hanteringen samt transporten av varorna 
utförs enbart för att fullgöra köpet av varorna. Enligt min åsikt bör därför 
vissa paralleller kunna dras mellan exemplifieringen ovan och 
distanshandeln med livsmedel. Detta gör att jag i uppsatsen utgår från att det 
är konsumentköplagen som är tillämplig på distanshandeln med livsmedel 
(se ovan angående 2§ 2st. KköpL jämfört med 2§ 2p. KtjL).  
 

2.2 Hur distanshandeln med livsmedel fungerar 

För att ge en bakgrund till de frågeställningar som jag gjort ovan under 
kapitel 1.2 kommer jag att i detta kapitel ge en kort redogörelse för hur 
distanshandeln med livsmedel faktiskt fungerar samt för vilka problem som 
kan uppstå vid denna distanshandel. I uppsatsens framställning tar jag inte 
utgångspunkt i en speciell livsmedelsbutiks distanshandel, utan jag 
behandlar distanshandeln med livsmedel på en generell nivå. Som jag 
tidigare nämnt är jag själv yrkesverksam inom området, inom ett ICA-
baserat företag, och har därför kunskap i hur vår distanshandel bedrivs, men 
även viss kunskap i hur våra konkurrenter bedriver sin. I uppsatsen, vilket 
givetvis inbegriper detta kapitel, använder jag mig av dessa kunskaper.  
 
Som jag redogjort för i inledningen till uppsatsen så kan konsumenten 
beställa varor från en livsmedelsbutik på ett par olika sätt. Om konsumenten 
beställer varorna via en varukatalog på butikens hemsida, det vill säga via 
Internethandel, så sker detta genom att han eller hon klickar på en vara 
vilken förpassas till en digital varukorg. När konsumenten handlar via 
Internethandeln så har livsmedelsbutiken möjlighet att ge konsumenten 
detaljerad information via hemsidan om till exempel varornas pris, 
innehållsförteckning och storlek, men även annan information exempelvis 
                                                 
18 Herre a.a. sid. 86. 
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om varornas leveranssätt, priset för att handla varor på distans, uppgifter om 
butiken, om hur varorna kan betalas och rent allmänt om vilka regler som 
gäller för distanshandeln. Konsumenten kan även beställa varor via e-post 
eller fax, vilket sker genom att konsumenten sänder in sin inköpslista till 
butiken. En annan möjlighet är att konsumenten ringer in sin beställning till 
en ordertelefon där han eller hon läser upp sin inköpslista. I de tre senare 
fallen har konsumenten inte tillgång till uppgifter om varornas pris, 
innehållsförteckning, storlek, etcetera när han eller hon gör sin beställning. 
Vidare är det även svårare för butiken att ge sådan övrig information till 
konsumenten som jag exemplifierade ovan. I uppsatsens utredning kommer 
det att framgå att butiken skall ge viss information till konsumenten när han 
eller hon handlar varor på distans (enligt 9-10§§ DaL). Exempelvis skall 
information ges om varan, leveranskostnader, sättet för betalning och 
ångerrätten enligt distansavtalslagen.    
 
När konsumenten handlar varor via distanshandeln med livsmedel är det 
meningen att han eller hon skall ange önskat sätt för betalning, vart varorna 
skall levereras, önskad leveransdag och leveranstid, samt uppgifter om sig 
själv såsom exempelvis ett telefonnummer där butiken kan nå honom eller 
henne. När konsumenten handlar via Internethandeln finns det i regel vissa 
uppgifter som konsumenten är tvingad att uppge för att beställningen skall 
kunna skickas iväg. När konsumenten däremot handlar via någon av de 
övriga formerna av distanshandel är det upp till konsumenten själv att ange 
dessa uppgifter. Det finns således en risk att konsumenten till exempel inte 
anger vilken dag han eller hon önskar få varorna levererade eller vid vilken 
tidpunkt den aktuella dagen som konsumenten önskar få varorna levererade. 
Livsmedelsbutikerna har i regel vissa dagar då dessa levererar varor, till 
exempel tisdagar, torsdagar och fredagar. Under dessa dagar finns det vissa 
tidsintervall då konsumenten kan få varorna levererade, till exempel 10.00-
12.00, 14.00-16.00 eller 16.00-18.00. Av självklara skäl är det viktigt att 
konsumenten anger när han eller hon vill ha varorna levererade eftersom det 
är svårt för butiken att veta vilken dag konsumenten vill ha varorna 
levererade eller vid vilken tidpunkt han eller hon är hemma under den 
aktuella dagen. I uppsatsen utreder jag vad som gäller när informationen i 
detta avseende är bristfällig från konsumentens sida.  
 
När konsumenten beställer varor på distans så får han eller hon betala en 
avgift för att få varorna levererade hem till sig. Denna avgift specificeras i 
vissa fall som en kombinerad avgift som omfattar både butikens kostnader 
för hanteringen av varorna samt för att leverera dessa. I andra fall får 
konsumenten betala två separata avgifter som avser dessa kostnader. Jag har 
märkt att konsumenterna, när de överväger om de skall handla sina varor på 
distans, i många fall tycks fokusera sig på om de verkligen vill betala en 
avgift för att få varorna levererade hem till sig. Min åsikt är att 
distanshandeln med livsmedel hade ökat explosionsartat om butikerna inte 
tog betalt för distanshandeln. Vad konsumenten i många fall kanske inte 
inser är att avgiften är momsbelagd och att den skall täcka sociala avgifter, 
kostnader för körningen, försäkringar, med mera. Vidare ställer 
konsumenten inte avgiften i relation till vad det kostar för honom eller 
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henne att själv köra och handla. Bilen och bensinen kostar, men framförallt 
så sparar konsumenten tid som kan användas till ökad arbetstid, social 
samvaro eller något annat. Konsumentens fokusering på avgiften gör i vart 
fall att så fort något blir fel så är han eller hon benägen att vilja ”justera” 
avgiften därefter. Detta gör att jag i uppsatsen har valt att utreda vad som 
händer med denna avgift när konsumenten häver köpet eller ångrar detta. 
Vidare utreder jag även vem som skall stå för transporten av varorna 
tillbaka till butiken om konsumenten häver köpet eller ångrar detta.  
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3 Distansavtalslagens 
tillämplighet  

3.1 Begreppet distansavtal – rekvisiten enligt 
1§ DaL 

Enligt 1§ DaL gäller distansavtalslagen: 
 

”för avtal varigenom en näringsidkare överlåter […] lös egendom till 
[…] en konsument, om […] avtalet ingås inom ramen för ett av 
näringsidkaren organiserat system för att träffa avtal på distans och 
kommunikationen uteslutande sker på distans (distansavtal)”.19

 
Distanshandeln med livsmedel måste falla in under begreppet distansavtal 
för att distansavtalslagen skall vara tillämplig på denna form av handel 
enligt 1§ DaL. Ett grundläggande rekvisit är att det skall röra sig om lös 
egendom20 som en näringsidkare överlåter till en konsument21. För att det 
skall vara frågan om ett distansavtal gäller vidare att två andra rekvisit skall 
vara uppfyllda enligt 1§ DaL. 
 
För det första skall näringsidkaren ha vidtagit någon eller några särskilda 
åtgärder för att organisera en försäljning på distans. Att det är konsumenten 
själv som tar det avgörande initiativet till avtalet saknar i princip betydelse. 
Huvudsaken är att näringsidkaren själv faktiskt har vidtagit åtgärder för att 
organisera försäljningen på distans.22 Om näringsidkaren annonserar för att 
marknadsföra företaget, underlätta kundkontakterna eller allmänt öka 
intresset för företaget, utan att näringsidkaren har någon särskild avsikt att 
sälja varor på distans så kan ”nog” kravet normalt inte anses vara uppfyllt 
enligt propositionen till distansavtalslagen.23 Några högt ställda krav på de 
åtgärder som näringsidkaren skall ha vidtagit skall det dock inte vara frågan 
om, utan kraven skall tvärtom anses vara relativt lågt ställda. Vidare skall 
det enligt propositionen till distansavtalslagen inte rimligen krävas någon 
särskild omfattning av distansförsäljningen eller att den är särskilt 
välorganiserad eller att marknadsföringen har någon särskild omfattning 
eller intensitet.24  

                                                 
19 Jämför med artikel 2.1 DAD. 
20 I propositionen till distansavtalslagen diskuterades huruvida lagen skulle gälla för lös 
egendom eller enbart för lösa saker. Prop. 1999/2000:89 sid. 23f. Eftersom detta inte har 
betydelse för min utredning så avser jag inte att kommentera detta vidare.  
21 Begreppen konsument och näringsidkare definieras i 2§ DaL. Angående bakgrunden till 
de uttryckliga definitionerna i lagen, se vidare i prop. 1999/2000:89 sid. 29f. Se även Ds. 
2003:59 sid. 142ff. 
22 Prop. 1999/2000:89 sid. 74. 
23 Prop. 1999/2000:89 sid. 25. 
24 Prop. 1999/2000:89 sid. 25f. 
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I det nordiska ministerrådets rapport, Nordisk implementering av 
distansavtalsdirektivet – särskilt ur konsumentskyddssynpunkt (Tema Nord 
1998:532), anges tre kriterier för att det skall anses föreligga en presumtion 
för att det första rekvisitet skall vara uppfyllt. Kriterierna är följande: 

 
(i) ett objektivt krav på en plan av något slag för försäljning,  
(ii) att planen avser försäljning just på distans och därmed uppvisar 
näringsidkarens syfte att sälja på detta sätt, samt  
(iii) att planen innefattar ett system för att ta emot beställningar från 
konsumenter genom användning av någon teknik för 
distanskommunikation.25

 
För det andra är det frågan om ett distansavtal endast i de fall då 
kommunikationen mellan näringsidkaren och konsumenten uteslutande sker 
på distans. Ända fram till det att avtalet träffas, vilket inbegriper ingåendet 
av själva avtalet, så skall därför uteslutande användas en eller flera tekniker 
för distanskommunikation.26 En följd av detta är att om näringsidkaren och 
konsumenten träffas, till exempel i samband med att avtalet ingås, för att 
diskutera det närmare avtalsinnehållet så är det inte frågan om ett 
distansavtal.27 Vad faller då in under begreppet ”tekniker för 
distanskommunikation”? I distansavtalsdirektivets artikel 2.4 finns en 
definition av detta begrepp. Där sägs det att begreppet avser: ”varje teknik 
som, utan att leverantören och konsumenten samtidigt är fysiskt närvarande, 
kan användas för ingående av ett avtal mellan dessa parter”. Artikel 2.4 
hänvisar vidare till bilaga I i vilken det finns en vägledande förteckning över 
de tekniker som omfattas av direktivet. Eftersom förteckningen endast är 
vägledande samt tekniken ständigt utvecklas, togs inte denna lista in i 
distansavtalslagen. Däremot är listan intagen i propositionen till 
distansavtalslagen, där den även behandlas närmare och således visar vad 
som åtminstone bör omfattas av begreppet.28 De tekniker för 
distanskommunikation som nämns är följande:  
 

- oadresserad trycksak 
- adresserad trycksak 
- standardbrev 
- tidningsannons med beställningskupong 
- katalog  
- telefon med mänsklig betjäning  
- telefon utan mänsklig betjäning (uppringningsautomater, audiotext)  
- radio  
- bildtelefon (telefon med bildskärm)  
- videotext (mikrodator och Tv-ruta) med tangentbord eller 
beröringsskärm  

                                                 
25 Tema Nord 1998:532. Nordisk implementering av distansavtalsdirektivet – särskilt ur 
konsumentskyddssynpunkt.  Sid. 24. 
26 DAD art. 2.1 samt prop. 1999/2000:89 sid. 75. 
27 Prop. 1999/2000:89 sid. 75. 
28 Prop. 1999/2000:89 sid. 27f.  
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- elektronisk post  
- telefax samt television (teleshopping).  

 
I förteckningen nämns inte sådan Internethandel som baserar sig på 
klickköp, men listan är som sagt endast vägledande. I propositionen till 
distansavtalslagen sägs det också att denna form av distanshandel faller in 
under begreppet tekniker för distanskommunikation.29  
 

3.1.1 Beställning efter besök i en butik 

Om en näringsidkare ägnar sig åt både butiksförsäljning samt 
distansförsäljning, så har konsumenten möjlighet att komma till butiken och 
undersöka en vara och eventuellt ställa frågor angående denna. Efter 
besöket kan konsumenten beställa varan hemifrån via exempelvis Internet. 
Skall detta räknas som om kommunikationen uteslutande har skett på 
distans enligt ovan? Frågan är intressant ur den aspekten att konsumenten 
troligtvis någon gång besöker den butik vars distanshandel denne använder. 
I distansavtalsdirektivet framgår inte hur situationer av detta slag skall 
behandlas. I propositionen till distansavtalslagen sägs det att 
kommunikationen normalt sett får anses ha skett uteslutande på distans i 
sådana fall.30 Däremot kan det vara mer tveksamt i andra fall. Om 
exempelvis näringsidkaren som ett led i sin distansförsäljning visar varorna 
i en utställningslokal, ett så kallat show room, för att potentiella kunder 
skall få undersöka varorna och ställa frågor angående dessa före det att 
avtalet ingås på distans, så ”kan kommunikationen nog inte alltid [min 
kursivering] anses ha skett uteslutande på distans”.31  
 

3.1.2 ARN angående lagens tillämplighet  

Som jag nämnt ovan, under metod och material, har Allmänna 
reklamationsnämnden avgjort ett ärende som bland annat rör 
distansavtalslagens tillämplighet. Nämnden kom i det aktuella ärendet fram 
till att det rörde sig om ett distansavtal enligt 1§ DaL. Ärendet gällde ett köp 
av en båtmotor, som konsumenten vid mottagandet genast ville återlämna 
genom att utnyttja sin ångerrätt enligt distansavtalslagen. I nämndens 
redogörelse för ärendet framgår att bolaget som sålde motorn saluförde sina 
varor genom annonsering på Internet och tog emot beställningar per telefon 
varvid näringsidkaren och konsumenten var i direkt kontakt med varandra.  
 

                                                 
29 Prop. 1999/2000:89 sid. 26ff. 
30 Prop. 1999/2000:89 sid. 27. 
31 Prop. 1999/2000:89 sid. 27. 
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3.2 Begreppet distansavtal i förhållande till 
distanshandeln med livsmedel 

Är distanshandeln med livsmedel ett distansavtal enligt 1§ DaL? Vad angår 
det grundläggande rekvisitet, att det skall röra sig om lös egendom som en 
näringsidkare överlåter till en konsument, nöjer jag mig med att här 
konstatera att detta är uppfyllt. Vidare är det den enskilda butikens avsikt att 
sälja varor på distans till bland annat konsumenter. Denna avsikt gör att 
butiken har organiserat ett system för att sälja varor på distans. Detta gör 
således att det första rekvisitet enligt redogörelsen ovan är uppfyllt vid 
distanshandel med livsmedel. Internethandeln är det tydligaste exemplet, då 
en komplett butikskatalog i detta fall finns att tillgå på butikens hemsida där 
konsumenten själv kan söka efter varor. Även vad angår de övriga exemplen 
på distanshandel med livsmedel, det vill säga när sådan sker genom 
beställning via fax, e-post eller ordertelefon, har butiken vidtagit åtgärder 
för att organisera försäljningen på distans.  
 
Vidare är även det andra rekvisitet uppfyllt, eftersom kommunikationen 
uteslutande sker på distans vid distanshandel med livsmedel. I 
distansavtalsdirektivets bilaga I nämns dessutom som exempel på tekniker 
för distanskommunikation just e-post, telefax samt telefon med eller utan 
mänsklig betjäning, det vill säga de medier som används vid distanshandel 
med livsmedel. Att även klickköpet på Internet, det vill säga 
Internethandeln, räknas som en teknik för distanskommunikation, framgår 
enligt redogörelsen ovan i propositionen till distansavtalslagen. 
 
Det föreligger viss osäkerhet enligt ovan angående vad som faktiskt gäller 
beträffande en konsuments beställning efter det att denne har besökt en 
butik. Skall ett sådant besök påverka tillämpningen av distansavtalslagen 
genom att detta innebär att det inte är frågan om ett distansavtal? På grund 
av denna osäkerhet tycker jag att det kan vara intressant att ställa de 
exemplifierade besöken (det vanliga/normala besöket i en butik samt 
besöket i en utställningslokal, show room) i relation till varandra. Jag anser 
att det åtminstone är mer motiverat att distansavtalslagen är tillämplig i de 
fall då det rör sig om ett vanligt besök i en butik än i de fall då det rör sig 
om ett besök som sker i en utställningslokal. För att komma till denna 
slutsatts har jag bland annat beaktat följande uttalande. I sin artikel, 
Elektronisk handel i förhållande till konsumenter, ställer sig Henrik 
Bengtsson kritisk till propositionens uppfattning att show rooms 
(utställningslokaler) eventuellt omfattas av lagens skydd. Han menar att 
distansavtalsdirektivet inte skall vara tillämpligt på elektronisk handel eller 
andra former av distanshandel där konsumenten i förväg har möjlighet att 
prova eller besiktiga varan i ett show room. Han baserar sin uppfattning på 
recit 14 i direktivet enligt vilket konsumentskyddet (ångerrätten) anses vara 
berättigat för de fall där konsumenten inte har någon faktiskt möjlighet att 
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se varan, men inte i andra fall.32 Någon ytterligare kommentar angående 
beställning efter besök i en butik har jag inte funnit, men Henrik Bengtssons 
kommentar anser jag har visst fog för sig.  
 
Huruvida utställningslokaler skall omfattas eller inte omfattas av begreppet 
distansavtal, kan alltså diskuteras. När en konsument besöker en 
livsmedelsbutik och där eventuellt undersöker och ställer frågor om en vara 
(alternativt flera varor), men sedan beställer varan via distanshandel så är 
åtminstone även jag (i likhet med propositionen till distansavtalslagen) av 
den uppfattningen att detta i vart fall bör räknas som om kommunikationen 
normalt sett har skett uteslutande på distans. Eftersom det inte går att hindra 
en konsument från att besöka en butik, som har både vanlig 
butiksförsäljning samt försäljning på distans, i vilken han eller hon kan ta 
del av hela utbudet samt undersöka samtliga varor, så anser jag att detta är 
en korrekt uppfattning. En motsatt ståndpunkt vore orimlig i det avseendet 
att om konsumenten besökt butiken tidigare skulle detta enskilda faktum 
innebära att distanshandeln med livsmedel inte skulle räknas som ett 
distansavtal, medan fallet hade varit det motsatta om konsumenten inte hade 
besökt butiken. Vad som avses med normalt sett, framgår dock inte av 
propositionen. En följd av detta är, att det kanske kan finnas anledning att 
beroende på omständigheterna i det enskilda fallet bedöma situationen på ett 
annorlunda sätt. Vad som enligt min mening skulle kunna påverka 
bedömningen är, om en konsument ingående förhör sig om en vara och 
undersöker denna i butiken, men sedan beställer varan hemifrån enbart för 
att distansavtalslagen skall vara tillämplig på köpet. Som jag skall 
återkomma till strax nedan har konsumenten ångerrätt för vissa varor enligt 
distansavtalslagen, men inte enligt konsumentköplagen. Genom att beställa 
varan på distans kan konsumenten därför i det exemplifierade fallet komma 
i åtnjutande av ångerrätten, vilken konsumenten inte kan åberopa om han 
eller hon köper varan direkt i butiken. Detta får betydelse särskilt i de fall 
där butiken inte tillämpar öppet köp. Vad som faktiskt gäller angående 
betydelsen av normalt sett är dock oklart. 
 

