
Prop. 1976/77:123 
Regeringens proposition 

1976177:123 
med förslag till konsumentkreditlag m. m.: 

beslutad den 24 mars 1977. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

THORBJÖRN F ÄLLDIN 
SVEN ROMANUS 

: Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag till en konsumentkreditlag. Syftet med 

lagen är att stärka konsumenternas ställning i kreditsammanhang. Lagen 

ersätter inom konsumentområdet lagen ( 1915:219) om avbetalningsköp samt 

vissa bestämmelser om kreditköp i konsumentköplagen. 

Konsumentkreditlagen innehåller till en början regler om information i 

kreditsammanhang. Reglerna innebär att näringsidkare vid annonsering, 

skyltning och liknande marknadsföring beträffande kredit skall lämna in

formation om bl. a. den effektiva räntan för krediten. Motsvarande infor

mation skall lämnas innan avtal om kredit sluts. 
Lagen innehåller också bestämmelser om kontantinsats vid kreditköp. 

Huvudregeln är att säljaren skall ta ut kontantinsats i enlighet med god 

sed på marknaden. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20 procent av 

varans kontantpris, om ej särskilda förhållanden föranleder annat. 

Genom den nya lagen inskränks möjligheterna för den som har sålt en 

vara på kredit att ta tillbaka varan vid bristande betalning från köparens 

sida. Förbehåll om återtaganderätt får inte användas beträffande vara som 

med hänsyn till sin beskaffenhet eller sitt värde eller på grund av förhål

landena på marknaden inte är lämpad som kreditsäkerhet. 

Såväl reglerna om information som bestämmelserna om kontantinsats 

och återtaganderätt anknyts till det näringsrättsliga systemet i marknads

föringslagen resp. avtalsvillkorslagen. Det betyder att närmare riktlinjer för 

tillämpningen av dessa regler skall utformas av konsumentverket, i första 

hand efter förhandlingar mellan verket och berörda näringslivsorganisatio

ner. På det sättet kan en anpassning nås till de särskilda förhållandena inom 
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olika branscher m. m. I sista hand ankommer det på marknadsdomstolen 

att genom åläggande eller förbud bestämma reglernas närmare innehåll. 
Vid sidan om de bestämmelser som nu behandlats innehåller konsu

mentkreditlagen också regler om köparens befogenheter mot annan kre

ditgivare än säljaren, förbud mot vissa fordringsbevis, förtidsbetalning och 

handräckning för återtagande av vara m. m. Vidare uppställs regler som 

begränsar kontohavares betalningsansvar gentemot kontoföretag i fall då 

belopp påförs kontot genom att kontokort används av obehörig. 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den I januari 1978. 

1 
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1 Förslag till 

Konsumentkreditlag 

Härigenom föreskrives följande. 

Inledande bestämmelser 

3 

1 § Denna lag gäller kredit (betalningsanstånd eller lån) som är avsedd hu
vudsakligen för enskilt bruk och som lämnas eller erbjudes till konsument 
av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. 

Lagen giiller under motsvarande förutsättningar även i fråga om kredit 
av annan än näringsidkare, om krediten förmedlas av näringsidkare som 
ombud för kreditgivaren. 

2 § I lagen avses med 
kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprunglige kre

ditgivarens fordran, 
kontantpris: det pris till vilket vara, tjänst eller annan nyttighet vanligen 

hålles konsument tillhanda mot kontant betalning, 
kreditbelopp: vid betalningsanstånd den del av kontantpriset varmed an

stånd lämnas samt vid lån det lånade beloppet, 
kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, tillägg och andra 

kostnader som konsumenten har att erlägga med anledning av krediten, 
effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på 

kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbe
talningar skall göras under den löpande kredittiden, 

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. 

3 § Med kreditköp avses köp av vara, vid vilket säljaren lämnar köparen 
anstånd med någon del av betalningen eller vid vilket någon del av be
talningen erlägges med belopp som köparen får låna av säljaren eller av 
annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren. 

Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för 
varans nytt~ande föreligger ändå kreditköp, om det är avsett att den till 
vilken varan utlämnas skall bli ägare av denna. 

4 § A vtalsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner 
enligt denna lag är ogiltigt. 

Marknadsföring av kredit 

S § Näringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande marknads
föring beträffande kredit lämna information om den effektiva räntan för 
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krediten. Är det fråga om kredit för förvärv av särskild vara, tjänst eller 
annan nyttighet, skall även kreditkostnaden och kontantpriset anges. 

Information enligt första stycket behöver ej lämnas, om krediten är av 
ringa omfattning eller det annars föreligger särskilda skäl. 

6 § Innan kreditavtal slutes skall näringsidkare, som lämnar eller förmedlar 
krediten, lämna konsumenten information i de hiinseenden och i den om
fattning som anges i 5 ~. Informationen skall lämnas skriftligen. 

7 § I fråga om underlåtelse att lämna information som anges i 5 och 6 ~~ 
eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt gäller 
marknadsföringslagen ( 1975: 1418). 

Bestämmelser om kreditköp 

Kontantinsats 

8 § Vid kreditköp skall säljaren av köparen uttaga kontantinsats i enlighet 
med god sed på marknaden. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20 pro
cent av varans kontantpris, om ej särskilda förhållanden föranleder annat. 

Som kontantinsats anses ej betalning med medel som köparen får låna 
av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan 
denne och säljaren. 

9 ~Säljer niiringsidkare for egen eller annans räkning vara utan att iakttaga 
vad som sägs i 8 9. skall det anses utgöra handling som avses i 2 ~ mark
nadsforingslagen ( 1975: 1418). 

Köparens befb[!,enheter mol annan kredilgivare än sä{jaren 

10 §Vid kreditköp får köparen mot kreditgivares krav på betalning framställa 
samma invändningar på grund av köpet som han kan göra mot säljaren. 

I !ar köparen på grund av köpet anspråk mot säljaren på återbetalning 
av köpeskilling, skadestånd eller annan penningprestation svarar kreditgi

vare lika med säljaren för anspråkets fullgörande. Kreditgivaren är dock 
ej skyldig att betala mer än vad han mottagit av köparen med anledning 

av krediten. 

Förbud mot vissa .fordringsbevis 

11 § Kreditgivaren får ej mottaga av köparen ingången växelförbindelse be
triiffande fordran på grund av kreditköpet. Han tar ej heller till bevis för 

sin fordran mottaga av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan 
av denne ingången skuldförbindelse. vars överlåtande eller pantsättning in

skränker köparens rätt att framställa invändningar på grund av köpet. om 
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ny borgenär i god tro förviirvar fordringshandlingen. 

Första stycket första meningen äger ej tillämpning på egen växel som 

är utställd av bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbruks

kasserörelsen. 

Den som uppsåtligen bryter mot denna paragraf dömes till böter. 

Förtidsbetalning 

12 §Vid kreditköp har köparen alltid riitt att betala sin skuld till kreditgivaren 

i förtid. 

Kreditgivaren får kräva betalning i förtid endast om han gjort förbehåll 

härom samt köparen sedan mer än en månad är i dröjsmål med att erlägga 

förfallen del av kreditfordringen som uppgår till mer än en tiondel av hela 

kreditfordringen. 

Andra stycket utgör ej hinder for bank eller annan kreditgivare att göra 

giillande strängare förbehåll om betalning i förtid, om skyldighet därtill följer 

av annan författning. 

13 §Vid förtidsbetalning enligt 12 ~skall vid beriikning av kreditgivarens 

fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med så stor del 

av kreditkostnaden som den ej utnyttjade kredittiden utgör i förhållande 

till den avtalade kredittiden. Kreditgivaren får dock alltid tillgodoräkna sig 

hela kostnaden for uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt 

anges i avtalet och ej är oskälig. 

Förbud mot viss m•räkning 

14 § Belopp som köparen erlägger for avräkning på viss kreditfordran i an

ledning av kreditköp får kreditgivaren ej först avräkna på annan fordran. 

AtNragandcrärt 

15 § Med förbehåll om återtaganderätt avses avtalsvillkor som ger kredit

givaren möjlighet att återtaga varan, om köparen ej fullgör sin del av kre

ditköpsavtal. 
Förbehåll om återtaganderätt tar göras gällande endast under förutsättning 

att förbehållet har gjorts av säljaren i samband med köpet for att trygga 

säljarens rätt till betalning samt köparen sedan mer än en månad är i dröjsmål 

med att erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen som 

uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen. 

Använder näringsidkare förbehåll om återtaganderätt vid försäljning av 

vara, som med hänsyn till sin beskaffenhet eller sitt värde eller på grund 

av förhållandena på marknaden ej är lämpad som kreditsäkerhet, kan nä-
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ringsidkaren förbjudas att framdeles i liknande fall använda sådant förbehåll. 

I fråga om förbud äger i övrigt bestämmelserna i lagen (197 l: l l 2) om förbud 

mot oskäliga avtalsvillkor motsvarande tillämpning. 

16 § Om köparen efter utgången av den i 15 * andra stycket angivna tiden 

men innan varan återtages erlägger belopp, som ej har betalats i rätt 

tid,jämte ränta och kostnader enligt de grunder som anges i 17 ~ tredje-femte 

styckena, får kreditgivaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej heller får 
kreditgivaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor som avses i 12 *andra 

stycket. 

Uppgörelse vid å1er1aga11de G\' vara 

17 § Vill kreditgivaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning göras 

mellan honom och köparen. 

Köparen tillgodoräknas hiirvid varans värde vid återtagandet. Vid be

räkning av värdet äger 3 *lagen ( 1915:219) om avbetalningsköp motsvarande 

tillämpning. 

Kreditgivaren får tillgodoräkna sig den obetalda d.elen av kreditfordringen 

efter avräkning enligt 13 ~ samt i förekommande fall dröjsmålsränta, dock 

ej enligt högre räntefot än som anges i 6 * räntelagen ( 1975:635). 

Kreditgivaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kost

nader för återtagande av varan, nämligen exekutionsavgift, skälig kostnad 

för transport av varan samt utgift för insrnllelse vid förrättning för åter

tagande. om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av kredit

givarens rätt. Vid bestämmande av ersättning för utgift för inställelse äger 

bestämmelserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till vittne 

motsvarande tillämpning. 
I mål om handräckning för återtagande får kreditgivaren, enligt vad re

geringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för 

eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. 

18 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än kre

ditgivaren. får varan återtagas endast om kreditgivaren betalar mellanskill
naden till köparen eller, när varan värderats av utmätningsman. nedsätter 

mellanskillnaden hos denne. 

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen. får kreditgi

varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden). 

A1erlösa11de av vara som å1er1agi1s 

19 § Köparen får inom fjorton dagar åtcrlö~:i vara som har återtagits. Vill 

köparen återlösa varan, skall han betala kreditgivaren varans värde vid åter

tagandet samt den restskuld som kan föreligga enligt avräkningen. 
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Handräckning .för återtagande av vara m. m. 

20 § Kreditgivaren får hos utmätningsman söka handräckning för varans 

återtagande, under förutsättning att om kreditköpet har upprättats en av 

parterna underskriven handling, som innehåller förbehåll om återtaganderätt 

samt uppgift om kontantpriset. kreditbeloppet, kreditkostnaden. kredittiden, 

kreditfordringen och de tidpunkter när betalning skall erläggas. 

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen samt innehålla uppgift 

om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Vid ansökningen 

skall fogas styrkt avskrift av den handling som anges i första stycket. 

21 § Handräckning får beviljas endast om det är uppenbart att de förut

siittningar som anges i 15 ~ andra stycket föreligger. 

Har förbehåll om återtaganderätt använts i strid mot förbud enligt 15 ~ 

tredje stycket, får handräckning ej beviljas. 

Handräckning eller verkställighet av dom, varigenom köparen har för

pliktats att lämna tillbaka vara som sålts med förbehåll om återtaganderätt, 

får ej beviljas beträffande vara som enligt 65 ~ utsökningslagen ( 1877:31 
s. I) undantages från utmätning. 

22 § I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i 21 ~ 

tredje stycket. äger i övrigt 10 ~ tredje och fjärde styckena, 12-15 ~~ och 

16 ~ första stycket lagen (1915:219) om avbetalningsköp motsvarande till

lämpning. Hiirvid skall hänvisningen i 14 ~andra stycket till 5 ~första stycket 

avse 18 ~ första stycket denna lag. 

Förbud mot utmätning 

23 § Vara som har sålts med förbehåll om återtaganderätt får ej utmätas 

för fordran på grund av kreditköpet. 

Betalningsansvar vid förlust av kontokort m. m. 

24 § Avtalsvillkor som innebär att kontohavare skall vara betalningsskyldig 

för belopp, som påförts kontot genom att kontokort har använts av obehörig, 

tar göras gällande endast om kontohavaren eller annan som enligt kon

toavtalet är behörig att använda kontokortet 

I. lämnat ifrån sig kortet till annan, 

2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet, 

3. på annat sätt förlorat besittningen av kortet och icke snarast efter 

upptäckten anmält förlusten hos kreditgivaren. 

För belopp, som på sätt i första stycket anges har påförts kontot sedan 

kreditgivaren mottagit anmälan att kontohavaren eller annan som enligt 
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kontoavtalet är behörig att använda kontokortet ej längre har detta i sin 

besittning, är kontohavaren betalningsskyldig endast om han förfarit svikligt. 

Tillsyn m. m. 

25 § Konsumentverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. Ver

kets tillsyn omfattar dock ej Sveriges riksbank, Sveriges. investeringsbank 

aktiebolag, verksamhet som står under tillsyn av bankinspektionen eller 

försäkringsinspektionen eller verksamhet hos exekutiv myndighet. 

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller olägenhet 

än som är nödvändig. 

26 §För utövande av tillsynen har konsumentverket eller den som verket 

förordnar rätt att företaga inspektion hos näringsidkare som bedriver va

ruförsäljning eller som i sin yrkesmässiga verksamhet lämnar, förmedlar 

eller övertar kredit som avses i denna lag och att taga del av samtliga hand

lingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar 

om verksamheten som begäres för tillsynen. 

Underlåter näringsidkare att lämna tillgång till handling eller att lämna 

upplysning i fall som avses i första stycket, får konsumentverket förelägga 

näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10 000 kronor. 

27 § Talan om utdömande av vite som avses i 26 ~föres vid allmän domstol 

av åklagare. Sådan talan får väckas endast efter anmälan av konsument
verket. 

28 § Den som hos konsumentverket eller på verkets vägnar har tagit be

fattning med tillsynsärende enligt .denna lag får ej obehörigen yppa eller 

nyttja vad han därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden eller 

om. yrkes- eller affärshemlighet. 

29 § Har konsumentverket enligt 26 ~ andra stycket förelagt näringsidkare 

att tillhandahålla handling får talan mot beslutet föras hos kammarrätten 
genom besvär. Mot annat beslut av konsumentverket enligt 26 ~ får talan 

ej föras. 

30 § Bestämmelserna i 8 och 9 ** gäller ej kreditköp för vilka föreskrifter 

om kontantinsats har meddelats med stöd av lagen (1975:90) med bemyn

digande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid yrkesmässig för

säljning av bilar. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 

Bestämmelserna i 24 ~ tillämpas även i fall då kontoavtalet har ingåtts 

före ikraftträdandet. 
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Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser det 

fall att vara innehas på grund av avbetalningsköp, skall bestämmelsen äga 

motsvarande tillämpning på det fall att vara innehas på grund av kreditköp 

enligt konsumentkreditlagen. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

Härigenom föreskrives att I, 4, 11 och 15 ~~ lagen (1915:219) om av

betalningsköp skall ha nedan angivna lydelse. 

Nllvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

I ~I s 

Med avbetalningsköp förstås i denna lag avtal, varigenom lösöre säljes 

mot betalning i siirskilcla poster, av vilka en eller Oera skola erläggas efter 

det godset utgivits till köparen, och under villkor tillika att säljaren skall 

äga rätt att återtaga godset, om köparen åsidosätter vad honom åligger, 

eller att äganderätten till godset skall förbliva hos säljaren intill dess be

talningen eller viss del därav blivit erlagd. 

Har avtalet betecknats såsom hyresavtal eller betalningen såsom vederlag 

för godsets bruk och nyttjande, skall utan hinder därav avtalet anses såsom 

avbctalningsköp, såframt det finnes varn åsyftat, att elen, som fått godset 

till sig utgivet. skall bliva ägare därav. 

Sammanlagda beloppet av de poster, som köparen enligt avtalet har att 

erlägga, benämnes i denna lag avbetalningspriset. Med post avses icke sådan 

riinta eller gottgörelse för försäkringsprernie, som köparen skall särskilt ut

giva. 

Ifråga om vissa avbetalningsköp.fin

nas bestämmelser i konsume111kredit

lagen (1977:000). 

Säljaren äge, där godset återtages, Säljaren äge, där godset återtages, 

räkna sig till godo: räkna sig till godo: 

I) ogulclna poster. för vilka i av- I) oguldna poster, för vilka i av-

talet bestämd förfallodag är inne vid talet bestämd förfallodag är inne vid 

tiden för godsets återtagande; tiden för godsets återtagande; 

I Senaste lydelse 1953: 152 
2 Senaste lydelse 1974: 184 
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Nuvarande lydelse 

21 så stor kvotdel av övriga oguld

na poster som det pris, vilket godset 

skulle hava betingat om det köpts 

mot kontant betalning, utgör i för

hållande till avbetalningspriset; 

3) ränta och gottgörelse för för

säkringspremie, som säljaren har <1tt 

fordra och som i1:ke inräknats i av

betalningspriset; 

4) kostnad, som säfjaren måste vid

kännas för godsets återtag<1nde; samt 

5) i fall köparens rätt till godset 

är beroende av att han ersätter säl

jaren för reparation eller annan åt

gärd med avseende å godset, fordran 

10 

Föreslagen (vdelse 

2) så stor kvotdel av övriga oguld

na poster som det pris, vilket godset 

skulle hava beting<1t om det köpts 

mot kontant betalning, utgör i för

hållande till avbetalningspriset; 

3) ränta och gottgörelse för för

säkringspremie, som säljaren har att 

fordra och som icke inräknats i av

betalningspriset; 

4) kostnad för godsets återtagan

de; samt 

5) i fall köparens rätt till godset 

iir beroende av att han ersätter säl

jaren för reparation eller annan åt

gärd med avseende å godset, fordran 

å såd<1n ersättning. å sådan ersättning. 

Har säljaren i avtalet uppgivit det pris, till vilket han skulle varit vil

lig att sälja godset mot kontant betalning, lägges denna uppgift till grund 

för beräkningen enligt första stycket 2), dl\r det ej kan antagas, att godset 

kunde hava köpts till lligre pris. 

Ersättning för kostnad som avses Ersättning för kostnad som avses 

i första sty<.:ket 4) utgår enligt bestäm- i första styc)<et 4).fär avse exekwions-

melser som Konungen meddelar. avg/fi. skälig kostnad.för transport av 

varan samt utgi/ijör inställelse vid.för

rällning./Ör återtagande. om inställel

sen har mrit påkallad jiir tillvarata

gancle av säljarens räl/. Vid bestäm

mande av ersällning j(ir lllgi/i jiir in

ställelse äga bestämmel~erna om be

räknande a1• ersällning av allmänna 

medel 1ill 1•i11ne motsvarande tillämp

ning. I mål om handräckningj(ir åter

tagande äger säljaren. enligt vad re

geringen närmare.föreskriver. tillgodo

räkna sig även skälig ersällning .för 

eget arbete med anledning av målet 

samt arvode till ombud eller biträdP. 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

Handräckning må beviljas endast där utmätningsmannen finner uppen

bart, att sådant dröjsmål föreligger med betalningen, som i 2 ~ första stycket 

sägs, eller att köparen eljest åsidosatt förpliktelse, vars uppfyllande är av 

väsentlig betydelse för säljaren. 

Gång- och sängkläder, som äro 

oundgängligen behövliga för köparen, 

hans make och oförsörjda barn, må 

icke i något fall återtagas. 
Visar köparen sannolika skäl, att 

godset blivit sålt till oskäligt högt 

pris, må handräckning ej heller be-

viljas. 

Bestämmelserna i I I .~· andra 

s~vcket och 12 ~ skola äga motsva

rande tillämpning beträffande för

rättning för verkställighet av dom, 

varigenom köparen förpliktats utgi

va gods, som blivit sålt genom av

beta! ni ngsköp. 

Visar köparen sannolika skäl, att 

godset blivit sålt till oskäligt högt 

pris, må handräckning ej beviljas. 

Bestämmelserna i 12 ~ skola äga 

motsvarande tillämpning beträffan

de förrättning för verkställighet av 

dom, varigenom köparen förpliktats 

utgiva gods, som blivit sålt genom 

avbetalningsköp. 

Vid förrättning, som i första stycket avses, skall, där ej i domen annorlunda 

förordnats, i fråga om värdering av godset gälla v.ad i 13 ~ är stadgat. Be

träffande talan mot utmätningsmannens värdering skola bestämmelserna 

i 14 ~ andra stycket äga motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 

Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om köp som har ingåtts före lagens 

ikraftträdande. 

J Senaste lydelse 1971 :876 

4 Senaste lydelse 1953: 152 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i konsumentköplagen (1973:877) 

Här~genom föreskrives att 15-17 ~~ konsumentköplagen (1973:877) skall 

upphöra att gälla vid utgången av år 1977. Paragraferna skall dock fortfarande 

gälla i fråga om köp som har ingåtts dessförinnan. 

4 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

I lärigenom föreskrives att 10 kap. 10 ~brottsbalken skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nu11arande lydelse Föreslagen lydelse 

10 ~ 
Vad i 8 kap. 13 ~ sägs om inskränkning i åklagares åtalsrätt skall äga 

motsvarande tilllimpning beträffande annat i detta kapitel omförmält brott 

än grov förskingring och sådan trolöshet mot huvudman som iir att anse 

som grov. 

Olovligt förfogande över egen

dom, som kommit i gärningsman

nens besittning genom avtal, enligt 

vilket iiganderiitten skall övergå först 

sedan betalning erlagts, må ej åtalas 

av åklagare, med mindre åtal av sär

skilda skäl finnes påkallat ur allmän 

synpunkt. 

Olovligt förfogande över egen

dom, som kommit i gärningsman

nens besittning genom avtal. enligt 

vilket äganderiitten skall övergå först 

sedan betalning erlagts eller som in

nehållerfurbehåll om återtagandffätt 

som avses i I .~· lagen (I 915 :219) om 

avberalningsköp etter 15 .~ konsumenr

kmlitlagen (1977:()()()), må ej åtalas 

av åklagare, med mindre åtal av sär

skilda skäl finnes påkallat ur allmän 

synpunkt. 

Denna lag träder kraft den I januari 1978. 
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JUSTITIEDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1976-12-15 

13 

Närvarande: statsministern Fälldin, ordförande, och statsråden Bohman, 
Ahlmark, Romanus, Turesson, Gustavsson, Antonsson, Mogård, Olsson, 
Dahlgren, Söder, Troedsson, Mundebo, Krönmark, Ullsten, Burenstam Lin

der, Wikström, Johansson, Friggebo 

Föredragande: statsrådet Romanus 

Lagrådsremiss med förslag till konsumentkreditlag m. m. 

1 Inledning 

Efter bemyndigande den 4 juni 1971 tillkallades sakkunniga för att verk
ställa utredning angående den rättsliga regleringen av avbetalningsköp och 
andra former av konsumtionskredit. De sakkunniga, som har antagit namnet 
kreditköpkommitten 1 (Ju 1971:05), har i augusti 1975 avlämnat betänkandet 
(SOU 1975:63) Konsumentkreditlag m. m. I betänkandet läggs fram förslag 
till en konsumentkreditlag samt till en lag med särskilda bestämmelser om 
uthyrning av vara. Vidare föreslås vissa ändringar i lagen (1915:219) om 
avbetalningsköp (avbetalningsköplagen, ändrad senast 1976: 186) och kon
sumentköplagen (1973:877, ändrad 1975: 1419). De lagförslag som innefattas 
i betänkandet bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga I. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksåklagaren (RÅ), 
Göta hovrätt, datainspektionen, bankinspektionen, riksskatteverket (RSV), 
konjunkturinstitutet, kommerskollegium, näringsfrihetsombudsmannen 
(NO), konsumentombudsmannen (KO), statens pris- och kartellnämnd 
(SPK), konsumentverket, statens industriverk, länsstyrelsen i Göteborgs och 
Bohus län, köplagsutredningen, hemförsäljningskommitten, leasingutred
ningen, Malmö kommun, Landsorganisationen i Sverige (LO), Tjänstemän
nens centralorganisation (TCO), Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges 
advokatsamfund, Sveriges domareförbund, Föreningen Sveriges kronofog
dar, Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund, Sveriges köpman-

1 Ordföranden i marknadsdomstolen, justitierådet Peter Wcsterlind, ordförande, sek
reteraren Göran Björling, riksdagsledamöterna Ingegärd Fraenkel och Maj-Lis Land
berg samt mrste ombudsmannen Lennart Lundgren. 
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naförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO), Koopera

tiva förbundet (KF), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Svenska handels

kammareförbundet, Svenska bankföreningen, Svenska sparbanksförening

en, Sveriges föreningsbankers förbund, Post- och kreditbanken (PK-banken), 

Finansieringsföretagens förening, Motorbranschens riksförbund (MRF), Sve

riges bilindustri- och bilgrossistförening, Motormännens riksförbund (M), 

Kungl. automobilklubben (KAK), Motorförarnas helnykterhetsförbund 

(MHF), bilkreditnämnden, Svenska bokförläggareföreningen, Svenska båt

industriföreningen, Direktförsäljningsföretagens förening, Svenska postor

derföreningen, Svenska annonsörers förening, Svenska reklambyråförbun

det, Köpkort AB, Husmodersförbundet Hem och Samhälle, Thorn Hyr-TV 

AB samt Telerent Svenska AB. 

