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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i 
konsumentförhållanden 

Utfärdad den 25 maj 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att det i lagen (1994:1512) om avtals-

villkor i konsumentförhållanden ska införas sju nya paragrafer, 9 c–9 i §§, 

av följande lydelse. 

9 c §    Patent- och marknadsdomstolen ska på talan av Konsumentombuds-

mannen besluta att en näringsidkare ska betala en sanktionsavgift, om 

näringsidkaren eller någon som handlar på näringsidkarens vägnar uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet har använt ett sådant avtalsvillkor som   

– anges i 3 a §, eller

– näringsidkaren har förbjudits att använda enligt 3 § genom ett

avgörande som har fått laga kraft. 

Om Konsumentombudsmannen för ett visst fall beslutar att inte föra talan 

om sanktionsavgift, får en sammanslutning av näringsidkare väcka en sådan 

talan. 

9 d §    Talan om att påföra en sanktionsavgift för en överträdelse får inte 

tas upp till prövning, om överträdelsen omfattas av ett förbud som har 

förenats med vite enligt denna lag och talan om utdömande av vitet har 

väckts. 

9 e §    Sanktionsavgiften ska fastställas till lägst tio tusen kronor och högst 

fyra procent av näringsidkarens omsättning räkenskapsåret innan över-

trädelsen upphörde eller när näringsidkaren delgavs stämningsansökan, om 

den inte har upphört dessförinnan.  

Om överträdelsen har inträffat under näringsidkarens första verksamhets-

år eller om uppgifter om årsomsättningen annars saknas eller är bristfälliga, 

får årsomsättningen uppskattas av domstolen. Avgiften får i ett sådant fall 

fastställas till ett belopp i kronor motsvarande högst två miljoner euro.  

9 f §    När sanktionsavgiften fastställs ska domstolen ta hänsyn till 

1. överträdelsens allvar med beaktande särskilt av dess art, varaktighet

och omfattning,  

1 Prop. 2021/22:174, bet. 2021/22:CU19, rskr. 2021/22:308. 
2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om 

ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 

2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens 

konsumentskyddsregler, i den ursprungliga lydelsen. 
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2. åtgärder som näringsidkaren har vidtagit för att lindra eller avhjälpa

den skada som en konsument har lidit, 

3. tidigare överträdelser som näringsidkaren har gjort sig skyldig till,

4. i den utsträckning det framgår, den vinst som näringsidkaren har gjort

eller förlust som undvikits genom överträdelsen,  

5. i gränsöverskridande fall, sanktioner som har påförts näringsidkaren för

samma överträdelse i andra medlemsstater i Europeiska unionen, ifall 

information om sådana sanktioner finns tillgänglig via den mekanism som 

inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 

av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter 

som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om 

upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004, och  

6. försvårande eller förmildrande omständigheter utöver dem i 1–5.

Om överträdelsen med hänsyn till särskilt överträdelsens art, varaktighet

och omfattning är mindre allvarlig eller om det finns synnerliga skäl för det, 

får domstolen bestämma en lägre avgift än vad som föreskrivs i 9 e § eller 

besluta att en avgift inte ska tas ut.  

9 g §    Sanktionsavgiften tillfaller staten och ska betalas till Kammar-

kollegiet inom trettio dagar efter det att domen har fått laga kraft eller den 

längre tid som anges i domen.  

Om avgiften inte betalas i tid ska Kammarkollegiet lämna den obetalda 

avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) 

om indrivning av statliga fordringar m.m.  

9 h §    En sanktionsavgift får dömas ut bara om stämningsansökan har 

delgetts näringsidkaren inom fem år från det att överträdelsen upphörde.  

En sanktionsavgift faller bort om domen inte har kunnat verkställas inom 

fem år från det att den fick laga kraft. 

9 i §    För att säkerställa betalningen av ett anspråk på sanktionsavgift får 

domstolen besluta om kvarstad. I ett sådant fall tillämpas bestämmelserna i 

15 kap. rättegångsbalken. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2022.

2. De nya bestämmelserna tillämpas inte på avtalsvillkor som har använts

före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

ANDERS YGEMAN 

Danijela Pavic 

(Justitiedepartementet) 
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