3.3 Undantag från informationsskyldigheten 
och ångerrätten – ”livsmedel och andra varor 
för ett hushålls löpande förbrukning” 6§ DaL 

Distansavtalslagen syftar bland annat till att ge en konsument som handlar 
på distans en möjlighet att bedöma avtalets verkningar. Detta sker genom att 
lagen ställer upp vissa krav på information, som näringsidkaren skall ge 
konsumenten före avtalets ingående. Ett annat syfte är att möjliggöra för 
konsumenten att på ett ordnat sätt frånträda ett avtal som han eller hon 
ångrar. Detta sker i sin tur genom att lagen ger konsumenten ångerrätt.33 
                                                 
32 Bengtsson, Henrik. Elektronisk handel i förhållande till konsumenter. Ny Juridik 2:02. 
sid. 79. Jur.kand. Henrik Bengtsson är verksam inom Advokatfirman Delphi & Co:s TIME-
grupp med IT-rätt och immaterialrätt.  
33 Prop. 1999/2000:89 sid. 13. Se även kapitel 4 och 7.1. 
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Lagens avsikt är alltså att skydda konsumenten, men vissa begränsningar 
har satts upp avseende omfånget av detta skydd.  
 
Den 6§ i distansavtalslagen är ett av de undantag som begränsar 
konsumentens skydd. Undantaget gäller inte hela distansavtalslagen, utan 
bara kraven på informationsskyldighet enligt 10§ och 11§ (märk att 9§ inte 
är undantagen) samt ångerrätten i 13-20§§. Undantaget gäller enligt 
paragrafens lydelse vid distansavtal:  
 

”om försäljning av livsmedel och andra varor för ett hushålls löpande 
förbrukning, om varorna skall levereras till en konsuments bostad eller 
arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning”.34  

 
Med livsmedel avses här detsamma som i 1§ livsmedelslagen (1971:511), 
det vill säga: ”matvara, dryckesvara, njutningsmedel eller annan vara som är 
avsedd att förtäras av människor med undantag av vara på vilken 
läkemedelslagen (1992:859) är tillämplig”.35 Vad menas då med ”andra 
varor för ett hushålls löpande förbrukning”? Enligt propositionen till 
distansavtalslagen är syftet inte att undantaget enbart skall omfatta 
dagligvaror, varpå hushållspapper och tvättmedel ges som exempel, utan att 
även andra varor för ett hushålls löpande förbrukning skall undantas såsom 
exempelvis eldningsolja.36 I Tema Nord 1998:532 diskuteras undantaget 
och slutsatsen som dras där är att undantaget tycks inbegripa till exempel 
tvättmedel, diskmedel och andra hushållskemikalier samt andra 
förbrukningsartiklar för hemmet. Vidare sägs: ”Vad som exakt skall anses 
inbegripet i definitionen är emellertid inte möjligt att precisera. 
Gränsdragningsproblemen är därför många.”37 Det finns varken någon 
praxis som specificerar eller någon doktrin som diskuterar vad som omfattas 
med ”andra varor för ett hushålls löpande förbrukning”. Någon direkt 
vägledning för att avgöra exakt vad som omfattas av detta undantag finns 
alltså inte. 
 
Konsumentverket ställer sig, i sin utvärdering av distansavtalslagen, kritiskt 
till omfattningen av undantaget i 6§ DaL, till den del detta avser varor för 
ett hushålls löpande förbrukning. Konsumentverket anser att det inte finns 
någon anledning till att undantaget är så långtgående att det även omfattar 
varor av detta slag. Konsumentverket föreslår därför att undantaget tas 
bort.38 Det Konsumentverket främst vill komma åt genom denna ändring, är 
den form av handel där en telefonförsäljare erbjuder en konsument att under 
vissa intervaller få hemlevererat varor, till exempel tvättmedel och 
hushållspapper, som kan användas för den löpande förbrukningen. Ett 
problem med denna typ av försäljning har tidigare varit att näringsidkarna 
inte har skött konsumenternas ångerrätt på ett tillfredställande sätt. 
                                                 
34 I distansavtalsdirektivets artikel 3.2 undantas livsmedel, drycker och andra varor för 
daglig konsumtion. 
35 Prop. 1999/2000:89 sid. 81.  
36 Prop. 1999/2000:89 sid. 62. 
37 Tema Nord 1998:532 a.a. sid. 45. 
38 Konsumentverket a.a. sid. 40ff.   
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Konsumentverket upplevde det som om detta problem till visst del hade 
lösts före distansavtalslagens tillkomst. Nu omfattas denna försäljning inte 
längre av reglerna om ångerrätt och därför anser Konsumentverket att 
konsumentskyddet väsentligen har försämrats.39

 
För att undantaget i 6§ DaL skall vara tillämpligt krävs mer än att 
distansavtalet skall gälla livsmedel eller andra varor för den löpande 
förbrukningen. Det krävs vidare att ”varorna skall levereras till en 
konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med 
regelbunden utkörning”. Varuutkörningen skall utgöra ett led i 
näringsidkarens normala marknadsförning och inte endast en särskild tjänst 
i det enskilda fallet.40 I departementspromemorian till distansavtalslagen 
definieras detta enligt följande: uttrycket skall avse dels leveranser som sker 
efter vissa rutter, till exempel försäljning från glassbil eller varubuss, dels 
leveranser som inom ett visst mindre eller större område sker regelbundet 
men där rutten styrs av vilka som har beställt, vilket avser exempelvis 
leverans av varor som beställts genom Internet.41

 

3.4 Undantag från ångerrätten  

Ett ytterligare undantag från konsumentens ångerrätt (inte från rätten till 
information) finns i 14§ 3p. DaL som kompletterar undantaget i 6§ DaL. 
Undantaget i 14§ 3p. avser en vara ”som på grund av sin beskaffenhet inte 
kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gammal”. Som 
exempel på vad som omfattas av detta nämns i propositionen till 
distansavtalslagen livsmedel. Så om varuutkörningen enbart utgör en tjänst i 
det enskilda fallet (det vill säga inte faller in under undantaget i 6§) så 
undantas likväl livsmedel från konsumentens ångerrätt, men då som en följd 
av 14§ 3p.42 Undantaget visar således att det i vart fall är olämpligt att ge 
konsumenten ångerrätt för livsmedel när han eller hon handlar sådana varor 
på distans. Vad som faller in under undantaget i tredje punkten förutom 
livsmedel är oklart.  
 
Konsumentverket är, i sin utvärdering av distansavtalslagen, kritiskt till 
oklarheterna angående omfattningen av detta undantag. Konsumentverket 
klargör på intet sätt i utvärderingen vad som omfattas av undantaget, 
däremot diskuterar det huruvida varor såsom underkläder och 
kosmetikaprodukter skall omfattas.43 Enligt Konsumentverket finns det ett 
behov av att närmare utveckla vilka varutyper som faktiskt omfattas av 
undantaget och detta anser konsumentverket bör ske genom att lagtexten 
förtydligas.44 Enligt departementspromemorians förslag till ny 
                                                 
39 Konsumentverket a.a. sid. 41f. 
40 Prop. 1999/2000: 89 sid. 62. 
41 Ds 1999:45 Distansavtalslag. Sid. 65f. 
42 Prop. 1999/2000:89 sid. 48 samt 89f. Jämför med art. 6.3. DAD. 
43 Konsumentverket a.a. sid. 18f. 
44 Ds. 2003:59 sid. 120. Här diskuteras även huruvida lagtexten bör förtydligas angående 
vilket skick varorna skall ha för att kunna återlämnas enligt 17§ DaL (se kapitel 7.3.1).  
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distansavtalslag är undantaget ändamålsenligt utformat och således finns det 
inget behov av att ändra detta. Motiveringen är att lagstiftning av detta 
slag45 allmänt sett bör innehålla generella regler som kan tillämpas i en rad 
olika praktiska situationer. Vidare sägs följande: 
 

”Bestämmelserna bör naturligtvis utformas så att risken för 
tolkningsproblem minimeras, men de bör inte utformas alltför kasuistiskt 
och detaljerat. Att direkt i lagen utveckla vilka varutyper som bör 
undantas från ångerrätten och vilket skick de olika varutyperna skall ha 
för att kunna återlämnas kan inte komma i fråga. Detta får lösas i 
rättstillämpningen, utifrån lagtexten och med ledning av lagens syften.”46

 
Även andra varor undantas från konsumentens ångerrätt enligt 14§ DaL. 
Förseglade ljud- och bildupptagningar samt förseglade datorprogram 
undantas från ångerrätten enligt 14§ 4p. när förseglingen har brutits. Om 
varan inte är förseglad när denna levereras gäller inte undantaget, utan 
konsumenten har ångerrätt. Även tidningar och tidsskrifter, prenumerationer 
såväl som enstaka exemplar, undantas från konsumentens ångerrätt enligt 
femte punkten i 14§.47  
 
Följden av undantagen i 14§ DaL är att när konsumenten köper en vara som 
omfattas av något av dessa undantag, så är näringsidkaren alltid tvungen att 
ge viss information till konsumenten enligt 9-10§§ DaL eftersom 
undantagen endast gäller för ångerrätten. Eftersom 14§ DaL kompletterar 6§ 
DaL bör detta vidare ha till följd att de varor som anges i 14§ inte skall 
anses utgöra varor för den löpande förbrukningen enligt 6§.  
 

3.5 Undantaget i 6§ DaL – egna kommentarer  

Till att börja med vill jag påpeka att distanshandeln med livsmedel utgör en 
tjänst som konsumenten kan använda fortlöpande. Det är alltså inte frågan 
om en tjänst i det enskilda fallet, utan om användandet av ”ett 
distributionssystem med regelbunden utkörning”. Således är undantaget i 6§ 
DaL i vart fall tillämpligt i detta avseende på distanshandeln med livsmedel. 
För att undantaget i sin helhet skall vara tillämpligt gäller dock, enligt 
redogörelsen ovan, att det även skall röra sig om ett distansavtal om 
försäljning av livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande 
förbrukning.  
 
För att närmare förstå betydelsen av undantaget vill jag relatera detta för 
läsaren till ett vanligt köp av en konsument i en livsmedelsbutik. 
Konsumenten köper normalt inte enbart livsmedel, utan även andra varor 
såsom disktrasor och tvättmedel vid ett sådant köp. Även andra varor kan 

                                                 
45 Vilket enligt föregående fotnot även avser betydelsen av ”väsentligen oförändrat skick” i 
17§ DaL. 
46 Ds. 2003:59 sid. 121. 
47 Prop. 1999/2000:89 sid. 90. Jämför med art. 6.3. DAD. 
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stundtals ingå i köpet, allt från elektronikvaror till klädesartiklar. Vissa av 
dessa varor avstår konsumenten säkert från att köpa om han eller hon 
handlar varorna på distans. Detta är en följd av att impulsköpen uteblir och 
att många konsumenter känner osäkerhet inför att handla kapitalvaror på 
distans eftersom varorna inte kan undersökas före köpet. Vad jag vill visa 
med detta resonemang är att ett köp kan innebära att inte bara livsmedel och 
varor för den löpande förbrukningen inhandlas, utan även andra varor som 
således faller utanför undantaget i 6§ DaL. Detta utgör ett problem vid 
distanshandel med livsmedel. Även om det inte uttryckligen anges 
någonstans utgår jag från att det inte är meningen att näringsidkaren skall 
kunna hänföra hela köpet till undantaget i ett sådant fall eller tvärtom, att 
undantaget inte alls skall vara tillämpligt. Istället skall köpet delas upp så att 
undantaget är tillämpligt på vissa varor, medan distansavtalslagen som 
helhet är tillämplig på övriga varor. Lagtexten ger alltså inga anvisningar för 
vad som gäller i ett sådant fall. Risken finns givetvis att näringsidkaren 
behandlar hela köpet som ett köp av livsmedel samt av andra varor för ett 
hushålls löpande förbrukning och på så sätt undgår tillämpningen av bland 
annat konsumentens ångerrätt. Det är således viktigt att avgöra var gränsen 
går för vad som omfattas av undantaget i 6§ DaL, så att ett sådant missbruk 
av undantaget kan förhindras.  
 
Innan jag kommenterar denna gränsdragning vidare vill jag bara kort nämna 
ett problem som uppdelningen av köpet kan skapa, vilket jag kommer att 
behandla närmare nedan under kapitel 7.1.2 (med hänvisning till kapitel 
5.5.2). Problemet blir aktuellt då konsumenten utnyttjar sin ångerrätt 
eftersom näringsidkaren när denna rätt tas i bruk, skall betala tillbaka till 
konsumenten vad han eller hon har betalat (19§ DaL). Det är enkelt att 
konstatera vad en enskild vara har kostat och således att betala tillbaka 
denna summa. Vad som är svårare att avgöra är huruvida näringsidkaren 
även skall betala tillbaka en del av plock- och transportavgiften som 
konsumenten har betalat för att få handla varorna på distans och hur detta i 
så fall skall ske. Om så är fallet måste nämligen köpet delas upp så att 
konsumenten får tillbaka den del av avgiften som motsvarar den ångrade 
delen av köpet. Eftersom det i regel rör sig om många olika varor vid 
distanshandel med livsmedel kan detta givetvis skapa problem, vilket jag 
som sagt kommer att återkomma till.  
 
Avsikten med distansavtalslagen är som tidigare nämnts att skydda 
konsumenten, främst genom rätten till information samt rätten att ångra ett 
köp. Enligt propositionen till distansavtalslagen sägs det att: ”Ett gott 
konsumentskydd vid distansavtal bidrar till att konsumenten kan känna 
förtroende för den elektroniska handeln och därmed lättare använda sig av 
den”48. Frågan är hur omfattande detta skydd behöver vara? Vissa problem 
som distanshandeln kan skapa för konsumenten tas upp i propositionen till 
distansavtalslagen. Bland annat tas som exempel upp konsumentens 
bristande möjligheter att undersöka varan och ställa frågor om denna samt 
risken att köpet ingås utan tillräckligt övervägande från konsumentens sida 
                                                 
48 Prop. 1999/2000:89 sid. 13f. 
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så att han eller hon ångrar köpet i efterhand.49 Utifrån dessa specifikt 
angivna problem tänker jag nu kommentera skyddsomfånget i 6§ DaL. 
 
Att livsmedel undantas enligt 6§ DaL från tillämpningen av vissa av lagens 
paragrafer är enligt mitt tycke naturligt, mot bakgrund av att livsmedel har 
en viss hållbarhet och kan räknas som tillhörande en grupp av ”känsliga” 
varor. Att ge konsumenten ångerrätt när han eller hon köper exempelvis 
mjölk på distans vore därför olämpligt. Inte heller finns det någon annan 
anledning att skydda konsumenten när han eller hon köper mjölk eller 
liknande färskvaror på distans, eftersom detta köp påminner om ett vanligt 
köp i en butik. Vid distanshandel har konsumenten ingen kontakt med 
någon företrädare för butiken, men det har konsumenten normalt inte heller 
när han eller hon köper mjölken direkt i en butik. Sannolikheten att 
konsumenten undersöker mjölken före ett köp i en butik är vidare inte 
troligt, förutom möjligtvis avseende datumstämpeln. Om konsumenten får 
hemlevererat mjölk med dålig eller kort datum som denne inte hade köpt om 
han eller hon själv hade handlat denna direkt i butiken, så är det för övrigt 
konsumentköplagen som kan bli aktuell avseende bestämmelserna om fel på 
en vara (se 16§ KköpL, konsumenten har troligtvis fog att förutsätta att 
mjölken är av en viss hållbarhet). Eftersom det rör sig om ett fel på varan i 
ett sådant fall, så är det hur som helst inte meningen att konsumenten skall 
använda sig av ångerrätten i distansavtalslagen för att rätta felet. 
Ångerrätten har andra syften än att rätta fel på varor. Vidare är det inte 
heller troligt att konsumenten gör ett förhastat köp av mjölk när han eller 
hon handlar varor på distans, vilket annars möjligtvis skulle kunna motivera 
konsumentens ångerrätt. Sammanfattningsvis leder detta resonemang fram 
till att konsumenten inte är mer värd att skydda genom bland annat reglerna 
om ångerrätt i distansavtalslagen, när konsumenten köper livsmedel på 
distans än när han eller hon köper sådant direkt i en butik.  
 
Resonemanget ovan angående livsmedel är även aktuellt när det gäller varor 
för ett hushålls löpande förbrukning. Konsumenten framstår inte som mer 
skyddsvärd när varor av denna karaktär köps på distans än när han eller hon 
köper sådana direkt i en butik. Varor som det kan röra sig om i detta fall är 
exempelvis toapapper, tvättmedel och disktrasor. Vidare kan undantaget i 
6§ DaL motiveras, med avseende på denna kategori av varor, med att även 
sådana varor ingår, utöver livsmedel, i ett normalt köp direkt i en butik. Det 
föreligger alltså en naturlig samhörighet mellan dessa två kategorier av 
varor.  
Vad som kvarstår för mig att kommentera är var gränsen skall gå för vad 
som inte utgör varor för den löpande förbrukningen. De varor som inte 
omfattas av denna kategori, skall vara de som det faktiskt finns ett, från 
konsumentens synpunkt, motiverat skyddsbehov för. Det skall då vara 
frågan om varor som en konsument normalt vill undersöka och/eller ställa 
frågor om före köpet, varor som konsumenten vill ha specifik information 
om eller som han eller hon kan förhasta sig till att köpa. Helt enkelt varor 
                                                 
49 Prop. 1999/2000:89 sid. 13. Se även ovan under fotnot 2 och 3 angående behovet av ett 
starkt konsumentskydd.  
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som det är befogat att konsumenten bland annat har ångerrätt för. Detta ger 
givetvis inte mycket vägledning angående vad som omfattas, men det kan 
utgöra en grund för en vidare diskussion. 
 