Svenska arbetsgivareföreningen har beretts tillfälle avge yttrande men för

klarat sig avstå härifrån. 

Remissinstanserna har bifogat yttranden, 

RSV från kronofogdemyndigheterna i Göteborgs, Malmö, Mariestads, Vä

nersborgs, Västerås och Växjö distrikt, 

kommerskollegium från Stockholms handelskammare, Östergötlands och 

Södermanlands handelskammare, handelskammaren i Jönköpings län, Got

lands handelskammare, Skånes handelskammare, handelskammaren i Gö

teborg, handelskammaren i Karlstad, handelskammaren i Örebro och Väst

manlands län och Västerbottens handelskammare, 

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län från bl. a. Göteborgs kommun 

och hemkonsulenten i Uddevalla, 
Finansieringsföretagens förening från professorn i civilrätt vid Stockholms 

universitet Lennart Vahlen. 

Yttranden över betänkandet har dessutom inkommit från AB Electrolux, 

Elinderska Conto Företagen, Husqvarna AB, AB IKEA Konto, 

Konfektionsindustri föreningen, Kramo Byggservice AB, Svenska företagares 
riksförbund, Svenska Petroleum Institutet, Sveriges musikhandlares riks

förbund och Sydöstra Sveriges auktionistförening u.p.a. 

Sveriges industriförbund, Sveriges grossistförbund och Sveriges köpman

naförbund, vilka avgett ett gemensamt yttrande, har till detta fogat en rapport 

över en i oktober 1975 genomförd Sifo-undersökning avseende allmänhetens 

kunskaper om, inställning till och erfarenheter av kreditköp ("Hur allmän

heten ser på kreditköp"). 
Svenska båtindustriföreningen har sedan dess yttrande avgetts inkommit 

med en rapport över en i februari och mars 1976 av föreningen genomförd 

enkätundersökning beträffande önskemål om kredittidens längd vid båtköp. 

Direktförsäljningsföretagens förening har till sitt yttrande fogat bl. a. en 

utredning med rubriken "Begreppet effektiv ränta i förslaget till konsu

mentkreditlag m. m.". 
Thorn Hyr-TV AB och Telerent Svenska AB, vilka avgett ett gemensamt 

yttrande, har till detta fogat bl. a. en rapport över en i september och oktober 
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1975 genomförd marknadsundersökning ("Varför hyr man TV"). 

En sammanställning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 2. 

Vid beredningen av ärendet i justitiedepartementet har överläggningar 

ägt rum med företrädare för kreditköpkommitteerna i Danmark, Finland 

och Norge. 

2 Nuvarande förhållanden 

2.1 Inledning 

Kreditgivningen för konsumtionsändamål har betydande omfattning. To

talförsäljningen år 1973 av varaktiga varor till konsumenterna kan grovt 

uppskattas till 15 miljarder kronor. Kreditförsäljningens andel kan uppskattas 

till ca 30 procent därav eller till ett värde av ca 4,5 miljarder kronor. Här 

har då inte inräknats av bankerna beviljade, från varuinköp formellt fristående 

lån till konsumenter. 

De krediter som lämnas konsumenter för konsumtionsändamål kan klas

sificeras på olika sätt. Ett sätt är att, som konsumtionskreditutredningen 

har gjort i betänkandet (SOU 1966:42) Konsumtionskrediter i Sverige, dela 

in krediterna i varu- och företagsbundna krediter samt allmänna konsum

tionskrediter. Med att kredit är varu- eller företagsbunden avses då att kre

ditens användningsområde är begränsat till inköp av viss vara eller till inköp 

från visst eller vissa företag. 

Bland de varu- och företagsbundna konsumtionskrediterna märks framför 

allt avbetalningsköpkrediten. Utmärkande för avbetalningsköpet är att kre

diten beviljas i samband med överlåtelse av viss vara, att köparen erlägger 
hela eller (vanligen) viss del av köpeskillingen sedan han fått V<1ran i sin 

besittning samt att varan står som säkerhet för köparens förpliktelser genom 

att den vid kontraktsbrott från köparens sida kan återtas av säljaren. 

Vid sidan om avbetalningsköpet förekommer andra varubundna delbe

talningskrediter som inte är förenade med säkerhetsrätt i varan, såsom ex

empelvis köp där betalningen delas upp på några månatliga delposter. Till 

varubundna krediter kan också hänföras mer eller mindre informella be

talningsanstånd vid varuinköp, såsom när vara hemsänds för senare be

talning mot räkning inom kortare eller längre tid. 

Till de företagsbundna krediterna kan räknas skilda former av s. k. lå

neköp, som innebär att vid inköp betalningen eller del därav erläggs med 

belopp som köparen i samband med köpet får låna av en siirskild kreditgivare, 

t. ex. en bank, som samarbetar med säljaren för finansiering av inköp hos 

denne. Låneköpet lanserades på 1940-talet av Kooperativa förbundet och 

har sedermera fått efterföljare hos andra organisationer och företag under 

skiftande beteckningar. Denna kreditform är på frammarsch, 
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En med låneköpet närbesläktad företagsbunden kreditform som har ut

vecklats starkt under senare år är de moderna formerna av kontokrediter. 

Krediten beviljas här inte såsom vid låneköpet i samband med visst inköp 

utan på förhand genom att kreditgivaren, ofta ett särskilt kontokortsföretag, 

beviljar kontohavaren ett kreditutrymme. Detta utgörs av en stående eller 

öppen kredit som kontohavaren efter eget gottfinnande kan använda för 

olika inköp. Inköpen kan dock ske endast hos det eller de företag som 

är anslutna till det ifrågavarande kontosystemet och med vilka kreditgivaren 

alltså samarbetar. Ett utmärkande drag i avtalet mellan kreditgivaren och 

kontohavaren är att det kreditutrymme som frigörs genom avbetalning på 

den skuld som belastar kontot kan användas på nytt. I regel använder kon

tohavaren vid inköp en plastbricka (kontokort, kreditkort, kreditbevis), som 

visar säljföretaget att kontohavaren är berättigad att köpa på konto. 

Till de allmänna konsumtionskrediterna brukar hänföras sådana kredit

former som har det gemensamt att de i princip kan användas för vilket 

som helst ändamål, alltså inte endast för inköp av viss vara eller hos visst 

företag. Hit hör bl. a. olika banklån, som en konsument kan ta upp för 

att sedan använda de lånade medlen på det sätt han önskar, samt löpande 

krediter av typ checkräkningskredit som inte är bundna till visst ändamål. 

Medan den traditionella avbetalningsköpkrediten är förenad med siikerhet 

i varan genom att säljaren förbehåller sig ägande- eller återtaganderätt till 

denna tills betalningen helt eller delvis erlagts ärde olika formerna av låneköp 

och kontoköp inte förenade med sådan säkerhet, liksom inte heller de all

männa konsumtionskrediterna. Dessa senare former av krediter beviljas på 

grundval av en bedömning av konsumentens förmåga att fullfölja eko

nomiska åtaganden och i vissa fall mot annan säkerhet. Denna skillnad torde 

typiskt sett medföra att avbetalningsköpkrediten är mer lättillgänglig än 

andra kreditformer, eftersom köparen genom själva köpet skaffar sig den 

nödvändiga kreditsäkerheten. 

Olika förekommande kreditformer och deras utbredning på marknaden 

redovisas närmare i kreditköpkommittens betänkande, vartill hänvisas. Be

träffande krediternas fördelning på olika kreditformer konstateras i betän

kandet att avbetalningsköpet fortfarande är den dominerande kreditköps

formen. Under senare år har emellertid en förskjutning ägt rum från det 

traditionella avbetalningssysternet mot modernare systern, framför allt så

dana som innebär att konsumenten avtalar om krediten med en särskild 

kreditgivare som samarbetar med säljaren, såsom vid olika former av låneköp 

och kontokredit. Den mest markanta strukturella skillnaden har dock be

funnits ligga i en förskjutning mot fristående banklån till konsumenter. 

alltså mot lån som inte grundar sig på någon samarbetsöverenskommelse 

mellan säljare och kreditgivare. 

De pågående strukturförändringarna medför att konsumenterna som kö

pare och kredittagare allt oftare engageras i ett trepartsförhållande som har 
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till syfte att finansiera inköp hos vissa företag. Så är fallet vid olika former 
av låneköp samt vid vissa kontoköp. Konsumenten har i sin egenskap av 
kredittagare ett avtal med en bank eller ett finansieringsföretag som kre
ditgivare. Mellan kreditgivaren och säljaren föreligger i sin tur en över
enskommelse om finansiering av inköp hos säljaren. Vid avbetalningsköp 
och andra delbetalningsköp finns det visserligen till en början bara två parter, 
köparen och säljaren. Det vanligaste är emellertid - i synnerhet vid av
betalningsköp - att säljaren senare genom överlåtelse eller pantsättning av 
köpekontraktet till en bank eller ett finansieringsföretag förvandlar sin ford
ran mot köparen till pengar. Genom en sådan diskontering får siiljaren be
t<ilning för sin fordran på grund av köpet medan köparen, såvitt angår själva 
krediten, får en ny motpart till vilken han har att betala sin skuld på grund 
av köpet. 

Kreditköpkommittcn har i sitt betänkande också redogjort för de hu
vudsakliga villkoren, däribland kreditkostnaderna, vid olika kreditformer 
samt lämnat åtskilliga statistiska och andra uppgifter beträffande krediter 
som lämnas till konsumenter (konsumentkrediter). Sålunda redovisas i be
tänkandet bl. a. en av kommitten verkställd undersökning av mål hos kro
nofogdemyndigheterna angående handräckning för återtagande av avbetal
ningsgods. Vidare presenteras vissa samhällsekonomiska aspekter på kon
sumentkrediterna. I dessa delar får hänvisas till betänkandet. 

Lagstiftaren uppmärksammade redan i seklets början det sociala behovet 
av särskilda regler till köparens skydd vid den förr helt dominerande kre
ditköpsformen, avbetalningsköpet. På grund härav tillkom den alltjämt gäl
lande lagen (1915:219) om avbetalningsköp vilken sedermera har varit fö
remål för översyn i syfte att skapa än bättre balans mellan parterna vid 
avbetalningsköp. Genom konsumentpolitiska insatser under senare år har 
tillkommit ytterligare civilrättslig lagstiftning som bereder konsumenterna 
skydd vid olika former av kreditavtal, främst kreditköp. På det närings
rättsliga området bör nämnas främst marknadsföringslagen (1975: 1418, änd
rad 1976:55) och lagen (1971: 112) om förbud mot oskäliga avtalsvillkor (änd
rad 1973:878). 

I nästa avsnitt (2.2) liimnas en redogörelse för redan gällande och nyligen 
beslutad lagstiftning av väsentlig betydelse för konsumenterna i kreditsam
manhang. Viss ytterligare lagstiftning behandlas i kommittens be~änkande 
(s. 73-88 och 115-122), som också belyser förarbeten och bakgrund i övrigt 
till en del lagar och andra författningar. 

2 Riksdagen/976177. Jsaml.Nr/23 
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2.2 Lagstiftning 

2.2.l Lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

Avbetalningsköplagen har främst till syfte att genom tvingande regler 
skydda avbetalningsköparen mot att siiljaren gör gällande alltför stränga 
påföljder vid kontraktsbrott. Å andra sidan ställs ett snabbt och billigt hand
räckningsförfarande till säljarens förfogande i de fall då han enligt lagen 
har riitt att återta försålt gods. Lagen reviderades år 1953. 

Lagen är tillämplig endast på avbetalningsköp. Hiirmed förstås enligt l * 
ett avtal enligt vilket lösöre siiljs mot betalning i särskilda poster, av vilka 
åtminstone någon skall erläggas efter det att godset har utgetts till köparen. 
Dessutom krävs att siiljaren har förbehållit sig antingen rätt att återta godset 
om köparen åsidosätter vad som åligger honom (återtagandeförbehåll) eller 
äganderiitten till godset tills betalningen eller viss del diirav har erlagts !iig
anderättsförbehåll eller ägareförbehåll). Att sådant förbehåll har gjorts är det 
karakteristiska för avbetalningsköp och innebär att godset står som säkerhet 
för att köparen fullgör sina förpliktelser. 

Har avtalet getts formen av hyresavtal skall avbetalningsköp iindå anses 
föreligga om avsikten är att den till vilken godset har utgetts skall bli ägare 
diirav. 

Sammanlagd<: beloppet av de poster som köparen har att erWgga enligt 
avtalet benämns i lagen avbetalningspriset. Med post avses dock inte sådan 
ränta eller gottgörelse för försäkringspremie som köparen skall utge särskilt. 

Genom 2 ~första stycket begränsas säljarens rätt att göra giillande särskilda 
påföljder om köparen råkar i dröjsmål med betalningen. Om köparen un
derlåter att betala förfallen post eller eljest fullgöra sin betalningsskyldighet 
får siiljaren återta godset, utkräva ännu inte förfallen post eller göra annan 
i avtalet stadgad särskild påföljd gällande endast om betalningsdröjsmålet 
har viss minsta omfattning. Det krävs att köparens underlåtenhet avser 
belopp som utestår oguldet minst 14 dagar utöver förfallodagen och att 
detta belopp uppgår till minst en tiondel av avbetalningspriset eller, om 
i beloppet ingår två eller flera poster, till minst en tjugondel av avbetal
ningspriset eller att beloppet utgör återstoden av säljarens fordran. Med 
uttrycket "siirskild påföljd" markeras att bestämmelserna inte begränsar säl

jarens rätt att i vanlig ordning driva in sin fordran. . 
Om köparen efter utgången av den nämnda fjortondagarsfristen men innan 

godset återtas erlägger belopp som inte har betalts i rätt tid jämte ränta 
samt ersätter säljarens kostnader i anledning av dröjsmålet får säljaren enligt 
2 * andra stycket inte göra gällande särskilda påföljder, om detta skulle 
vara obilligt med hänsyn till att betalningsdröjsmålet berott på att köparen 
till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak hu

vudsakligen utan egen skuld har råkat i betalningssvårigheter. 
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Kan köparen inte värja sig enligt 2 ~ har säljaren rätt att återta godset. 

Vill han göra detta, skall avräkning ske mellan parterna enligt reglerna i 

3-5 ~~. 
Köparen tillgodoräknas enligt 3 ~ värdet av godset, när det återtas. Värdet 

skall beräknas efter vad säljaren kan antas utvinna genom att på lämpligt 

sätt försälja godset. Hiinsyn skall sålunda tas till omständigheter som kan 

höja värdet i säljarens hand, såsom att han på nytt kan sälja godset i egen 

rörelse och dessförinnan reparera eventuell skada på godset. 

I 4 § anges vad siiljaren skall tillgodoräknas. Främst gäller det obetalda 

poster, för vilka i avtalet bestämd förfallodag är inne niir återtagande sker. 

Vidare tillgodoräknas säljaren övriga obetalda poster med en viss reduktion 

som syftar till att köparen inte skall behöva betala fulla avbetalningspriset 

med hänsyn till att uppgörelse sker i förtid. Reduktionen innebär att säljaren 

av dessa poster tillgodoräknas endast så stor del som godsets kontantpris 

utgör i förhållande till avbetalningspriset. Har säljaren i avtalet uppgett det 

pris till vilket han skulle ha varit villig att sälja godset mot kontant betalning 

skall detta anses som godsets kontantpris, om det inte kan antas att godset 

kunde ha köpts till lägre pris. 

Säljaren tillgodoräknas vidare ränta och gottgörelse för försäkringspremie, 

som säljaren har att fordra och som inte inräknats i avbetalningspriset, samt 

kostnad som han måste vidkiinnas för godsets återtagande. Ersättning för 

sådan kostnad utgår enligt kungörelsen (1974:812) om ersHttning för kostnad 

i mål om handräckning enligt lagen (1915:219) om avbetalningsköp, m. m. 

(ändrad senast 1976:796). Om köparens rätt till godset är beroende av att 

han ersätter säljaren för reparation eller annan åtgärd med avseende på god

set, tillgodoräknas säljaren även fordran på sådan ersättning (förutsätter s. k. 

kopplingsförbehåll, se härom i det följande). 
Om godsets värde överstiger det belopp som har tillgodoriiknats säljaren, 

får denne enligt 5 ~ första stycket inte återta godset utan att han betalar 

överskottet till köparen eller, om värderingen gjorts av utmätningsman, ned

sätter överskottet hos denne. Är godsets värde mindre iin vad som till

godoräknats säljaren, får han enligt 5 ~ andra stycket inte utkräva mer än 

det överskjutande beloppet. Denna regel innebär, att säljaren definitivt går 

förlustig det belopp varmed avbetalningspriset enligt de nyss berörda be

st:immelserna skall reduceras. 

Tidigare har berörts köparens möjlighet att enligt 2 ~andra stycket avvärja 

återtagande vid sådant betalningsdröjsmål som berott på att han huvud

sakligen utan egen skuld har råkat i betalningssvårigheter. Enligt 6 s första 

stycket kan köparen emellertid, oavsett orsaken till betalningsdröjsmålet, 

alltid avvärja att godset återtas sedan säljaren framställt yrkande om åter

tagande. Då fordras dock att köparen på en gång betalar vad säljaren har 

att fordra enligt 4 ~. dvs. efter viss reduktion av säljarens fordran enligt 

avtalet. Köparen har enligt 6 ~ tredje stycket även i annat fall rätt att fullgöra 
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sin betalningsskyldighet i förtid, varvid säljarens fordran likaledes skall be

räknas i huvudsak enligt de i 4 * angivna grunderna. 

Om säljaren har återtagit godset, har köparen enligt 6 S andra stycket 

rätt att inom viss tid därefter lösa tillbaka godset. Denna rätt består under 

14 dagar efter återtagandet. Vill köparen utnyttja återlösningsrätten skall 

han betala säljaren godsets värde vid återtagandet samt vad säljaren kan 

ha att fordra enligt 5 ~ andra stycket. 

Det förekommer att Oera föremål säljs genom samma avbetalningsköp. 

Vill säljaren i sådant fall återta godset har köparen enligt 7 * första stycket 

rätt att behålla de föremål han önskar. Han skall då betala säljaren de värden 

som har åsatts dessa varor samt vad säljaren kan ha att fordra enligt 5 § 

andra stycket, dvs. den eventuella skillnaden mellan vad säljaren med av

seende på hela köpet har tillgodoräknats enligt 4 ~ och samtliga föremåls 

värde när återtagandet sker. Har säljaren redan återtagit föremålen, har kö

paren rätt att inom 14 dagar därefter återlösa de föremål han önskar mot 

att han ersätter säljaren enligt de nyss angivna reglerna. Köparens rätt att 

behålla eller lösa åter något eller några av Oera föremål gäller enligt 7 * 
andra stycket inte om nlimnda föremål har sådant samband med de övriga 

att dessas värde märkligen skulle minskas genom avskiljandet. 

Vissa avtalsvillkor har ansetts vara så otillbörliga vid avbetalningsköp 

att de förklarats ogiltiga genom bestämmelser i 8 ~.Genom 8 ~första stycket 

ogiltigförklaras s. k. kopplingsförbehåll, dvs. förbehåll att köparens rätt till 

godset skall vara beroende av att han fullgör annan förpliktelse än sådan 

som åligger honom på grund av avbetalningsköpet. Till komplettering härav 

ogiltigförklaras i 8 ~ andra stycket s. k. avräkningsförbehåll, dvs. förbehåll 

att av köparen inbetalt belopp först skall avriiknas på fordran som tillkommer 

säljaren av annan grund än avbetalningsköpet. Reglerna är dock inte undan

tagslösa. Såväl kopplings- som avräkningsförbehåll är nämligen giltiga, om 

de avser ersättning för reparation eller annan åtgärd med avseende på godset. 
I 9 * ges en bestämmelse till köparens skydd vid tillämpning av för

falloklausul, dvs. avtalsvillkor enligt vilket köparens underlåtenhet att full

göra sina åligganden skall medföra att han inte har rätt till avtalad förfallotid. 

Om säljaren med åberopande av en förfalloklausul utkräver hela köpe

skillingen eller del därav som annars inte skulle vara förfallen till betalning, 

skall säljarens fordran beriiknas enligt reglerna i 4 *·dvs. med viss reduktion. 

Säljaren kan återta godset genom frivillig uppgörelse med köparen. Säljaren 

kan också vända sig till domstol och få köparen förpliktad att utge godset. 

Det vanligaste är emellertid att säljaren utnyttjar det handräckningsförfa

rande som avbetalningsköplagen ställer till hans förfogande. Detta förfa

rande regleras i 10-14 *~ samt 16 ~ första stycket avbetalningsköplagen. 

Enligt 10 ~ får säljaren hos utmätningsman söka handrlickning för godsets 

återtagande. En förutsättning härför är att det om avbetalningsköpet har 

upprättats en av köparen underskriven handling som innehåller äganderätts-
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eller återtagandeförbehåll, uppgift om godsets kontantpris samt uppgift om 
vad köparen har att betala och när de särskilda beloppen förfaller till be
talning. Ansökan om handräckning görs skriftligen och skall innehålla upp
gift om den del av avbetalningspriset som är obetald. Gör säljaren anspråk 
på ränta, gottgörelse för försäkringspremie eller ersättning för reparation 
eller annan åtgärd med avseende på godset skall även sådan fordran anges. 
Köpehandlingen skall i original och bestyrkt avskrift bifogas ansökningen. 
Om utmätningsmannen begär det skall säljaren betala handriickningskost

naden i förskott. 
Enligt JO* tredje stycket äger 56, 59, 60 och 60 a ** utsökningslagen 

(1877:31 s. Il motsvarande tillämpning vid handräckning. Detta innebiir 
bl. a. följande. Handräckning söks där köparen har sitt hemvist eller där 
godset finns. Köparen skall i regel underrättas om handräckningen i så god 
tid att han kan beräknas få nödvändigt rådrum för att bevaka sin rätt. Fö
religger fara att godset göms undan eller förstörs eller är saken annars bråd
skande behöver köparen dock inte underrättas. Köparens frånvaro utgör 
inte hinder för handräckningens genomförande, om det inte befinns er
forderligt att han fär tillfälle att yttra sig. Om handräckning inte genast 
kan verkställas får utmiitningsmannen vid behov säkerställa handräckningen 
genom vissa säkerhetsåtgärder i avvaktan på verkställighet. 

Handräckning får enligt l l * första stycket avbetalningsköplagen beviljas 
endast om utmätningsmanncn finner uppenbart att det föreligger sådant 
betalningsdröjsmål som anges i 2 * första stycket eller att köparen har åsi
dosatt annan förpliktelse av väsentlig betydelse för säljaren. Enligt l l ~andra 
stycket får gång- och sängkläder som är oundgängligen behövliga för kö
paren, hans make och oförsörjda barn inte i något fall återtas. I 11 ~ tredje 
stycket föreskrivs att handräckning inte får beviljas om köparen visar san
nolika skäl att varan har sålts till oskäligt högt pris. 

Utmätningsmannen har enligt 12 * vissa möjligheter att medge anstånd 
med verkstmligheten. Detta är fallet om handräckning sökts på grund av 
betalningsdröjsmål samt dröjsmålet beror på att köparen till följd av sjukdom 
eller arbetslöshet eller av annan särskild orsak huvudsakligen utan egen 
skuld har råkat i betalningssvårigheter som kan antas vara av tillfällig natur. 
Anstånd får dock inte medges om säljarens rätt till godset äventyras eller 
hans rätt eljest otillbörligt åsidosätts. Anstånd får medges intill tre månader 
från dagen för ansökningen om handräckning. Om synnerliga skäl föreligger 
kan nytt anstånd medges intill sex månader från nämnda dag. Utmätnings

mannen får föreskriva villkor för anståndet och, om anledning därtill fö

rekommer, förklara att detta skall upphöra. 
Även säljaren kan medge uppskov med verkställigheten av handräckning. 

Har på grund härav verkställighet inte skett när sex månader har förflutit 
från ansökningen är denna enligt 16 ~ första stycket förfallen. SäljMen är 
dock oförhindrad att på nytt ansöka om handräckning. 
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Vid handräckning skall utmätningsmannen enligt 13 § uppteckna och 

värdera det gods som skall återtas. Om det behövs får utmätningsmanncn 

vid värderingen anlita biträde av sakkunniga. 

Enligt 14 § första stycket får beslut i fråga om handräckning överklagas 

hos överexekutor men inte i högre instans. Om köparen eller siiljaren är 

missnöjd med värdering eller annan åtgärd som vidtagits vid handräckningen 

kan han dock enligt 14 §andra stycket föra saken till domstol efter stämning 

på den andre. 

Som tidigare har nämnts kan säljaren hos domstol utverka dom, vari

genom köparen förpliktas att utge gods som sålts genom avbetalningsköp. 

Beträffande förriittning för verkställighet av sådan dom äger i stor utsträck

ning reglerna om handräckning motsvarande tillämpning. 

Säljarens fordringar på grund av avbetalningsköp är i princip likställda 

med fordringar i allmänhet. Han är alltså oförhindrad att redan före utgången 

av den i 2 *angivna fristen i vanlig ordning utkräva obetalda poster. Säljaren 

kan därvid vända sig till domstol för att få en exekutionstitel i form av 

dom eller lagsökningsutslag och därefter söka utmätning hos köparen. För 

denna situation har dock i 16 * andra stycket uppställts en viktig regel till 

köparens skydd, enligt vilken det gods avbetalningsköpet avser inte får ut

miitas för fordran på grund av köpet. Skälet till denna regel är att viir

deringsrcglerna i 3 § annars skulle sättas ur spel. Vidare skulle köparen 

förlora sin rätt enligt 6 och 7 §s att behålla eller återlösa det köpta godset 

eller del därav. 

Av 17 § första stycket framgår lagens tvingande natur. I 17 *andra stycket 

finns en regel som innebiir att avtal om domstols behörighet att uppta tvist 

angående avbctalningsköp är ogiltigt, om avtalet har ingåtts innan tvisten 

uppkom. 

2.2.2 Konsumentköp/agen (1973:877) 

Avbelalningsköplagen rör förhållandet mellan säljaren och köparen men 

däremot inte köparens förhållande till den som förviirvat säljarens fordran 

på köpeskillingen eller annan som finansierat köpet. Förhållandet mellan 

köparen och särskild finansiär av kreditköp regleras emellertid i vissa hän

seenden i 15 och 16 ** konsumentköplagen. Hiirtill anknyter en bestämmelse 

i 17 * samma lag med förbud mot vissa fordringshandlingar. 

Bortses tills vidare från dessa bestämmelser i konsumentköplagen är rätts

läget i förhållandet mellan köparen och särskild finansiär i huvudsak följande. 

I fråga om överlåtelse av fordran giiller som huvudregel att den till vilken 

fordringen har överlåtits inte har bättre rätt gentemot gäldeniiren än över

låtaren hade. Alla invändningar som gäldenären kunnat rikta mot överlåtaren 

kan han också göra gällande mot den nye borgenären. Beträffande överlåtelse 

av enkelt skuldebrev uttalas denna princip i 27 *lagen (1936:81) om skul-
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debrev. Detsamma gäller enligt 10 * samma lag beträffande pantsättning 
av enkelt skuldebrev. Samma grundsats anses analogt böra tillämpas i fråga 

om överlåtelse av fordran i ett ömsesidigt fordringsförhållande. Vad angår 
kreditköp innebär det sagda att köparen, om säljaren har överlåtit sin fordran 
till finansieringsföretag eller annan, är bibehållen vid sin rätt att häva köpet 
m. m., om säljaren gör sig skyldig till väsentligt kontraktsbrott (varan är 
t. ex. behäftad med fel). Köparens befogenheter härvidlag kan dock ha in
skriinkts genom bestämmelse i köpavtalet. Det förekommer sålunda att kö
paren genom klausul i avtalet frånsäger sig rätten att göra gällande invänd
ningar på grund av köpet mot den som övertar säljarens rätt enligt avtalet 
(s. k. "cut-off' -klausul). 

Även bruket av löpande fordringshandlingar jämsides med köpekontrakt 
medför begränsningar i köparens möjlighet att vid krav på betalning av 
den som innehar handlingen framställa invändningar som hänför sig till 
rättsförhållandet mellan köparen och säljaren. Enligt 17 ~ växellagen 
(I 932: 130) får den mot vilken talan på grund av vLixel görs gällande inte 
mot innehavaren framställa invändningar, som grundas på gäldenärens sär
skilda förhållande till utstiillaren eller till föregående växelinnehavare, om 
inte innehavaren vid växelns förvärvande uppsåtligen handlat till gLilde
niirens förfång. Motsvarande skydd för växelinnehavare i god tro gäller enligt 
19 * andra stycket, när någon innehar växeln med panträtt på grund av 
pantindossament. De inskränkningar i gäldenärens invändningsrätt som föl
jer av 17 och 19 ~~ växellagen upprätthålls dock inte beträffande s. k. rekta
växlar. Har utställare i växeln insatt orden "icke till order" eller mot
svarande uttryck, får växeln enligt 11 *andra stycket inte överlåtas i annan 
form eller med annan verkan iin som i allmänhet gLiller i fråga 0111 överlåtelse 
av fordran. 

Beträffande löpande skuldebrev ges i 15-18 ~* skuldebrevslagen en utförlig 
reglering av vilka invändningar som kan göras gällande mot ny borgenär 
som - efter överlåtelse - i god tro har kommit i besittning av skuldebrevet. 
Gäldenären får t. ex. enligt 15 * första stycket inte mot sådan borgenär göra 
gällande att betingat vederlag inte har kommit gäldenären till godo eller 
att i övrigt det rättsförhållande som föranlett skuldebrevets utfärdande med
för rätt till jLiv. Vad nu sagts gäller enligt 10 * också om skuldebrevet har 
pantsatts. 

Som har berörts i avsnitt 2.1 tar sig trepartsförhållandet köpare-sälja
re-kreditgivare även andra rättsliga uttryck på den moderna kreditmark
naden. Så är fallet t. ex. vid låneköp och de moderna former av kontokredit 
där köparen med ett finansieringsföretag träffar avtal 0111 viss kredit. Köparen 
ingår i sådana fall två formellt åtskilda transaktioner. ell köpeavtal och ett 
kreditavtal. Eftersom krediten formellt sett grundas på ett särskilt avtal 
mellan köparen och kreditgivaren torde köparen sakna möjlighet att mot 
kreditgivarens krav på betalning göra invändningar exempelvis om fel i 
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varan eller leveransdröjsmål. 
Beträffande vissa kreditköp som omfattas av konsumentköplagen har 

genom 15 och 16 *~ i den lagen gjorts viktiga inbrytningar i de nu angivna 
principerna, i syfte att skydda konsumenterna. Hiir bör då först nämnas, 
att konsumentköplagen enligt 1 * lir tillämplig nlir konsument av niirings
idkare köper vara, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som 
säljs i näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet. Lagen är också tillämplig 
när konsument köper sådan vara av annan än näringsidkare, under för
utsättning att köpet förmedlas av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verk
samhet och att näringsidkaren därvid upptriider såsom ombud för säljaren. 

Genom 15 * konsumentköplagen ogiltigförklaras s. k. cut-off-klausuler 
vid konsumentköp. Har säljaren lämnat anstånd med erliiggande av kö
peskillingen eller del därav och överlåter eller pantsätter han sin fordran 
till annan, lir köparen enligt 15 * inte bunden av villkor, varigenom han 
helt eller delvis har avstått från rätten att framstiilla invändningar på grund 
av köpet mot ny borgenärs krav på betalning. 

I 16 * regleras det fall att köpeskillingen eller del därav betalas med belopp 
som köparen - i samband med köpet och genom säljarens förmedling -
erhåller som lån av bank eller annan med vilken säljaren samarbetar för 
förmedling av lån. Härunder faller olika former av låneköp. Enligt 16 s 
får i sådant fall köparen mot långivarens krav på betalning framställa samma 
invändningar på grund av köpet som han kan framställa mot säljaren. Trots 
lånets formellt självständiga natur har köparen således möjlighet att i för
hållande till kreditgivaren åberopa bl. a. fel i varan eller dröjsmål med le
verans och han kan på grund hiirav t. ex. innehålla köpeskillingen tills dröjs

målet upphört eller felet avhjälpts. Det bör dock särskilt påpekas att be
stämmelsen i 16 ~ konsumentköplagen omfattar endast fall då krediten läm
nas i samband med köpet. Denna situation föreligger inte nlir konsumenten 
på förhand har beviljats ett utrymme för fortlöpande kredit av ett kredit
kortsföretag. I propositionen med förslaget till konsumentköplag (prop. 
1973: 138 s. 153) framhölls att frågan om köparens relationer till kreditkorts
företag borde anstå till dess resultatet av kreditköpkommittens arbete förelåg. 

I 17 s meddelas ett straffsanktionerat förbud för säljaren att, om han 
lämnar anstånd med erliiggande av köpeskillingen eller del diirav, motta 

av köparen ingången växelförbindelse betriiffande sin fordran. Säljaren får 

inte heller till bevis för sin fordran motta av köparen utfärdat skuldebrev 

eller annan av denne ingången skuldförbindelse vars överlåtande eller pant
sättning inskränker köparens rätt att framställa invändningar på grund av 
köpet, om ny borgenär i god tro förvärvar fordringshandlingen. 

I detta sammanhang skall även redovisas huvuddragen av konsument
köplagens regler beträffande köparens befogenheter gentemot säljaren. 
Hiirvid bör anmärkas att lagen inte innehåller någon fullständig reglering 
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av köparens ställning utan anger vissa grundläggande befogenheter, ett mi
nimiskydd som köparen under alla förhållanden skall ha vid köp av varor 
för enskilt bruk. I övrigt gäller 1905 års köplag eller bestämmelser i köpeavtal, 
under förutsiittning att köparen därigenom tillerkänns längre gående be
fogenheter än enligt konsumentköplagen. 

I 3 ~ regleras köparens minimibefogenheter för det fall att säljaren inte 
avlämnar varan i rätt tid. Om dröjsmålet inte beror av köparen eller av 
händelse för vilken köparen står faran, får denne på grund av dröjsmålet 

häva köpet, om inte säljaren efter uppmaning avlämnar varan inom skälig 
tid. Detta giiller dock inte om dröjsmålet är av ringa betydelse för köparen. 
I vissa fall har köparen på grund av dröjsmålet rlitt att häva köpet utan 
att han först lämnar sådan uppmaning, nämligen om det av annan anledning 
måste ha stått klart för säljaren att dröjsmålet inte är av ringa betydelse 
för köparen. Säljaren har emellertid möjlighet att i vissa fall genom av
talsvillkor inskränka köparens rätt att häva köpet. Detta gäller vid köp av 
vara som har tillverkats särskilt efter köparens anvisningar eller önskemål 
eller som säljaren eljest måste antas sakna möjlighet att på rimliga villkor 
avyttra till annan än köparen. Ett sådant avtalsvillkor kan dock inte åberopas 
om det är uppenbart att dröjsmålet medför att köparens syfte med avtalet 
väsentligen förfelas. Till de nu angivna reglerna kommer ytterligare en som 
avser det fallet att säljaren dröjer med att avlämna en vara som skall betalas 
vid eller efter den tid som har bestämts för avlämnandet. Köparen får då 
innehålla köpeskillingen till dess att varan hålls honom till handa. 

4 och 5 ~~ konsumentköplagen reglerar köparens befogenheter när varan 
iir behäftad med fel. Huruvida fel i varan föreligger bedöms dels enligt 
vanliga köprättsliga regler, dels enligt bestiimmelserna i 7-10 ~~ konsument
köplagen, som anger vissa särskilda fall när varan skall anses vara behäftad 
med fel. 

Aestämmelserna i 4 s konsumentköplagen reglerar det fall att varan är 

behäftad med fel som säljaren exempelvis genom en reparationsgaranti har 
åtagit sig att avhjälpa. Sker inte detta inom skälig tid efter det att köparen 
har framställt anspråk på grund av felet eller avlämnas inte inom skälig 
tid därefter felfri vara i den felaktigas ställe, får köparen göra avdrag på 
köpeskillingen, kräva skiilig ersättning för avhjälpande av felet eller, om 
felet inte är av ringa betydelse för honom, h~iva köpet. När det gäller köparens 
rätt att häva köpet kan säljaren dock i vissa fall åberopa avtalsvillkor som 
inskränker hävningsrätten, nämligen om betydande skada skulle åsamkas 
säljaren genom att köpet hävs och han erbjuder köparen sk~ilig ersättning 
för felet. Inskränkning i köparens rätt att häva köpet är emellertid inte 
ens i sådant fall giltig, om det är uppenbart att varan inte kan användas 
för sitt ändamål. Om felet avser vara som skall betalas vid eller efter den 
tid som har bestiirnts för avfamnandet, får köparen liven innehålla köpe
skillingen till dess felet har avhjlilpts eller felfri vara hälls honom till handa. 
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Är det uppenbart att felet endast är av ringa betydelse för köparen får han 
dock inte innehålla mer än vad som kan antas motsvara dubbla kostnaden 
för felets avhjälpande. 

Köparens befogenheter enligt de nu angivna reglerna gäller även om åta
gandet att avhjälpa felet har gjorts för siiljarens räkning av varans tillverkare 
eller annan. 

Bestämmelserna i 5 * giiller när varan är behiiftad med fel men detta 
inte skall avhjälpas på grund av sådant åtagande som avses i 4 *· Köparen 
far då göra avdrag på köpeskillingen eller, om felet inte är av ringa betydelse 
för honom, häva köpet. Säljaren har dock samma möjligheter som enligt 

4 * atc åberopa avtalsvillkor som inskränker köparens rätt att häva köpet. 
Om köparen har framsfallt anspråk på grund av felet får han inte göra gällande 
sina nu nämnda befogenheter, om säljaren erbjuder sig att avhjälpa felet 
eller att avlämna felfri vara i den felaktigas stiille och detta sker genast 
och utan kostnad eller viisentlig oliigenhet för köparen. Denne har samma 

riitt att innehålla köpeskillingen som enligt 4 *· 
Till köparens nu berörda befogenheter vid dröjsmål och fel i varan kommer 

enligt 6 ~ konsumentköplagen viss rätt till ersättning för utgift som köparen 
har ådragit sig till följd av säljarens kontraktsbrott. 

Innebörden av att ett köp hävs iir att parternas prestationer i princip skall 

återgå. Regler härom finns i 57 och 58 ** i 1905 års köplag. Vardera parten 
iir skyldig att återbära vad han mottagit. Enligt 57 ~ köplagen råder ett 
avhängighetsförhållande mellan återgångsprestationerna. Hiivs köpet harsiil
jaren inte riitt att återfå godset, om han inte återbär vad han uppburit av 
köpeskillingen. A andra sidan iir säljaren enligt huvudregeln inte skyldig 
att betala tillbaka vad han uppburit, om han inte återfår godset väsentligen 
oförändrat och oförminskat. Om köparen är berättigad till ersättning av 
säljaren. har han viss riitt att hålla godset inne till siikerhet för ersiittnings
anspråket. 

11 ~ konsumentköplagen innehåller bestiimmclser om vad köparen har 
att iaktta om han vill göra giillancle befogenheter på grund av fel i varan. 
Han skall underriitta siiljaren om felet inom skiilig tid efter det att han 
har märkt eller bort märka felet, dock inte senare iin ett år från det han 
mottog varan. Om annan iin säljaren för dennes räkning har åtagit sig att 

avhjiilpa fel i varan får underriittelsen i stiillet lämnas till den som har gjort 

åtagandet. Försummar köparen att lämna underrättelse enligt dessa bestäm

melser förlorar han sin rätt. 

2.2.3 Lagen (1971 :238) om hnnlörsäljning m. m. 

Hernförsiiljningslagcn iir främst inriktad på kreditköp men omfattar även 
vissa avtal om fortlöpande tjfoster, s. k. abonncmangsavtal. Syftet med lagen 
iir att skydda konsumenten mot påtryckning och överrumpling vid bl. a. 
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hemförsäljning. Skyddet består däri att konsumenten inom en vecka, den 
s. k. ångerveckan, kan ångra sig och skriftligen meddela säljaren att han 

frånträder avtalet. 
Enligt 1 ~är lagen tillämplig vid yrkesmässig försäljning av lös egendom, 

som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk, under förutsättning att kö
paren avger anbud eller svar på anbud vid sammanträffande med säljaren 
eller ombud för denne i köparens bostad eller eljest på annan plats än säljarens 
eller ombudets fasta försiiljningsställe. Lagen gäller under motsvarande för
utsättningar iiven i fråga om näringsidkares åtagande att mot vederlag fort
löpande tillhandagå någon med underhåll eller tillsyn av egendom, under
visning eller andra liknande tjänster. Om avtalet sluts och av båda parter 
fullgörs vid själva sammanträffandet giiller lagen endast om köparen betalar 
köpeskillingen eller del diirav med användande av kreditbevis (t. ex. kon
tokort) eller med belopp som han tar låna av säljaren eller av annan genom 

säljarens förmedling. 
Köparen kan enligt 4 ~ fråntriida sitt anbud eller sitt svar genom att skrift

ligen meddela detta till säljaren inom en vecka, räknat från dagen för sam
manträffandet. Om köparen i annat fall än då båda parter har fullgjort avtalet 
vid själva sammanträffandet fått motta godset eller del därav, är hans rätt 
att frånträda anbudet eller svaret dock beroende av att han håller godset 
tillgängligt för säljaren i väsentligen oförändrat och oförminskat skick. Kö
paren står likväl inte faran för att godset av våda förstörs, försämras eller 
minskas eller undergår förändring endast genom sin egen beskaffenhet eller 
till följd av åtgärd som varit nödvändig för undersökning av godset. 

Om köparen frånträder sitt anbud eller svar, åligger det enligt 5 ~ säljaren 
att inom den tid som skiiligcn åtgår för godsets avhämtande återstiilla vad 
han kan ha mottagit av vederlaget. Köparen har rätt att hålla godset inne 
till dess säljaren har fullgjort sin återbctalningsskyldighet. Har godset inte 
avhämtats inom tre månader efter sammanträffandet tillfaller det köparen 
utan vederlag. Återgår avtal om tillhandahållande av tjänst, skall den om
ständigheten att säljaren redan har utfört viss del av sitt åtagande inte befria 
siiljarcn från skyldigheten att betala tillbaka vad han har uppburit. 

2 ~ innehåller bestämmelser som syftar till att förmå säljaren att upplysa 
köparen om hans rättigheter. Säljaren eller hans ombud måste sålunda vid 
parternas sammanträffande överlämna en särskild handling till köparen, var
igenom denne erinras om sina rättigheter enligt lagen. Köparen. skall un
derteckna ett exemplar av handlingen. Har dessa bestämmelser inte iakttagits 
är köparen över huvud taget inte bunden av sitt anbud eller svar. Vidare 
skall köparen erhålla en blankett för meddelande till säljaren. om köparen 
vill frånträda affären. 

Lagen innehåller vidare i 3 ~ en bestiimmelse om verkan av utfästelse 
av säljarens ombud om köpevillkor som är gynnsammare för köparen än 
dem som iir upptagna på den ordersedel eller i det kontrakt som har använts 
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vid försiiljningen. Om köparen har avgivit anbud till ombudet och säljaren 

meddelar att han antar anbudet, skall säljaren nämligen enligt 3 * anses 
ha godtagit detta sådant det har framförts till ombudet, om inte annat ut
tryckligen anges eller uppenbart framgår av omständigheterna. 

Hemförsäljningslagen iir enligt 6 ~ tvingande till köparens förmån. Lagen 
är f. n. föremål för översyn. 

2.2.4 Lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på.formögenhets

räuens område 

Genom ändringar i avtalslagen (SFS 1976:185), vilka trätt i kraft den I juli 

1976, har i lagens 36 ~ intagits en ny förmögenhetsrättslig generalklau
sul som har ersatt bl. a. de tidigare generalklausulerna i 8 ~ avbetalningsköpla

gen och 8 ~ skuldebrevslagen. 

Generalklausulen i 36 ~ avtalslagen ger domstolarna ökade möjligheter 
att jämka eller åsidosätta oskäliga villkor i avtal och andra rättshandlingar 

på förmögenhetsrättens område. Avtalsvillkor får enligt generalklausulen 

jiimkas eller lämnas utan avseende, om villkoret är oskäligt med hänsyn 
till avtalets innehåll, omständigheterna vid avtalets tillkomst, senare in
triiffade förhållanden och omständigheterna i övrigt. I !ar villkoret sådan 
betydelse för avtalet att det inte skäligen kan krävas att detta i övrigt skall 
gälla med oförändrat innehåll, får avtalet jämkas även i annat hänseende 

eller i sin helhet liimnas utan avseende. Vid prövningen skall särskild hänsyn 

tas till behovet av skydd för den som i egenskap av konsument eller eljest 
intar en underliigsen ställning i avtalsförhållandet. De angivna bestämmel
serna äger motsvarande tilliimpning i fråga om villkor vid annan riittshand

ling iin avtal. 
Generalklausulen är i princip tillämplig inom hela förmögenhetsrätten 

och kan tillämpas bl. a. på avtal eller andra rättshandlingar som giiller krediter 

av olika slag. I den proposition som ligger till grund för generalklausulen 
(prop. 1975176:81) har framhållits att även om det på vissa områden, såsom 

vid avbetalningsköp, finns särskilda lagbestiimmelser till skydd för svagare 

avtalspart kan generalklausulen ändå ha en viktig funktion att fylla som 

en kompletterande skydds regel, bl. a. i speciella situationer som inte har 

kunnat regleras i den särskilda lagen (prop. s. l 12). 

Generalklausulen, som iir av civilrättslig natur, kan ses som ett kom

plement till den näringsrättsliga lagen (1971: 112) om förbud mot oskiiliga 

avtalsvillkor (se avsnitt 2.2.6). Det har också varit ett viktigt syfte med 

införandet av generalklausulen att tillse att villkor. som har triiffats av förbud 
enligt avtalsvillkorslagen. i behövlig utsträckning kan angripas på civilriittslig 

v~ig. För att underlätta möjligheterna till en likartad bedömning har för
utsättningarna för ingripande angetts på samma sätt i generalklausulen som 

i avtalsvillkorslagen. Enligt båda fordras att ifrågavarande avtalsvillkor är 

osk~iligt (prop. 1975176:81 s. 131). 
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Generalklausulen kan tillämpas på alla slags villkor, även sådana som 
avser vederlaget (priset) för en prestation. I prop. I 975176:81 påpekas att 
ett område där det finns särskild anledning att överväga jämkning av ve
derlaget är kreditköpen. Det har emellertid också understrukits, att hänsyn 
alltid måste tas till samtliga omständigheter i det enskilda fallet och att 

avsikten inte har varit att generalklausulen skall fungera som ett medel 
för en allmän priskontroll (prop. s. 138). En annan typ av avtalsvillkor som 

berörts i propositionen är s. k. förfalloklausuler, dvs. villkor som innebär 
att ett lån eller annan kredit under vissa förhållanden skall förfalla till be
talning före avtalad förfallodag samt avtalsvillkor som ger kreditgivare rätt 
att säga upp krediten till betalning i förtid. Även sådana avtalsvillkor kan, 
om de i ett enskilt fall framstår som oskäliga, jämkas eller åsidosättas med 
stöd av generalklausulen (prop. s. 139 f). 

Enligt 37 ~ avtalslagen i dess lydelse efter den I juli 1976 gäller att sådana 
förbehåll är ogiltiga, som innebär att pant eller annan säkerhet skall vara 
förverkad, om den förpliktelse för vars fullgörande säkerheten ställts inte 
rätteligen fullgörs. 

2.2.5 Marknadsförings/agen (1975:1418) 

I marknadsföringslagens 1 * fastslås att lagen har till ändamål att främja 
konsumenternas intressen i samband med näringsidkares marknadsföring 
av varor. tjänster och andra nyttigheter och att motverka marknadsföring 
som är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare. Uttrycket "nyt
tighet" har i lagen en vidsträckt innebörd och omfattar bl. a. krediter (prop. 
1975176:34 s. 125 f). Även begreppet marknadsföring har en vidsträckt in
nebörd. I begreppet ligger att det skall vara fråga om åtgärder som syftar 
till att främja avsättning av varor, tjänster eller andra nyttigheter. Också 
ett helt passivt saluhållande bör anses utgöra marknadsföring. Begreppet 
måste vidare anses innefatta inte bara försäljning utan också uthyrning och 
liknande förfaranden (prop. s. 124). 

Marknadsföringslagens ändamål tillgodoses i första hand genom att kon
sumentverket och konsumentombudsmannen (KO) bevakar marknaden och 
vid behov tar upp överläggningar med berörda näringsidkare i syfte att på 
frivillig väg få till stånd en marknadsföring som står i överensstämmelse 

med konsumenternas intressen. for det fall den verksamhet som sålunda 
bygger på att frivilliga åtgärder vidtas inte skulle leda till önskat resultat, 
ger marknadsföringslagen möjligheter att i vissa fall vidta tvingande åtgärder 
mot näringsidkare. Sådana tvångsåtgärder kan åstadkommas med stöd av 
tre generalklausuler, som har upptagits i 2--4 ~~ marknadsföringslagen. Den 
tvångsvisa tillämpningen av dessa bestämmelser har anförtrotts åt mark
nadsdomstolen. 
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Generalklausulen i 2 * riktar sig mot otillbörlig marknadsföring. Företar 
näringsidkare vid marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet re
klamåtgiird eller annan handling, som genom att strida mot god affärssed 
eller på annat siilt är otillbörlig mot konsumenter eller näringsidkare, kan 
marknadsdomstolen med stöd av 2 ~ förbjuda näringsidkaren att fortsätta 
därmed eller att företaga annan liknande handling. 

Den i 3 ~ intagna generalklausulen syftar till att få till stånd tillräcklig 
information i samband med marknadsföring. Underlåter näringsidkare vid 
marknadsföring av vara, tjänst eller annan nyttighet att lämna information 

som har särskild betydelse från konsumentsynpunkt, kan marknadsdom
stolen med stöd av 3 ~ ålägga näringsidkaren att lämna sådan information. 
Åläggande kan utfärdas så snart det föreligger ett inte helt obetydligt behov 
av den ifrågavarande informationen (prop. s. 126). ÅHiggande att liimna 
information får innehålla att informationen skall lämnas genom märkning 
på vara eller tillhandahållas i annan form på säljställe, t. ex. genom skyltar, 
faktablad eller liknande. Med säljställe avses såväl fasta butiker och lokaler 
som mera tillfälliga platser där r.yttigheter säljs, hyrs ut eller på annat sätt 
marknadsförs. Vid t. ex. hemförsäljning utgör varje presumtiv kunds bostad 
ett säljställe (prop. s. 127). lnformationsåläggande får också innehålla 
att informationen skall lämnas i annonser eller andra framställningar som 
näringsidkaren använder vid marknadsföringen. Vidare får åläggande in
nehålla att informationen skall i viss form lämnas till konsument som begär 
det. Härigenom kan uppnås bl. a. att konsument kan få tillgång till åsyftad 
information utan att behöva besöka säljstället (prop. s. 127). 