Det som jag anser skall falla utanför den kategori av varor som omfattas av 
undantaget i 6§ DaL, är såldes sådana varor som det faktiskt är motiverat att 
distansavtalslagens skyddsomfång omfamnar och speciellt avser jag då 
ångerrätten. Om jag som konsument på distans köper exempelvis en 
trädgårdsmöbel eller en elektronikvara, vilka kan räknas som tillhörande en 
kategori av dyrare kapitalvaror, vill jag i regel ha information om denna 
vara innan köpet. Om jag inte får tillräcklig information finns det en risk att 
jag i efterhand ångrar köpet. Det är detta som ångerrätten i 
distansavtalslagen skall medverka till att lösa. Det som skiljer dessa dyrare 
kapitalvaror från varorna i undantaget i 6§ DaL är att de sist nämnda 
varorna handlar konsumenten mer rutinmässigt, medan de först nämnda vill 
han eller hon ha information om före köpet. Utifrån konsumentens 
skyddsbehov går det därför att motivera varför vissa varor inte skall falla in 
under kategorin av ”varor för den löpande förbrukningen”. Syftet med 
undantaget tycks dessutom inte vara att undanta varor som normalt endast 
går att köpa på stormarknader eller i specialbutiker, såsom exempelvis just 
trädgårdsmöbler eller elektronikprodukter. Exakt hur gränsdragningen för 
vad som utgör varor för den löpande förbrukningen skall se ut är dock svårt 
att säga. Framtiden får utvisa vad som faktiskt gäller. Problemet tror jag 
kommer att ligga i att avgöra vad som gäller för de varor som befinner sig 
mellan de två ytterligheterna; disktrasor respektive elektronikvaror.  
 
I departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag ges viss 
vägledning till hur omfattningen av ett undantag som är konstruerat såsom 
6§ DaL skall bestämmas. Denna vägledning har jag redogjort för ovan 
under kapitel 3.4 angående bland annat undantaget i 14§ 3p. DaL. Där 
konstateras att omfattningen av detta undantag (14§ 3p. DaL) får avgöras i 
rättstillämpningen, utifrån lagtexten och med ledning av lagens syfte. Enligt 
promemorian kan det inte komma ifråga att direkt i paragrafen förtydliga det 
aktuella undantaget vilket Konsumentverket föreslår i sin utvärdering av 
distansavtalslagen. Enligt min åsikt bör detta gälla även för undantaget i 6§ 
DaL, vilket således bör specificeras genom rättstillämpningen och inte 
direkt i paragrafen.  
 
Jag vill här även kommentera Konsumentverkets åsikt angående 
omfattningen av undantaget i 6§ DaL (varor för ett hushålls löpande 
förbrukning, se kapitel 3.3). Vad Konsumentverket är ute efter att komma åt 
är telefonförsäljning av fortlöpande leveranser av bland annat tvättmedel 
och liknande och inte den typ av distanshandel som utgör en direkt 
motsvarighet till det vanliga köpet i en butik. Enligt min åsikt bör man skilja 
på om en konsument skickar in en beställning till en butik på bland annat 10 
paket tvättmedel eller om en telefonförsäljare från ett tvättmedelsföretag tar 
upp en motsvarande beställning på enbart tvättmedel när denne kontaktar 
konsumenten. Den stora skillnaden ligger i att tvättmedlet vid 
distanshandeln med livsmedel i regel ingår i ett större inköp av även andra 
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varor. Om det skall finnas en ångerrätt för tvättmedel och liknande varor 
men inte för livsmedel, så står man inför samma problem, fast i utvidgat 
format, som jag i korta drag redogjort för ovan angående uppdelningen av 
ett köp. Jag kan förstå att det är motiverat med att ha ångerrätt vid den typ 
av telefonförsäljning av tvättmedel som Konsumentverket åsyftar. Däremot 
anser jag det vara mindre lämpligt, enligt resonemanget ovan, att 
konsumenten vid distanshandel med livsmedel har ångerrätt för tvättmedel 
samt andra liknande varor. Problemet bör istället lösas genom att de olika 
typerna av köp skiljs åt, så att ångerrätt föreligger vid telefonförsäljning 
avseende fortlöpande leveranser, men inte när konsumenten utnyttjar en 
butiks distanshandel med livsmedel. Samtidigt kan detta vara svårt att 
motivera ur den aspekten att ångerrätt i så fall föreligger om en 
näringsidkare säljer tvättmedel per telefon, men inte om konsumenten själv 
exempelvis via fax beställer enbart detta. En avgörande och primär skillnad 
är dock att konsumenten i det senare fallet köper en viss sorts tvättmedel på 
eget initiativ. Av sekundär betydelse är det faktum att han eller hon inte 
förbinder sig att motta ytterligare leveranser vid ett senare tillfälle. 
 
I departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag sägs följande 
angående Konsumentverkets utvärdering av undantaget i 6§ DaL: 

 
”Även om det kan hävdas att undantaget är motiverat främst beträffande 
livsmedel och liknande varor och att frågan om ångerrätt därför hellre 
bör avgöras med tillämpning av den generella bestämmelsen om detta i 
14 § 3 distansavtalslagen, bör samtidigt beaktas att denna 
försäljningsform [avtal om livsmedel där varorna levereras genom 
regelbunden utkörning, mitt tillägg] används av bl.a. dagligvaruhandlare 
med ett stort antal varor i sitt sortiment utöver livsmedel. Det går 
knappast att låta informationsplikten och ångerrätten gälla vissa varor, 
t.ex. grönsaker och mejerivaror, men inte andra, t.ex. konserver, torrvaror 
och kemisk-tekniska produkter, när konsumenten beställer hem varor 
från sin dagligvaruhandlare. Det förefaller inte heller lämpligt att 
begränsa undantaget till att gälla generellt för dagligvaruhandlare, 
eftersom frågan om undantag då skulle avgöras av vilka varor 
näringsidkaren har i sitt sortiment snarare än vilka varor det aktuella 
distansavtalet avser.”50

 
Med denna motivering kommer man i promemorian fram till att undantaget 
är sakligt motiverat även om ändamålsskälen för det varierar något mellan 
de olika varorna som undantaget omfattar. Vidare sägs det att det inte heller 
för närvarande verkar föreligga några egentliga problem i praktiken med 
konsumentskyddet inom denna handel.51 Mot bakgrund av redogörelsen 
ovan, anser även jag att det befintliga undantaget är lämpligt med tanke på 
hur distanshandeln med livsmedel faktiskt är konstruerad det vill säga med 
tanke på bland annat vilka varor som omfattas av denna handel.  
 
                                                 
50 Ds. 2003:59 sid. 119. 
51 Ds. 2003:59 sid. 119. 
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För att ge läsaren en struktur att utgå ifrån när denne fortsättningsvis tar del 
av uppsatsen vill jag här ge en kort översikt över den vidare 
framställningen. Ovan har jag konstaterat att distanshandeln med livsmedel 
faller in under begreppet distansavtal enligt 1§ DaL liksom att undantaget 
6§ DaL är tillämpligt på denna form av handel. Undantaget i 6§ DaL berör 
inte hela distansavtalslagen (se specifikationen i paragrafen), utan vissa 
bestämmelser i lagen är tillämpliga på distanshandeln med livsmedel. Två 
av lagens paragrafer avser jag att utreda närmare i uppsatsen i enlighet med 
mina frågeställningar. Dessa två paragrafer är dels 9§ DaL som reglerar 
näringsidkarens informationsskyldighet vid marknadsföring som syftar till 
distansavtal, dels 21§ DaL som reglerar näringsidkarens fullgörelse. 
Informationsskyldigheten kommer jag att behandla i kapitel 4 och 
näringsidkarens fullgörelse i kapitel 5. Vidare har jag i redogörelsen ovan 
konstaterat att konsumenter vid distanshandel med livsmedel inte alltid 
handlar enbart varor som faller in under undantaget i 6§. För dessa varor 
gäller samtliga bestämmelser i distansavtalslagen, även de nyss nämnda 
paragraferna. Jag har enligt mina frågeställningar ovan valt att behandla två 
företeelser i distansavtalslagen, nämligen näringsidkarens 
informationsskyldighet när ett distansavtal har ingåtts (10§) samt 
konsumentens ångerrätt. Detta kommer jag att göra i kapitel 6 respektive 7. 
I anknytning till den vidare framställningen, som jag redogjort för här, 
kommer jag att behandla konsumentköplagen parallellt.  
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4 Näringsidkarens 
informationsskyldighet enligt 9§ 
DaL 

4.1 Regleringen av informationsskyldigheten 

I 9§ DaL regleras den informationsskyldighet som näringsidkaren har 
gentemot konsumenten vid marknadsföring som syftar till att ingå 
distansavtal. Bestämmelsen kompletterar och preciserar övriga 
marknadsrättsliga regler.52 Den enligt paragrafen specificerade 
informationen som näringsidkaren skall ge till konsumenten omfattar bland 
annat sådan information som det är viktigt att konsumenten får ta del av för 
att han eller hon skall skyddas i enlighet med lagens syfte. Informationen 
skall lämnas i rimlig tid innan ett avtal ingås enligt paragrafens andra 
stycke53 och det skall ske ”med användande av metoder som är anpassade 
till det medel för distanskommunikation som används”. Vidare anges i andra 
stycket att informationen skall anges klart och begripligt, vilket innebär att 
konsumenten normalt sett inte skall ha några svårigheter att ta del av eller 
att förstå denna, vilket får bedömas mot bakgrund av vem informationen 
riktar sig till.54  
 
Att informationen skall ges med användandet av sådana metoder som är 
anpassade till det medel för distanskommunikation som används, innebär 
enligt propositionen till distansavtalslagen att det normalt faller sig naturligt 
vilken metod som näringsidkaren bör använda sig av. Som exempel anges 
att vid marknadsföring per telefon så kan informationen ges under 
telefonsamtalet, medan vid marknadsföring på Internet så kan informationen 
finnas att hämta på hemsidan. Huvudsaken är att det finns en naturlig 
koppling mellan de medier som används.55 I distansavtalsdirektivets artikel 
4.2 anges att informationen skall ges i någon ”form som är lämplig för den 
teknik för distanskommunikation som används”. Innebörden av de båda 
uttrycken i distansavtalslagen respektive distansavtalsdirektivet tycks vara 
densamma.  
 
Den information som skall ges till konsumenten avser bland annat, enligt 
tredje och fjärde punkten i 9§ DaL, information om varans eller tjänstens 
pris, inbegripet skatter och avgifter, samt kostnader för leverans. Det pris 
som skall anges är det totala priset som konsumenten skall betala inklusive 

                                                 
52 Prop. 1999/2000:89 sid. 82f. 
53 Enligt departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag skall informationen ges 
i rimlig tid innan ett avtal ingås ”eller konsumenten lämnar ett anbud som näringsidkaren 
inte genast tar ställning till”.  Se angående tillägget i Ds. 2003:59 sid. 126. 
54 Prop. 1999/2000:89 sid. 84. 
55 Prop. 1999/2000:89 sid. 84. 
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mervärdesskatt.56 Vidare skall näringsidkaren informera konsumenten om 
ångerrätten enligt distansavtalslagen. I detta ingår att konsumenten skall få 
information om vem som skall stå för kostnaderna för återsändandet av 
varorna om ångerrätten utövas (vilket jag kommer att behandla närmare 
nedan under kapitel 7.1.2).57

 
Angående kostnaden för leverans så finns det i konsumentköplagen en 
dispositiv bestämmelse i 7§ som säger att om inget annat har avtalats så 
skall näringsidkaren stå för denna. En följd av denna bestämmelse är att 
näringsidkaren måste ge konsumenten besked om att transporten kostar 
extra om denne vill debitera konsumenten för transporten. Det bör ofta vara 
tillräckligt att transportavgiften tillkännages genom anslag i näringsidkarens 
butik, genom upplysning i försäljningskatalogen eller på något liknande sätt. 
Det kan vidare knappast betraktas som ett oskäligt avtalsvillkor att 
konsumenten skall stå för transportkostnaden.58  
 

4.2 Informationsskyldigheten – egna 
kommentarer 

När det gäller sättet på vilket näringsidkaren skall ge konsumenten 
information (”med användande av metoder som är anpassade till det medel 
för distanskommunikation som används”), så anser jag att när en konsument 
beställer varor via klicksystemet på Internet så faller det sig naturligt att 
informationen anges lättillgängligt på hemsidan. När det däremot gäller en 
beställning som konsumenten gör via fax, e-post eller ordertelefon så är 
frågan hur informationen i sådana fall skall framgå för att den skall uppfylla 
kravet. Räcker det med en annons i en tidning, information i oadresserad 
reklam, allmän information på Internet, information som näringsidkaren kan 
lämna via personlig telefonkontakt, etcetera? Ingen vägledning ges 
någonstans, men enligt min åsikt bör det dock vara tillräckligt. Så är fallet 
inte minst med tanke på att de exempel som ges, bör kunna anses vara 
normala och naturliga metoder för näringsidkaren att använda sig av. 
 
Näringsidkaren skall alltså informera konsumenten om varans pris. För 
butikernas del är det i vissa fall rent praktiskt omöjligt att ange priset på 
samtliga varor. Detta är fallet då distanshandeln med livsmedel inte baserar 
sig på en varukatalog som finns att tillgå på Internet. Exempelvis så kan inte 
alla varuartiklar anges i reklamannonser eftersom det rör sig om tusentals 
sådana. Enligt mitt tycke bör det då vara tillräckligt om näringsidkaren 
anger att priserna på varorna vid distanshandel är de samma som priserna i 
butiken, eftersom inga överraskningar drabbar konsumenten i sådana fall. 
Näringsidkaren måste i vart fall enligt 9§ DaL specifikt ange att denne tar ut 
en avgift för att plocka varorna samt en för att transportera dessa, alternativt 
en avgift som inkluderar båda dessa kostnader. När det gäller 
                                                 
56 Prop. 1999/2000:89 sid. 83. 
57 Prop. 1999/2000:89 sid. 83. 
58 SOU 1984:25 Ny konsumentköplag. Sid. 264. 
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transportkostnaden anser jag vidare att 7§ KöpL bör tillämpas även på 
plockavgiften om denna betalas separat från transportavgiften, vilket inte 
strider mot lydelsen av bestämmelsen. Näringsidkaren (butiken) måste 
således både enligt distansavtalslagen och konsumentköplagen informera 
konsumenten om plock- och transportavgiften.  
 
När näringsidkaren skall informera konsumenten om ångerrätten, 
återkommer problemet med frågan om vad som omfattas av undantaget i 6§ 
DaL. Skall näringsidkaren verkligen informera konsumenten om ångerrätten 
när det är oklart vilka varor som omfattas av denna? Eftersom det är oklart 
vilka varor som faller in under undantaget så kan näringsidkaren exempelvis 
inte specificera vilka varugrupper som konsumenten har ångerrätt för. Att i 
ett sådant fall rent allmänt ange att konsumenten har ångerrätt, kan säkert 
föranleda konsumenten till att uppfatta det som om han eller hon har 
ångerrätt för alla varor. Att helt utelämna information angående ångerrätten 
vore dock felaktigt eftersom möjligheten faktiskt finns att konsumenten 
köper en vara som omfattas av ångerrätten. Om detta sker är undantaget i 6§ 
DaL inte tillämpligt på denna vara varför näringsidkaren även efter köpet 
skall informera konsumenten om ångerrätten i enlighet med 10§ DaL (se 
kapitel 6). På så sätt får konsumenten i vart fall information om ångerrätten 
efter köpet, men det sker bara i de fall då man med säkerhet kan säga att 6§ 
DaL inte är tillämplig på en specifik vara.  
 
Enligt departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag skall 
näringsidkaren enligt punkten 6 ge information om ”vad som gäller om 
ångerrätt enligt denna lag”. Detta betyder enligt promemorian att 
konsumenten skall få information om förekomsten av ångerrätt och vad 
denna innebär, men även att näringsidkaren skall informera konsumenten 
om att ångerrätt saknas enligt lagen i de fall då detta är aktuellt.59 
Näringsidkaren kan således inte helt utelämna information om ångerrätten, 
vilket givetvis är bra ur den aspekten att näringsidkaren inte kan undgå att 
föra ångerrätten på tal. Den föreslagna ändringen, eller snarare 
specificeringen i promemorian, löser dock inte problemet med att avgöra 
vilka varor som faktiskt omfattas av ångerrätten. Problemet kvarstår således 
för näringsidkaren att avgöra vilka varor som denne skall informera 
konsumenten om att de omfattas av ångerrätten och tvärtom.  

                                                 
59 Ds. 2003:59 sid. 153ff. 
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5 Näringsidkarens fullgörelse 
av köpet 

5.1 Genomförandet av distansavtalsdirektivet 

Som tidigare nämnts bygger distansavtalslagen på ett EG-direktiv. 
Föreskrifterna i distansavtalsdirektivet är av minimikaraktär och de är 
tvingande till konsumentens förmån. De svenska lagstiftarna var inte 
bundna av direktivets terminologi och systematik när detta skulle 
genomföras. Enligt propositionen till distansavtalslagen ansågs emellertid 
att bestämmelserna i direktivet är så utformade att det finns ett 
förhållandevis litet handlingsutrymme för medlemsstaterna att avvika från 
direktivets ordalydelse. Trots detta ville lagstiftarna försöka ansluta sig till 
den terminologi och systematik som redan fanns i svensk rätt, framförallt i 
hemförsäljningslagen. Därutöver skulle även andra lagregler på 
konsumentområdet vara vägledande såsom exempelvis 
konsumentköplagen.60 Eftersom den närmare innebörden av vissa 
bestämmelser i direktivet inte var (förövrigt inte heller är) helt klar så ville 
lagstiftarna dessutom välja en lösning som skulle leda till att 
konsumentskyddet säkert uppfylldes samtidigt som skyddet för 
konsumenten enligt gällande rätt inte skulle urholkas.61  
 
Med detta i beaktande skall jag nedan redogöra för ett av de 
terminologiproblem som direktivets genomförande har medfört. Detta rör 
kravet på näringsidkarens fullgörelse i 21§ DaL eller, mer specifikt, 
konsumentens rätt att häva köpet enligt paragrafens andra stycke.  
 

5.2 Regleringen – en översikt 

Den 21§ i distansavtalslagen reglerar näringsidkarens fullgörelse av sin 
prestation. Bestämmelsen utgör ett komplement till konsumentköplagens 
bestämmelser om varans avlämnande och inget hindrar att även dessa kan 
vara tillämpliga.62

 
Lydelsen av 21§ 1st. DaL är följande: 
 

”Näringsidkaren skall fullgöra sin prestation inom skälig tid. Om 
konsumenten och näringsidkaren inte har avtalat63 annat, skall 

                                                 
60 Prop. 1999/2000:89 sid. 18f. 
61 Prop. 1999/2000:89 sid. 19. 
62 Prop. 1999/2000:89 sid. 98. 
63 I departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag framgår att det skall vara 
skriftligen avtalat. Övriga ändringar av 21§ DaL saknar betydelse för distanshandeln med 
livsmedel. Ds. 2003:59 sid. 172. 
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prestationen fullgöras senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten 
gjorde sin beställning.” 

 
Motsvarande bestämmelse i distansavtalsdirektivet, artikel 7.1, lyder: 
 

”Om inte parterna har kommit överens om annat, skall leverantören 
utföra beställningen senast inom 30 dagar från den dag då konsumenten 
lämnade sin beställning till leverantören.” 