Med stöd av generalklausulen i 4 * kan marknadsdomstolen förbjuda nä
ringsidkare att saluhålla eller till uthyrning mot vederlag erbjuda vissa farliga 
eller uppenbart odugliga varor. 

Förbud eller åläggande enligt 2-4 ** kan meddelas även anställd hos nii
ringsidkare och annan som handlar på näringsidkares vägnar. Förbud mot 
handling som innebär otillbörlig marknadsföring kan enligt 2 ~ diirjämte 
meddelas var och en som i övrigt väsentligen har bidragit till handlingen. 

Förbud eller åläggande skall enligt 5 * förenas med vite, om ej detta 
av särskilda skäl är obehövligt. 

I 10-13 *~ medde!as vissa regler om handläggningen av fråga om förbud 
eller åläggande enligt 2-4 ~~. Enligt 10 ~(i dess lydelse efter senaste ändring, 
se SFS 1976:55) tar marknadsdomstolen upp sådan fråga efter ansökan av 
KO. Om KO emellenid för visst fall beslutar att inte göra ansökan, får 
ansökan göras av sammanslutning av konsumenter. löntagare eller närings
idkare eller, beträffande förbud mot otillbörlig marknadsföring, av närings
idkare som berörs av handlingen. Genom 11 ~ ges KO rätt att, i sista hand 
med användande av vite, från näringsidkare infordri1 utredning i ärende 
om tillämpning av 2-4 ~~- I vissa fall lämnar KO ersättning för utrednings
material. I 12 ~ fastslås att beslut i fråga om förbud eller åliiggandc enligt 
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2-4 *~ inte hindrar att samma fråga prövas på nytt, om sådan förnyad pröv
ning föranleds av ändrade förhållanden eller annat särskilt skäl. Enligt 13 ~ 
kan förbud eller åliiggande meddelas interimistiskt, dvs. för tiden till dess 

slutligt beslut föreligger, om särskilda skäl föranleder det. 
KO behöver inte alltid vlinda sig till marknadsdomstolen för att få till 

stånd ett förbud eller åläggande enligt 2-4 ~~. I fall som inte iir av större 

vikt får frågan nämligen enligt 14 och 15 ** prövas av KO själv genom 
förbudsföreläggande eller informationsföreläggande. Förbudsföreläggandc 
innebär att den som antas ha företagit handling, som avses i 2 eller 4 ~. 
föreläggs förbud vid vite att fortsiitta därmed eller, i fall som avses i 2 ~
att företa annan liknande handling. lnformationsföreläggande sker på samma 
sätt men avser föreläggande vid vite att liimna information som anges i 

3 *· Har föreläggande godkiints gäller det som förbud eller åliiggande som 
har meddelats av marknadsdomstolen. 

Om någon har meddelats förbud eller åläggande enligt 2-4 ~~ utövar KO 
tillsyn över att förbudet eller åläggandet åtlyds. För detta iindamål kan enligt 
16 ~ KO från den som avses med förbudet eller åläggandet. i sista hand 
med användande av vite, infordra upplysning, handling. varuprov och lik

nande. 
Om förbud eller åläggande som har förenats med vite överträds, kan 

vitet utdömas. Detsamma gäller naturligtvis vite som KO har förelagt för 

att framtvinga utredning eller tillsynsunderlag. Av 17 S första stycket fram
går att fråga om utdömande av vite prövas av allmiin domstol på talan 
av åklagare. Åklagaren tar dock väcka sådan talan endast efter anmiilan 
av KO eller, i fråga om vite som marknadsdomstolen har förelagt i samband 
med förbud eller åliiggande enligt 2-4 ~~,efter anmälan av annan som hos 
marknadsdomstolen har ansökt om förbudet eller åläggandet. 

Vid sidan av generalklausulerna innehåller marknadsfåringslagcn bestäm
melser som straffbelägger vissa förfaranden vid marknadsföring. vilka det 
har ansetts särskilt angeläget att motverka. Det iir hiir fråga om vilseledande 
framställning vid marknadsföring (6 ~) samt s. k. tilliiggserbjudanden (7 *l 
och kombinationserbjudanden (8 ~). Straffet. som kan drabba näringsidkare 
och vid vilseledande framstiillning iiven anställd hos niiringsidkare och annan 
som handlar på niiringsidkares vägnar. är i samtliga fall böter eller fängelse 
i högst ett år. I ringa fall döms dock inte till straff. Allmiint åtal får enligt 
17 ~ andra stycket viickas endast efter anmälan eller medgivande av KO. 

2.2.6 Lagen (1971 :112) om förbud mot oskäliga avralsvil/kor 

Avtalsvillkorslagens centrala bestämmelse är I~, vilken är utformad som 
en generalklausul. Är villkor som näringsidkare anviinder vid erbjudande 

av vara eller tjiinst till konsument för enskilt bruk med hänsyn till vederlaget 
och övriga oms!Undigheter att anse som oskiiligt mot konsumenten kan 
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marknadsdornstolen, om det är påkallat från allmän synpunkt. meddela 
nä~ingsidkaren förbud att framdeles i liknande fall använda samma eller 
väsentligen samma villkor. Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning 
om näringsidkare crhjuder konsument att hyra lösöre för enskilt bruk. För
bud kan meddelas Uven anställd hos näringsidkare och annan som handlar 
på näringsidkarens vägnar. Förbud skall förenas med vite~ om inte detta 
av särskilda skäl är obehövligt. 

l likhet med marknadsföringslagen bygger avtalsvillkorslagen på tanken 
att KO skall övervaka marknaden och ta upp förhandlingar med företrädare 
för näringsidkarna i syfte att få till stånd ändring i sådana avtalsvillkor 
som kan anses oskäliga. KO skall härvid i första hand försöka uppnå änd
ringar på frivillig väg, men om förhandlingarna blir resultatlösa kan KO 
föra talan inför marknadsdomstolen om förbud enligt generalklausulen. Be
slutar KO för visst fall att inte ansöka om förbud, får enligt 3 ~ ansökan 
göras av sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. 
För handläggningen av fråga om förbud gliller besHimmelser som till stor 
del motsvarar reglerna om handläggning av fråga om tillämpning av ge

neralklausulerna i marknadsföringslagen (se avsnitt 2.2.5). Liksom enligt 

den lagen kan KO i fall som inte är av större vikt själv pröva förbudsfråga 
genom förbudsföreläggande. 

Avtalsvillkorslagen är enligt 2 ~ inte tillämplig i fråga om verksamhet 
som slår under tillsyn av bankinspektionen eller försäkringsinspektionen. 

Det bör understrykas att bedömningen enligt generalklausulen i I ~ av
talsvillkorslagen avser frågan om ett villkor typiskt sett är oskiiligt gentemot 
konsumenterna sedda som ett kollektiv. Bedömningen innefattar alltså inte 
prövning av individuella avtal Ufr avsnitt 2.2.4). 

Vissa ändringar i avtalsvillkorslagen har föreslagits i promemoriorna Ds 
Ju 1976:10 och 13. Förslagen övervägs f. n. i justitiedepartementet. 

2.2.7 Inkasso/agen (1974:182) 

Inkassolagen (ändrad 1975:744) syftar i första hand till att undanröja ris

kerna för att gäldenärer utsätls för otillbörliga inkassoåtgärder eller i övrigt 
tillfogas onödig skada eller olägenhet genom inkassoverksamhet, varmed 
i lagen förstås verksamhet med syfte att driva in betalning för fordran. 

Lagen gäller enligt I ~ yrkesmässigt bedriven inkassoverksamhet. Verk
samhet hos exekutiv myndighet är dock uttryckligen undantagen från lagens 

ti lliim pni ngsom råde. 
För viss yrkesmiissig inkassoverksamhet. nämligen sådan som avser in

drivning av fordringar för annans räkning eller fordringar som övertagits 

för indrivning. krävs enligt 2 ~datainspektionens tillstånd. Detta gäller dock 
inte verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank. Sveriges investeringsbank 



Prop. 1976/77:123 33 

AB, kreditinrättning under bankinspektionens tillsyn eller advokat. Den 

som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver tillståndspliktig inkassoverk

samhel utan erforderligt tillstånd kan enligt 17 ~ dömas till böter eller fäng

else i högst ett år. 

I 4 §föreskrivs att inkassoverksamhet skall bedrivas enligt god inkassosed. 

Därvid skall iakttas att gäldenär inte vållas onödig skada eller olägenhet 

eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. 

Om gäldenären inte betalar sin skuld får rättsliga åtgärder i regel inte 

vidtas utan att gäldenären först tillställts krav. Enligt 5 ~ första stycket skall 

krav framställas skriftligen. Vad som fordras i kapital, ränta och ersättning 

för kostnader skall anges var för sig. I fråga om ränta skall anges beloppet 

av upplupen ränta, räntesatsen samt den tid och det belopp som ligger 

till grund för ränteberäkningen. Enligt 5 * andra stycket skall i samband 

med krav anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala frivilligt 

eller anmäla om han har någon invändning mot kravet. Rättslig åtgärd 

fär enligt 6 * tillgripas först sedan gäldenären har tillställts krav som nu 

nämnts och den angivna tiden för frivillig betalning eller invändning har 

löpt ut. Enligt 7 ~gäller detta dock inte, om gäldenären uppenbarligen söker 

undandra sig att betala eller om det annars föreligger särskilda skäl att frångå 

bestämmelserna om krav. 

I 8 § föreskrivs att inkassoåtgärd inte bör vidtas, om det föreligger san

nolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller om fordringen annars 

framstår som obefogad. 

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tillsyn m. m. Tillsyn över efter

levnaden av lagen utövas enligt 13 ~ av datainspektionen. Inspektionens 

tillsyn omfattar dock inte verksamhet som bedrivs av Sveriges riksbank, 

Sveriges investeringsbank AB, kreditinrättning under bankinspektionens till

syn eller advokat. Tillsynen skall utövas så att den inte vållar större kostnad 

eller olägenhet än som är nödvändig. Enligt 14 ~ första stycket har da

tainspektionen rätt att förela inspektion hos den som bedriver inkassoverk

samhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten. Den 

som bedriver verksamheten skall enligt 14 * andra stycket lämna datain

spektionen de upplysningar om verksamheten som inspektionen begär för 

sin tillsyn. Datainspektionen får enligt 14 ~ tredje stycket förelägga vite 

för att framtvinga handlingar eller upplysningar. Den som uppsåtligen eller 

av oaktsamhet lämnar osann uppgift i fall som avses i 14 ~ andra stycket 

kan enligt 17 ~ dömas till böter eller fängelse i högst ett år. 

Datainspektionen kan med stöd av 15 ~ första stycket meddela de fö

reskrifter om bedrivande av inkassoverksamhet som föranleds av tillsynen. 

Föreskrift får förenas med vite. Om den som har fått datainspektionens 

tillstånd att bedriva inkassoverksamhet åsidosätter bestämmelse i lagen eller 

föreskrift som meddelats med stöd av lagen får datainspektionen, om rättelse 

inte vidtas, återkalla tillståndet (15 ~ andra stycket). 

3 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 123 
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2.2.8 Förordningen (1959:5 75) med joreskrifter om vissa betalnint:Sl'illkor vid 

yrkesmässig försäljning av bilar, m. m. 

För bilhandeln gäller en konjunkturpolitiskt motiverad reglering av vissa 
betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av personbilar samt mindre 
lastbilar och bussar. Regleringen gäller kontantinsatsens storlek och kre
dittidens längd. Bestämmelser härom har upptagits i förordningen ( 1959:575) 
med föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig förs[lljning av 
bilar (omtryckt 1976:63). Förordningens bestämmelser om betalningsvill
korenjämte vissa därtill anknytande regler skall emellertid enligt 3 ~i förord
ningen inte äga tillämpning, om säljaren har biträtt en av regeringen godkänd 
överenskommelse, enligt vilken det åligger honom att iaktta motsvarande reg
ler om kontantinsats och kredittid. Sådana överenskommelser har g1illt sedan 

den 16 april 1959. Gällande överenskommelse, den s. k. avbetalningsöverens
kommelsen, har ingåtts mellan kommerskollegium och Motorbranschens 

riksförbund(MRF)den 18 maj 1976. Genom överenskommelsen har MRF åta
git sig att från bilhandlarna infordra förbindelser att de skall iaktta överenskom
melsen. 

De genom förordningen meddelade föreskrifterna grundas på ett av riksda
gen lämnat bemyndigande i lagen ( 1975:90) med bemyndigande att meddela 
föreskrifter om betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av hilar. 

Enligt 1 ~ i förordningen och överenskommelsen äger bestämmelserna i 
dem tillämpning vid yrkesmässig försäljning av bilar. dock med undantag för 
lastbilar och bussar vilkas totalvikt överstiger I 800 kilogram. Med försälj

ning förstås varje överlåtelse där vederlaget enligt avtal helt eller delvis 
skall utgå i pengar. Överlåtelse anses föreligga även om s[iljaren har uppsUllt 
sådant äganderättsförbehåll eller återtagandeförbehåll som avses i avhetal
ningsköplagen eller om avtalet har getts formen av hyresavtal men avsikten 
är att den till vilken bilen utges skall bli iigare till denna Ufr I ~ andra 
stycket avbetalningsköplagen). 

2 ~ 1 mom. i förordningen och 3 ~ i avbetalningsöverenskommclsen in
nehåller bestämmelser om kontantinsats och kredittid. Sålunda gäller att 
säljaren inte får utlämna försåld bil, om inte köparen till honom har erlagt 
minst 40 procent av vederlaget (kontantinsats) samt i övrigt förbundit sig 
at~ gälda vederlaget inom 24 månader (kredittid). Kontantinsatsen får inte 
inbegripa vad köparen kan ha erhållit såsom försträckning av siiljaren eller 

någon med vilken denne har ekonomisk intressegemenskap. I !ar avtalats 
att köparen får erlägga del av vederlaget i form av begagnat motorfordon, 

tar värdet av detta inbytesfordon inriiknas i kontantinsatscn. Kredittiden 
räknas fr. o. m. kalendermånaden efter den då bilen utliimnades av s~iljarcn. 
Det bör anmärkas, att bestiimmclserna inte har avseende på det civilriittsliga 
förhållandet mellan säljaren och köparen. Avtal i strid med best~immelserna 

är sålunda giltigt i enlighet med sitt innehåll. 
Förordningens besHimmelser om kontantinsats och kredittid [ir straff-
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sanktionerade. Säljare som utlämnar försåld bil i strid mot bestämmelserna 

skall enligt 4 § i förordningen böta en tiondel av bilens viirde, dock lägst 

750 kronor och högst 3 000 kronor. Böterna utdöms av allmän domstol. 

Säljare som är bunden av avbetalningsöverenskommelsen skall, om han 

utlämnar bilen i strid mot överenskommelsens bestämmelser om kontant

insats eller kredittid, enligt 4 ~ i överenskommelsen erlägga ett civilrättsligt 

vite, vilket beräknas på samma sätt som böterna enligt förordningen. Vitet ut

döms av en särskild nämnd, bilkreditnämnden. Ansökan om utdömande av 

vite görs av MRF. 
MRF har genom avbetalningsöverenskommelsen åtagit sig att utöva till

syn över den sektor av bilmarknaden som består av bilhandlare anslutna 

till överenskommelsen. Detta sker genom att MRF med anlitande av auk

toriserade revisorer regelbundet kontrollerar bokföringen hos sådana bilhand

lare. Kostnaderna för tillsynen bestrids så långt möjligt med infiutna vi

tesbelopp. MRF har efter hörande av kommerskollegium utfärdat åtskilliga 

anvisningar till föreskrifterna i avbetalningsöverenskommelsen. 

Över den del av bilmarknaden som inte omfattas av överenskommelsen 

utövar kommerskollegium tillsyn enligt förordningen. Enligt 2 S 2 mom. 

i förordningen har kollegiet genom auktoriserad revisor eller annan härför 

skick•ld person rätt att kontrollera alt säljare efterkommer föreskrifterna 

om kontantinsats och kredittid. Kommerskollegium får vidare enligt 5 * 
i förordningen meddela föreskrifter för verkställigheten av förordningen. 

2.2.9 Förordningen (1976:264) om statligt bosällningslån 
En särskild typ av banklån är de statliga bosältningslånen, vilka har till 

syfte alt underlätta för enskilda att ordna sin bosättning. Bestämmelserna 
om bosättningslånen finns i förordningen ( 1976:264) om statligt bosättnings
lån samt i tillämpningsföreskrifter som har utfärdats av riksbanken. För
ordningen har fr. o. m. den 1 juli 1976 ersatt kungörelsen ( 1946:570) om 
statliga bosättningslån. 

Enligt bosättningslåneförordningen giiller att bosättningslån kan erhållas 
av makar, av man och kvinna som sammanbor med varandra under äk
tenskapsliknande förhållanden, av man och kvinna som avser att ingå äk
tenskap med varandra eller att sammanbo med varandra under äktenskaps
liknande förhållanden, av ensamstående som sammanbor eller avser att 
sammanbo med eget barn (eller barn som har mottagits för adoption) under 
16 år samt av ensamstående handikappad utan barn. Lån utgår till svenska 
medborgare men kan också beviljas utländska medborgare eller statslösa 
som har tillstånd att vistas och arbeta i Sverige. Såsom ytterligare villkor 
för lån gäller enligt 6 ~ förordningen bl. a. att lånesökande har behov av 
medel för att anskaffa möbler och andra bosättningsföremål. Bosättningslån 
beviljas fr. o. m. elen I juli 1976 med högst 10 000 kr. De lämnas ur statens 
bosättningslånefond genom riksbanken. Lånen beviljas utan borgen. Räntan 
är låg (statens normallåncränta, f. n. 8 %). Amorteringstiden fär normalt 
inte överstiga sju år. Uppskov med amorteringar och rLintebetalning kan 
medges på grund av t. ex. studier för en tid av sammanlagt tre år, i undan-



Prop. 1976/77:123 36 

lagsfall för längre tid. Befrielse helt eller delvis från återbetalningsskyldig
heten kan komma i fråga när låntagare har avlidit, varit sjuk, arbetslös, om
händertagen för vård eller haft stor försörjningsbörda eller när det av annan 
anledning framstår som skäligt. 

2.3 Konsumentombudsmannen och konsumentverket 

Den I juli 1976 har KO och det tidigare konsumentverket sammanförts 
till en myndighet, benämnd konsumentverket. Verket leds av en styrelse 
samt en verkschef som tillika är KO. Målsättningen för det nya konsu
mentverket, liksom för det tidigare, äratt stödja konsumenterna och förbättra 
deras ställning. Verksamheten i det nya konsumentverket är uppdelad på 
flera olika enheter. De formella KO-uppgifterna enligt avtalsvillkorslagen 
och marlmadsföringslagen ankommer på en särskild, direkt till verksche
fen/KO knuten enhet som ligger utanför linjeorganisationen, KO-sekre
tariatet. Rörande organisationen och verksamheten i övrigt kan hänvisas 
till förordningen (1976:429) med instruktion för konsumentverket samt till 
prop. 1975/76:159. 

3 Internationella förhållanden 

Kreditköpkommitten har i sitt betänkande lämnat vissa uppgifter rörande 
lagstiftning m. m. i en del andra länder med avseende på bl. a. konsu
mentkrediter av olika slag samt rörande visst internationellt samarbete inom 
detta område. I dessa delar får hänvisas till betänkandet (s. 125-152). 

4 Kommitten 

4.1 Allmänna utgångspunkter 

Kornmitten framhåller att dess huvuduppgift gäller krediter i samband 
med köp av varor. Bland dessa kreditformer märks främst avbetalningsköpet, 
låneköpet och kontoköpet. Fastän köpkrediterna under nuvarande förhål
landen fyller en samhällsekonomisk uppgift har det enligt kommitten länge 
stått klart att erbjudande av kredit i samband med köp innebär flera nackdelar 
för konsumenterna. En alltför lättillgänglig kredit kan leda till oöverlagda 
köp av mindre nödvändiga varor. Kreditmöjligheten används ofta som ett 
konkurrensmedel och kan undanskymma viktigare faktorer, t. ex. produk
tens pris och kvalitet. Transaktionerna kredit och köp sammanvävs till ett 
svårtydbart mönster som ofta döljer det pris konsumenten får betala för 

själva krediten. 
Kornmitten framhåller att dess material visar att den f. n. dominerande 

kreditköpsformen, avbetalningsköpet, är förenad med påfallande höga kre-
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ditkostnader. Kommittens material bestyrker vidare den allmänna uppfatt

ningen att ekonomiskt sämre ställda grupper använder sig av kreditköp 

i större omfattning än mera gynnade. De höga merkostnaderna vid av
betalningsköp drabbar enligt kommitten de konsumenter som bl. a. av eko

nomiska skäl är utestängda från de förmånligare krediterna. De minst gyn
nade i samhället får således i regel betala det högsta priset för att få kredit. 

De negativa verkningarna av kreditköpssystemet berör enligt kommitten 

inte bara den som har ett särskilt utsatt läge utan även i varierande grad 

konsumenterna i allmänhet. Olägenheterna motiverar enligt kommittens 

mening en betydande utbyggnad av den rättsliga regleringen på området. 

Kommitten konstaterar att huvuddelen av de krediter som lämnas för 

enskilt bruk hänför sig till andra ändamål än köp av varor. Den största be

tydelsen har de lån som lämnas för investeringar i egnahem, bostadslä

genheter och fritidshus. Konsumenterna använder sig emellertid också i 

allt större utsträckning av lån även vid anskaffandet av dyrare varor. Lånen 

är, framhåller kommitten, i regel inte förbundna med samma olägenheter 

för konsumenterna som de direkta inköpskrediterna. Enligt kommittens 

mening bör dock ramen för en blivande konsumentkreditlagstiftning i prin

cip varn så vid att alla krediter för enskilt bruk omfattas, även om regleringen· 

huvudsakligen bör inriktas på de kreditformer där olägenheterna är störst. 

Det krävs nämligen en långtgående enhetlighet beträffande begrepp och 

normer för att konsumenterna skall kunna överblicka och jämföra kredit

marknadens olika alternativ. Vidare är marknaden så flexibel att en reglering 

inte lämpligen bör inskränkas till de typer av konsumentkredit som i lag

stiftningsögonblicket är mest aktuella. 

Kommitten anser att man för kreditköpens del bör göra en klarare åt

skillnad mellan de båda transaktionerna kredit och köp. Kommitten ifrå

gasätter om inte de traditionella avbetalningskrediterna och andra krediter 

som lämnas i samband med försäljning i framtiden bör avskaffas och kre

ditgivningen i stället helt överlåtas på banker eller andra kreditinrättningar 

utan direkt försäljningsintresse. Vissa av de bestämmelser som kommitten 

föreslår rörande köpkrediterna syftar ytterst till att påverka utvecklingen 

i den riktningen. Kommitten har emellertid inte änsett tiden mogen att 

avskaffa köpkrediterna, eftersom dessa ibland representerar den enda möj

ligheten att få kredit. 

Kommitten framhåller att kreditgivning inte i och för sig kan lösa för

delningspolitiska problem. Kommittens förslag syftar bl. a. till ett bättre 
utnyttjande av konsumenternas resurser. En avgörande förstärkning av de 

sämst ställdas resurser kan däremot, framhåller kommitten, inte ske inom 

ramen för dess uppgift. 
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4.2 Förslaget till konsumentkreditlag 

4.2.1 Lagens til/iimp11i11gsområde 

Kommitten anser att en förstärkning av kredittagarens ställning på mark
naden främst krävs då kreditgivaren har den starkare positionen. Så är enligt 
kommitten i regel fallet när kreditgivaren är näringsidkare och krediten 
skall användas för privat konsumtion. Kommitten föreslår därför att den 
nya lagstiftningen skall giilla kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt 
bruk under förutsättning att kreditgivaren är näringsidkare. Med kredit avses 
såviil betalningsanstånd i samband med köp som lån av olika slag. 

Kravet att kreditgivaren skall vara näringsidkare bör enligt kommitten 
inte vara undantagslöst. Om kreditgivaren viss.erligen är privatperson men 
krediten lämnas genom förmedling av näringsidkare bctinner sig kredit
tagaren i regel i samma underfagc som niir han såsom motpart har en yr
kesmässig kreditgivare. Kommitten föreslår därför att lagstiftningen görs 
tillämplig iiven på krediter som förmedlas av näringsidkare, oavsett huruvida 
kreditgivaren är näringsidkare eller inte. 

Kommitten framhåller att den avser att under sitt fortsatta arbete närmare 
överväga i vad mån vissa av de nu föreslagna reglerna bör göras tillämpliga 
även på andra krediter än konsumentkrediter. 

4.2.2 Lagstifi11i11gstek11ike11 

Kommitten föreslår att konsumentkrediterna regleras i en särskild kon
sumcntkreditlag. Genom att de bestämmelser som tar direkt sikte på kre
ditgivning åt konsumenter samlas i en särskild lag markeras enligt kom
mittens mening att denna har en betydligt bredare syftning än gällande 
kreditköpsregler. Lagens vida ram förenklar den framtida ytterligare utbygg
nad av konsumentskyddet som kan visa sig nödvändig på en nexihel kre
ditmarknad. 