 
Konsumentköplagens 5§ 1st. lyder: 
 

”Om det inte följer av avtalet att varan skall avlämnas vid en bestämd 
tidpunkt, efter anfordran eller utan uppskov, skall den avlämnas inom 
skälig tid från köpet.” 

 
Ingen av regleringarna nämner direkt när prestationen skall anses vara 
fullgjord. Den närmsta regleringen av detta i distansavtalslagen och i 
distansavtalsdirektivet rör frågan om ångerfristens början i 15§ DaL 
respektive artikel 6.1 DAD. Där sägs det att ångerfristen börjar löpa när 
konsumenten tar emot varan eller en väsentlig del av den (15§), respektive 
när konsumenten mottar varorna (artikel 6.1). Att denna tidpunkt inte 
regleras direkt i distansavtalslagen är dock utan betydelse eftersom även 
konsumentköplagens regler angående varans avlämnande alltså är 
tillämpliga. Eftersom detta är fallet avser jag att närmare utreda vad som 
gäller angående avlämnande/fullgörelse enligt konsumentköplagen för att se 
om regleringen där på något sätt skapar några specifika problem vid 
distanshandel med livsmedel.  
 
Innan jag börjar med att utreda detta vill jag först kommentera anledningen 
till att det infördes en särskild reglering angående köpets fullgörelse i 
distansavtalslagen. I distansavtalsdirektivets artikel 7.1 ges en frist på 30 
dagar att fullgöra köpet om inget annat har avtalats. Den 5§ i 
konsumentköplagen säger endast att avlämnandet skall ske inom skälig tid 
om inget annat följer av avtalet och ger därmed ingen preciserad tidsgräns 
för fullgörelsen. Av denna anledning ansågs regeln i 5§ KköpL inte uppfylla 
distansavtalsdirektivets föreskrifter. Även om regleringen i artikel 7.1 är av 
kontraktsrättslig natur togs den därför in i distansavtalslagen.64 Här vill jag 
tillägga att det i distansavtalslagen även talas om skälig tid, vilket inte är 
fallet i direktivet. Detta är dock till fördel för konsumenten och därför 
strider det inte mot direktivet.  
 

                                                 
64 Prop. 1999/2000:89 sid. 56. 
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5.3 När är prestationen fullgjord? 

5.3.1 Tidpunkten för fullgörelse 

Vid distanshandel med livsmedel åtar sig näringsidkaren att mot en avgift 
transportera varorna till konsumenten, vilket utförs av näringsidkaren själv 
eller någon som denne anlitar. Hur näringsidkaren organiserar transporten är 
inte av någon avgörande betydelse eftersom riskövergången sker först när 
varan avlämnas till konsumenten (8§ 2st. KköpL). Distanshandeln med 
livsmedel utgör alltså ett transportköp. 
 
När skall varan då avlämnas/köpet fullgöras? Vid distanshandel med 
livsmedel är det normalt så att konsumenten får välja vilken dag samt vid 
vilken tidpunkt som han eller hon vill att varorna skall levereras. 
Näringsidkaren har i regel vissa leveransdagar samt vissa tidsintervaller då 
denne erbjuder konsumenten att få varorna hemlevererade. Det som är 
intressant att närmare utreda är därför vad som gäller när parterna inte har 
avtalat om vid vilken tidpunkt köpet skall fullgöras. Om konsumenten inte 
anger något datum samt tidsintervall eller endera av detta, så bör 
näringsidkaren givetvis kontakta konsumenten om detta är möjligt. Frågan 
är hur näringsidkaren skall göra då denne inte kan komma i kontakt med 
konsumenten. Att i en sådan situation tillämpa 30-dagarsregeln i 
distansavtalslagen är direkt olämpligt. Eftersom livsmedel är varor som 
konsumenten behöver köpa löpande så betyder det att om varorna beställs 
på måndagen så vill han eller hon förmodligen ha varorna åtminstone 
samma vecka. Detta ger dock inget närmare besked om vad som faktiskt 
gäller i en sådan situation. Det är viktigt att kunna fastställa en tidpunkt för 
leverans eftersom näringsidkaren kan tvingas att ta tillbaka varorna till 
butiken om konsumenten inte är hemma när näringsidkaren försöker 
levererar dessa. Vem skall stå för kostnaden för den extra transporten i ett 
sådant fall? Denna fråga kommer jag att återkomma till under kapitel 5.3.3. 
 
Utgångspunkten i 5§ KköpL är att parterna själva har frihet att bestämma 
när varorna skall levereras. Om detta inte har skett anges i paragrafen när 
avlämnandet skall ske, varför paragrafen utgör ett skydd för konsumenten 
från att näringsidkaren med full frihet bestämmer tidpunkten för leverans. 
Varorna skall nämligen enligt paragrafens lydelse lämnas inom skälig tid 
från köpet om det inte av avtalet framgår att varorna skall avlämnas vid en 
bestämd tidpunkt, efter anfordran eller utan uppskov. För att tidpunkten 
skall vara bestämd krävs det att det står klart vilken dag avlämnandet skall 
ske samt att tidpunkten skall kunna beräknas noggrant på förhand.65 Om det 
är frågan om ett köp där varorna skall sändas till köparen och parterna inte 
enats om en bestämd dag så bör det ofta stå klart att avlämnandet skall ske 
utan uppskov.66 Utan uppskov betyder inte att varorna nödvändigtvis skall 

                                                 
65 Prop. 1989/1990:89 Regeringens proposition om ny konsumentköplag. Sid. 68. SOU 
1984:25 sid. 264. 
66 Prop. 1989/1990:89 sid. 69. SOU 1984:25 sid. 264. 
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levereras alldeles omgående, utan näringsidkaren bör få viss tid på sig att 
hantera avlämnandet, vilket är särskilt befogat ju mer komplicerat 
avlämnandet är till exempel på grund av transportsättet.67 Detta resonemang 
föranleder mig att dra slutsatsen att om konsumenten inte har angett en 
bestämd leveransdag så skall varorna förmodligen levereras utan uppskov 
vid distanshandel med livsmedel. Utan uppskov bör då enligt min mening 
avse nästkommande leveransdag efter beställningsdagen. 
 
Om det ändå är så att varorna inte skall avlämnas vid en bestämd tidpunkt 
eller utan uppskov68 så skall avlämnandet istället ske inom skälig tid. Vad 
som skall beaktas vid bedömningen av vad som utgör skälig tid är: varans 
art och beskaffenhet, vad som är normal leveranstid för gods av 
ifrågavarande slag, vilket besked som lämnats i samband med köpet, arten 
av hinder som kommit i vägen, orsaken till tidsutdräkten i förhållande till 
vad som är normalt, de olägenheter som en tidsåtgång utöver det normala 
innebär för konsumenten, med mera. En skälig tid kan vara en relativt kort 
tidsperiod.69  
 
Även om en bestämd leveransdag är avtalad eller leverans skall ske utan 
uppskov eller inom skälig tid enligt ovan, så kvarstår dock problemet att 
bestämma den närmare tidpunkten för leverans under den aktuella dagen. 
Vid distanshandel med livsmedel anger näringsidkaren ofta olika 
tidsintervaller då konsumenten kan välja att få varorna levererade. Under 
det valda tidsintervallet måste konsumenten vara hemma för att ta emot 
varorna. Om näringsidkaren och konsumenten inte har avtalat om under 
vilket tidsintervall varorna skall avlämnas så kan detta leda till att 
konsumenten måste vara tillgänglig för att motta leverans under hela dagen, 
vilket givetvis kan framstå som olägligt för honom eller henne. Vilken den 
närmare tidpunkten är regleras inte i konsumentköplagen. Däremot stadgas i 
9§ 2st. KöpL, som kan tillämpas analogt, att denna tidpunkt skall 
bestämmas av näringsidkaren om det inte av omständigheterna framgår att 
det är köparen som skall bestämma tidpunkten. En viktig begränsning i den 
analogiska tillämpningen är att näringsidkaren inte kan utsträcka tiden 
utöver vad som utgör skälig tid enligt 5§ KköpL.70 Om konsumenten vid 
distanshandel med livsmedel inte har bestämt den närmare tidpunkten för 
leverans, så bör alltså näringsidkaren få bestämma denna. Vad som utgör 
skälig tid i ett sådant fall är dock oklart. Slutligen vill jag tillägga här att 
bestämmelsen i 5§ KköpL är tvingande till konsumentens förmån. Detta gör 
att konsumenten kan göra påföljder för dröjsmål gällande även om 
näringsidkaren har förbehållit sig en mycket långtgående rätt att själv 
bestämma tidpunkten för leverans. Konsumenten har därför rätt att häva 

                                                 
67 Herre a.a. sid. 112f. 
68 Efter anfordran är inte aktuellt, eftersom ett sådant system inte skulle fungera vid 
distanshandel med livsmedel med tanke på de aktuella varornas karaktär.  
69 Prop. 1989/1990:89 sid. 69. SOU 1984:25 sid. 264. 
70 Herre a.a. sid. 110. SOU 1984:25 sid. 264. Ramberg, Jan – Herre, Johnny. Allmän 
köprätt. Det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis. 2002. Sid. 87f. 
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köpet om näringsidkaren dröjer med leveransen längre än vad som är 
skäligt.71

 

5.3.2 Varornas avlämnande innebär fullgörelse 

Det krävs enligt 6§ KköpL en övergång av besittningen för att varan skall 
vara avlämnad och köpet därmed fullgjort. Enligt resonemanget ovan finns 
det en risk vid distanshandel med livsmedel, i de fall då konsumenten inte 
har angett någon leveransdag på beställningen, att konsumenten inte är 
hemma när näringsidkaren levererar varorna. Frågan är då om 
näringsidkaren ändå kan fullgöra köpet? 
 
I propositionen till konsumentköplagen diskuteras avlämnandet utifrån det 
fallet att näringsidkaren åtagit sig att transportera varorna till köparen. 
Varorna skall i sådana fall anses vara avlämnande när de har tagits om hand 
av konsumenten eller på annat sätt har överlämnats till honom eller henne. 
Det är alltså inte nödvändigt att varorna faktiskt har tagits om hand av 
konsumenten, utan om varorna har lagts i hans eller hennes brevlåda får 
normalt varorna anses ha kommit i konsumentens besittning även om han 
eller hon inte är hemma vid tillfället.72 Detta är av marginell betydelse vid 
distanshandel med livsmedel då sådana varor som är aktuella vid denna 
handel inte kan lämnas i konsumentens postlåda.  
 
I propositionen till konsumentköplagen sägs följande: 
 

”Ett föremål som enligt överenskommelse med köparen har ställts på 
dennes villatomt får i regel också anses ha kommit i hans besittning. 
Däremot kan ett föremål som har placerats utanför dörren till en lägenhet 
i ett hyreshus knappast anses ha kommit i lägenhetsinnehavarens 
besittning förrän denne faktiskt har tagit om hand varan.”73  

 
I texten talas det om ett föremål och en vara. Om konsumenten har beställt 
trädgårdsmöbler som näringsidkaren levererar och ställer på villatomten 
enligt överenskommelse med konsumenten skiljer sig detta markant från om 
näringsidkaren ställer flera kassar med livsmedel samt andra varor där. 
Risken att en del av varorna i det senare fallet försvinner är förmodligen 
större än att trädgårdsmöblerna försvinner. Frågan är därför om uttalandet i 
propositionen även avser varor av det slag som är aktuella vid distanshandel 
med livsmedel.  
 
Johnny Herre anger i kommentaren till konsumentköplagen att om principen 
om ”livets regel” tillämpas så bör detta leda till att en övergång av 
besittningen anses ha skett, när det är frågan om normalt agerande för 
parterna på marknaden. Om näringsidkaren och konsumenten kommer 

                                                 
71 Prop. 1989/1990:89 sid. 69. SOU 1984:25 sid. 264. 
72 Prop. 1989/1990:89 sid. 70. 
73 Prop. 1989/1990:89 sid. 70. 

 37



överens om att ställa varorna på villatomten eller utanför lägenheten så 
utgör detta normalt beteende och det leder till att konsumenten får varan 
inom räckhåll, vilket bör vara tillräckligt för en övergång av besittningen 
enligt Johnny Herre.74 Detta resonemang skiljer sig från vad som anges i 
propositionen enligt ovan, åtminstone vad gäller möjligheten att placera 
varorna utanför en lägenhet.  
 
Att varorna eventuellt skall anses vara avlämnade om de placeras utanför en 
villa eller lägenhet, innebär inte att näringsidkaren alltid är berättigad att 
avlämna varorna på detta sätt. Det är näringsidkarens skyldighet att ta 
hänsyn till konsumentens intressen och att inte onödigtvis utsätta honom 
eller henne för risken att varorna förstörs eller försvinner. Av denna 
anledning kan näringsidkaren bli skadeståndsansvarig mot konsumenten om 
den senare lider skada till följd av att näringsidkaren levererat varorna 
genom att placera dem på villatomten eller utanför lägenheten, utan att detta 
varit överenskommet eller underförstått mellan parterna.75

 

5.3.3 Konsumentens medverkan vid avlämnandet 

Det finns inga regler i konsumentköplagen som reglerar konsumentens 
skyldighet att ta emot varorna. En sådan regel finns däremot i 50§ 2p. 
KöpL. Denna paragraf samt påföljdsparagraferna till denna kan tillämpas 
analogt på konsumentköp. Näringsidkaren kan inte kräva att konsumenten 
faktiskt fullgör köpet, det vill säga att den senare tar emot varan, utan 
näringsidkaren kan bara häva köpet eller kräva skadestånd enligt 55§ och 
57§ KöpL.76  
 
En köpare som inte kan fullgöra ett köp har en meddelandeplikt angående 
hindret enligt 58§ KöpL. Ett exempel på detta är när varan skall levereras 
till köparens lägenhet ett visst klockslag och köparen vet att han eller hon 
inte kan ta emot denna. Köparen kan då genom ett meddelande till 
näringsidkaren bespara den senare onödiga kostnader för transport. Om 
köparen inte lämnar ett meddelande blir han eller hon skadeståndsskyldig 
för de utgifter näringsidkaren hade kunnat undvika. Även denna 
bestämmelse kan tillämpas analogt på konsumentköp när det är frågan om 
försummelse på konsumentens sida att ta emot varorna.77

 
I 7§ KköpL regleras frågan om vem som skall svara för kostnaderna för 
varorna innan dessa avlämnas. Med kostnader för varorna avses 
transportkostnader och andra kostnader. Det är näringsidkarens skyldighet 
att svara för kostnaderna förutom i de fall dessa beror på att avlämnandet 
har försenats till följd av något förhållande på konsumentens sida. Om 
konsumenten inte är hemma för att ta emot varorna måste näringsidkaren 
                                                 
74 Herre a.a. sid. 117. 
75 SOU 1984:25 sid. 263 
76 Herre a.a. sid. 420ff.  
77 Herre a.a. sid. 417f. Angående diskussionen huruvida 58§ KöpL skall tillämpas analogt 
se även sid. 417ff. 
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leverera dessa en gång till och då är det inte rimligt att näringsidkaren får 
bekosta den andra transporten eftersom denna beror på konsumenten.78 Det 
kan alltså finnas situationer där kostnaden bör fördelas på annat sätt, än 
enligt lydelsen av 7§, då konsumenten själv varit delaktig i förseningen. I 
propositionen till konsumentköplagen anges att det är rättstillämpningen 
som har till uppgift att närmare ta ställning till dessa situationer.79 Huruvida 
detta har skett eller inte har jag inte för avsikt att närmare utreda då det 
faller utanför uppsatsens omfång.  
 

5.3.4 Riskövergång – ett undantag för färskvaror 

Enligt 8§ 2st. KköpL går risken för varan över på konsumenten när varan 
avlämnas/köpet fullgörs. Om konsumenten underlåter att ta emot en vara 
innebär detta att risken fortsätter att ligga på näringsidkaren. Vid köp av 
färskvaror eller motsvarande kan sådana varor försämras eller förstöras på 
grund av deras egen beskaffenhet efter en tid. Konsumentens dröjsmål med 
att ta emot varorna kan därför leda till att varorna inte kan säljas vilket 
näringsidkaren inte kan göra något åt.80  
 
I 20§ 1st. KköpL regleras tidpunkten för bedömningen om en vara skall 
anses felaktig. Denna tidpunkt knyts till avlämnandet. I andra stycket finns 
ett undantag från detta, vilket avser det förhållandet att konsumenten 
underlåter att ta emot varan i rätt tid. Undantaget infördes just med tanke på 
färskvaruhandeln. En följd av konsumentens underlåtenhet är att 
näringsidkaren inte står risken för försämring av varan som beror enbart på 
dennas egen beskaffenhet och som inträder efter det att varan faktiskt 
avlämnats. Eftersom frågan om en vara är felaktig avgörs först när den är 
avlämnad, så krävs det, för att undantaget skall vara tillämpligt, att varan 
faktiskt är avlämnad. Om näringsidkaren inte klarar av att avlämna varan får 
denne således, enligt paragrafens lydelse, stå risken för eventuella fel. I 
kommentaren till konsumentköplagen säger Johnny Herre att en sådan 
tillämpning är uppenbart orimlig. Han menar att näringsidkaren inte alls 
skall behöva avlämna varan för att konsumenten skall bli betalningsskyldig. 
Reglerna borde enligt Johnny Herre omtolkas i rättstillämpningen, så att 
konsumenten står risken för denna typ av försämring av varan oavsett 
avlämnande. Detta innebär att felbedömningen skall kunna ske trots att 
varan inte är avlämnad.81

 
För att undantaget överhuvudtaget skall gälla, krävs det att avtalet innebär 
att konsumenten skall ta emot varan vid en viss tidpunkt. I propositionen till 
konsumentköplagen anges att denna tidpunkt inte behöver vara på förhand 
bestämd till en viss dag, utan det är till exempel tillräckligt om 
näringsidkaren och konsumenten har kommit överens att den sist nämnda 
skall hämta, såsom exemplet lyder, försålda bär när näringsidkaren 
                                                 
78 SOU 1984:25 sid. 266. Herre a.a. sid. 122. 
79 Prop. 1989/1990:89 sid. 71. 
80 KköpL 8§ 2st. 
81 Herre a.a. sid. 131f. SOU 1984:25 sid. 112 
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meddelar att dessa är plockade.82 Frågan är vad detta exempel skall anses 
omfatta tidsmässigt sett. Om konsumenten vid distanshandel med livsmedel 
har angett ett visst datum i sin beställning så bör detta enligt min åsikt vara 
tillräckligt för att kravet skall anses vara uppfyllt. Likaså bör det vara 
uppfyllt när varorna skall avlämnas utan uppskov. Min åsikt skall ses mot 
bakgrund av syftet med undantaget. Om konsumenten skall ta emot varorna 
en avtalad dag eller utan uppskov så skall konsumenten nämligen inte kunna 
undgå att betala för de varor som förstörs genom att han eller hon inte tar 
emot varorna i rätt tid.  
 