Kommitten framhåller att elen förordade Jagstiftningstekniken får vissa 
konsekvenser för avbetalningsköplagen och konsumentköplagen. Beträffan
de uvbetalningsköplagen menar kommitten att denna t. v. bör stå kvar i 
oförändrat skick för att gälla vid transaktioner som inte faller under kon

sumentkreditlagen. 
Enligt kommitten bör konsumentkreditlagen vara tvingande till konsu

mentens förmån. Kommitten föreslår därför att avtalsvillkor som inskränker 

konsumentens befogenheter eller förmåner enligt lagen skall vara ogiltiga. 

4.2.3 Begreppet kreditkijp 

Kommitten framhåller att behovet av skyddsregler för konsumenterna 
är störst i samband med krediter som lämnas för inköp av varor. Den fö-
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rcslagna konsumentkreuitlagens tyngupunkt ligger därfor på siirskilda be
stämmelser om kreditköp. 

Enligt kommittens mening bör till kreditköp hiinföras för det första varje 
transaktion som inm:bär att säljaren utger varan till köparen utan att ha 
erhållit full betalning. Hit hör bl. a. det traditionella avbetalningsköpet och 
andra delbetalningsköp. Vidare bör enligt kommittens mening till kreditköp 

hänföras vissa transaktioner som visserligen innebiir att säljaren gör en kon
tantaffär men som för köparens del betyder att han siitter sig i skuld. Kom
mitten åsyftar här Ifmckiip och vissa kontoköp, dvs. sådana transaktioner 
där betalningen helt eller delvis erläggs med belopp som köparen lånar i 
bank eller av annan kreditgivare. Utmiirkande för transaktioner av detta 
slag lir enligt kommitten att det linns en överenskommelse mellan säljaren 
och kreditgivaren som går ut pö all den senare skall liimna kredit för inköp 

hos säljaren. 
Kommitten framhåller att låneköpet och kontoköpet f. n. inte är förbundna 

med mera påtagliga o!Ugenheter för konsumenterna. Kostnaderna är mes
tadels lägre, och riilt att återta försålda varor förekommer i allmänhet inte. 
Även för kreditgivaren torde det vara fördelaktigt att krediten. såsom vid 
dessa moderna kreditformer. beviljas på grundval av en bedömning av kon
sumentens förmåga att fullfölja sina åtaganden i stiillet för att kreditgivaren 
förlitar sig på kreditsäkerhet i varor. Kommitten anser likväl att även lå
neköpet och kontoköpet bör omfattas av den föreslagna konsumentkredit
lagens bestiimmelserom kreditköp. Ett uteslutande av någon kreditköpsform 
skulle nämligen, framhåller kommitten, med stor sannolikhet leda till en 
överströmning mot det oreglerade området varigenom skyddsreglernas syfte 
kunde förfelas. 

Sammunfallningsvis föreslår kommitten all med kreditköp skall avses 
köp av vara, vid vilket siiljaren liimnar köparen anstånd med någon del 
av betalningen eller vid vilket någon del av betalningen erliiggs med belopp 
som köparen erhåller såsom lån av säljaren eller av annan kreditgivare på 
grund av överenskommelse mellan denne och siiljaren. Denna grundliig
gande bestiimning av kreditköpsbegreppet syftar enligt kommitten till att 
bereda konsumenten ett tillfredsstiillande skydd liven i förhållande till andra 
kreditgiv~ire lin sliljaren. Var och en som i kreditköpsförhållandet framstår 
som konsumentens motpart bör omfattas av lagstiftningen, alltså även kre

ditgivaren vid låneköp och kontoköp samt den som efter sjlilva köpet övertar 
säljarens eller annan primär kreditgivares fordran på konsumenten. Kom
mitten föreslår dlir!Or att med kreditgivare skall avses den som lämnar kre
diten eller övertar den ursprunglige kreditgivarens fordran. 

4.2.4 Upp~vsningsplik1 ,liir kredi1gil'are11 

Enligt kommitten lir det av grundWggande betydelse för konsument
skyddet :1tt den enskilde medborgaren fär god information om innebörden 
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av alternativa kreditformer. Informationen bör enligt kommittens mening 

utformas så att konsumenten lätt kan göra en jämförelse mellan olika er

bjudanden om kreditköp. Den bör vidare ge underlag för en jämförelse 

mellan kreditköp och vanligt lån i bank eller hos annan kreditgivare. En 

sådan information främjar konkurrensen mellan olika kreditformer och kre

ditgivare samt påverkar därigenom på ett för konsumenterna gynnsamt slitt 

kreditkostnaderna och kreditvillkoren i övrigt. 

Kommitten anser således att alla näringsidkare som lämnar kredit för 

enskilt bruk bör åläggas att lämna korrekta och med andra alternativ jäm

förbara upplysningar om kreditkostnaden och faktorer som påverkar kost

nadens storlek. Upplysningsplikt bör enligt kommitten föreligga såväl vid 

annonsering, skyltning och liknande marknadsföring där krediterbjudande 

förekommer som vid de tillfällen då parterna triiffar avtal om kredit. 

Med kreditkostnad bör enligt kommittens mening förstås allt vad kon

sumenten har att erlägga med anledning av krediten, dvs. summan av alla 

räntor, tillägg och andra kostnader. För att en jämförelse mellan olika kre

ditalternativ skall kunna göras bör kreditkostnaden anges såsom en årlig 

fallande ränta. Som benämning för konsumentens verkliga kreditkostnad 

uttryckt som ränta har kommitten valt uttrycket effektiv ränta, vilket an

vändes redan av konsumtionskreditutredningen (SOU 1966:42). Med ef

fektiv ränta avses enligt kommittens förslag kreditkostnaden angiven som 

en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hän

synstagande till att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden. 

När det gäller annonsering, skyltning och liknande marknadsföring, där 

kredit erbjuds, föreslår kommitten att uppgift skall lämnas om den effektiva 

räntan för den kredit som avses med erbjudandet. Vid erbjudande av kredit 

för kontoköp, checkräkningskredit och andra fortlöpande krediter går det 

enligt kommitten i allmänhet inte att på förhand mera bestämt ange den 

effektiva räntans storlek. Kommitten föreslår beträffande dessa krediter

bjudanden att uppgiften om effektiva räntan skall utformas så, att därav 

framgår räntans storlek vid olika sätt att använda kreditutrymmet. Vid mark

nadsföring av kredilerbjudanden som avser kredit för visst köp föreslår kom

mitten att förutom effektiva räntan även varans kontantpris skall anges. 

Enligt kommittens mening måste den föreslagna informationsplikten vid 

marknadsföring antas ge ett betydande skydd mot oskäligt höga kredit

kostnader. Kommitten anser emellertid att detta skydd bör fullständigas 

med upplysningsplikt även vid de tillfällen då kreditköp och andra kre

ditavtal ingås, varvid upplysningsplikten kommer att avse villkoren i det 

enskilda avtalet. 
När det gäller upplysningsplikten vid avtalstillfället måste enligt kom

mittens mening olika betydelsefulla begrepp redas ut på sådant sätt att de 

olika kreditköpsfaktorerna tydligt framträder. Kommitten föreslår därför att 

vissa viktiga faktorer anges och definieras i konsumentkreditlagen. Detta 
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gäller varas kofltantpris varmed enligt kommittens förslag bör förstås det 
pris till vilket säljaren skulle ha varit villig att sälja varan mot kontant 
betalning, efter avdrag för sedvanliga rabatter. Kan säljarens pris vid kontant 
försäljning av någon anledning inte fastställas bör som kontantpris anses 
varans gängse marknadspris. En annan viktig faktor i sammanhanget är 
kreditbelopper, eftersom det är på det beloppet som den effektiva räntan, 
alltså den relativa kreditkostnaden, beräknas. Enligt förslaget bör med kre
ditbelopp förstås, vid lån det lånade beloppet och vid betalningsanstånd 
den del av kontantpriset med vilken konsumenten har fått anstånd. Med 
termen sk11fdhefop11 åsyftas i förslaget summan av kreditbeloppet och kre
ditkostnaden. 

Kornmitten framhåller att upplysningsskyldigheten i samband med träf
fande av avtal om kredit givetvis bör fullgöras innan kreditavtalet blir bin
dande för konsumenten. Upplysningarna bör lämnas skriftligen. Enligt kom
mitten torde upplysningsplikten i regel komma att fullgöras genom att upp
gifterna tas in i det kontrakt som upprättas mellan parterna. I den mån 
skriftligt avtal inte upprättas måste särskild handling med uppgift om de 
olika kreditfaktorerna överlämnas till konsumenten. Ansvaret för att upp
gifterna lämnas bör ligga hos kreditgivaren. Vid låneköp kan det dock ligga 
nära till hands att uppgifterna lämnas av säljaren. Ett sådant förfarande 
bör enligt kommittens mening kunna godtas, om säljaren uppträder som 
ombud för kreditgivaren. 

Kommitten föreslår i viss mån olika regler om upplysningsplikten vid 
avtal om olika slag av krediter. 

Beträffande krediter som lämnas i samband med köp innebär kommittens 
förslag att kreditgivaren innan köpet sluts i förekommande fall skall llimna 
skriftlig uppgift om konranrpriset, kreditbelopper, kontantinsatsen, kredir

kostnaden. kreditköpspriser, e.fTektiva ränran, kredilliden och skuldbefopper 

samt om de tidpunkter då de/betalningar skall göras på skuldbeloppel. Kom

mitten framhåller emellertid att det inte kan komma i fråga att föreskriva 
upplysningsplikt av den nu beskrivna omfattningen vid alla slag av krediter 
i samband med köp. Som IOrutsättning för att upplysningsplikten vid kre
ditköp skall giilla föreslår kommitten att parterna överenskommer om längre 
kredittid iin en månad eller lämnar kredittiden obestämd och att kontant
priset överstiger ett av regeringen bestämt gränsvärde, som enligt förslaget 
inte skall få sättas högre än fem procent av basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) 
om allmän försäkring. För att förhindra att upplysningsplikten kringgås 
genom att parterna till en början avtalar om en kredittid som inte överstiger 
en månad men sedan efter hand förlänger kredittiden föreslår kommitten 

att upplysningsskyldighet skall föreligga även vid sådan förlängning av kre
dittiden. 

Vad nu sagts gäller krediter som lämnas i samband med köp. Vid kontoköp 
har konsumenten redan vid ett tidigare tillfälle erhållit den kreditmöjlighet 
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som utnyttjas vid köpet. Kommitten framhåller att upplysningsplikten här 
inte bör inriktas på inköpstilllället utan på det tillfälle då kreditöverenskom
melsen träffas. Enligt kommitten bör det krävas att kreditgivaren vid detta 
tillfälle lämnar skriftlig uppgift om den ej/'ektiva räntan vid olika sätt att 
använda kreditutrymmet. 

Vid avtal om vanliga lån, när fråga alltså inte är om kreditköp, skall 
enligt kommittens förslag kreditgivaren innan avtalet sluts lämna konsu

menten skriftlig uppgift om kreditbeloppet. kreditkostnaden. e.f/'ektiva rän

tan. skuldbeloppet, kredifliden samt de tidpunkter då de/betalningar skall 

göras. 

Enligt kommitten behövs niirmare föreskrifter till ledning för näringsidkar
na om hur upplysningsskyldigheten skall fullgöras vid skilda former av konsu
mentkredit. Detta gäller särskilt uppgifter om den effektiva riintan. Kommit
ten anser det emellertid mindre lämpligt att i lagen införa detaljföreskrifter i 
dessa avseenden. Enligt förslaget bör det i stället ankomma på den myndighet 
som föreslås utöva tillsyn över lagensefterlevnad att efter samråd med berörda 
näringsidkare meddela föreskrifterom hur upplysningsskyldigheten skall full

göras. 

4.2.S KreditbelO{lfl och kredittid 

Kommitten framhåller att de svårigheter som konsumenterna råkar ut 
för i samband med kreditköp till stor del beror på att konsumenterna under 
trycket av ett ständigt ökande utbud av varor kan felbedöma sin förmåga 
att fullfölja betalningen. Enligt kommitten är det uppenbart att ett krav 
på relativt höga kontantinsatser kan avhålla elen betalningssvage konsu
menten från att ge sig in på kreditköp som vid liberalare villkor skenbart 
framstår som överkomliga för honom samt att ett kontantinsatskrav även 
för konsumenten i allmänhet innebiir en spärr mot oöverlagda köp. Kom
mitten framhåller att det av dess material framgår att kontantinsatscn vid 
avbetalningsköp som misslyckats på grund av köparens betalningssvårig
heter är lägre iin den genomsnittliga. Även ur kreditgivarnas synvinkel kan 
enligt kommitten ett obligatoriskt kontantinsatskrav ha vissa fördelar. Inom 
kredithandeln uttas också regelmässigt kontant insatser av varierande storlek. 
En lämpligt avvägd kontantinsats skulle enligt kommitten också kunna 
bidra till en annan väsentlig vinning, nämligen till att möjliggöra en in

skränkning av återtaganderätten vid kreditköp. 
Enligt kommitten kan det inte uteslutas att det finns grupper av kon

sumenter för vilka erbjudanden om påfallande låga kontantinsatser repre
senterar elen enda möjligheten att komma över kapitalvaror. Kommitten 

menar dock att de allra llesta konsumenterna utan alltför krävande för
handssparande torde kunna åstadkomma en kontantinsats av rimlig storlek. 
För de sämst stiillcla i samhället utgör lättillgängliga krediter ingen lösning. 
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Kommitten vill skapa sådana förutsiittningar att konsumenterna kan avsluta 
sina kreditköp utan bekymmer. Det är enligt kommittens mening inte för
enligt med denna ambition att låta kreditgivare konkurrera om de eko
nomiskt missgynnade medborgarna genom att erbjuda dem villkor som 
ter sig förmånliga men som i realiteten är ekonomiskt ogynnsamma. 

Mot denna bakgrund föreslår kommitten att i konsument kreditlagen intas 
regler om obligatorisk minsta kontantinsats vid kreditköp. Kravet på kon
tantinsats skall gälla vid samtliga kreditköpsformer, säledes iiven vid lånekiip 
och kontoköp. Med hiinsyn hiirtill bör enligt kommittens mening kravet 
lagtekniskt formuleras på det sättet att kreditgivaren inte får medge högre 
kreditbelopp iin en viss i procent angiven del av kontantpriset. Insatskravet 
bör i princip vara detsamma oavsett vilken vara köpet gäller. 

När det gäller frågan om storleken av den obligatoriska minsta kon
tantinsatsen framhåller kommitten att en höjning av kontantinsatsnivån i 
förhållande till vad som nu gäller torde leda till en överströmning frän 
avbetalningsköp, låneköp, kontoköp och andra kreditköp till fristående lån 
i bank eller hos annan kreditgivare, en utveckling som enligt kommittens 
mening är önskviird. Möjligheten att erhålla sådana fristående lån bör öka 
eftersom en mindre del av kreditmarknadens kapacitet skulle tas i anspråk 
vid kreditköp. En höjning kan emellertid också leda till en överströmning 
av efterfrågan från varor som nu i stor utsträckning säljs på kredit till andra 
företrädesvis billigare varor och till tjänster. Det är vidare tänkbart att en 
höjning av kontantinsatsen leder till en minskning av volymen konsument
krediter och diirigenom till en total efterfrågeminskning. Detta kan ske om 
bankerna åläggs stor återhållsamhet med kreditgivning åt konsumenter. 
Kommitten framhåller att effekterna på efterfrågan och konsekvenserna där
av är svårbedömbara. Kommitten vill därför inte förorda någon betydande 
höjning av kontantinsatsens nivå. Enligt kommitten bör den lagstadgade 
kontantinsatsen ungefärligen motsvara vad som redan tilnimpas inom hu
vuddelen av kredithandeln. Kommitten föreslår därför att elen obligatoriska 
insatsen skall vara 25 prm:ent eller, med andra ord, att kreditgivaren inte 
får medge högre kreditbelopp Un 75 procent av kontantpriset. 

Kontant insatskravet bör enligt kommitten inte upprätthållas annat än vid 
kreditköp av viss omfattning. Kommitten föreslår som förutsättning for 
kravet dels att kontantpriset överstiger ett visst gränsvärde, dels att parterna 
överenskommer om längre kredittid ~i.n en månad eller lämnar kredittiden 
obestämd. Gränsvärdet bör enligt kommitten bestämmas av regeringen efter 
förslag av tillsynsmyndigheten och inte få sättas högre än fem procent av 
basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring, dvs. f. n. (december 1976) 535 

kr. 
För att kontantinsatskravet inte skall kunna kringgås genom att vad som 

i realiteten utgör ett inköp delas upp i llera formellt fristående köp föreslår 
kommitten att det sammanlagda kontantpriset skall vara avgörande for hu-
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ruvida kontantinsats skall erläggas när det vid samma tillfälle avtalas om 
nera kreditköp. Eftersom kontantinsatskravet inte heller bör kunna kringgås 
genom att en till en början kort kredittid senare förlängs föreslår kommitten 
att högre kreditbelopp än 75 procent av kontantpriset inte får medges när 
parterna vill förlänga kredittiden utöver en månad. 

Kommitten anser att långa kredittider kan medföra vissa nackdelar för 
konsumenterna. Det kan vara svårt att för en Hingre tid överblicka förmågan 
att fullfölja ett betalningsåtagande. Ett långvarigt betalningsåtagande be
gränsar också den framtida valfriheten. Kommitten framhåller att dess mate
rial visar att kredittiderna vid avbetalningsköp och låneköp inte är påfallande 
långa och i regel ligger väl under två år. Vid avbetalningsköp av dyrare 
båtar överstiger dock den genomsnittliga kredittiden tre år. 

Komn1itten föreslår att kreditgivaren vid kreditköp inte får medge längre 
kredittid än två år. Om konsumenten trots krav inte betalar inom tvåårstiden 
bör kreditgivaren enligt kommitten inte lastas för detta. Om han har låtit 
konsumenten förstå att han inte tänker kräva betalning inom den angivna 
tiden bör han däremot anses ha brutit mot bestämmelsen. Såväl ett ut
tryckligt som ett stillatigande medgivande om längre kredittid bör kunna 
läggas kreditgivaren till last. 

För kontoköpens del bör enligt kommittens mening regeln om längsta 
kredittid modifieras. I praktiken är det ofta svårt eller omöjligt att avgöra 
hur stor del av en kontoskuld som hänför sig till ett visst inköp och därmed 
hur länge skulden stått ute. Kommitten påpekar att nertalet kontokorts
system bygger på principen att den utnyttjade krediten skall amorteras med 
minst en tiondel per månad. Kommitten ser ingen anledning att rubba på 
denna amorteringsteknik och föreslår därför att huvudregeln om längsta 
kredittid inte skall behöva iakttas vid överenskommelse som berättigar till 
kontoköp, om överenskommelsen innebär att konsumenten varje månad 
skall återbetala minst lO procent av det skuldbelopp som kvarstår på kontot 
vid utgången av föregående månad. 

Kommitten framhåller att genomförandet av de föreslagna reglerna om 
en minsta kontantinsats och längsta kredittid vid kreditköp i viss mån kan 
förändra förutsättningarna på några marknader. Det kan av olika skäl visa 
sig erforderligt att övergångsvis ta hänsyn till särskilda förhållanden inom 

någon bransch. Även i framtida lägen utan samband med övergångssitua
tionen kan en möjlighet till särskilda hänsynstaganden vara av värde, t. ex. 

i kreditpolitiska sammanhang. Kommitten föreslår därför att regeringen, 
när särskilda förhållanden påkallar det, beträffande viss vara får meddela 

föreskrifter om kreditbelopp och kredittid som avviker från de generella 
bestämmelserna. Kommitten förutsätter att denna möjlighet endast undan

tagsvis utnyttjas. 
Kommitteri anser att kreditköp av bilar, för vilka gäller en konjunktur

politiskt motiverad s~irskild reglering, åtminstone t.v. bör undantas från 
de föreslagna bestämmelserna om minsta kontantinsats och längsta kredittid. 
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4.2.6 Trepart~/örhål/anden 

Kommitten framhåller att vid betalningsanstånd säljaren/kreditgivaren 

ofta finansierar den kredit han lämnar till konsumenten genom att överlåta 

sin fordran mot konsumenten till bank eller särskilt finansieringsföretag. 

Konsumenten får i denna situation enligt 15 ~ konsumentköplagen v·1d 

krav på betalning från finansiären alltid framställa invändningar på grund 

av köpet. Genom 16 ~ konsumentköplagen ges konsumenten en motsva

rande rätt att framställa invändningar mot kreditgivaren vid kreditköp av 

låneköpets karaktär. Bestämmelsen i 16 ~ konsumcntköplagen omfattar dock 

endast kreditköp vid vilka krediten lämnas i samband med köpet. Så är 

inte fallet då konsumenten på förhand har erhållit ett utrymme för fort

löpande kredit av ett kreditkortsföretag. 

Kommitten anser att konsumentens ställning i förhållande till särskild 

kreditgivare vid kreditköp bör förbättras. Ansvaret för fel i varan eller för 

annan oriktighet som har att göra med köpet bör visserligen i första hand 

vila på säljaren. Enligt kommittens mening bör emellertid även den finansiär 

som möjliggör för sH!jaren att utnyttja det försäljningsmässigt sett gynn

samma kreditköpet, varav båda har fördel, vara skyldig att ta sin del av 

ansvaret mot konsumenten. Det kan dock inte gärna komma i fråga att 

ålägga en finansiär som helt saknar anknytning till köpet ansvarighet i detta 

avseende. 

Kommitten anser att ansvar för säljarens kontraktsbrott alltid bör kunna 

åläggas den finansiär som övertar säljarens fordran mot konsumenten. Det

samma bör enligt kommitten gälla den finansiär som enligt avtal med säl

jaren lämnar konsumenten lån för att betala köpet, oavsett om lånet såsom 

vid låneköp lämnas i samband med köpet eller om det såsom vid kontoköp 

har medgetts vid ett tidigare tillfälle. 

När det gäller frågan hur långt finansiärens ansvar bör sträcka sig anser 

kommitten att ansvaret bör vara av samma omfattning oavsett genom vilken 

form av kreditköp ansvarsförhållandet har uppstått. Kommitten föreslår som 

huvudregel att konsumenten vid kreditköp skall få göra gällande samma 

befogenheter på grund av köpet mot kreditgivaren som mot säljaren. Detta 

innebär att konsumenten inte bara kan göra invändningar mot kreditgivarens 

krav på betalning utan även kan rikta på köpet grundade anspråk mot kre

ditgivaren. Kommitten framhåller att huvudregeln i vissa fall skulle kunna 

ge stöd för mycket långtgående krav mot kreditgivaren. Det huvudsakliga 

syftet med förslaget är emellertid att konsumenten skall vara garanterad 

att få tillbaka det belopp han har betalt. Kommitten föreslår därför att kre

ditgivarens an.svar vid krav skall vara begränsat till vad han har mottagit 

av konsumenten med anledning av krediten. 

Eftersom säljaren själv bör vara den som är primärt ansvarig för sina 

förpliktelser på grund av kreditköp bör enligt kommittens mening kon

sumenten, om han vill framställa anspråk på grund av köpet, i första hand 
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rikta dessa mot säljaren. Kommitten framhåller att denne också i regel 
har större förutsättningar än kreditgivaren att avhjälpa fel och liknande. 
Kommitten föreslår därför att konsumenten. om han vill framställa anspråk 
mot kreditgivaren på grund av köpet, först skall göra sannolikt att säljaren 
inte fullgör sina åligganden. 

De av kommitten föreslagna bestämmelserna ger konsumenten ett mera 
långtgående skydd än 15 m:h 16 ~~ i konsumentköplagen. Kommitten fö
reslår därför att de sistnämnda bestämmelserna upphävs. Vidare föreslår 
kommillcn i detta sammanhang att det i 17 ~ konsumentköplagen upptagna 
förbudet mot användande av växelförbindelse eller annan löpande ford
ringshandling vid konsumentkrcditköp överförs till konsumcntkreditlagen. 
för att där rikta sig mot kreditgivaren. 

4.2. 7 Hegrä11s11i11g m· å!NWganderä11e11 l'itl krctli1köp 

Kommitten anser att den med avbetalningsköpet förenade rätten för siil
jaren att återta det försålda gods<!t om köparen åsidosätter vad som åligger 
honom medför olägenheter som måste beaktas särskilt. 

Kommitten erinrar om att det i betänkandet redovisade materialet visar 
att avbetalningsköpet är den dyraste formen av konsumentkredit. Enligt 
kommittens mening torde en orsak till detta vara att det vid den avräkning 
som enligt avbetalningsköplagen sker när gods återtas oftast uppstår rest
skuld för köparen. Restskulderna indrivs enligt kommitten endast undan
tagsvis och deras förekomst torde inverka på kreditkostnaderna vid av
beta! ni ngsköp. 

För konsumenten innebär återtagandet att han blir av med godset. Enligt 
kommitten kan godset för konsumenten ha ett rätt stort bruksviirde samtidigt 
som det försäljaren harett mycket lågt värde, i vart fall om det inte förekommer 
en fungerande andrahandsmarknad. I andra fall kan fördelen för siiljaren att 
återta godset inte sägas stå i rimligt förhållande till de olägenheter som uppstår 

för konsumenten. 
Kommitten uppger att det i ett stort antal fall har visat sig att godset 

inte finns kvar hos köparen då säljaren/kreditgivaren vill återta det. Ibland 
är orsaken att godset har förbrukats. Kreditgivaren dröjer i allmänhet mycket 
länge med att omsätta ett hot om återtagande till verklighet. I regel har 

emellertid konsumenten sålt eller på annat sätt gjort saken oåtkomlig. Han 
kan i sådana fall ha gjort sig skyldig till olovligt förfogande och riskerar 

böter eller fängelse. 
De berörda förhållandena motiverar enligt kommittens mening en om

prövning av återtaganderätten. Enligt kommitten är det tydligt att åtcr
taganderUttcns betydelse som krcditsäkerhet överskattas. Återtagandet drar 
kostnader som i regel må-;te övervältras på andra konsumenter. Att kre
ditgiv<lfen Iikvlil förbehåller sig återtaganderlitt torde enligt kommitten bero 
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på att han tillmäter denna rätt betydelse som påtryckningsmedel för att 

framtvinga betalning. 
Även andra omständigheter ger enligt kommitten skiil till en ny inställning 

till återtaganderätten. Utvecklingen av kreditupplysningsverksamheten har 
gett kreditgivaren helt andra möjligheter än tidigare att vid kreditförsäljning 
beakta köparens betalningsförmåga. Hiirigenom nås större säkerhet än med 
en dålig realsäkerhet. Att återtaganderättens verkliga betydelse som säkerhet 
har minskat bestyrks enligt kommitten av den relativa minskningen av 
antalet avbetalningsköp till förmån för banklån samt modernare kreditköps
former utan återtaganderätt, såsom låneköp och kontoköp. Samhällsutveck
lingen har medfört alltmer förbättrade villkor för de enskilda medborgarna. 
Avbetalningsköpet synes dlirför inte llingre vara nödvändigt för att med
borgarnas grundläggande behov skall kunna tillgodoses. Inte heller kan av
betalningsköpet sägas vara av någon avgörande betydelse för den industriella 

utvecklingen. 
Mot bakgrund av det anförda anser kommitten att återtaganderätten i 

princip bör avskaffas såvitt avser konsumtionsvaror i allmänhet. Frågan 
om återtaganderätten vid konsumentkreditköp ställer sig enligt kommitten 
emellertid något annorlunda när det gäller verkligt tunga investeringar i 
kapitalvaror, t. ex. personbilar. Ca 20 procent av de nya och minst 30 procent 
av de begagnade bilarna säljs med återtaganderätt. Kommitten framhåller 
att ett plötsligt avskaffande av återtaganderiitten vid bilköp skulle kunna 
få i vart fall temporära negativa samhällsekonomiska konsekvenser. Vid 
bilköp är återtaganderätten såsom kreditsäkerhet också mera motiverad än 
vid köp av konsumtionsvaror i allmänhet. Kreditbeloppen är större och 
bilar behåller under kredittiden i regel ett relativt högt värde som kan rea
liseras på en fungerande amlrahandsmarknad. Kommitten vill därför. trots 
sin principiella inställning till åtcrtaganderiitten. inte förorda att denna nu 
helt avskaffas vid konsumentkreditköp. Förbehåll om återtaganderätt bör 
emellertid enligt kommittens mening endast undantagsvis tillåtas, nämligen 
vid inköp av varor som är slirskilt kvalificerade säkerhetsobjekt. 

Kommitten anser det mindre ändamålsenligt att direkt i lagtext slå fast 
vilka varor som får säljas med återtaganderätt. Enligt kommittens mening 
bör urvalet av varor göras genom beslut av regeringen efter förslag av till
synsmyndigheten. Enskilda varor inom en bestiimd varugrupp bör emellertid 
enligt kommitten ha ett relativt högt bestående värde för att få göras till 
föremål för återtaganderätt. Kommitten föreslår därför att regeringens beslut 
endast skall få avse varor vilkas kontantpris överstiger två gånger basbeloppet 
enligt lagen om allmän försäkring. 

Kommitten framhåller att återtaganderätten f. n. kan utnyttjas antingen 
av säljaren eller av den kreditgivare till vilken säljaren har överlåtit sina 
rättigheter. Denna ordning bör enligt kommittens mening bibehållas även 
vid konsumentkreditköp. Det bör däremot inte komma i fråga att utvidga 
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återtaganderätten så att även annan kreditgivare än den som tillika iir säljare, 

t. ex. vid låneköp, kan förbehålla sig rätt att ta tillbaka varan från kon

sumenten. Inte heller bör återtaganderätt kunna instiftas efter det att köpet 

har ägt rum. Dessa begränsningar bör enligt kommittens mening framgå 

av lagtexten. Kommitten föreslår dlirför som en ytterligare förutsättning 

för återtaganderlitt att förbehållet om återtaganderätt har gjorts av säljaren 
i samband med köpet. 

När det gäller kreditgivarens möjligheter att åberopa ett återtagandeför

behåll, som i och for sig har uppställts i enlighet med de nu berörda reglerna. 

anser kommitten det erforderligt att uppställa vissa begränsningar i för

hållande till vad som nu gäller. För det första bör annan grund än dröjsmål 

med betalningen inte få åberopas för återtagande av vara. Kommitten fram

håller att det häremot visserligen skulle kunna invändas att kreditgivare 

bör ha möjlighet att ta tillbaka varan om konsumenten vanvårdar den så 

att påtaglig värdeminskning uppstår. Enligt kommittens mening kan kre

ditgivaren dock knappast anses ha något större intresse av att återta varan 

så länge konsumenten gör sina delbetalningar. För det andra bör enligt kom

mitten återtaganderätten inte få kopplas samman med andra fordringar än 

sådana som hänförsigdirekt till kreditköpet. Endast dröjsmål med betalning av 

skuldbeloppet, varmed enligt kommittens förslag avses summan av det kredit

belopp och den kreditkostnad som hänför sig till själva köpet, bör enligt korn

mittens mening kunna leda till återtagande, däremot inte försummelseratt be

tala reparationskostnader och liknande. För det tredje börden frist som nu gäl

ler vid betalningsdröjsmål innan vara får återtas. 14dagar, förlängas till närma

re överensstämmelse med den praktiska verkligheten. Tidsfristen bör enligt 

kornmitten kunna förlängas till en månad utan att detta i allmänhet torde vålla 

kreditgivarna några olägenheter. För det fjärde bör för att varan skall kunna 

återtas alltid krävas att betalningsdröjsmålet avser mer än en tiondel av skuld

beloppet. Enligt avbetalningsköplagen får säljaren, om dröjsmålet avser sista 

posten, återta vara oavsett postens storlek. Denna möjlighet att återta varan på 

grund av dröjsmål även med små belopp bör enligt kommittens mening inte 

finnas vid konsumentkreditköp. 

Kommitten framhåller alt ett avtalsvillkor som ger kreditgivaren åter

taganderätt kan formuleras på olika sätt. Vanligt är att säljaren förbehåller 

sig äganderätten till varan. Ett sådant äganderättsförbehåll har betydelse 

även i förhållandet mellan säljaren och köparens borgenärer på det sättet 

::llt säljarens rätt bibehålls vid utmätning hos köparen eller vid dennes kon

kurs. Förbehållet medför alltså sakrlittsligt skydd för säljaren. Ett förbehåll 

som ger kreditgivaren möjlighet att ta tillbaka den försålda varan kan emel

lertid liven formuleras så att säljaren förbehålls rätt att återta varan om 

köparen inte fullgör sina skyldigheter. Kommitten redovisar i betänkandet 

(avsnitt 3.2.4) att det råder delade meningar i frågan huruvida redan ett 

sådant återtagandeförbehåll konstituerar ett sakrättsligt skydd motsvarande 
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det som äganderättsförbehållet ostridigt ger. Kommitten framhåller får sin 

del att ett liganderlittsförbehåll inte tjänar något annat syfte än att säljaren 
skall ha en mot köparens andra borgeniirer gällande befogenhet att under 
vissa förutsättningar ta tillbaka varan. Enligt kommittens mening bör säljaren 

därför redan genom att förbehålla sig återtaganderätt kunna uppnå ett sak
rättsligt skydd. Kommitten framhåller att äganderättsförbehållet blir onödigt 

om denna uppfattning kommer till klart uttryck. Säljaren behöver då inte 

längre upprlitthålla den fiktionen att han äger den sålda varan. 

Kommitten föreslår för konsumentkreditlagens del inte någon regel mot

svarande den som finns i 2 ~ andra stycket avbetalningsköplagen. Enligt 

denna får säljaren inte utnyttja sin återtaganderiitt om köparen innan varan 

återtas betalar det belopp som dröjsmålet avser jämte ränta och kostnader 
och det i sådant fall skulle vara obilligt att utkräva återtaganderätten med 

hänsyn till att hetalningsdröjsmålet berott på att köparen huvudsakligen 
utan egen skuld råkat i hetalningssvårigheter. Enligt kommittens mening 

torde det knappast förekomma att säljaren vill utnyttja återtagandcrlHten 

sedan dröjsmålet har riittats till. Ett sådant utnyttjande av ett avtalsvillkor 

hör, framhåller kommitten, för övrigt kunna hindras genom åberopande 
av den förmögenhetsrättsliga generalklausulen i avtals/agen. Generalklau
sulen bör enligt kommittens mening i regel med framgång kunna åberopas 

oavsett anledningen till det dröjsmål som har blivit tillrätta!. 

4.2.8 Uppgvre/se11 mc/la11 parterna l'id d1er1aga11de. Preskrip1io11 av re.~Tskulden 

Kommitten föreslår att vid återtagande av vara en uppgörelse alltid skall 
äga rum mellan parterna såsom f. n. sker enligt avbetalningsköplagcn. 

Vid uppgörelsen skall enligt kommittens förslag köparen tillgodoräknas 
varans värde i enlighet med de nu gällande reglerna i 3 ~ avbetalnings
köplagen. 

Kreditgivarens tillgodohavande bör enligt kommittens mening däremot 
beräknas på ett något annorlunda sätt iin enligt'c1vhetalningsköplagen. Kre
ditgivaren skall enligt forslagct tillgocloriiknas den obetalda delen av skuld
beloppet, dvs. elen ursprungliga summan av kreditbeloppet och kreditkost
naden. efter reduktion med den del av kreditkostnaden som hiinför sig 

till elen ej utnyttjade kredittiden. Detta överensstämmer i princip med reglerna 

i 4 ~ avbctalningsköplagen. Skillnaden ligger i att kommitten rekommenderar 

en mera förfinad metod för reduktionen, som bl. a. tar hänsyn till kredittidens 

längd. Vidare föreslår kommitten i detta sammanhang att kreditgivaren alltid 

skall få tillgodoräkna sig kostnaden foruppläggningen av krediten, under förut

sättning att denna finns särskilt angiven i avtalet och inte är oskälig. 

Kommitten föreslår att kreditgivaren vid återtagande härutöver skall få 

tillgodorUkna sig dröjsmålsränta, dock inte enligt högre räntefot Un som 
anges i <numera) 6~räntelagen<1975:635), samt kostnaderna för återtagandet 

4 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 123 
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enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Kommitten hänvisar härvid 
till kungörelsen ( 1974:812) om ersättning för kostnad i mål om handräckning 

enligt lagen ( 1915:219) om avbetalningsköp, m. m. 
Om resultatet av avräkningen mellan parterna blir ett saldo till köparens 

förmån får kreditgivaren enligt förslaget inte återta varan med mindre han 
betalar överskottet till konsumenten eller, om handräckning har sökts hos 

kronofogdemyndigheten, nedsätter överskottet där. Detta överensstlimmer 
med vad som gäller enligt avbetalningsköplagen. 

Kommitten framhåller att avräkningen vid återtagande av avbetalnings
gods f. n. i regel resulterar i en restskuld för köparen. Restskulden, som 
iir förfallen till betalning och kan utkrävas hos köparen, uppgår ofta till 

en betydande del av varans pris. Kommitten anser att detta förhållande 

är oti!lfredsställande. Det tyder på att återtaganderätten inte fungerar särskilt 

bra som kreditsäkerhet och att högre kontantinsats eller kortare kredittid 

borde ha tillämpats i de aktuella fallen. Enligt kommittens mening bör 
det ankomma på säljaren att begränsa risken för att en restskuld uppstår 

för köparen. Sliljaren bör anpassa köpevillkoren så att varans värde överstiger 
skuldbeloppet under hela kredittiden. Kornmitten anser att säljaren bör på
verkas att göra detta genom ett förbud att annat än undantagsvis kräva 

ut restskulden. Kommitten föreslår därför att kreditgivaren, om varans värde 

är mindre än det belopp som tillgodoräknas honom, inte får kräva ut skill
naden (restskulden) i annat fall än då varan på grund av köparens åtglirder, 

såsom vanvård eller liknande, har utsatts för onormal värdeminskning. En

ligt förslaget får kreditgivaren i sådant fall inte krliva ut mer än vad som 
hänför sig till den onormala värdeminskningen. 

4.2.9 Fö1fara11der 1•id å1er1agande. Varor som i111e jär å1er1as 

Kommitten framhåller att de föreslagna reglerna om återtaganderätt lir 
avsedda att tillämpas vid uppgörelse i godo, vid rättegång och vid förrättning 
for verkställighet a·v dom samt vid handräckning för återtagande av varan. 

Regler om handräckning och verkställighet för återtagal)dC av avbetalnings

gods finns i 10-16 ~~ avbetalningsköplagen. Kommitten anser att dessa be

stämmelser bör äga motsvarande tillämpning på förfarandet då säljaren vill 

utnyttja den återtaganderätt som tillåts enligt den föreslagna konsument

kreditlagen. Kornmitten föreslår emellertid vissa modifikationer och för

ändringar i reglerna. 
För att handräckning skall kunna beviljas bör enligt kommitten krävas 

illt om kreditköpet har upprättats en av parterna underskriven handling 

som innehåller de uppgifter som kreditgivaren enligt kommittens tidigare 

berörda förslag skall vara skyldig att 11imna i samband med att kreditköps

avtalet ingås. Vidare skall givetvis krävas att handlingen innehåller ett för

behåll om återtaganderlitt som enligt de tidigare angivna bestlirnmelserna 
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i förslaget kan göras gällande. Vidare föreslås att ansökan skall göras skrift
ligen och innehålla besked om den del av skuldbeloppet som utestår obetald 
samt att ansökan skall vara åtföljd av den nyss nämnda handlingen i hu
vudskrift och bestyrkt avskrift. 

Enligt avbetalningsköplagen får gång- och sängkläder som är oundgäng
ligen nödvändiga för köparen och hans familj aldrig återtas. Kommitten 
framhåller att detta köparens s. k. beneficium har sin motsvarighet i 65 ~ 
utsökningslagen vid utmätning för fordringar i allmänhet. Det skydd som 
gäldenären enligt sistnämnda lagrum liar vid utmätning är emellertid av 
en helt annan och vidsträcktare omfattning än köparens beneficium enligt 
avbetalningsköplagen. Enligt utsökningslagen undantas bl. a. möbler, hus
geråd och annan utrustning i den mån sakerna är nödvändiga för ett hem 
och dess skötsel. Detta innebär att den konsument som har köpt exempelvis 
en hushållsmaskin på delbetalning utan säkerhet i godset eller enligt lå
neköpssystemet har möjlighet att få behålla maskinen vid betalningssvå
righcter medan avbetalningsköparen blir av med maskinen. Kommitten 
framhåller att det med hänsyn till dess förslag att begränsa återtaganderätten 
till att avse endast dyrbarare varor kan synas onödigt att för konsument
kreditköpens del uppställa beneficieregler som motsvarar utsökningslagens. 
Enligt kommitten kan det emellertid mycket väl förekomma att en del 
varor, beträffande vilka regeringen enligt förslaget kan tillåta återtaganderätt, 

i enskilda hushåll spelar en sådan roll för hemmet och dess skötsel att de 
enligt utsökningslagen undantas från utmätning. Kommitten föreslår därför 
att i konsumentkreditlagen intas en bestämmelse enligt vilken handräckning 

eller verkställighet inte får beviljas beträffande vara som enligt 65 ~utsöknings
lagen undantas från utmätning. 

Kommitten föreslår att i övrigt avbetalningsköplagens regler skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga om handräckning och verkställighet av 
dom varigenom köparen har f(irpliktats att lämna tillbaka vara som sålts 
med återtaganderätt. Kommitten framhåller bl. a. att enligt 16 ~andra stycket 
avbetalningsköplagcn gods, som har sålts genom avbetalningsköp, inte får 
utm1itas för fordran på grund av köpet. Enligt kommittens uppfattning leder 
en tillämpning av denna bestämmelse vid konsumentkreditköp till att en 
vara som har sålts med återtaganderätt inte får utmätas för kreditgivarens 
fordran på grund av köpet. Kommitten anför att utmätningsförbudet gäller 
även om kreditgivaren har avstått från återtaganderätten eller denna eljest 
har upphört att gälla. 

4.2.10 Preskription av återtaganderä!len 

Kommitten konstaterar att det i betänkandet redovisade materialet visar 
att säljaren vid avbetalningsköp i regel väntar mycket länge med att gö
ra ansökan om återtagande av varan. Vidare framgår att säljaren sedan han 



Prop. 1976/77:123 52 

väl har gjort ansökan ofta medger uppskov med själva återtagandet. Dessa 

omständigheter utgör enligt kommitten en orsak till att det ofta uppstår 

höga restskulder vid återtagandet. Köparen kan ha upphört att göra av

betalningar, dröjsmålsränta har börjat löpa och säljarens fordran växer med 

ökande hastighet medan varans värde minskar. Kommitten framhåller att 
konsumenten under den tid som förllyter innan varan verkligen återtas 

regelmässigt utsätts för ett starkt tryck att betala. Det är inte ovanligt att 

kreditgivaren efter ansökan om handräckning liimnar en hel serie uppskov 

med själva återtagandet för att slutligen låta verksHilla detta. Kommitten 

anför att den bakomliggande verkligheten då i regel är att konsumenten 

före varje uppskov har lyckats göra en avbetalning men slutligen fått ge 
upp. Enligt kommittens mening framstår kronofogdemyndigheten i dessa 
ärenden som en av kreditgivaren anlitad inkassobyrå. 

Mot elen angivna bakgrunden anser kommitten att återtagandcrlitten mås

te begränsas även tidsmässigt och att någon form av preskription alltså 

bör införas. Kommitten har övervägt en processuell regel av den innebörden 
att kreditgivaren, om han vill åberopa köparens betalningsförsummelsc som 

grund för återtagandet, må~te göra detta inom viss kortare tid. Kommitten 

har emellertid funnit att en sådan metod skulle kräva ett allt for komplicerat 

system särskilt med hänsyn till att betalningsdröjsmål kan uppstå upprepade 

gånger under kredittiden. Därtill kommer. påpekar kommitten. att kredit

givaren kanske skulle känna sig tvingad att ta tillbaka varan även i situationer 
som kunde redas upp på ett bättre sätt. 

Kommitten erinrar emellertid om att enligt 16 * avbetalningsköplagen 
f. n. gäller att en ansökan om handräckning förfaller om säljaren har medgett 
uppskov och verksUillighet till följd därav inte har skett inom sex månader 
från dagen for ansökan. Vidare framhåller kommitten att lagberedningen 
i betiinkandet (SOU 1974:55) Utsökningsrlitt Xlll har föreslagit den ;ind

ringen i nämnda bestämmelse att ansökningen inte automatiskt skall vara 
förfallen utan att det skall krävas ett beslut av kronofogdemyndigheten. 
Kommitten föreslår att återtaganderätten, sedan en ansökan sålunda har 

förklarats förfallen, inte på nytt skall kunna göras gällande. Kommitten 

framhåller att förslaget inte hindrar kreditgivaren från att i vanlig ordning 

göra gällande sin fordringsrätt mot konsumenten. Diiremot kan han inte 

fortsättningsvis kräva att få tillbaka varan och han har inte heller Hingre 

något sakrättsligt skydd mot konsumentens övriga borgenlirer. 

4.2.11 Skydd mot l'issa al'!alsril!kor 

Kommitten framlägger i betänkandet även förslag rörande skydd för kon

sumenten mot vissa speciella avtalsvillkor vid olika former av konsument

kredit. 
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Oskäliga kreditkostnader 

Kommitten framhåller att den har övervägt att som komplement till de 
föreslagna reglerna om upplysningsplikt för kreditgivaren rörande kredit
kostnaden m. m. föreslå regler om högsta tillåtna ersättning för kreditkost
naden. Kommitten har dock funnit att en maximering av kreditkostnaden 
för olika kreditformer med inbördes varierande kreditbelopp, kredittider, 
kreditrisker etc. skulle kräva ett alltför komplicerat och osäkert system. 
Faststiillandet av ett kostnadstak skulle enligt kommitten också kunna föra 
med sig en tendens hos de kreditgivare som nu klart ligger under taket 
att vilja närma sig detta. Kommitten har därför låtit tanken på en bestämd 
maximering falla. Enligt kommittens mening bör i stiillet avtalsvillkor rö
rande kreditkostnad kunna göras till föremål får en mer nyanserad skä
lighetsbedömning med stöd av generalklausulen i 36 ~ avtalslagen. Kommit
ten redovisar vissa synpunkter på vilka faktorer som bör kunna beaktas vid en 
sådan skälighetsbedömning. 

Förfalloklausuler m. m. 

Kommitten föreslår såvitt gäller kreditköp att avtalsvillkor varigenom kre
ditgivaren förbehåller sig rlitt att kr~iva betalning i förtid (förfalloklausul) 
vid betalningsdröjsmål endast får göras gällande om konsumenten har dröjt 
i mer iin en månad med att erlägga förfallet belopp som uppgår till mer 
än en tiondel av skuldbeloppet. 

Kreditköpskontrakt i vilka har avtalats om återtaganderätt innehåller enligt 
kommitten ofta ett villkor som innebär att den återstående skulden ome
delbart förfaller till betalning, om siiljarens säkerhet i varan sätts i fara. 
Kommitten anser att ett sådant villkor kan vara motiverat men att inte 
vilka faromoment som helst bör godtas. Kommitten föreslår att vid kreditköp 
förfalloklausul skall få göras gällande, förutom vid sådant betalningsdröjsmål 
som nyss nämnts. endast om kreditgivaren har återtaganderiitt enligt kon
sumentkreditlagen och konsumenten överlåter varan eller i strid med avtalet 
får varan ur landet under sådana omständigheter att kreditgivarens rätt 
äventyras. 

Kommitten har emellertid funnit det nödvändigt att göra visst undantag 
från de nu berörda bestämmelserna. Kommitten framhåller att kreditgivaren 
vid kreditköp ofta ~ir en bank och att banklagstiftningen får vissa fall kräver 

att bank skall förbehålla sig riitt att säga upp lån till betalning senast inom 
tre månader. Enligt kommittens mening torde de föreskrifter som gäller 
för bank i regel inte behöva komma i konnikt med de bestämmelser om 
förfalloklausuler vid kreditköp som kommitten föreslår. I undantagsfall kan 
emellertid tänkas att bankerna mot bakgrund av de särskilda föreskrifterna 

har vägande skäl att göra gällande förfalloklausuler på andra grunder än 
vad som tillåts enligt kommittens förslag. Kommitten anser därför att de 
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föreslagna bestämmelserna om begränsning av rätten att göra gällande för

falloklausuler vid kreditköp inte bör utgöra hinder för bank eller annan 

kreditgivare, som är uppfordrad därtill i annan lag, att göra gällande strängare 

förbehåll om betalning i förtid. 

När det gäller från försäljning fristående lån till konsumenter framhåller 

kommitten att de skuldebrevsformulär som bankerna använder för sådana 

lån praktiskt taget alltid innehåller förfalloklausuler som ger bankerna möj

lighet att efter eget gottfinnande kräva betalning i förtid om låntagaren 

inte i behörig ordning fullgör sina förpliktelser, om säkerheten inte längre 

är betryggande eller om risk föreligger för att låntagaren inte kommer att 

fullgöra sina förpliktelser. Enligt kommittens mening bör ~iven vid fristående 

lån rätten att göra gällande förfalloklausuler begränsas. Dessa lån kan emeller

tid vara av mycket skiftande slag alltifrån sparlån 01.:h personlån på smärre be

lopp till lån mot säkerhet i fastighet på betydande belopp och med långa kredit

tider. Villkoren kan också i hög grad variera. Kommitten anser det därför 

olämpligt att såsom vid kreditköp göra rätten till förtidsbetalning direkt beroen

de av clröjsmålstidens längd och det förfallna beloppets storlek. Kommitten fö
reslår att förfalloklausuler i fråga om fristående lån endast skall få göras gällande 

om trygghet inte längre föreligger för låneförbindelsens fullgörande. Den före

slagna bestämmelsen bör enligt kommittens mening i regel utgöra hinder mol 

att förfalloklausuler görs giillande vid kortare dröjsmål och vid dröjsmål som 

avser smärre belopp. 

Kommitten nämner i detta sammanhang att det kan tänkas förekomma 

även andra särskilda, avtalsregleracle påföljder som t. ex. viten. Enligt kom

mitten bör sådana påföljder i regel inte godtas i konsumentkreditsamman

hang. Kommitten föreslår emellertid inte några särskilda regler därom, efter

som den anser att avtalsvillkor om sådana påföljder bör kunna llimnas utan 

avseende med stöd av generalklausulen i 36 ~ avtalslagen. 