Här kan även tilläggas att det är konsumenten som har bevisbördan för att 
ett fel fanns redan vid avlämnandet. Enligt 20a§ presumeras dock att felet 
fanns där vid avlämnandet om felet visar sig sex månader från avlämnandet, 
vilket det sedan är upp till näringsidkaren att motbevisa. Presumtionen kan 
exempelvis brytas genom att näringsidkaren visar att datumet för en 
färskvara har passerats.83

 

5.4 Bristande fullgörelse – hävning av köpet 

5.4.1 En regelkollision 

Enligt 21§ 2st. DaL kan konsumenten häva distansavtalet om 
näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid och detta inte beror på 
konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida. Det är 
näringsidkarens skyldighet att informera konsumenten om att han eller hon 
har rätt att häva avtalet. Om konsumenten häver avtalet, skall 
näringsidkaren betala tillbaka vad konsumenten har betalat. Även andra 
stycket i 21§ DaL är ett komplement till konsumentköplagen.84 Den 9§ i 
konsumentköplagen reglerar näringsidkarens dröjsmål. Dröjsmål föreligger 
om varorna inte avlämnas eller om dessa avlämnas för sent och detta inte 
beror på konsumenten eller något förhållande på hans eller hennes sida. 
Enligt 13§ KköpL kan konsumenten häva köpet om näringsidkarens 
dröjsmål är av väsentlig betydelse för honom eller henne. 
 
Vissa skillnader finns mellan distansavtalsdirektivets, distansavtalslagens 
och konsumentköplagens lydelser när det gäller dröjsmålet. Artikel 7.2 i 
direktivet lyder som följer: 
 

”Om leverantören underlåter att fullgöra sin del av avtalet på grund av att 
den beställda varan eller tjänsten inte är tillgängliga, skall konsumenten 
informeras om detta och skall snarast möjligt […] få tillbaka de belopp 
som han har betalat.” 

I direktivet ställs inget krav på att konsumenten skall ha hävt köpet för att 
denne skall få tillbaka vad han eller hon har betalat. Ett sådant krav ställs 
                                                 
82 SOU 1984:25 sid. 278. 
83 Ramberg a.a. sid. 56. 
84 Prop. 1999/2000:89 sid. 98. 

 40



däremot i 21§ 3st. DaL. Enligt propositionen till distansavtalslagen kan 
detta krav inte anses strida mot direktivet.85 Huruvida detta är korrekt eller 
inte är oklart. Det finns alltså en möjlighet att 21§ 3st. DaL skall tolkas som 
så att konsumenten inte behöver häva avtalet för att denne skall få tillbaka 
vad han eller hon har betalat.86 Att liksom i konsumentköplagen ställa upp 
som en förutsättning att dröjsmålet är av väsentlig betydelse för att 
konsumenten skall få häva avtalet enligt distansavtalslagen, ansågs däremot 
enligt propositionen till distansavtalslagen strida mot direktivet. Att 
uppställa ett krav på väsentlig betydelse ansågs annars vara det mest 
naturliga för de fall detta inte skulle kollidera med direktivet.87 Följden av 
detta är att konsumenten kan häva avtalet enligt distansavtalslagen, när 
näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation, oavsett om dröjsmålet är av 
väsentlig betydelse eller inte. Det finns en risk att konsumenten inte inser 
denna skillnad mellan distansavtalslagens och konsumentköplagens regler, 
men näringsidkaren är skyldig att informera konsumenten om hans eller 
hennes rätt att häva köpet. Denna information bör näringsidkaren ge 
omedelbart när denne inser att han inte kan fullgöra sin prestation i tid.88 
Även om det inte uttryckligen framgår så bör informationen enligt min åsikt 
inbegripa den förutsättningen att dröjsmålet inte måste vara av väsentlig 
betydelse för konsumenten för att han eller hon skall få häva köpet. Detta 
motsägs inte av paragrafens lydelse. Min åsikt kan jag motivera med att 
konsumenten i annat fall kan gå miste om ett viktigt skydd som 
distansavtalslagen ger honom eller henne, genom den lättare 
hävningsgrunden i lagen (jämfört med konsumentköplagen).  
 
En annan skillnad mellan distansavtalslagen och direktivet rör regleringen 
av själva dröjsmålet. I direktivet sägs det att näringsidkaren är i dröjsmål 
(denna term används dock inte) om denne underlåter att fullgöra sin del av 
avtalet på grund av att den beställda varan inte är tillgänglig (unavailable). I 
distansavtalslagen sägs däremot att dröjsmål föreligger om näringsidkaren 
inte kan fullgöra sin prestation i tid. Enligt propositionen till 
distansavtalslagen (och departementspromemorian) ansågs det vara 
omotiverat att begränsa regeln till de situationer då näringsidkaren inte kan 
fullgöra avtalet för att den beställda varan inte finns tillgänglig. Vad som 
avses med att varan inte finns tillgänglig ansågs dessutom vara något oklart. 
Därför valdes den lösningen att alla situationer där näringsidkaren inte kan 
fullgöra sin prestation omfattas, oberoende av anledningen till detta.89 
Eftersom denna lösning utvidgar konsumentens skydd strider detta inte mot 
direktivet.  

                                                 
85 Prop. 1999/2000:89 sid. 57. 
86 Persson, Ingmar i Karnov 2002/03:1 sid. 636. Enligt departementspromemorians förslag 
till ny distansavtalslag är ingen ändring av paragrafen i detta avseende aktuell. Problemet 
berörs överhuvudtaget inte. Se i Ds. 2003:59 sid. 173.  
87 Prop. 1999/2000:89 sid. 57.  
88 Prop. 1999/2000:89 sid. 99. 
89 Prop. 1999/2000:89 sid. 57. Ds 1999:45 sid. 61. 
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5.4.2 Dröjsmål och hävning – konsumentköplagen 

När näringsidkaren hamnar i dröjsmål enligt 9§ KköpL har konsumenten 
rätt att häva avtalet enligt 13§ KköpL om dröjsmålet är av väsentlig 
betydelse. Vid väsentlighetsbedömningen skall exempelvis följande tas med 
i bedömningen: köpets typ, varans art, dröjsmålets längd, om konsumenten 
var beroende av uppfyllelse på avtalad tid eller inom viss kortare tid efter 
avtalad leveransdag, vilket kan framgå av köpeavtalet eller 
omständigheterna kring detta.90 Den sist nämnda bedömningsgrunden kan 
vara särskilt svår att bedöma när det gäller distanshandel med livsmedel 
eftersom konsumenten och näringsidkaren i regel inte har någon personlig 
kontakt innan distansavtalet sluts. Om konsumenten i sin beställning 
däremot påpekar att han eller hon exempelvis skall ha en större middag och 
därför är beroende av att varorna levereras ett visst datum, så är 
konsumenten beroende av uppfyllelse denna dag. Bevisbördan för 
dröjsmålets väsentlighet ligger på konsumenten. Detta innebär att han eller 
hon åtminstone vid ett kortvarigt dröjsmål måste visa på någon särskild 
omständighet som gör att dröjsmålet trots sin kortvarighet är av väsentlig 
betydelse för honom eller henne. Som exempel nämns i propositionen till 
konsumentköplagen att om konsumenten beställt färdiglagad mat till en 
måltid så kan även ett mycket kortvarigt dröjsmål vara väsentligt. 91

 

5.4.3 Anteciperat dröjsmål – analogi till köplagen 

Regler om anteciperat avtalsbrott saknas i konsumentköplagen, men 
köplagens regler kan tillämpas analogt.92 I 62§ KöpL regleras den 
situationen att om det står klart ”att det kommer att inträffa ett avtalsbrott 
som ger en part rätt att häva köpet, får denne häva redan före tiden för 
fullgörelsen”. För att en part skall ha rätt att häva avtalet enligt 62§ KöpL 
måste det vara frågan om ett hävningsgrundande avtalsbrott, vilket vid 
dröjsmål avser att detta skall vara av väsentlig betydelse för konsumenten 
(13§ KköpL). Vidare skall det föreligga starka skäl för att anta att den andra 
parten inte kommer att fullgöra en väsentlig del av sina förpliktelser. Det 
ställs stränga krav på prognosen och bevisningen. Inget anges i paragrafen 
angående vilka omständigheter som kan medföra att ena parten har starka 
skäl att anta. Rätten till hävning av köpet är inte beroende av orsaken till det 
befarade avtalsbrottet, så om det står klart att det kommer att inträffa ett 
avtalsbrott så får köpet därför hävas oberoende av vilka omständigheter som 
ger anledning till farhågorna. Av denna anledning skall allt som har 
betydelse för bedömningen beaktas. Detta kan exempelvis vara att 
konsumenten tillkännager för näringsidkaren sin avsikt att inte fullgöra 
köpet eller så kan det framgå av den ena partens handlingssätt eller 
ekonomiska förhållanden.93 Den som häver köpet står också risken för att 
                                                 
90 Herre a.a. sid. 170f. 
91 Prop. 1989/1990:89 sid. 81. 
92 SOU 1984:25 sid. 226. 
93 Herre a.a. sid. 481f. Prop. 1988/1989:76 Regeringens proposition om ny köplag. Sid. 
181. 
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förutsättningarna för hävning är för handen. En följd av detta är att den 
hävande parten kan bli ersättningsskyldig för motpartens skada om 
förutsättningarna för hävning inte förelåg.94  
 

5.4.4 Begäran om tilläggstid – konsumentköplagen samt 
analogi till köplagen 

Om näringsidkaren är medveten om att leveransen av varorna inte kan ske i 
tid så finns det en möjlighet för denne att fråga konsumenten om han eller 
hon kan ge näringsidkaren en tilläggstid så att denne kan fullgöra sin 
prestation. Om konsumenten accepterar detta så får han eller hon inte häva 
köpet under tilläggsfristen. Detta följer av en analogi med 24§ KöpL. 
Genom att näringsidkaren på detta sätt i förväg får reda på om konsumenten 
avser att utnyttja sin eventuella hävningsrätt enligt 13§ KköpL, kan 
näringsidkaren undvika onödiga transportkostnader och anpassa sig efter 
vad konsumenten avser att göra.95 Anteciperat dröjsmål omfattas inte 
uttryckligen av ordalydelsen i 24§ KöpL, men i propositionen till köplagen 
anges att: ”Paragrafen gäller den situationen att säljaren, när dröjsmål har 
inträffat eller kommer att inträffa, […]”.96 Även om anteciperat dröjsmål 
inte skulle omfattas av bestämmelsen så följer det av 42§KköpL att 
konsumenten bör vara skyldig att som ett led i att begränsa näringsidkarens 
förlust tillkännage hur han eller hon tänker agera om näringsidkaren 
informerar om att denne kommer att vara i dröjsmål med leveransen.97

 

5.4.5 Avser 21§ DaL endast anteciperat dröjsmål? 

Dröjsmål enligt 9§ KköpL föreligger om varan inte avlämnas eller avlämnas 
för sent enligt ovan. Det krävs alltså att tidpunkten för 
fullgörelse/avlämnande har överskridits. Hur regleras detta i 
distansavtalslagen? Ingmar Persson skriver i sin kommentar i Karnov att det 
finns en möjlighet att 21§ 2st. DaL endast avser anteciperat dröjsmål. Sin 
uppfattning baserar han på lagtextens och förarbetenas utformning. 
Distansavtalslagen förutsätter för att dröjsmål skall föreligga att 
näringsidkaren inte kan fullgöra sin prestation i tid. Om Perssons 
uppfattning är den korrekta så skall förutsättningarna för hävning prövas 
enligt 13§ KköpL om näringsidkaren faktiskt har levererat varorna, men 
detta sker för sent, och konsumenten innan leveransen inte har tagit i 
anspråk sin hävningsrätt enligt 21§ 2st. DaL. Om leverans har skett så ställs 
alltså högre krav för att konsumenten skall få häva köpet (”väsentlig 
betydelse” enligt konsumentköplagen) än om leverans inte har skett.98 Inga 
förtydliganden ges förövrigt i departementspromemorians förslag till ny 
distansavtalslag angående förhållandet mellan 9§ KköpL och 21§ 2st. DaL. 

                                                 
94 Prop. 1988/1989:76 sid. 181. 
95 Herre a.a. sid. 166ff. 
96 Prop. 1988/1989:76 sid. 102. 
97 Herre a.a. sid. 168. 
98 Persson a.a. sid. 635f. 
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5.4.6 Regelkollision – egna kommentarer 

Om Perssons resonemang accepteras, att 21§ 2st. DaL endast avser 
anteciperat dröjsmål, så är frågan hur den faktiska gränsen mellan 
tillämpningen av 21§2st. DaL respektive 9§ samt 13§ KköpL skall vara 
konstruerad. Persson menar alltså enligt ovan att 13§ KköpL skall tillämpas 
om leverans faktiskt sker men för sent. Hans resonemang innefattar inte 
uttryckligen den situationen, att varorna inte avlämnas alls efter det att 
tidpunkten för fullgörelse/avlämnande är till ända, då dröjsmålet alltså är 
inlett och pågående. Eftersom det i 21§ 2st. DaL talas om att näringsidkaren 
inte kan fullgöra sin prestation i tid skulle en uppdelning kunna ske så att 
när tidpunkten för avlämnande väl har uppnåtts och näringsidkaren inte 
levererar varorna så skall 13§ KköpL tillämpas och dessförinnan 21§ 2st. 
DaL. Det som talar emot detta är att när 13§ KköpL tillämpas så ställs det 
högre krav på konsumenten för att han eller hon skall kunna häva köpet 
(väsentlig betydelse). Genom att näringsidkaren dröjer med informationen 
till konsumenten kan den först nämnda påverka hävningsprövningen så att 
den kommer att ske enligt konsumentköplagen. Detta är direkt olämpligt, 
särskilt ur ett konsumentskyddsperspektiv. Istället bör enligt min 
uppfattning alltså Perssons uppdelning tillämpas så att först om varorna 
levereras så skall hävningsprövningen ske enligt 13§ KköpL. Allt 
dessförinnan skall ses som anteciperat dröjsmål enligt 21§ 2st. DaL. Vilken 
verkan regelkollisionen verkligen har får avgöras i framtiden av 
rättstillämpningen. Så är fallet inte minst med tanke på, som tidigare 
nämnts, att departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag inte 
ens berör problemet. 
 
Det anteciperade dröjsmålet i 62§ KöpL skiljer sig väsentligt från det i 21§ 
2st. DaL. För hävning enligt 62§ KöpL gäller ett krav på att dröjsmålet skall 
vara av väsentlig betydelse för konsumenten. Om näringsidkaren upplyser 
konsumenten om att denne inte kommer att leverera varorna eller inte hinner 
göra detta i tid, så skall hävningsprövningen ske enligt 21§ DaL (enligt ovan 
är det inte ens säkert att konsumenten faktiskt behöver häva avtalet). Detta 
gör att konsumenten kan häva köpet utan att en prövning sker av grunden 
för hävningen samt att ingen väsentlighetsbedömning görs. Den analogiska 
tillämpningen av 62§ KöpL har således spelat ut sin roll när det gäller 
distanshandel i de fall då näringsidkaren informerar konsumenten om det 
befarade dröjsmålet. Eftersom det enligt 62§ KöpL skall stå klart att ett 
avtalsbrott kommer att inträffa för att konsumenten skall få häva avtalet, 
innebär detta att konsumenten måste ha fått några indikationer från 
näringsidkaren angående dröjsmålet. I sådana fall är 21§ 2st. DaL enligt min 
åsikt tillämplig även om näringsidkaren inte direkt har informerat 
konsumenten, i enlighet med näringsidkarens informationsskyldighet i 21§ 
2st., om att denne inte kan fullgöra avtalet. Frågan är då om inte 62§ KöpL i 
alla situationer har spelat ut sin roll vid distanshandel? 
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Den analoga tillämpningen av 24§ KöpL, angående begäran om tilläggstid, 
kolliderar med tillämpningen av 21§ 2st. DaL. Om konsumenten inte är 
informerad om den lättare möjligheten att häva köpet enligt 21§ 2st. DaL 
kan detta innebära att han eller hon accepterar tilläggstiden av den 
anledningen att konsumenten själv anser att dröjsmålet inte är av väsentlig 
betydelse, varför hävningsgrund inte föreligger enligt konsumentköplagen. 
Om konsumenten accepterar tilläggstiden utan att ha blivit informerad av 
näringsidkaren om hävningsmöjligheten enligt 21§ 2st. DaL och denna 
information sedan kommer konsumenten tillhanda, så anser jag att 
konsumenten skall få häva köpet trots accepten av tilläggstiden. För mitt 
resonemang talar att det enbart är frågan om en analogi med 24§ KöpL samt 
att distansavtalslagens bestämmelser har företräde framför köplagens enligt 
allmänna principer. Om konsumenten däremot är informerad om att han 
eller hon kan häva köpet enligt den lättare varianten i distansavtalslagen, 
men denne ändå väljer att acceptera tilläggsfristen så anser jag att detta bör 
förhindra konsumenten att häva köpet under tilläggstiden. Detta resonemang 
kan jag stödja åtminstone på regleringen av konsumentens plikt att 
tillkännage sin avsikt enligt 42§ KköpL (se ovan). Vilken verkan denna 
regelkollision verkligen får är dock oklart. 
 
Till sist vill jag bara nämna att i propositionen till distansavtalslagen anges 
att om konsumenten avstår från att utnyttja sin hävningsrätt, så utesluter inte 
detta att han eller hon kan göra andra kontraktsrättsliga påföljder gällande. 
Konsumenten kan därför om han eller hon råkar ut för kostnader som en 
följd av dröjsmålet få ersättning för detta enligt skadeståndsreglerna i 
konsumentköplagen. I sådana fall krävs dock att konsumenten uppfyller 
konsumentköplagens regler, bland annat 15§ KköpL angående 
konsumentens meddelandeplikt.99  
 

5.5 Plock- och transportavgiften – när köpet 
hävs 

5.5.1 Regleringen i distansavtalslagen och 
konsumentköplagen 

Konsumenten kan alltså enligt ovan häva köpet på grund av näringsidkarens 
dröjsmål via antingen konsumentköplagen eller distansavtalslagen. 
Konsumenten kan vidare häva köpet enligt konsumentköplagen på grund av 
att det föreligger fel på varan/varorna. Några regler om felansvar finns 
däremot inte i distansavtalslagen. Frågan jag avser att kommentera i detta 
kapitel är vad som händer, när köpet hävs, med den plock- och 
transportavgift som konsumenten betalar för att utnyttja distanshandeln med 
livsmedel? 
 