Avräknings- och kopplingsförbehåll 

Enligt kommitten innebär dess förslag till regler om återtaganderätten 

att utrymme inte lämnas för en direkt koppling mellan ett kreditköp och 

andra avtal mellan parterna så, att varan kan utnyttjas som säkerhet för 

köparens fullgörande av andra avtal än kreditköpsavtalet. Kommitten torde 

här åsyfta elen föreslagna förutsättningen för återtaganderätt att det betal

ningsdröjsmål som åberopas till grund för återtagande skall avse viss del 

av skuldbeloppet, dvs. summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden för 

kreditköpet. Kommitten anser sålunda att någon motsvarighet till avbe

talningsköplagens förbud mot kopplingsförbehåll inte behöver övervägas. 

När det gäller avräkningsförbehåll, dvs. villkor varigenom en kreditgivare 

förbehåller sig rätt att bestämma på vilken av flera fordringar en inbetalning 

från gäldenären skall avräknas, framhåller kommitten att ett sådant förbehåll 
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liksom det direkta kopplingsförbehället kan användas för att utvidga åter
taganderätten så att denna faktiskt kopplas till andra krediter. Ett utnyttjande 
av avräkningsförbehåll kan enligt kommitten göra det svårt för konsumenten 
att överblicka sina skulder. Enligt kommittens mening bör avräkningsför
behåll i princip förbjudas vid alla konsumentkrcditköp. Kommitten föreslår 
därfor såvitt g~iller kreditköp att avräkningsförbehäll skall vara ogiltigt. Kom
mitten påpekar emellertid att vid användandet av kreditkort konsumentens 
olika inköp bokförs på ett och samma konto varefter delbetalningar görs 
på den sammanlagda skulden. Kommitten anser att det av lagtexten bör 
framgå att förbudet mot avräkningsförbehåll inte är avsett att rikta sig mot 
den avräkningsmetod som sålunda anviinds vid kontoköp. Kommitten fö
reslår därför en regel enligt vilken förbudet inte skall utgöra hinder mot 
att kreditgivaren, då fråga är om kontoköp, avräknar erlagt belopp mot kon

tots saldo. 
De skuldebrevsformuliir som bankerna anviinder sig av vid vanliga lån 

till konsumenter innehåller i regel såväl kopplings- som avräkningsförbehäll. 
Enligt kommitten har några olägenheter därav inte uppmärksammats. Kom
mitten föreslår d~irför inte något förbud mot sådana förbehåll vid lån som 
lir fristående frän kreditköp. Kommitten framhåller att skäligheten av sådana 
förbehåll i förekommande fall bör kunna prövas enligt generalklausulen i 36 ~ 
avtalslagen under beaktande av att sådana förbehåll inte är tillåtna vid kredit
köp. 

Villkor om betalningsansvar vid obehörigt användande av kontokort 

Kommitten uppger att avtal om kontokredit i regel innehåller villkor 
varigenom konsumenten påtar sig ansvar för belopp som har påförts kontot 
genom att kontokortet har använts av obehörig. Det är enligt kommitten 
uppenbart att förlusten av ett kontokort kan fä mycket kännbara följder 
för konsumenten, om sådana avtalsvillkor tillämpas fullt ut. Enligt kom
mittens mening bör den föreslagna konsumentkreditlagen innehålla ett 
grundskydd för konsumenten i detta avseende. Kommitten anser att risken 
för ekonomisk förlust till följd av missbruk av kontokort i första hand bör 
bäras av kreditgivaren. Denne har möjlighet att genom strängare krav på 
legitimation begränsa sitt risktagande. I vissa fall bör kreditgivaren dock 

av konsumenten/kontohavaren kunna återkräva belopp som genom miss
bruk av kortet har påförts kontot och utbetalats till säljaren. 

Kommitten föreslår att avtalsvillkor som innebär att kontohavaren åtar 
sig hetalningsansvar för belopp, som har påförts kontot genom att kontokort 
anväms av obehörig för inköp, skall fä göras gällande endast om konto
havaren har liimnat ifrån sig kortet till annan, om kontohavaren genom 
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grov oaktsamhet har förlorat kortet eller om kontohavaren, utan att grov 
oaktsamhet ligger honom till last, har förlorat kortet och underlåtit att snarast 
efter upptäckt av förlusten göra anmälan hos kreditgivaren. 

Enligt kommittens mening bör härutöver i princip gälla att kontohavaren, 
oavsett hur kontokortet har kommit ur hans besittning, inte skall behöva 
betala för inköp som har gjorts efter det att han har anmält mrlusten av 
kortet. Kreditgivaren kan då nämligen föra upp kortet på en spärrlista som 
sänds ut till de säljare som är anslutna till kontosystemet. Med hänsyn 
härtill föreslår kommitten en regel av innebörd att kontohavaren är be
talningsansvarig för belopp, som har påförts kontot sedan kontohavaren 
hos kreditgivaren gjort anmlilan att han inte IUngre har kortet i sin besittning, 

endast om kontohavaren har förfarit svikligt. Som exempel på svikligt för
farande nämner kommitten att kontohavaren gör en osann anmiilan om 
förlust av kortet och forts~itter att använda sig av detta. 

4. 2. I 2 Förtidsh('talning och al'räkning 

Kommitten erinrar om att köparen enligt 6 ~ tredje stycket avbetalnings
köplagen har rätt att när som helst betala hela sin återstående skuld på 
grund av avbetalningsköp och att då få viss reduktion av skuldens belopp. 
Enligt kommittens mening bör det även vid andra kreditköp än avbetal
ningsköp vara till fördel för konsumenten att ha en ovillkorlig r~itt att när 

som helst kunna avsluta sitt mellanhavande med kreditgivaren. Kommitten 
föreslår därför, såvitt gäller kreditköp, att konsumenten alltid skall ha rätt 
att betala skuldbeloppet i ff>rtid. Den i skuldbeloppet ingående kreditkost
naden bör cliirvid enligt kommitten reduceras på visst sätt med h~insyn 

till att hela den avtalade kredittiden inte utnyttjas. 
Kommitten framhåller att frågan hur skuldbeloppet hör reduceras vid 

förtidsbetalning aktualiseras inte bara nlir konsumenten vill betala i förtid 
utan även när kreditgivaren har rätt att kräva betalning i förtid med stöd 
av en förfalloklausul samt i samband med den uppgörelse mellan parterna 
som skall äga rum vid återtagande av vara. Kommittens lörslag i detta 

hänseende har redan tidigare berörts i korthet. 
Kommitten anför att man kan tänka sig olika metoder för att beräkna 

reduktionen vid förtida betalning. I 4 ~ avbetalningsköplagen anvisas en 
ganska enkel metod som innebär en proportionering utan hUnsynstagande 
vare sig till kredittidens längd eller till det förhållandet att en relativt större 
del av kreditkostnaden, nämligen uppläggningskostnaden, hänför sig till 

kredittidens början. Metoden har, framhåller kommitten, ansetts uppfylla 
ett nödvändigt krav på enkelhet och lättillämplighet men den syftar uppen

barligen inte till en matematiskt korrekt reduktion. 
Kommitten anser i princip att varje konsumentkredit skall blirn sin egen 
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kostnad. Sådana regler som kan leda till alt kostnaden övervliltras på andra 
konsumenter bör alltså undvikas. Avbetalningsköplagens metod kan leda 
till sådan övervliltring eftersom särskild hänsyn inte tas till uppläggnings
kostnader. Kommitten anser att kreditgivaren alltid bör få tillgodoräkna 
sig hela kostnaden för upplliggningen av krediten, om denna kostnad finns 
särskilt angiven i avtalet och inte iir oskiilig. Niir det giiller reducerings
tekniken anser kommitten att hänsyn skall tas till kredittidens llingd. Detta 
är enligt kommitten närmast en logisk konsekvens av att kreditkostnaden 

alltid skall anges som en effektiv riinta, vilket bl. a. innebiir att hänsyn 
tas till att kreditbeloppet minskar under den löpande kredittiden. Enligt 
kommitten bör lindamålsenliga metoder för beräkningen av reduktionen 
kunna ut vecklas genom samråd mellan tillsynsmyndigheten och berörda 
näringsidkarorganisationer. Kommitten föreslår diirför inte några niirmare 
regler om hur reduktionen skall tillgå men redovisar i betiinkandet vissa 
Uinkbara metoder. 

4.2.13 Kontoköp av a111w1 än 1·aror 

Enligt sina direktiv har kommitten haft att överviiga i vad mån ett utvidgat 
skydd vid konsumentkreditköp bör omfatta även kreditförvärv av tjänster, 

exempelvis resor. 
Kommitten framhåller att tjänster f. n. inte tillhandahålls på kredit i någon 

större omfattning. Kommitten säger sig inte ha uppmärksammat några på
tagliga olligenheter av kreditgivning i det sammanhanget och anser alt re
sultatet av konsumenttjänstutredningens arbete bör avvaktas innan närmare 
överväganden görs beträffande en rcgkring av förvärv av tjiinster på kredit. 
I ett avseende framlägger kommitten dock förslag till reglering av sådana 
förvärv. 

Kommitten föreslår sålunda alt i konsumentkreditlagen redan nu införs 
en bestämmelse av innehåll, att om avtal som berättigar till kontoköp innebär 
att kreditutrymmet får tas i anspråk även för annat förviirv än köp av vara, 
lagens bestämmelser till den del de rör kontoköp skall liga motsvarande 
tillämpning på förviirvet. Förslaget innebiir bl. a. att bestHmmelserna om 
kreditbelopp !kontantinsats), kredittid och angivandet av effektiva räntan 
blir tillämpliga inte bara på kontoköp av resor och andra tjänster utan även 
på andra kontoköp av annat än varor, t. ex. aktier och obligationer. Kom
mitten framhåller särskilt att reglerna om kreditgivarens ansvar för S:iljarens 
förpliktelser enligt förslaget får motsvarande tifömpning t. ex. niir en re
searrangör inte fullgör sina åligganden mot konsumenten. 
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4.2.14 Tillsyn och på/(j/jcler 111. m. 

Kommitten framhåller att efterlevnaden av konsumentkrcditlagens delvis 
ganska detaljerade bestämmelser kräver en mera samlad och specialinriktad 
tillsynsverksamhet än den som f. n. förekommer med stöd av marknads
rättslig och annan näringsrättslig lagstiftning. Kommitten föreslår därför 
att tillsynen över lagens efterlevnad skall utövas av myndighet som re
geringen bestiimmer. Tillsynen bör enligt kommitten anförtros myndighet 
på konsumentskyudsområdet. Närmast till hands ligger enligt kommitten 
konsumentverket och/eller konsumentombudsmannen. 

Enligt förslaget skall tillsynsmyndigheten ha r:itt att företa inspektion 
hos näringsidkare som l~i.mnar konsumentkredit i sin yrkesm~i.ssiga verk
samhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verksamheten. Den 
som bedriver verksamheten skall lämna myndigheten de upplysningar om 
verksamheten som myndigheten hegär for sin tillsyn. Myndigheten fi.">reslås 
kunna liireliigga vite för att framtvinga handling eller upplysning. Kom
mitten föreslår vidare, som redan tidigare har antytts, att det skall ankomma 
på tillsynsmymligheten att meddela föreskrifter om hur kreditgivares upp
lysningsskyldighet vid marknadsföring av krediter och vid träffande av kre
ditavtal skall fullgöras. Myndigheten föreslås härutöver få riitt att meddela 
de föreskrifter som föranleds av tillsynen och att förena sådana föreskrifter 
med vite. Enligt förslaget skall företddare för berörda näringsidkare beredas 
tillfälle att yttra sig innan föreskrift meddelas. 

Kommitten framhåller särskilt hl. a. att uppriitthållandet av kontantin
satskravet vid kreditköp fordrar en fortlöpande kontroll från tillsynsmyndighe
tens sida. Det är enligt kommittens mening av stor vikt att den mot 
kravet lojala delen av kredithandeln inte försiitts i en konkurrensmässigt 
sett sämre situation genom att andra delar av handeln åsidosiitter kravet 
på kontantinsats. Kommitten anser att en effektiv kontroll bör kunna upp
rätthållas iiven med relativt begränsade resurser, genom punktvisa aktioner. 

Kommitten framhåller att den föreslagna konsumentkreditlagen ger kre
ditgivaren bestämda förhållningsreglcr i vissa avseenden. Enligt kommitten 
bör samhället kunna inskrida mot den kreditgivare som inte riiltar sig efter 
dessa förhållningsregler. Kommitten föreslår därför att den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet bryter mot reglerna om kreditbelopp (kontantinsats). 
kredittid eller förbudet mot växel och andra löpande fordringshandlingar 
eller mot föreskrift som tillsynsmyndigheten har meddelat rörande full

görandet av upplysningsskyldigheten skall kunna dömas till böter. 
Kornmitten förutser att situationer kan förekomma där kreditförsäljare 

mer eller mindre i maskopi med en konsument övertr~idcr bestämmelserna 
om kontantinsats och liingsta kredittid. Enligt kornmittens mening bör kon

sumenten i dessa fall inte anses delaktig i brott. 
Kommitten föreslår vidare en straffsanktionerad bestämmelse om tyst

nadsplikt för den som hos tillsynsmyndigheten har tagit befattning med 
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tillsynsLirendc enligt lagen. 
Talan mot tillsynsmyndighetens beslut skall enligt förslaget fåras hos 

regeringen genom besviir. 

4.3 Förslaget till lag med särskilda bestämmelser om uthyrning av vara 

Kommitten lämnar i befankandet vissa uppgifter rörande förekomsten 
av långtidsuthyrning av varor till konsumenter på den svenska marknaden. 
Enligt kommitten är det i Sverige ganska ovanligt att konsumenter lång
tidshyr en vara i stället för att köpa den. På senare år har emellertid en 
viss utökning av hyresverksamheten skett genom att två engelska uthyr
ningslirmor har etablerat sig i Sverige och börjat hyra ut färg-TV-apparater 
till konsumenter. Likaså har börjat förekomma en viss, fast ännu så länge 
helt obetydlig, långtidsuthyrning av bilar till konsumenter. Sedan länge har 
man inom pianohandeln använt sig av en kombination av uthyrning och 
köp, s. k. hyrköp. Beträffande långtidsuthyrning av TV-apparater redovisas 
i betänkandet vissa uppgifter rörande omfattningen och marknadsstrukturen 
av denna verksamhet samt en av SPK genomförd jämförande undersökning 
av konsumentkostnaderna för förhyrning, kontantköp och avbetalningsköp 
av färg-TV. I dessa delar hLinvisas till betänkandet (s. 107-11 l). 

Kommitten konstaterar att det i svensk rätt inte linns några särskilda 
lagregler som beskär parternas möjlighet att själva bestämma innehållet i 
ett hyresavtal rörande vara. Som naturliga förpliktelser ingår emellertid i 
de flesta hyresavtal en plikt for förhyraren att vårda den hyrda varan och 
en skyldighet för uthyraren att hålla varan i funktionsdugligt skick. Sist
nämnda skyldighet tar sig oftast uttryck i att kostnaden för service och 
reparationer ingår i hyresbeloppet. Värdet av dessa serviceåtaganden be
gränsas stundom av alt uthyraren förbehåller sig en tämligen lång tidsfrist 
inom vilken åtgärd skall företas. Det lir enligt kommitten inte heller säkert 
att alla kostnader för service ingår i hyran utan uthyraren kan förbehålla 
sig riitt att särskilt debitera vissa kostnader. 

I nästan alla hyresavtal linns klausuler som reglerar påföljden av att för
hyraren inte betalar hyran i riitt tid. Kommitten uppger att dessa klausuler 
som regel ålägger förhyraren att omedelbart återlämna varan om han råkar 
i dröjsmål med betalningen. Om varan inte återlämnas har uthyraren rätt 
att återta varan genom handräckningsförfarande. Vid en handräckning får 
återtagande av uthyrd vara äger någon avräkning inte rum mellan parterna, 
så~om fallet är vid handräckning för återtagande av avbetalningsgods. För
hyraren har alltså inte någon möjlighet att återfå någon del av de hyresbelopp 
han har erlagt. I stället är han som regel skyldig att utge ersättning till 
uthyraren för den skada han vållat. 

Kommitten uppger vidare att hyreskontrakten ofta binder förhyraren un
der lång tid. För hyra av färg-TV ~ir avtalstiden i regel minst ett år och 
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lbr leasing av bilar ofta två år. Avtalen är i regel försedda med för
liingningsklausuler som innebär att avtalstiden automatiskt förlängs om för
hyraren inte siigcr upp avtalet senast en månad före utgången av den avtalade 
hyrcsperioden. De långa hyrestiderna bidrar enligt kommitten till att minska 
hyreskostnaderna. 

Niir det giiller skyddet för förhyraren rramhåller kommitten att det be
trUffande hyra av lösöre i riittspraxis och doktrin sedan lång tid tillbaka 
anses att forhyrarens riitt iir av enbart obligationsriittslig natur. Förhyraren 
är inte skyddad mot de anspråk uthyrarens borgenärer kan göra på varan, 
och inte heller har han något skydd mot en ny ägare till vilken uthyraren 
har överlåtit varan. Kommitten framhåller att denna uppfattning om för
hyrarens riittsliga srntlning gentemot upplåtarens borgeniirer och mot ny 
iigare av saken kan sUgas vara väl etablerad och bygger på en gammal rlitts
tradition. Att nyttjanderiittshavarens behov av sakrättsligt skydd för rlit
tigheten inte i högre grad har beaktats sammanhHnger enligt kommitten 
med att förr i tiden uthyrning i regel sked<.le på mycket kort tid varför 
fdrhyraren inte kunna lida nc'igon större ekonomisk förlust om hyresavtalet 
upphörde att giilla. 

4.3. l 8eho1'ef al' ko11sw11t'11/skydd 

Kommitten framhåller att frågan om skydd för konsumenterna vid för

hyrning av varor inte har berörts i kommittens direktiv. De av kommitten 
fiireslagna reglerna l(ir kreditköp. bl. ~1. 0111 upplysningsplikt, minsta kon
tantinsats och begr:insning av återtaganderiitten. kan emellerti<.I tiinkas leda 
till en viss iiverströmning mot det ur konsumentskyddssynvinkel oreglerade 
hyresområdet. Möjligheten av en sådtlll överströmning riktar enligt kom
mitten intresset mot vissa med långticlsförhyrning förbundna nackdelar. 

Kommitten menar att kostnaderna för konsumenterna iir höga vid for
hyrning av kapitalvaror. Kommitten hiinvisar hiirvid till den tidigare nämnda 
SPK-undersökningen som ger vid handen att en förhyrning i det långa 
loppet ställer sig dyrare iin ett motsvarande kreditköp. Della torde enligt 
kommitten till stor del sammanhtinga med att uthyraren tillhandahåller 

inte bara sjlilva varan utan dtirutöver vissa förmåner i form av service som 

syftar till all bereda konsumenten ett större mått av bekviimlighet och obun

den het iin han har vid köp. 
Kommitten framhåller vidare att konsumenterna vid rörhyrning inte, som 

vid kreditköp, iir skyddade mot påföljder av förvcrkandekaraktHr. Uthyraren 
Ur oförhindrad att utan motprestation ta tillbaka varan när hyresavtalet upp
hör att giilla. vilket det i regel gör om konsumenten inte betalar hyran 

ordentligt. Har hyresförhällandet pågått liinge kan konsumenten ha betalat 

betydande belopp i hyra. kanske överstigande varans kontantpris. 
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De olägenheter som kommitten sålunda anser fördigga vid förhyrning 
~ir enligt kornmitten i dagens situation kanske av marginell betydelse för 
konsumentintresset. Om den av kommitten föreslagna konsumentkreclil
lagstiftningen skulle leda till en allmän överströmning 111l)t förhyrning kan 
l)!Ugenheterna emellertid bli högst påtagliga. Enligt kommittens mening tor
de den största risken för en överströmning ligga i att en del näringsidkare, 
för att undgå kravet på kontantinsats och för att även fonsättningsvis kunna 
använda sig av återtagandemöjlighetens psykologiska effekter, övergår från 
kreditförsäljning till uthyrning. Otirmed skulle syftet med konsumentkre
ditlagens skyddsregler till stor del förfelas. 

Mot denna bakgrund bör enligt kommittens mening konsurnentkredit
lagen kompletteras med vissa särskilda bestiimmelser om uthyrning av varor. 
Bestiimmclserna bör främst inriktas på att hindra en överströmning från 
kreditköp mot kreditköpsliknande hyresförhållanden O(h på att bereda kon
sumenterna skydd mot påföljder av ll.irverkandekaraktär. Bestämmelserna 
bör diiremot inte utformas så att det blir svårare för konsumenterna att 
genom korttidsförhyrning tillgodose mera tillfälliga behov. Kommitten fram
håller att de bestlimmelser om uthyrning som kommitten har funnit er
forderliga inte syftar till en allmiin reglering av det rättsliga förhållandet 
mellan uthyrare och forhyrare utan avser endast vissa särskilda frågor som 
har aktualiserats i samband med konsumentkrediterna. 

4.3 .2 Lagens ri//ä111p11i11gsomrdde 111. 111. 

Kommitten föreslår att de särskilda bestämmelserna om uthyrning av 
vara tas upp i en särskild lag, i det följande benämnd uthyrningslagen. 
Enligt förslaget skall uthyrningslagen, i konsekvens med vad som har fö
reslagits beträffande konsumentkreditlagen, ha till~impning när konsument 
av näringsidkare hyr vara som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk 
och som hyrs ut i näringsidkarens yrkesmiissiga verksamhet. Vidare skall 
lagen vara tilliimplig niir konsument av annan än niiringsidkare hyr vara 
som nyss har angetts, om uthyrningen förmedlas av niiringsidkare i dennes 
yrkesmiissiga verksamhet och niiringsidkaren därvid upptriider såsom om
bud för uthyraren. 

Kommitten föreslår att uthyrningslagen görs tvingande till konsumentens 

förmån, så att avtalsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller 
förmåner enligt lagen iir ogiltigt. 

4.3.3 Dcpositio11 

Kommitten anser att man ·vid uthyrning bör uppstiilla krav på n;lgon 
form av initial prest;llion från konsumentens sida, motsvarande kravet pä 
kontant insats vid kreditköp. Kommitten föreslår diirfi:ir att förhyrd vara inte 
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skall få överlämnas till konsumenten förrän denne hos uthyraren har de
ponerat ett belopp som motsvarar antingen betalning för hela den avtalade 
hyrestiden eller 25 procent av varans kontantpris. Deposition skall enligt 
förslaget ske om hyrestiden är längre än en månad, räknat från utgången 
av den månad di\ uthyrningen börjar, under förutsättning att varans kon
tantpris överstiger det grLinsvärde som regeringen enligt den föreslagna kon
sumentkreditlagen beslutar för kravet på kontant insats. Kontantpriset skulle 
alltså få vara f. n. (december 1976) högst 535 kr. för att deposition skulle kunna 
underlåtas. Kommitten föreslår vidare vissa regler som syftar till att förhindra 
att kravet på deposition kringgås. Om hyrestiden lämnas obestämd eller en kor
tare hyrestid förlängs så att den sammanlagda tiden blir längre än en månad, 
skall enligt förslaget krävas deposition med 25 procent av varans kontant pris. 
Hiirvid skall enligt förslaget ett nytt avtal beträffande varan eller annan vara av 
samma slag likställas med förlängning. 

Kommitten framhåller att syftet med depositionskravet inte heller bör 
kunna kringgå'> genom att uthyraren eller en särskild kreditgivare - efter 
avtal med uthyraren - lånar ko.1sumenten erforderligt depositionsbelopp. 
Kommitten föreslår därför att belopp, som konsumenten har erhållit såsom 
lån av uthyraren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse 
mellan denne och uthyraren, inte skall anses utgöra deposition. 

I enlighet med de rättsregler som gäller om deposition tillhör deponerat 
belopp konsumenten. Enligt förslaget skall det åligga uthyraren att utan 
dröjsmål avskilja deponerade medel från egna tillgångar. Kommitten fram

håller att det dock ligger i sakens natur att konsumenten inte bör kunna 
fritt förfoga över deponerade medel under hyrestiden. Kommitten föreslår 
därför att deponerat belopp inte får utlämnas förrän hyresavtalet upphör 
att gLilla. Detta skall emellertid inte utgöra hinder mot att konsumenten 
ur det deponerade beloppet tar i anspråk medel för betalning av förfallen 
hyra. Vid hyrestidens utgång eller när hyresavtalet eljest upphör att gälla 
skall uthyraren återbära dcpositionsbeloppeteller vad som återstår därav jämte 

ränta. 
De föreslagna reglerna om deposition är såtillvida av generell natur att 

hLinsyn inte tas till hyresföremålets art. Kommitten föreslår emellertid att 
regeringen, nlir särskilda förhållanden påkallar det, beträffande viss vara 
får göra undantag från depostionskravct eller meddela foreskrifter om de

position som avviker från de generella bestämmelserna. Kommitten uppger 
sig hLirvicl ldmst ha tänkt på uthyrning av sådana föremål som rullstolar 

och andra invalidfordon. 