                                                 
99 Prop. 1999/2000:89 sid. 99. Persson a.a. sid. 635. 
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Om konsumenten häver köpet enligt 21§ 2st. DaL så skall näringsidkaren 
enligt samma paragrafs tredje stycke betala tillbaka till konsumenten vad 
han eller hon har betalat till näringsidkaren. Detta skapar inga direkta 
problem eftersom allt vad konsumenten har betalat skall betalas tillbaka 
inklusive plock- och transportavgiften. När köpet hävs enligt 21§ 2st. DaL 
så är detta en följd av att näringsidkaren har meddelat att denne inte kan 
fullgöra sin prestation i tid. Detta gör att näringsidkaren med största 
sannolikhet inte har haft några direkta kostnader för distansavtalet innan 
detta hävs. Näringsidkaren har alltså inte haft någon faktisk kostnad för 
plocket och definitivt inte för transporten.  
 
Om köpet hävs enligt konsumentköplagen så bortfaller konsumentens 
skyldighet att betala köpesumman om detta inte redan har gjorts. Har 
däremot köpesumman betalats/köpet fullgjorts när köpet hävs så får vardera 
parten kräva att motparten lämnar tillbaka vad denne har tagit emot. Detta 
framgår av 43§ KköpL. När konsumenten häver köpet enligt 
konsumentköplagen så har näringsidkaren, till skillnad från vid hävning 
enligt distansavtalslagen, haft en faktisk kostnad för plocket och 
transporten. Enligt resonemanget ovan, under kapitel två, så utgör 
distanshandeln med livsmedel ett blandat avtal och plock- och 
transportavgiften är en integrerad del av köpet av varorna. Därför skall även 
avgiften betalas tillbaka till konsumenten enligt 43§ KköpL då han eller hon 
häver köpet. Detta är motiverat med tanke på att det är näringsidkaren som 
har begått avtalsbrottet. Om plock- och transportavgiften hade utgjort en 
biförpliktelse till köpet av varorna så hade kanske utgången blivit en annan. 
Konsumenten hade dock i ett sådant fall förmodligen varit berättigad till 
skadeståndsersättning, eftersom plock- och transportavgiften till följd av 
näringsidkarens avtalsbrott blivit en onyttig kostnad för honom eller henne. 
I propositionen till konsumentköplagen anges att eventuellt skadestånd som 
belastar endera av parterna inte faller bort genom hävningen. Vilken verkan 
hävningen får för andra förpliktelser på grund av köpet skall däremot 
bedömas med hänsyn till omständigheterna i det särskilda fallet.100  
 
Det föreligger således ingen skillnad avseende plock- och transportavgiften 
för konsumentens del vid hävning enligt respektive lag, utan den skall 
betalas tillbaka i båda fallen. En skillnad föreligger däremot för 
näringsidkarens del då denne får stå för en större kostnad när hävningen 
sker enligt konsumentköplagen än när den sker enligt distansavtalslagen. 
Denna ”nackdel”, utifrån näringsidkarens synsätt, motverkas dock till viss 
del av att det ställs högre krav för att konsumenten skall få häva köpet enligt 
den förra lagen. 

5.5.2 Delbara prestationer  

Om konsumenten häver köpet på grund av näringsidkarens dröjsmål så 
berör detta hela köpet vilket är förfelat i och med dröjsmålet. Om det 
däremot föreligger ett eller flera fel på varan eller varorna, vill konsumenten 

                                                 
100 Prop. 1989/1990:89 sid. 157. 
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förmodligen endast häva köpet till den del detta berörs av felet/felen. 
Visserligen kan alla varor vara felaktiga, men detta kan knappast räknas 
som en normal företeelse vid distanshandel med livsmedel då det i regel 
ingår många olika varor i ett sådant köp. Eftersom konsumenten enligt 
resonemanget ovan skall få tillbaka plock- och transportavgiften när han 
eller hon häver hela köpet, så uppkommer frågan om och i så fall hur denna 
avgift skall delas upp när konsumenten endast häver köpet till en viss del. 
 
Ingen paragraf i konsumentköplagen reglerar partiella avtalsbrott, vilket 
däremot är fallet med 43§ KöpL vilken kan tillämpas analogt.101 I 
paragrafen anges att om endast en del av leveransen är felaktig (eller 
försenad) så tillämpas bestämmelserna om ifrågavarande avtalsbrott på 
denna del. Regleringen i 43§ är främst avsedd för de fall där köpet avser 
samma slags vara och för att kunna tillämpa bestämmelsen gäller därför att 
köpet måste kunna delas upp. Köparen ges även en möjlighet enligt 43§ att 
häva hela köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom eller 
henne i fråga om hela köpet. Kravet på insikt från näringsidkarens sida vid 
väsentlighetsbedömningen (se paragrafens lydelse) skall dock utelämnas vid 
den analogiska tillämpningen.102  
 

5.5.3 Delbara prestationer – egna kommentarer 

Köpet kan alltså hävas enbart till en viss del och när detta är aktuellt anser 
kanske konsumenten att han eller hon vill ha tillbaka en del av plock- och 
transportavgiften motsvarande den hävda delen av köpet. Eftersom denna 
avgift i regel är en fast avgift är det enligt mitt tycke i de flesta fall 
omotiverat att konsumenten, utöver köpesumman för de hävda varorna, 
även skall få tillbaka en del av denna avgift. Om exempelvis avgiften är 100 
kronor oberoende av hur mycket konsumenten handlar så står 
näringsidkaren nämligen med samma transportkostnad oavsett hur mycket 
varor som skall levereras. Vidare är det omöjligt att exakt beräkna vilken 
tidsåtgången varit för att plocka en vara samt att utifrån detta beräkna hur 
mycket av plockavgiften konsumenten skall vara berättigad att få tillbaka. 
Fallet kan vara ett annat om det är så att större delen av köpet hävs och 
avgiften därigenom blir oproportionerligt stor i förhållande till värdet av de 
resterande varorna. Hur själva beräkningen skall ske av hur mycket 
konsumenten skall få tillbaka i ett sådant fall, procentuellt eller en viss fast 
summa, är en fråga för sig som inte omfattas av uppsatsens omfång. Om 
avgiften däremot baserar sig procentuellt på hur mycket konsumenten 
handlar är det betydligt lättare att motivera att konsumenten skall få tillbaka 
en del av avgiften. Det är även lättare i ett sådant fall att beräkna hur mycket 
av avgiften som konsumenten skall få tillbaka. På samma sätt förhåller det 
sig om avgiften baserar sig på en stege. Om konsumenten i det senare fallet 
häver köpet till en så stor del att avgiften sänks till en lägre nivå på stegen 
så bör konsumenten enligt mitt tycke få tillbaka mellanskillnaden. 

                                                 
101 SOU 1984:25 sid. 224. Herre a.a. sid. 356. 
102 Herre a.a. sid. 357f. Ramberg a.a. sid. 151. 
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Egentligen uppstår det alltså bara problem med avgiften när denna är en fast 
avgift som är oberoende av hur mycket konsumenten handlar.  
 

5.6 Kostnaden för återtransporten när köpet 
hävs 

I 43§ KköpL anges inte hur skyldigheten att lämna tillbaka vad som 
mottagits skall fullgöras. Enligt Johnny Herre i Konsumentköplagen. En 
kommentar kan denna skyldighet ge upphov till flera problem. Ett sådant 
problem rör frågan om vad som gäller avseende de varor som konsumenten 
har tagit emot.103 Vidare säger Johnny Herre att:  

 
”Om konsumenten har varan i behåll uppkommer frågan om han skall 
hålla den näringsidkaren till handa hos sig eller om han är skyldig att 
ombesörja transporten till näringsidkaren. Normalt bör det inte kunna 
påfordras att konsumenten sänder varan tillbaka till näringsidkaren, 
försåvitt inte detta kan ses som en rimlig åtgärd för att motverka 
värdeförstöring (färskvaror och liknande). När sådan skyldighet 
föreligger för konsumenten är emellertid näringsidkaren skyldig att 
ersätta konsumenten för returfrakten och ställa godtagbar säkerhet 
härför.”104

 
Av detta följer att näringsidkaren antingen själv skall hämta varan och 
betala för detta eller betala konsumenten för att han eller hon sänder/lämnar 
tillbaka varan. Näringsidkarens skyldighet att betala för återtransporten 
framgår inte av 43§ KköpL angående verkningarna av hävningen, utan av 
skadeståndsreglerna i 32§ KköpL. Näringsidkaren kan inte som 
avtalsvillkor föreskriva att konsumenten själv skall stå för vissa utgifter för 
till exempel transport av varan i samband med hävning av köpet eller att 
ersättningen skall uppgå till ett visst maximibelopp. Detta är en följd av att 
32§ är tvingande till konsumentens förmån.105

 
Utgifter är ersättningsgilla förluster enligt 32§ KköpL. Som exempel på 
utgifter som avser att få till stånd en rättelse anges i propositionen till 
konsumentköplagen; utgifter för resor, porto samt transport.106 
Transportkostnader anges alltså uttryckligen, men konsumenten kan endast 
få ersättning för det som med hänsyn till omständigheterna framstår som 
skäligt. Samtidigt är konsumenten enligt 42§ KköpL skyldig att vidta 
skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Som en följd av sin 
skadebegränsningsskyldighet får konsumenten således inte välja ett onödigt 
kostsamt transportsätt såsom taxi eller flyg om han eller hon med hänsyn till 

                                                 
103 Herre a.a. sid. 444. 
104 Herre a.a. sid. 444. 
105 Prop. 1989/1990:89 sid. 136. Herre a.a. sid. 336. 
106 Prop. 1989/1990:89 sid. 134. 
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omständigheterna lika gärna kan välja ett billigare alternativ såsom buss 
eller tåg.107  
 
Vid bedömningen av konsumentens ersättningskrav kan hänsyn tas till såväl 
varans värde som avtalsbrottets betydelse för honom eller henne, 
exempelvis om det är en vara som konsumenten använder dagligen eller 
endast mer sällan.108 I utredningen som föregick konsumentköplagen anges 
följande: 
 

”Gäller köpet en billig vara, exempelvis något livsmedel, bör köparen 
inte få lägga ned särskilda kostnader på att få varan utbytt eller köpet 
hävt ens om varan skulle användas omedelbart, ifall han lika väl skulle 
kunna skaffa sig en likvärdig vara på annat håll utan särskild kostnad och 
vänta med att återlämna den felaktiga vid ett lägligare tillfälle.” 109

 
Väljer konsumenten exempelvis att skicka en liter mjölk med bud så är detta 
givetvis inte proportionerligt mot vad detta kostar för näringsidkaren att 
hämta mjölken.  
 
I propositionen till konsumentköplagen anges vidare:  
 

”Praktiska hänsyn talar för att köparen […] får svara för t.ex. 
återlämnande av varan eller återtransport till säljaren vid hävning eller 
omleverans när det är fråga om en mindre vara. Skulle köparens transport 
därvid medföra särskilda utgifter har han rätt till ersättning för dem. När 
det gäller tyngre och mer skrymmande varor bör däremot i allmänhet 
säljaren vara skyldig att hämta varan hos köparen.”110  

 
Normalt är det alltså näringsidkaren som skall hämta varan hos 
konsumenten. Detta stämmer för övrigt väl ihop med tanken bakom 
distanshandeln med livsmedel, nämligen att de som inte själva kan ta sig till 
butiken skall kunna göra sin dagligvaruhandel via denna form av handel. 
Det är i vart fall inte konsumenten som skall stå för kostnaden för 
återtransporten av varan.  
 
 
 
 
 

                                                 
107 Prop. 1989/1990:89 sid. 135. 
108 Prop. 1989/1990:89 sid. 135. 
109 SOU 1984:25 sid. 305. Jämför även med prop. 1989/1990:89 sid. 135 i vilken endast 
talas om möjligheten att konsumenten skall få varan utbytt, men där samma princip som i 
SOU:n framgår. 
110 Prop. 1989/1990:89 sid. 135. 
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6 Näringsidkarens 
informationsskyldighet enligt 
10§ DaL 

6.1 Regleringen av informationsskyldigheten 

I 10§ DaL anges att efter det att ett distansavtal har ingåtts skall 
näringsidkaren snarast och senast vid leverans, ge konsumenten en 
bekräftelse på den information som anges i 9§ 1-5pp DaL. Detta omfattar 
bland annat information om plock- och transportavgiften (se ovan under 
kapitel 4.1). Informationen skall ges i en läsbar och varaktig form som är 
tillgänglig för konsumenten. På samma sätt skall information ges enligt 10§ 
2st. DaL om bland annat konsumentens ångerrätt.  
 
Innebörden av läsbar och varaktig form är enligt propositionen till 
distansavtalslagen att informationen skall ges på ett sätt som möjliggör för 
konsumenten att ta del av denna genom att läsa den. De exempel som anges 
där är att informationen kan ges i en handling, i e-post, på en CD-romskiva 
eller på en datadiskett. För att näringsidkaren skall få ge informationen via 
exempelvis e-post gäller dock att näringsidkaren måste förvissa sig om att 
konsumenten har tillgång till en dator så att han eller hon verkligen kan ta 
del av informationen. Informationen måste alltså ges i en form som är 
tillgänglig för konsumenten. Bedömningen huruvida näringsidkaren haft 
anledning att förutsätta att konsumenten har haft möjlighet att tillgodogöra 
sig informationen får ske utifrån varje enskilt fall.111

 
I propositionen till distansavtalslagen definieras varaktigt medium (eller 
varaktig form som benämningen är i paragrafen) enligt följande:  
 

”varje instrument som konsumenten kan använda för att bevara 
information som vänder sig till honom personligen på ett sätt som är 
tillgängligt för framtida hänvändelser under en tid som är lämplig för 
avsikten med informationen och som tillåter oförändrad reproduktion av 
den lagrade informationen”.112  

 
Om näringsidkaren redan tidigare, till exempel vid marknadsföringen enligt 
9§ DaL, har gett konsumenten informationen i en läsbar och varaktig form 
som är tillgänglig för honom eller henne behöver näringsidkaren inte ge 
konsumenten informationen på nytt. Den behöver alltså bara ges på detta 
sätt en gång. Att konsumenten inte har kvar informationen har ingen 
betydelse, men det är näringsidkaren som har bevisbördan för att 

                                                 
111 Prop. 1999/2000:89 sid. 41, 86. Se även Hultmark a.a. sid. 57f. 
112 Prop. 1999/2000:89 sid. 41. 

 50



konsumenten redan tidigare har fått denna på det föreskrivna sättet. Att 
informationen bara behövs ges en gång gäller dock inte den information 
som berörs av 10§ 2st. DaL. Näringsidkaren skall nämligen alltid informera 
konsumenten om bland annat ångerrätten så att konsumenten vet att han 
eller hon kan frånträda avtalet. Informationen om ångerrätten innefattar 
bland annat hur konsumenten skall förfara om han eller hon ångrar sig samt 
vilka följderna blir av att konsumenten ångrar sitt köp, i vilket inbegrips att 
han eller hon skall få information om vem som skall svara för kostnaderna 
för återsändandet av varorna (se vidare kapitel 7.1.2). Konsumenten skall 
även informeras om att ångerrätten exempelvis inte gäller för förseglade 
CD-skivor om förseglingen brutits eller för tidningar, med mera enligt 14§ 
DaL (se ovan kapitel 3.4).113  
 

6.2 Informationsskyldigheten – egna 
kommentarer 

Enligt regleringen i 10§ 2st. DaL skall alltså näringsidkaren informera 
konsumenten om att han eller hon har ångerrätt för vissa varor. Som jag 
redogjort för ovan under kapitel 3.5 så kan det vid distanshandel med 
livsmedel ingå varor i köpet som faller utanför undantaget i 6§ DaL, det vill 
säga varor för vilka reglerna om ångerrätt är tillämpliga. Detta innebär att 
köpet måste delas upp i två delar varav ångerrätten är tillämplig enbart på 
den ena. Eftersom det är osäkert vad som faktiskt omfattas av undantaget 
(varor för ett hushålls löpande förbrukning) så är det svårt för 
näringsidkaren att specificera vilka varor som konsumenten har ångerrätt 
för. Detta kan leda till att näringsidkaren, för att underlätta för sig själv, 
räknar samtliga varor som tillhörande kategorin av varor som faller in under 
undantaget i 6§ DaL. Inte desto mindre finns det ett behov av att klargöra 
vilka varor som inte omfattas av undantaget i 6§ DaL så att konsumenten 
verkligen får information om ångerrätten. Angående 
departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag se kapitel 4.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
113 Prop. 1999/2000:89 sid. 86. 
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7 Ångerrätt och 
avbeställningsrätt 

7.1 Ångerrätt 

7.1.1 Ångerfristens början 

För att konsumenten skall kunna frånträda ett avtal genom att utnyttja sin 
ångerrätt, är det tillräckligt att denne ger ett meddelande, inte nödvändigtvis 
skriftligt, till näringsidkaren där det klart framgår att han eller hon vill 
frånträda avtalet. Inga skäl behöver anges till varför ångerrätten utnyttjas. 
Att konsumenten faktiskt har meddelat näringsidkaren och att detta har skett 
i rätt tid är konsumenten som utgångspunkt skyldig att styrka.114  
 
Ångerfristen börjar löpa den dag då konsumenten tar emot varan eller en 
väsentlig del av den enligt 15§ 1st. DaL.115 Det finns två möjligheter att 
tolka denna regel. Den kan tolkas som så, att om konsumenten inte löser ut 
en vara som näringsidkaren skickar honom eller henne så börjar ångerfristen 
inte att löpa. Det är det faktiska mottagandet som är avgörande.116 Allmänna 
reklamationsnämnden har avgjort ett ärende (ARN 2000-7590) som berörde 
just ångerfristens början och som ger en annan möjlig tolkning av regeln. I 
ärendet ville en konsument avbeställa (enligt konsumentköplagen, se även 
nedan under kapitel 7.2.1) alternativt ångra sitt via Internet ingångna köp av 
en dator. Konsumenten hade inte löst ut datorn från posten varför bolaget 
hävdade att ångerrätten inte gällde. Allmänna reklamationsnämnden tolkade 
bestämmelsen om att ångerfristen inte börjar löpa förrän konsumenten löser 
ut varan, på så sätt att det inte kan vara lagens avsikt att konsumenten inte 
skall ha någon ångerrätt alls om han eller hon inte löser ut varan. 
Bestämmelsens syfte är att begränsa ångerfristens längd samt att avgöra om 
konsumenten i rätt tid har meddelat att han eller hon ångrar sig. Av denna 
anledning ansåg nämnden att konsumenten hade ångerrätt eftersom han 
åtminstone hade gett bolaget besked om avbeställningen inom den tid som 
han skulle ha ångerrätt inom, om han verkligen hade löst ut datorn.117  
 
Det går alltså att diskutera huruvida ångerfristen verkligen börjar löpa först i 
och med att konsumenten löser ut varan. Lagtexten talar dock för en sådan 
lösning. Enligt departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag är 
ingen materiell ändring av 15§ 1st. DaL aktuell. Även i promemorian 
framgår således uttryckligen att ångerfristen inte börjar löpa om 

                                                 
114 Prop. 1999/2000:89 sid. 89. 
115 Se även 15§ 2st. DaL i vilket anges att ångerfristen börjar löpa först när den information 
som anges i 10§ har kommit konsumenten tillhanda. 
116 Prop. 1999/2000:89 sid. 90f. Persson a.a. sid. 634. 
117 ARN Änr. 2000-7590. 
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konsumenten inte löser ut den vara som näringsidkaren har skickat.118 Detta 
är förmodligen en följd av att distansavtalsdirektivets artikel 6.1 
uttryckligen anger att ångerfristen inte börjar löpa förrän konsumenten tar 
emot varan. Även om Allmänna reklamationsnämndens avgörande enligt 
min åsikt har fog för sig, så är det lämpligt att det finns en viss fixerad 
tidpunkt då ångerfristen börjar löpa. Därför anser jag att konsumenten enligt 
paragrafens lydelse måste ta emot varan eller lösa ut denna för att 
ångerfristen skall börja löpa.  
 

7.1.2 Följderna av att konsumenten utnyttjar sin ångerrätt 

En konsument som utnyttjar sin ångerrätt skall själv lämna eller sända 
tillbaka varan till butiken (se 18§ 1st.). Utgångspunkten är att konsumenten 
själv skall få avgöra hur återsändandet skall ske. I detta avseende måste 
hänsyn dock tas till den vårdplikt (se nedan kapitel 7.3.1) som konsumenten 
har för mottagna varor, vilket bör påverka valet av medel för återsändande. I 
propositionen till distansavtalslagen anges att då det finns ett av 
näringsidkaren organiserat system för återsändande, så är det mest naturligt 
att konsumenten använder detta.119  
 
Den enda kostnad som konsumenten skall stå för i samband med att han 
eller hon utnyttjar sin ångerrätt är kostnaden för att återsända varan (jämför 
artikel 6.2 DAD, recit 14 DAD, 18§ 1st. DaL samt 19§ 1st. DaL). Detta 
framgår direkt enbart i direktivet, då 18§ DaL endast anger att konsumenten 
skall lämna eller sända tillbaka varan och inte direkt uttalar vem som skall 
stå för kostnaden. Konsumenten skall alltså betala för återtransporten, men 
vad gäller angående den plock- och transportavgift som konsumenten 
betalat för att få varorna levererade? Konsumenten skall när denne utnyttjar 
ångerrätten bli ersatt för de kostnader som han eller hon har haft, vilket inte 
avser enbart köpeskillingen utan exempelvis även kostnader för leverans till 
konsumenten. Detta framgår av 19§ 1st. DaL (se även nyss nämnda ARN 
2000-7590) vilket anger att näringsidkaren snarast och senast inom 30 dagar 
skall betala tillbaka till konsumenten vad han eller hon har betalat till 
näringsidkaren. Här gäller dock att först när näringsidkaren får tillbaka 
varorna så får konsumenten tillbaka sina pengar.120 Vad händer då om 
konsumenten inte fullgör sin skyldighet att medverka till att varan 
återlämnas? Detta regleras inte i distansavtalslagen, men enligt 
propositionen till distansavtalslagen anses det följa av allmänna regler att 
konsumenten i ett sådant fall normalt får räkna med att ersätta 
näringsidkaren för varan.121  
 
Eftersom ångerrätten enbart gäller för de varor som inte faller in under 
undantaget i 6§ DaL så uppkommer även här det ovan (under kapitel 5.5.2) 
nämnda problemet angående delbara prestationer. Konsumenten har rätt att 
                                                 
118 Ds. 2003:59 sid. 163. 
119 Prop. 1999/2000:89 sid. 52. 
120 Prop. 1999/2000:89 sid. 53. 
121 Prop. 1999/2000:89 sid. 93. 
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få tillbaka plock- och transportavgiften för den/de ångrade varan/varorna, 
men eftersom denna avgift även avser övriga varor som inte omfattas av 
ångerrätten är frågan om avgiften överhuvudtaget skall betalas tillbaka och, 
om så är fallet, hur stor del av denna som skall betalas tillbaka.  
 

7.1.3 En alternativ tolkning av återbetalningsskyldigheten 

Vid distansavtalslagens tillkomst väcktes en motion angående 
näringsidkarens återbetalningsskyldighet. Författarna till motionen (Rolf 
Åbjörnsson och Kjell Eldensjö, båda tillhörande Kristdemokraterna) 
menade att båda parterna borde få ta del av ansvaret. För konsumentens del 
skulle detta vara en följd av att det är han eller hon själv som begär att varan 
skall sändas till honom eller henne. Konsumenten skulle då denne utnyttjade 
sin ångerrätt få tillbaka betalningen för själva varan även enligt motionens 
lösning. Däremot skulle inte näringsidkarens återbetalningsskyldighet avse 
även andra belopp, exempelvis vad konsumenten hade betalat för 
transporten av varan, näringsidkarens administration, med mera. Avsikten 
med motionen var att få detta till att uttryckligen framgå av lagen.122  
 
Lagutskottet avslog motionen med motiveringen att regeringen i 
propositionen gjort den bedömningen att distansavtalsdirektivet (art. 6.2.) 
förhindrar en begränsning av näringsidkarens återbetalningsskyldighet till 
att avse enbart köpeskillingen.123 Artikel 6.2. DAD har följande lydelse: 
 

”När konsumenten utövar sin ångerrätt i enlighet med den här artikeln, 
skall leverantören kostnadsfritt återbetala de belopp som konsumenten 
har betalat. Den enda kostnad som får läggas på konsumenten på grund 
av att han utövar sin ångerrätt är den direkta kostnaden för att skicka 
tillbaka varan. […]” 

 
I sitt svar på motionen resonerade lagutskottet även utifrån en alternativ 
tolkning av artikel 6.2. DAD. Denna tolkning går i linje med motionen och 
den innebär att förbudet i artikeln endast skall avse kostnader som har 
uppkommit på grund av att konsumenten utövar sin ångerrätt. Om kostnader 
har uppkommit på annan grund, till exempel vid den ursprungliga 
transporten av varan till konsumenten (en transportavgift eller något 
liknande), så skall konsumenten själv få svara för dessa kostnader. 
Lagutskottet menade att tolkningen av artikeln inte är självklar och att det 
ytterst är en fråga som EG-domstolen får avgöra. Lagutskottet noterade 
dock att det i artikel 6.2 DAD inte görs någon skillnad på hur kostnaderna 
har uppkommit. På grund av detta ansåg lagutskottet att förbudet att lägga 
kostnader på konsumenten på grund av att han eller hon utövar sin ångerrätt 
därför gäller. Vidare påpekade lagutskottet att artikelns ordalydelse i denna 
del dock inte bör överdrivas och att det även finns skäl för den tolkning som 

                                                 
122 1999/2000:LU21 Lag om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. 
Sid. 12. 
123 1999/2000:LU21 sid. 13.  
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framförs i motionen. Lagutskottet påpekade att även om artikeln skall tolkas 
enligt motionen, så innebär detta inte att distansavtalslagen i sin nuvarande 
utformning går emot distansavtalsdirektivets lydelse. Detta beror på att det 
är tillåtet att till konsumentens förmån införa strängare regler än vad som 
anges i direktivet. Avslutningsvis påpekade lagutskottet att oavsett vilken 
tolkning direktivet bör ges så anslöt sig utskottet till den av regeringen valda 
lösningen.124  
 

7.2 Avbeställningsrätt 

7.2.1 Rätten att avbeställa ett köp samt näringsidkarens rätt 
till ersättning 

Ångerrätten i distansavtalslagen kan jämföras med avbeställningsrätten i 
37§ KköpL. Till skillnad från ångerrätten i distansavtalslagen gäller 
avbeställningsrätten för samtliga varor som ingår i ett köp, det vill säga alla 
varor kan avbeställas. Om konsumenten av någon anledning vill träda 
tillbaka från ett köp så kan han eller hon göra detta innan varorna har 
avlämnats. Näringsidkaren har i detta läge inte rätt att hålla fast vid köpet 
och/eller kräva att konsumenten skall betala för varorna, men däremot har 
näringsidkaren rätt att få ersättning enligt 41§ KköpL för avbeställningen. 
Det kan finnas flera olika skäl till varför en konsument vill träda tillbaka 
från ett köp. Ett exempel är när köpet efter avtalets ingående framstår som 
mindre välbetänkt.125 Detta kan mycket väl vara fallet vid distanshandel.126

 
Utgångspunkten är att näringsidkaren inte har rätt till full ersättning för sin 
skada, vilket följer av att rätten till ersättning begränsas till vad som är 
skäligt (enligt 41§ 3p.).127 Om konsumenten avbeställer köpet innan 
näringsidkaren har accepterat ett anbud från den förre så har näringsidkaren 
inte rätt till ersättning (enligt 41§ 3st.). Av detta följer att konsumenten i 
princip har en lagstadgad ångerrätt där han eller hon kan ångra sig utan 
konsekvenser fram till det att näringsidkaren accepterar konsumentens 
anbud.128

 
Vid distanshandel med livsmedel finns det en möjlighet att näringsidkaren 
har haft kostnader för beställningen innan konsumenten avbeställer köpet. 
En fråga som av denna anledning är intressant att närmare undersöka, är om 
näringsidkaren kan få ersättning för plock- och transportavgiften enligt 41§. 
Enligt 41§ 1st.1p. skall näringsidkaren få ersättning för: ”särskilda 
kostnader som han har haft för att ingå och fullgöra avtalet till den del han 

                                                 
124 1999/2000:LU21 sid. 13. Ett resonemang angående tolkningen av huruvida 
näringsidkaren skall stå för alla kostnader för det ingångna avtalet, utom den direkta 
kostnaden för att skicka tillbaka varan förs även i Tema Nord 1998:532 sid. 80.  
125 Herre a.a. 378ff. 
126 Se ovan under kapitel 1.1 angående fördelarna och nackdelarna med distanshandel. 
127 Prop. 1989/1990:89 sid. 153. 
128 Herre a.a. sid. 404. 
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inte kan tillgodogöra sig dessa på annat sätt”. Endast ”särskilda kostnader” 
ersätts och då avses kostnader som direkt kan hänföras till den aktuella 
varan.129 Vad som avses med kostnader för att fullgöra varierar naturligtvis 
beroende på bland annat vad för slags avtal det är fråga om samt på vilket 
stadium avbeställningen sker.130 I propositionen till konsumentköplagen 
uttalas följande: ”Om köparen avbeställer köpet redan innan säljaren har 
hunnit vidta några åtgärder för att fullgöra avtalet, föreligger normalt inte 
några särskilda kostnader härför som köparen blir skyldig att ersätta.”131  
 
Enligt 41§ 1st.2p. har näringsidkaren rätt till ersättning för särskilda 
kostnader som denne har haft till följd av avbeställningen. Om exempelvis 
näringsidkaren tvingas avbryta transporten av varorna så kan denne få 
ersättning för kostnaden för denna transport.132 Den tredje och sista 
möjligheten för näringsidkaren att få ersättning, är enligt 41§ 1st.3p. för: 
”förlust i övrigt med ett belopp som är skäligt […]”. Vid 
skälighetsbedömningen skall hänsyn tas till ett antal olika omständigheter 
som anges i paragrafen. Den tredje punkten avser det belopp som 
näringsidkaren har gått miste om genom att affären inte har kommit till 
stånd.133

 
Enligt andra stycket i 41§ kan näringsidkaren förbehålla sig en på förhand 
bestämd ersättning då konsumenten avbeställer köpet. Ett krav är dock att 
denna ersättning är ”skälig med hänsyn till vad som normalt kan antas 
tillkomma en säljare som ersättning enligt första stycket”. Den på förhand 
bestämda ersättningen behöver inte vara ett fast belopp utan den kan variera 
allt efter tidpunkten för avbeställningen eller bestämmas till en viss procent 
av priset.134  
 
En skillnad mellan ångerrätten i distansavtalslagen och avbeställningsrätten 
i konsumentköplagen är att konsumenten kan avbeställa köpet innan han 
eller hon har mottagit varorna enligt 37§ KköpL. Enligt 15§ DaL börjar 
ångerfristen löpa först när konsumenten tar emot varan. Eventuellt bör i 
detta avseende dock det ovan under kapitel 7.1.1 angivna avgörandet från 
Allmänna reklamationsnämnden (ARN 2000-7590) beaktas. Detta 
avgörande är intressant även av en annan anledning. I första hand gjorde 
nämligen konsumenten gällande att han hade avbeställt datorn innan denna 
avlämnats. Bolaget hävdade att avbeställningen skedde efter det att datorn 
hade avsänts och att konsumenten därför inte hade någon avbeställningsrätt 
eftersom varan var levererad. Allmänna reklamationsnämnden ansåg att 
eftersom konsumenten inte hade avbeställt datorn innan leverans skedde 
(vilket alltså i fallet knöts till tidpunkten då datorn sändes iväg från bolaget) 
så hade konsumenten ingen avbeställningsrätt. Jag ställer mig frågande till 
nämndens bedömning eftersom avbeställningsrätten i 37§ KköpL kopplas 
                                                 
129 Prop. 1989/1990:89 sid. 151. 
130 Prop. 1989/1990:89 sid. 152. 
131 Prop. 1989/1990:89 sid. 152. 
132 Prop. 1989/1990:89 sid. 152. Ramberg a.a. sid. 203. 
133 Prop. 1989/1990:89 sid. 152f. 
134 Prop. 1989/1990:89 sid. 154. 
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till tidpunkten för avlämnandet och inte till tidpunkten för avsändandet. En 
vara är avlämnad när den kommer i konsumentens besittning enligt 6§ 
KköpL och en vara är inte i någons besittning bara för att den är avsänd från 
ett bolag. Johnny Herre skriver i kommentaren till konsumentköplagen att 
om en vara skall hämtas exempelvis via posten så ”torde” varan inte vara 
avlämnad förrän den hämtats av konsumenten. Själva mottagandet av en avi 
om att varan kan hämtas på posten ”torde” alltså inte ha den effekten att en 
besittningsövergång skall anses ha skett.135 Mot bakgrund av detta anser jag 
att konsumenten i det aktuella fallet faktiskt borde ha fått avbeställa datorn.  
 

7.2.2 Näringsidkarens rätt till ersättning – egna 
kommentarer 

Om näringsidkaren skall få ersättning för plock- och transportavgiften på 
grund av konsumentens avbeställning anser jag att detta i så fall skall ske 
enligt 41§ 1st.2p. En förutsättning är dock att varorna faktiskt är plockade 
samt att transporten åtminstone är påbörjad. Eftersom plock- och 
transportavgiften i regel är en fast avgift, så är det inte säkert att den 
ersättning näringsidkaren kan få enligt 41§ motsvarar denna avgift. Den 
reella kostnaden kanske inte motsvarar avgiften. Bestämmelsen i 41§ 2st. 
kan mot bakgrund av detta bli viktig eftersom näringsidkaren alltså på 
förhand kan förbereda konsumenten på att denne kan få stå för en viss 
kostnad om han eller hon avbeställer köpet. Förmodligen bestämmer 
näringsidkaren denna ersättning så att den motsvarar just plock- och 
transportavgiften.  
 

7.3 Kravet på väsentligen oförändrat skick 

7.3.1 Distansavtalslagen 

En förutsättning för att konsumenten skall kunna utnyttja sin ångerrätt enligt 
distansavtalslagen är att han eller hon uppfyller sin vårdplikt enligt 17§ 
DaL. Varan skall hållas i ”väsentligen oförändrat skick”, men det är tillåtet 
för konsumenten att exempelvis bryta emballaget för att undersöka varan. 
Undersökningen skall utföras med varsamhet och inte vara mer omfattande 
än vad som kan anses nödvändigt. I de fall där varan förstörs genom en 
olyckshändelse eller av någon annan orsak som konsumenten inte ansvarar 
för, så förlorar han eller hon inte sin ångerrätt. Vidare skall ordet 
”väsentligen” innebära att återgång kan ske om varans skick har ändrats i 
endast obetydlig grad.136  
 
Den 17§ i distansavtalslagen har ingen motsvarighet i 
distansavtalsdirektivet. I direktivets recit 14 sägs däremot att det åligger 
medlemsstaterna att bestämma villkoren och konsekvenserna av att 
                                                 
135 Herre a.a. sid. 116. 
136 Prop. 1999/2000:89 sid. 93. 
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konsumenten utnyttjar ångerrätten. Denna frihet begränsas för det första av 
regeln som säger att den enda kostnad som konsumenten skall stå för vid 
utnyttjandet av ångerrätten är den direkta kostnaden för att skicka tillbaka 
varan. För det andra så får medlemsstaternas frihet i detta avseende inte 
påverka konsumenternas rättigheter enligt nationell lagstiftning, särskilt inte 
deras rättigheter att påtala fel på varan. Enligt departementspromemorian till 
distansavtalslagen borde ett krav ha tagits in i distansavtalslagen om att 
konsumenten skulle få utöva ångerrätten endast om varan hölls i väsentligen 
oförändrat skick. Detta motiverades med att direktivet inte anses kräva att 
konsumenten skall få utöva ångerrätten om varan minskat väsentligt i värde. 
Vidare motiverades detta med att en motsvarande bestämmelse dessutom 
fanns i 8§ i hemförsäljningslagen.137 Den 17§ i distansavtalslagen har till 
väsentliga delar fått samma lydelse som 8§ HemfL. I propositionen till 
hemförsäljningslagen anges att uttrycket väsentligen oförändrat skick skall 
ha samma innebörd som i 57§ KöpL (idag 66§ KöpL138) som reglerar 
köparens rätt att häva köpet.139  
 
I sin artikel Distansavtalsdirektivet ger ny svensk lag: Distansavtalslagen140 
hävdar Paulina Dejmek att regeln i 17§ DaL är motiverad och nödvändig 
och att det därför är märkligt att den saknar motsvarighet i direktivet. 
Resultatet av att den saknar motsvarighet i direktivet är enligt Paulina 
Dejmek att det i distansavtalslagen uppställda kravet på väsentligen 
oförändrat skick måste anses vara otillåtet eftersom regleringen är 
oförmånligare än regleringen i direktivet för konsumenten.141 Mot detta 
resonemang vill jag ställa det ovan nämnda recit 14 i direktivet som alltså 
säger att det åligger medlemsstaterna att bestämma de övriga villkoren för 
utnyttjandet av ångerrätten. Samtidigt är Paulina Dejmeks resonemang 
givetvis riktigt ur den aspekten att kravet på väsentligen oförändrat skick är 
till nackdel för konsumenten.  
 
Jag vill här även tillägga att Konsumentverket i sin utvärdering av 
distansavtalslagen är kritiskt till att lagen inte är tydligare avseende varornas 
skick, för att dessa skall kunna återlämnas när konsumenten utnyttjar sin 
ångerrätt. Konsumentverket föreslår därför att lagtexten skall förtydligas i 
detta avseende.142 Enligt departementspromemorians förslag till ny 
distansavtalslag är inga materiella ändringar av 17§ DaL aktuella. Enligt 
promemorian ger den nuvarande regleringen, eftersom denna är 
ändamålsenligt utformad, möjligheter att i de enskilda fallen finna 
godtagbara lösningar.143

 

                                                 
137 Ds 1999:45 sid. 57. Prop. 1999/2000:89 sid. 51f. 
138 Den 45§ KköpL har samma lydelse som 66§ KöpL, med undantag för paragrafens tredje 
punkt i andra stycket. Angående 45§ KköpL se kapitel 7.3.3.  
139 Prop. 1971:86 Proposition med förslag till lag om hemförsäljning m.m. Sid. 104. 
140 Artikeln publicerades i Europarättslig tidskrift år 2000.  
141 Dejmek a.a. sid. 253.  
142 Konsumentverket a.a. sid. 5 samt sid. 18f.  
143 Ds. 2003:59 sid. 121. Se även ovan under kapitel 3.4 angående motiveringen till att 17§ 
samt 14§ 3p. DaL inte är aktuella för en ändring enligt promemorians förslag.  
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7.3.2 ARN angående betydelsen av väsentligen oförändrat 
skick i 17§ DaL 

Som jag tidigare nämnt har Allmänna reklamationsnämnden avgjort ett 
ärende som gällde betydelsen av begreppet väsentligen oförändrat skick i 
17§ DaL. Konsumenten hade via hemförsäljning (det saknar betydelse för 
min utredning att det inte var frågan om ett distansavtal) köpt en 
dammsugare samt en TV. Konsumenten ville utnyttja sin ångerrätt, men 
bolaget invände mot detta med hänvisning till att TV:n var använd och 
dammsugaren repig. Av den bevisning som lades fram framgick inte enligt 
nämnden att dammsugaren skulle vara mer än endast obetydligt använd 
varför konsumenten var berättigad att utnyttja sin ångerrätt. Även när det 
gällde TV:n kom nämnden fram till samma slutsats, med den motiveringen 
att bara för att TV:n var använd så innebar detta inte att det fanns tillräcklig 
skäl att neka konsumenten att utnyttja sin ångerrätt.  
 

7.3.3 Konsumentköplagen  

När konsumenten avbeställer köpet så har han eller hon inte varorna i sin 
besittning varför denne följaktligen inte kan ha någon vårdplikt. En sådan 
kan konsumenten däremot ha om han eller hon häver ett köp efter det att 
varorna är levererade. Regler om vårdplikt finns inte i konsumentköplagen, 
men 73§ KöpL kan tillämpas analogt. Enligt denna paragraf skall 
konsumenten vårda en vara, som han eller hon vill avvisa, genom att för 
näringsidkarens räkning vidta skäliga åtgärder. Vad som är skäligt beror 
bland annat på typen av vara, vad som krävs för lagring och underhåll samt 
vilka konsumentens möjligheter är att uppfylla detta. Eventuella påföljder 
för konsumentens försummelse regleras inte i köplagen, men vid avtalsbrott 
gäller generellt att skadeståndsskyldighet inträffar om konsumenten inte kan 
åberopa någon ansvarsbefriande omständighet. En annan påföljd är att 
konsumenten kan förlora sin rätt att häva köpet enligt 45§ 1st. KköpL.144

 
Konsumenten får häva köpet endast om han eller hon kan lämna tillbaka 
varan väsentligen oförändrad och oförminskad enligt 45§1st. KköpL. Att 
den skall vara ”väsentligen” oförändrad och oförminskad betyder inte att 
den skall vara i exakt det skick som den var vid avlämnandet. Anledningen 
till detta är att bland annat avlämnande, transport och mottagande kan 
orsaka mindre skador eller kvalitetsförsämringar. Avvikelser av mindre 
betydelse skall därför bortses från, även om konsumenten i viss mån kan 
lastas för förändringen eller minskningen.145

 
I 45§ andra stycket punkterna 1-3 görs vissa undantag från paragrafens 
första stycke. I första punkten anges att hävningsrätten inte går förlorad om 
”varan har förstörts, kommit bort, försämrats eller minskat genom sin egen 
beskaffenhet eller något annat förhållande som inte beror på köparen”. 

                                                 
144 Herre a.a. sid. 500. Prop. 1988/1989:76 sid. 209. 
145 Herre a.a. sid. 452. 
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Regeln gäller bland annat för färskvaror när exempelvis frukt eller 
mjölkprodukter antingen ruttnar, surnar eller på något annat sätt förstörs. 
Försämringen i dessa fall kan ofta anses bero på ett orsakssamband mellan 
avtalsbrottet (hävningsgrunden) och varans egen beskaffenhet, till exempel 
då frukt ruttnar på grund av näringsidkarens dröjsmål. 146

 
Andra punkten i andra stycket ger konsumenten rätt att undersöka varan, 
utan att hans eller hennes rätt till hävning bortfaller. Det skall vara frågan 
om en åtgärd som är behövlig för att undersöka om varan är felfri. Vad som 
är behövligt får avgöras från fall till fall, men om undersökningen utförs 
vårdslöst så kan konsumenten i vilket fall som helst inte åberopa denna 
bestämmelse för att få häva köpet.147  
 
Slutligen förlorar konsumenten inte rätten att häva köpet enligt tredje 
punkten om ”varan har använts av köparen för förutsatt bruk innan han 
insåg eller borde ha insett att det förelåg ett fel som ger honom rätt att häva 
köpet […]”. Vad som är förutsatt bruk får avgöras med hänsyn till 
omständigheterna i det enskilda fallet. En konsument kan till och med ha 
konsumerat eller förbrukat produkten och ändå ha kvar rätten att häva köpet, 
vilket exempelvis är fallet om konsumenten använder en felaktig råvara vid 
matlagning.148

 

7.3.4 En jämförelse 

Vissa skillnader föreligger mellan 17§ DaL och 45§ KköpL. Den 
övergripande skillnaden mellan paragraferna ligger givetvis i att de 
behandlar två olika företeelser vilket avspeglar sig i ordvalet. Båda 
paragraferna reglerar att ångerrätten respektive hävningsrätten inte går 
förlorad när konsumenten undersöker varan eller när något händer med 
varan och detta inte beror på någon omständighet som kan hänföras till 
konsumenten. Den första punkten i 45§ 2st. KköpL innehåller, som 
redogjorts för ovan, ett undantag för färskvaror. Motsvarande undantag 
finns däremot inte i distansavtalslagen. Anledningen till detta är att 
livsmedel helt undantas från ångerrätten i distansavtalslagen enligt både 6§ 
och 14§ 3p. Den enda egentliga skillnaden mellan paragraferna ligger därför 
i att distansavtalslagen inte har någon motsvarighet alls till 45§ 3p. KköpL. 
Detta är dock en naturlig följd av att denna punkt reglerar ett undantag som 
endast är aktuellt när det är frågan om fel på varan.  
 
 
 

                                                 
146 Herre a.a. sid. 453. 
147 Herre (1999) a.a. sid. 454f. 
148 Herre (1999) a.a. 455. Prop. 1989/1990:89 sid. 163. 
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8 Avslutande kommentarer 
Efter avslutad utredning kan jag i likhet med Konsumentverket konstatera 
att distansavtalslagen är mycket svår att tillämpa och förstå i dess nuvarande 
skick. Konsumentverkets uttalande rör lagen generellt, men så som jag ser 
det stämmer detta även på de begränsade delar av distansavtalslagen som 
jag har utrett. Det är framförallt på sex punkter som jag anser att 
distansavtalslagen är i behov av förtydliganden angående vad som faktiskt 
gäller vid tillämpningen av lagen samt vid tillämpningen av denna lag då 
den kolliderar med bestämmelserna i konsumentköplagen. Dessa sex 
punkter är: frågan när distansavtalslagen är tillämplig, vad undantaget i 6§ 
DaL verkligen omfattar, frågan hur köpet skall delas upp som en följd av 
undantaget, om ångerfristen börjar löpa först när varan tas emot,  hur 
gränsdragningen mellan tillämpningen av 21§ 2st. DaL och 
konsumentköplagens regler om dröjsmål skall vara konstruerad samt 
huruvida plock- och transportkostnaden skall delas upp när konsumenten 
enbart till en viss del häver köpet eller ångrar detta. 
 
När det gäller den första punkten, när distansavtalslagen skall vara 
tillämplig, så kan en diskussion föras huruvida det är lämpligt att 
konsumenten skyddas på bekostnad av näringsidkaren i den omfattning som 
är aktuell i distansavtalslagen. Det är enligt min åsikt i vart fall viktigt att 
distansavtalslagen inte utsträcks till att gälla även i andra fall än de som är 
avsedda enligt distansavtalsdirektivet. Inte minst med tanke på att 
distansavtalslagen, till skillnad från konsumentköplagen, ger konsumenten 
ångerrätt är detta viktigt. Sett ur ett motsatt perspektiv är det givetvis lika 
viktigt att konsumenten skyddas när detta är befogat. Ett speciellt problem 
som kan uppstå, angående frågan när distansavtalslagen skall vara 
tillämplig, är att näringsidkaren inte informerar konsumenten om att lagen 
generellt och i första hand ångerrätten är tillämplig. Utifrån ett 
konsumentskyddsperspektiv är detta oacceptabelt. När det gäller just 
informationen om ångerrätten så återkommer jag till detta under den tredje 
punkten. Att distansavtalslagen inte uttryckligen anger alla de fall då lagen 
är tillämplig, medför en viss flexibilitet som kan utnyttjas för att avgöra 
omfattningen av lagens tillämplighet. Som jag tidigare har nämnt i samband 
med redogörelsen för departementspromemorians förslag till ny 
distansavtalslag är det önskvärt att vissa paragrafer i lagen har en sådan 
flexibilitet. Detta bör enligt min åsikt även gälla beträffande frågan om 
lagens tillämplighet. Någon specificering är förövrigt inte heller aktuell 
enligt förslaget till ny distansavtalslag, utan avsikten tycks vara att 
rättstillämpningen skall sätta gränserna för lagens tillämplighet. Just med 
tanke på flexibiliteten så anser även jag att detta är en lämplig lösning, när 
det gäller behovet av att förtydliga distansavtalslagen i det aktuella 
avseendet. Således är det enligt min åsikt exempelvis en väl motiverad 
lösning i den befintliga lagen att den vägledande förteckningen över vad 
som faller in under begreppet ”tekniker för distanskommunikation” inte 
framgår direkt i lagen, utan i propositionen.  
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Den andra punkten rör frågan vad som omfattas av undantaget i 6§ DaL 
utöver livsmedel, det vill säga vad som utgör varor för ett hushålls löpande 
förbrukning. Att de svenska förarbetena inte är tydligare i detta avseende, 
beror till viss del på att tillämpningen av undantaget är beroende av 
distansavtalsdirektivets tolkning. Det är svårt att sätta en gräns för vad som 
omfattas av undantaget och denna osäkerhet gör enligt min åsikt att ett 
förtydligande är behövligt. Att, som Konsumentverket föreslår, ta bort den 
aktuella delen av undantaget tycker jag är olämpligt. Undantaget är 
nämligen motiverat med tanke på att det är olämpligt att konsumenten, 
åtminstone vid distanshandel med livsmedel, skall ha ångerrätt för den 
aktuella kategorin av varor. Att ge konsumenten ångerrätt för sådana varor 
tycker jag är att ge näringsidkarna orimliga villkor att driva sina 
verksamheter på. Frågan bör istället vara var gränsen skall gå för vilka varor 
som omfattas av bland annat reglerna om ångerrätt. Min åsikt angående 
Konsumentverkets förslag stämmer förövrigt överens med 
departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag. Där anges, som 
jag tidigare har redogjort för, att undantaget är sakligt motiverat även om 
ändamålsskälen för det varierar något mellan de olika varorna som 
undantaget omfattar. Undantaget föreslås således vara kvar även i den nya 
lagen. Hur skall då ett förtydligande av omfattningen av undantaget ske? 
Även om jag faktiskt tycker att det kan vara mycket svårt att bestämma, 
utan vidare vägledning än som i dagsläget ges, vad som omfattas av 
begreppet varor för ett hushålls löpande förbrukning, så tycker jag att detta 
bör lösas såsom föreslås i departementspromemorians förslag till ny 
distansavtalslag. Där anges att lagstiftning av detta slag bör innehålla 
generella regler och att det är i rättstillämpningen som problemet får lösas, 
mot bakgrund av lagtexten och med ledning av lagens syfte.   
 
Den tredje punkten, frågan hur köpet skall delas upp som en följd av 
undantaget, hör ihop med den andra punkten. Uppdelningen har betydelse i 
flera fall, till exempel för att avgöra om konsumenten skall informeras om 
ångerrätten och om så är fallet, i vilken utsträckning detta skall ske. Givetvis 
är det svårt att ge konsumenten information om ångerrätten när det är oklart 
vad som omfattas av undantaget. I departementspromemorians förslag till 
ny distansavtalslag anges i kommentaren till paragraferna som reglerar 
näringsidkarens informationsskyldighet att näringsidkaren skall informera 
konsumenten om att ångerrätt saknas enligt distansavtalslagen i de fall då 
detta är aktuellt. Detta innebär ett steg i rätt riktning för konsumentens 
vidkommande, eftersom näringsidkaren således inte helt och hållet kan 
utelämna information om ångerrätten. Om förslaget genomförs löser detta 
åtminstone en del av problemet med köpets uppdelning, men fortfarande 
måste näringsidkaren avgöra vilka varor som omfattas av ångerrätten och 
vilka som inte gör det. Eftersom det troligtvis är i rättstillämpningen som 
omfattningen av bland annat 6§ DaL skall avgöras, enligt föregående punkt, 
skapar informationsplikten därför fortfarande problem för näringsidkaren. 
Den fjärde punkten rör frågan när ångerfristen börjar löpa. Enligt 
distansavtalslagens lydelse börjar ångerfristen löpa först när konsumenten 
tar emot varan. Även departementspromemorians förslag till ny 
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distansavtalslag samt distansavtalsdirektivet talar för en sådan lösning.  
Frågan är dock om inte denna reglering bör tolkas såsom Allmänna 
reklamationsnämnden har gjort det. Denna tolkning innebär att regeln ses 
mot bakgrund av sitt syfte och detta är inte att utesluta konsumenten från 
ångerrätten om han eller hon inte hämtar ut varan, utan att begränsa 
ångerfristens längd samt att avgöra om konsumenten i rätt tid har meddelat 
att han eller hon ångrar sitt köp. Att ändra distansavtalslagen i detta 
avseende skulle inte utgöra något hinder enligt distansavtalsdirektivet 
eftersom en sådan ändring skulle vara till förmån för konsumenten. Som jag 
tidigare nämnt under kapitel 7.1.1 anser jag dock att den gällande 
lagstiftningen är lämplig eftersom denna ger en fixerad tidpunkt för när 
ångerfristen börjar löpa. Av självklara skäl är det av stor betydelse att 
förtydliga vad som faktiskt gäller angående ångerfristens början. Såsom 
departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag är utformat tycks 
i vart fall ett ”förtydligande” ha skett, om detta förslag skall ligga till grund 
för den nya distansavtalslagen, eftersom ingen ändring av regleringen av 
ångerfristens början är aktuell. Det kan tilläggas att problemet 
överhuvudtaget inte berörs i förslaget.   
 
Den femte punkten gäller var gränsen skall gå mellan tillämpningen av 21§ 
2st. DaL samt konsumentköplagens regler angående näringsidkarens 
dröjsmål. Reglerna kompletterar varandra, men det finns vissa skillnader 
mellan lydelsen av distansavtalsdirektivet, distansavtalslagen respektive 
konsumentköplagen. Exempelvis behöver konsumenten inte häva avtalet 
enligt direktivet för att han eller hon skall få tillbaka sina pengar, vilket gör 
att distansavtalslagens lydelse och tillämpning eventuellt inte 
överensstämmer med direktivet. Mycket talar enligt min åsikt för att den 
gränsdragning som Ingmar Persson gör i sin kommentar i Karnov mellan 
tillämpningen av distansavtalslagen och konsumentköplagen är att föredra. 
Det är av stor betydelse att det klargörs huruvida denna gränsdragning är 
korrekt eller inte. Så är fallet inte minst med tanke på att näringsidkaren 
givetvis hävdar att konsumentköplagen är tillämplig i alla tänkbara fall, 
eftersom den till skillnad från distansavtalslagen ställer upp som en 
förutsättning för att konsumenten skall få häva köpet att dröjsmålet är av 
väsentlig betydelse. Inget nämns överhuvudtaget i 
departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag angående 
uppdelningen eller huruvida konsumenten måste häva köpet för att denne 
skall få tillbaka sina pengar. Jag anser att det inte nödvändigtvis måste 
framgå direkt i lagen hur gränsdragningen skall vara konstruerad. Jag hade 
dock hoppats på att problemet skulle beröras i förarbetet till den nya 
distansavtalslagen, varför jag får sätta mitt hopp till det vidare arbetet med 
förslaget.  
 
Den sjätte och sista punkten rör frågan huruvida konsumenten även har rätt 
att få tillbaka en del av plock- och transportavgiften, utöver betalningen för 
själva varan, när han eller hon häver köpet eller ångrar detta endast till en 
viss del. Jag har liksom för de övriga fem punkterna inget svar på detta, men 
det är intressant att se på det resonemang som förs i den motion jag 
redogjort för ovan under kapitel 7.1.3. Jag tycker att det ligger något i det 
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argument som framförs där, att konsumenten själv bör få ta del av ansvaret, 
vilket givetvis är aktuellt endast för ångerrätten. Konsumentens eget ansvar 
i detta avseende bör därför aktualiseras åtminstone just när konsumenten 
ångrar köpet endast till en viss del. När så är fallet tycker jag således att 
konsumenten inte skall få tillbaka en del av avgiften. Situationen är 
annorlunda när hela köpet hävs och i detta avseende skall det bli intressant 
att se vad regleringen i distansavtalsdirektivet verkligen innebär. Någon 
ändring av distansavtalslagen är i vart fall inte aktuell enligt 
departementspromemorians förslag till ny distansavtalslag. Jag tycker att 
frågan bör avgöras i rättstillämpningen, både när det gäller avgiften vid ett 
delvis ångrat och vid ett delvis hävt köp. Som jag redogjort för tidigare 
tycker jag att avgiftens utformning (fast, procentuell eller utformad som en 
stege) bör påverka utgången.  
 
Avslutningsvis vill jag bara säga att min uppsats inte klargör vad som gäller 
angående alla de frågeställningar jag har formulerat. Detta är en följd av att 
distansavtalslagen i väsentlig omfattning är obehandlad i doktrin och att det 
saknas vägledande praxis på området. Uppsatsen kan snarare betraktas som 
en bas att utgå ifrån för att vidare diskutera och kanske till och med utveckla 
vissa punkter, varav de sex jag redogjort för ovan är av särskilt intresse. Så 
är fallet åtminstone avseende distanshandeln med livsmedel.  
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