4.3.4 Upplvrningsplikt jbr 111/iyraren 

Kommitten framhåller att det skulle vara av värde om kostnaderna vid 

förhyrning för längre tid kunde jämföras med kostnaderna for kreditköp. 
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Enligt kommitten iir en strikt sådan kostnadsjämförelse emellertid knappast 
möjlig. Det oaktat bör konsumenternas informationsunderlag inom uthyr
ningsområdet förbättras. Kommitten anser att uthyraren bör åläggas skyl
dighet att vid avtalstillfallct ge konsumenten sådana upplysningar att denne 
på ett överskådligt sätt får klart för sig avtalets ekonomiska innebörd och 
enkelt kan göra en jämförelse med andra uthyrares erbjudanden. Upplys
ningsplikt bör enligt kommitten föreligga vid sådan uthyrning där deposition 
skall ske. Kommitten föreslår mot denna bakgrund att uthyraren, innan 
avtalet sluts, i tillämpliga delar skall Himna konsumenten skriftlig uppgift 
om hyrestidens längd, vad konsumenten har att erliigga i betalning för hy
restiden, varans kontantpris, clepositionsbeloppets storlek, de särskilda hy
resbeloppens storlek och när dessa skall betalas, i vad mån hyresbelopp 
skall betalas ur depositionsbeloppet samt tidpunkten för varans överläm

nande. 
Kommitten anser att möjligheten att göra en kostnadsjämförelse mellan 

olika alternativ skulle förbnttras om den del av hyran som hänför sig till 
service- och underhållsåtaganden från uthyrarens sida anges för sig. Kom
mitten föreslår därför att uthyraren. om han genom utfästelse om underhåll, 
reparation eller liknande har åtagit sig att svara for varan under hyrestiden, 
även skall lämna uppgift om hur stor del av betalningen för hyrestiden 
eller av de siirskilda hyresbeloppen som hänför sig till ätagandet. 

4.3.5 UppsäKninxsriill 

Kommitten framhåller att det kan vara till fördel för konsumenten att 
genom förhyrning kunna tillgodose i vart fall tillfälliga behov av ka
pitalvaror utan att för den skull behöva göra större investeringar i form 
av köp samt att de nackdelar för konsumenten som enligt kommittens 
mening är förbundna med uthyrningsverksamheten frlimst gör sig glillande 
vid långvariga kreditköpsliknande hyresförhållanden. Den föreslagna uthyr
ningslagen bör enligt kommitten innebiira att konsumenten inte binds vid 
varan och därmed förenade utgifter for längre tid än han själv önskar. Ut
märkande för förhyrning bör vara att konsumenten i större omfattning än 
vid köp kan bibehålla sin valfrihet på marknaden. Kommitten anser att 
en befogenhet för konsumenten att efter viss tid säga upp hyresavtalet skulle 
verka i den nu angivna riktningen. En sådan uppsägningsrätt skulle enligt 
kommitten också medföra att uthyrning inte framstår som ett substitut 
för försäljning på kredit. Uppsägningsrätten skulle således liksom deposi
tionskravet motverka en överströmning från kreditköp till långtidsförhyr
ning. 

Kommitten anser Jet inte kunna uteslutas att inflirandet av en uppsäg
ningsrätt efter kortare tid kan leda till ökade kostnader som kan komma 
att övervältras på konsumenter som hyr enligt långtidskontrakt. Kommitten 
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vill därför inte förorda uppsiigningsriitt redan efter mycket kort tid. För 
kommitten synes sex månader vara en lämpligt avvägd tid. 

Kommitten föreslår alltså att konsumenten, om hyresförhållandet har va
rat Wngre tid än sex månader, alltid skall få göra sig fri från avtalet med 
en månaus uppsägningstid. Vidare föreslår kommitten att regeringen, nlir 

särskilda förhållanden påkallar det, beträffande uthyrning av viss vara skall 
kunna föreskriva att regeln l1m uppsiigningsriitt inte skall ha tillämpning 

eller meddela andra fbreskrifter om uppsiigningsrätt. Kommitten framhåller 
alt sädana s~irskilda föreskrifter kan vara motiverade t. ex. om en llingre 

tids hundenhet vid hyresförhållandet skulle leua till avseviirt lägre kostnader 
för konsumenterna. 

4.3.6 Rä11 all kiipa \'liran 

Kommitten påpekar att redan själva långvarigheten av ett hyresf(irhållande 
kan innebiira en viss risk för konsumenten. I tyr konsumenten en TV-apparat 
vars kontant pris är 4 000 kronor frir 150 kronor i månaucn har han efter 
två och ett halvt år betalat ett sammanlagt hyresbelopp som överstiger kon
tantpriset. Den föreslagna uppsägningsrätten utgör, framhåller kommitten, 
inte ett tillräckligt skydd för konsumenten mot "förverkande" av medel 

som han under lång tid har betalat i hyra. Även om konsumenten utnyttjar 
uppsägningsriitten kan han göra en betydande ekonomisk förlust, om ut

hyraren inte lir villig att låta honom överta varan på rimliga villkor. I regel 

torde uthyraren ställa sig positiv till ett övertagande av varan men kontrakten 
saknar i allmiinhet niirmare föreskrifter om villkoren hiirflir. Risken för "för
verkande" framtriider särskilt i situationer där konsumenten försummar 
sina ätagancten. Enligt kommitten innehäller hyreskontrakten i regel en klau
sul som ger uthyraren rätt att omedelbart säga upp avtalet och återta det 

uthyrda mren1tilet om konsumenten inte betalar förfallet hyresbelopp i riitt 
tid. Omedelbar uppsiigning kan förekomma som påföljd i.iven för annat än 

betal ni ngsförsum melse. 
Enligt kommittens mening bör risken for att mera långvariga hyresför

h[1llandcn leder till ekonomiskt oskiiliga resultat for konsumenten undan

röjas genom <1tt konsumenten ges riitt att. då hyresförhållandet har pågått 

viss liingre tid. bli ~igare till föremålet efter avdikning mellan parterna. Kom

mitten anser att tidsgriinsen bör dras vid sex månader. I Wrigenom vinns 

enligt kommitten bl. a. den fördelen att konsumenten kan utnyttja den 

tidigare fliresl<1gna uppsägningsriittcn utan risk för förverkanddiknande kon

sekvenser. Kommitten föreslår således att konsumenten skall ha r~itt att 

kiipa varan då hyresfrirhitllandet har varat längre tid iin sex månader. 

Om konsumenten vill köpa varan skall enligt förslaget det pris han skall 

beta\a faststii\las genom en avriikning mellan parterna. Kommitten föreslär 

att uthyraren vid avr~ikningen skall tillgodoräknas dels varans kontantpris 
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vid hyrestidens början och dels - till skäligt belopp - de kostnader som 
uthyraren kan ha haft för att fullgöra åtagande att genom underhåll, re
paration eller liknande svara för varan under hyrestiden. Konsumenten skall 
enligt förslaget tillgodoräknas vad han har erlagt i betalning för den ut

nyttjade hyrestiden. 
Kommitten framhåller att de föreslagna avräkningsbestämmelserna inte 

kompenserar uthyraren för de särskilda kapitalkostnader som kan ha varit 
förbundna med uthyrningen. Denna konsekvens av avräkningsbestämmel
sernas innehåll torde enligt kommitten leda till att kombinationen lång
tidsuthyrning/försäljning ur handelns synvinkel inte framstår som ett at
traktivt alternativ till kreditförsäljning. Kommitten menar att bestämmel
serna följaktligen svarar väl mot den föreslagna uthyrningslagens allmänna 

inriktning. 
Om konsumenten inte i tid gör gällande befogenheten att säga upp avtalet 

eller att efter avriikning köpa varan kan han komma i ett läge där summan 
av erlagda hyresbelopp överstiger summan av föremålets kontantpris och 
de merkostnader för service och liknande som uthyraren har haft under 
hyrestidcn. Enligt kommittens mening bör konsumenten i en sådan situation 
alltid ha möjlighet att utan ytterligare betalning överta äganderätten till 
varan. Kommitten föreslår diirför att konsumenten skall ha riitt att utan 
siirskilt vederlag bli ägare till varan när konsumenten med tilliimpning av 
de föreslagna avriikningsreglerna tillgodoräknas ett större belopp än uthy
raren. 

Också när det gäller rätten att köpa varan föreslår kommitten att regeringen 
skall ha möjlighet att, när särskilda förhållanden påkallar det, föreskriva 
undantag eller meddela andra avvikande föreskrifter. 

4.3. 7 Tillsrn och pd/ö(jdl'I" 

Med hänsyn till att uthyrningslagen främst bör uppfattas som ett kom
plement till den föreslagna konsumentkreditlagens bestämmelser om kre
ditköp anser kommitten att tillsynen över efterlevnaden av uthyrningslagen 
bör utövas av samma myndighet som skall vara tillsynsmyndighet enligt 
konsumcntkreditlagen. Kommitten föreslår vidare att tillsynsreglerna även 
i övrigt skall utformas på motsvarande sUtt som i konsumentkreditlagcn. 
Det föreslås ankomma på tillsynsmyndigheten att meddela föreskrifter om 
hur uthyrarens upplysningsskyldighet vid träffande av hyresavtal skall full
göras. 

I fråga om påföljden för överträdelse av uthyrningslagens bestämmelser 
föreslår kommitten att den näringsidkare som uppsåtligen eller av oakt
samhet bryter mot bestiimmelserna om skyldighet att avkräva konsumenten 
deposition och om skyldighet att avskilja deponerade medel från egna till
gångar eller mot tillsynsmyndighetens föreskrifter rörande upplysningsskyl-

5 Riksdaxen/976177. /suml.Nr/23 
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digheten skall dömas till böter. 
Talan mot tillsynsmyndighetens beslut skall enligt förslaget fliras hos 

regeringen genom besvär. 

4.4 Information och ikraftträdande 

Kommitten framhåller att det bör läggas stor vikt vid att göra de båda 

föreslagna lagarnas innehåll och syfte allmänt kända bland konsumenter 
och näringsidkare. Tillsynsmyndigheten bör svara for att informationen 
sprids. 

Kommitten föreslår att det överlämnas åt regeringen att bestämma när 
de båda lagarna skall träda i kraft. Vid bestämmandet av tidpunkten för 

ikraftträdandet bör det enligt kommitten beaktas att tillsynsmyndigheten 
bör få viss tid till sitt förfogande för förberedande arbete. Det skulle vidare 
kunna finnas anledning att vid fastställandet av tidpunkten ta hänsyn till 
konjunkturläget, eftersom det kunde vara mindre lämpligt att låta den fö

reslagna lagstiftningen träda i kraft när konsumenternas efterfrågan på varor 
;ir låg. 

Kommitten föreslår för båda lagarnas del övergångsbestämmelser av in

nebörd bl. a. att tillsynsmyndigheten skall ha rlitt att redan före ikraftträ
dandet meddela erforderliga föreskrifter, såvitt avser tiden efter ikralhrä

dandet. 

4.5 Följdändringar i annan lagstiftning 

Som tidigare har framgåtl föreslår kommitten att konsumentkreditlagen 
skall ersiitta avbetalningsköplagcn. såvitt avser sådana avbetalningsköp (kre
ditköp) som regleras i konsumentkreditlagen. Kommitten föreslår diirför 
att till I ~ avbetalningsköplagcn fogas ett fjlirdc stycke som erinrar om detta 
förhållande. Vidare föreslår kommitten att 15, 16 och 17 ~~ konsument
k.öplagcn upphävs i samband med att konsumcntkrcditlagcn träder i kraft. 

Paragraferna föreslås dock fortsättningsvis gälla i fråga om köp som har 

ingåtts före denna tidpunkt. 

4.6 Reservationer 

Kommitten är inte enhällig på alla punkter. Reservationer har avgetts 

av ledamöterna Björling och Fraenkel. Här redovisas i korthet innehållet 

i reservationerna (jfr SOU 1975:63 s. 247-274). 
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Leda11101c11 /J.iiir/ing 

Björling iir ense med kommittcmajoriteten om att det föreligger behov 
av ett bättre konsumentskydd på kreditköpsområdet. Reservationen avser 
främst utformni"ngen av förslagen, i första hand reglerna om kontantinsats, 

kredittid. trepartsförhållanden och återtaganderätt. 
Björling befarar att ett genomförande av kommittcmajoritetens förslag 

skulle medföra betydande risk för minskning av försäljningen av konsu
mentkapitalvaror på kredit. De konsumenter som i första hand skulle komma 
att drabbas av de skärpta reglerna för kredithandeln iir enligt Björlings upp
fattning de konsumenter som saknar tillgång till alternativa finansierings
möjligheter. Björling håller det för sannolikt att efterfrågeminskningen i 
fråga om några varugrupper kan bli av sådan omfattning att sysselsiittningen 
kan påverkas. Enligt Björlings mening iir också förslaget baserat på ett ofull

stiindigt faktamaterial. 
Björling delar uppfattningen att man bör åstadkomma en klarare åtskillnad 

mellan transaktionerna kredit och köp men anser det inte vara riktigt att 
försöka på sikt mer eller mindre utesluta kreditköp som finansieringsform. 
Resultatet kan enligt Björling bli att konsumenterna i vissa ltigen ställs 
utan realistiska finansieringsmöjligheter for köp av varaktiga varor, eftersom 
banker och andra kreditinriittningar inte kan förutsättas alltid kunna stå 
till tjänst med lån åt konsumenterna. 

Björling framhåller att kommittens förslag till reglering av kontantinsats 
och kredittid synes vila på den felaktiga inställningen att konsumenterna 
inte skulle kunna på egen hand rätt bedöma sina behov och sina möjligheter 
att fullfölja gjorda åtaganden. Enligt Björlings mening finns det emellertid 
inte några belägg for att förhastade beslut från konsumenternas sida skulle 
förekomma i någon större omfattning eller på annat sUtt utgöra något all
varligare problem. Rjörling framhåller att det från säljarnas och kreditgivarnas 
synpunkt är motiverat att vid konsumentkreditköp i eget intresse uppställa 
bestUmda krav på !Ugsta kontantinsats och längsta kredittid. Så sker också 
f. n. Enligt Björling kan inom ramen för en sådan frivillig reglering kraven 
på kontantinsats och kredittid varieras med hänsyn till oms!Undigheterna 
i det siirskilda fallet, vilket försvåras och i viss utsträckning omöjliggörs 
genom i lagstiftning fastlagda generella regler. 

Om ett obligatoriskt kontantinsatskrav skall införas i lagstiftningen bör 
enligt Björlings mening insatsens storlek bestämmas så att risk for allvarliga 
störningar i form av efterfrågeminskning inte uppstår. Hjörling anser att 
kontantinsatskravct inte bör sUttas högre än vid 15 procent. Även med 
en sådan kontantinsatsnivå befarar Björling alt särskilt hcmförsäljningsfo
retagen kan drabbas av vissa sv[irigheter som fiir deras del torde nöd
vUndiggöra en tillämpning av den fOreslagna dispensregeln. Enligt Björling 
bör det övervägas att. som har skett i Danmark och Norge, i fråga om 
kontantinsats siirbehandla kreditförsäljningen av böcker. 
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Björling anser att starka skiil talar för att undanta i van fall kontokrediterna 
från ett krav på kontantinsats. Björling framhåller siirskilt de moderna kon
tokortens kombinerade funktion som betalningsinstrument för kontantbe
talning och som kreditform. Konsumenten avgör själv utnyttjandeformen 
genom det sätt pä vilket han vid månadens slut likviderar det utestående 
skuldbeloppet. Han behöver således i köpögonblicket ännu inte ha bestämt 
sig för om kontokortet skall användas som betalningsmedel eller som kre
ditbevis. Enligt Björlings mening skulle ett krav på kontantinsats i köp
ögonblicket omöjliggöra kombinationen av kredit- och betalningsfunktionen 
hos ett och samma kontokort. Björling framhåller vidare att den föreslagna 
regleringen skulle göra det svårt eller omöjligt för svenska kontosystem 
att delta i internationellt samarbete. Om kommittens förslag på denna punkt 
i och för sig skulle godtas, bör enligt Björlings mening under alla förhållanden 
uttagande! av insatsen anpassas till kontokrediternas speciella karaktiir. Björ
ling menar att en sådan anpassning kan nås genom att kontantinsatsen 

vid kontokrediter uttas i efterhand, genom debitering vid närmaste amnr

teringstilll1ille efter köpet. 
I fråga om kravet på kontantinsats förordar Björling vidare att det gräns

värde, som enligt kommittens förslag skall vara avgörande för om kravet 
skall upprätthållas, fastställs direkt i lagen och sätts vid minst tio procent 
av basbeloppet enligt lagen om allmän försiikring, med möjlighet för re
geringen att meddela avvikande föreskrifter niir särskilda skäl påkallar det. 
Om regeringen likväl skall bestlimma gränsvärdet bör detta enligt R.iörlings 
mening ske utan att regeringen därvid är bunden av regler i konsument
kreditlagen. 

När det gäller kredittidens IHngd 1.lclar Björling kommittemajoritetcns all
männa uppfattning att en spärr mot alltför långa kredittider bör övervägas. 
En legal maximering av kredittidens längd bör cmellenid enligt Björlings 
mening avviigas så att det inom maximiramen blir möjligt att anpassa kre
dittiden till omständigheterna i det enskilda fallet. Mest tilltalande skulle 
enligt Björlings mening vara att de legala maximireglerna tog hiinsyn till 
varans pris och bcriiknade ekonomiska livsliingd. Detta skulle i viss mån 

kunna tillgodoses genom att maximitiden tilläts variera med hiinsyn till 
kreditbeloppets storlek. Skulle som huvudregel likväl viiljas en enda i lagen 
angiven gräns bör denna enligt Rjörling inte sHttas Higre lin tre år, med 

möjligheter till dispens. 
Björling anser vidare att till regler om längsta tillåtna kredittid bör fogas 

en bestiimmelsc enligt vilken kreditgivaren kan medge förl~ingning av kre

dittiden utöver lagens maximigriins om konsumenten begär det och an
ledningen hiinill iir att konsumenten till följd av sjukdom eller arbetslöshet 

eller av annan särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld har råkat i 

betalningssvårigheter. 
Björling kritiserar iiven kommittemajoritetens förslag till regler rörande 
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s. k. trepartsförhållanden. Enligt Björlings mening bör regleringen av kö
parens riitt mot särskild kreditgivare i princip bibehållas i den utformning 
som den fått i konsumentköplagcn men på det sättet utvidgas, att kon
sumentens riitt att framställa invändningar på grund av köpet mot siirskild 
kreditgivare skall gälla vid alla former av kreditköp, t. ex. liven vid kontoköp. 
Björling anser att kommittcmajoritetens förslag strider mot den grundläg
gande ambitionen att förmå konsumenterna att frångå kreditköp och i stället 
ta lån i bank och därmed uppträda som kontantkund i en köpsituation. 
Enligt Björlings mening står majoritetens förslag inte heller i överensstäm
melse med tanken att transaktionerna kredit och köp bör hållas isär. Genom 
att påliigga kreditgivarna ett långtgående köpriiltsligt ansvar hämmar man 
den effektivitet som följer av kreditinstitutens specialisering och skapar hos 
dessa ett behov av resurser för varu- och leveranskontroll. Björling menar 
att kostnadsökningar och i sista hand höjda priser måste bli följden. 

Om förslaget att konsumenten även skall kunna göra gällande anspråk 
på grund av köpet mot slirskild kreditgivare skulle genomföras, bör enligt 
Björlings mening reglerna hiirom utformas på annat sätt. Kreditgivarens 
ansvar bör enligt Björling intriida först om säljaren har gått i konkurs eller 
inställt sina betalningar. 

Kommittemajoritetens förslag beträffande återtaganderätten och därmed 
sammanhiingande frågor utsiitts i vissa hiinseenden för hård kritik från Björ
lings sida. Han anser att återtaganderiitten inte bör begriinsas i vidare mån 
iin att varor som ingår i giildenärens beneficium enligt utsökningslagstift
ningen aldrig får återtas. Till motivering av sin ståndpunkt anför Björling 
bl. a. att det inom kreditviisendet är allmänt vedertaget att säkerhet liimnas 
för att en transaktion över huvud taget skall möjliggöras och kreditkost
naderna minskas. För många konsumenter med låga inkomster skulle enligt 
Rjörlings uppfattning möjligheterna till kreditköp minskas om möjligheten 
att stlilla varan som kreditsiikerhet viisentligt inskriinktes. Dessa konsu
menter har ofta begrlinsade möjligheter att erhålla icke varubundna krediter 
på den reguljiira kreditmarknaden. Enligt Björling är kommittemajoritetens 
förslag om en kraftig begrlinsning av återtaganderätten förenat med nera 
nackdelar. Genomförs förslaget kommer det att innebiira att konsumentens 
restskuld blir större, när ett kreditköp avbryts i förtid, eftersom kreditgivaren 
inte kan nedbringa sin fordran genom att tillgodoföra sig varans värde. 

En ökning av restskulderna skulle medföra högre kreditkostnader. Om en 
vara inte får återtas kan vidare köparen komma i det läget att varan efter 
ansökan av kreditgivaren i stället blir utmätt och såld på exekutiv auktion. 

där priserna regelmässigt blir låga. Rjörling finner det inte vara ett tillräckligt 
sklil för en kraftig inskränkning av återtaganderätten att varans bruksvärde 

för konsumenten oftast framstår som högre än det merobjektiva ekonomiska 
värde som varan kan ha för siiljaren. I detta sammanhang måste enligt 
Björlings mening beaktas den grundläggande principen att man inte fritt 
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kan ta förfoga över och nyttja egendom med mindre man har gjort riitt 
för sig och till fullo erlagt avtalat vederlag. 

Björling v~inder sig också mot den av kommittcmajoriteten föreslagna 
metoden för bestämmande av vilka varor som skall få återtas. En kon
tantprisgräns, under vilken återtaganderätt inte skall förekomma, måste enligt 
Björlings mening bli godtycklig och medverka till konstlade prishöjningar. 
Björling framhåller vidare att det finns en fungerande andrahandsmarknad 
även för vissa varor med ett kontant pris som ligger under den föreslagna grän
sen, såsom TY-apparatcroch fotoutrustningar. 

Förslaget att restskuld efter återtagande endast undantagsvis skall rn krii
vas ut strider enligt Björling mot principen att ett avtal skall hållas om 
avtalet inte är otillbörligt eller annat lika starkt skäl föreligger för att jämka 
avtalet eller lämna det utan avseende. Björling påpekar att en vara excmpelvis 
på grund av ändrat marknadsläge kan utsiittas för en onormal viirdeminsk
ning som säljaren inte har kunnat förutse och att köparen därvid, om förslaget 
genomförs, kan få ett direkt intresse att låta säljaren återta varan. 

När det gäller kreditgivarens möjligheter att vid kreditköp göra giillandc 
s. k. förfalloklausul anser Björling att förfalloklausul bör få göras gLillande 
också för det fall att köparen, när återtaganderätt föreligger, vanvårdat varan. 
I vanvård bör inbegripas underlåtenhet att hålla varan försäkrad när för
säkringsskyldighet föreligger enligt avtalet. Björling framhåller att det är 
en för all sund kreditgivning gängse princip att kreditgivaren förbehåller 
sig rätt att säga upp krediten för det fall säkerheten for denna försämras. 

Skulle tillämpningen av en förfalloklausul i det enskilda fallet framstå som 
otillbörlig finns det möjlighet att åstadkomma ett godtagbart resultat med 
hjälp av de civilrättsliga bestämmelserna om jämkning av avtal. 

Avräknings- och kopplingsförbehåll bör enligt Björlings mening få till
lämpas vid kreditköp i den utstriickning som f. n. gäller enligt avbecalnings
köplagen. Björling framhåller att giillanclc ordning inte har visats åsamka 
avbetalningsköparna några olägenheter. Björling menar bl. a. att den nu
varande förbehållsmöjligheten främjar vården av kreditslikerheten !varan) 
och särskilt inom bilbranschen har stor betydelse. Om den avskaffas riskerar 
man att ekonomiskt och trafiksäkerhetsmässigt motiverade hilreparationer 
uppskjuts. En annan konsekvens kan enligt Björling bli att kreditgivaren 

utnyttjar sin retentionsrätt, dvs. rätten att innehålla den reparerade varan 
tills reparationsfordringen har betalts, vilket skulle inncblira en för kon
sumenten drastisk och ekonomiskt kännbar åtgärd. 

Beträffande förslaget till uthyrningslag framhåller Björling att detta förslag 
inte uppbärs av något självständigt motiv utan endast Ur att betrakta som 
en "bieffekt" av de föreslagna reglerna om kreditköp. Björling menar att 
motivet för en sUrskild reglering av varuuthyrningen sannolikt bortfaller, 

om kreditköpsreglerna ges en annan och mindre långtgående utformning. 
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Vissa av de föreslagna bcstiimmelserna om uthyrning måste enligt Björlings 
mening förutsättas leda till ökade kostnader för uthyrarna och diirmed till 
ännu högre hyresavgifter än för närvarande. 

Björling har i princip ingen invändning mot att konsumenten ges be
fogenhet att efter viss tid göra sig fri från avtalet men iir tveksam till huruvida 
just sex månader iir en !Limplig frist. En sexmånadersregel skulle enligt 
hans mening verka kostnadshöjande genom att uthyraren med all sanno
likhet skulle anse sig tvungen att gardera sig mot förluster på grund av 
förtida uppsägningar av långtidskontrakt och försämring av uthyrarens möj
ligheter att för finansiering av sin verksamhet belåna hyreskontrakt. En 

längre frist skulle enligt Björling minska riskerna för kostnad~höjningar. 
Också den foreslagna rätten för konsumenten att köpa varan är enligt 

Björling i och för sig bra från konsumentsynpunkt. Uthyrarens hela rörelse 
kan emellertid vara baserad på enbart uthyrning av varor. Om förslaget 
genomförs må5te uthyraren skaffa sig ett större lager av varor som med 
säkerhet är tillgängliga för uthyrning, vilket givetvis verkar kostnadshöjande. 
Björling framhåller vidare att risken för högre hyresavgifter iir uppenbar, 
om uthyraren enligt de avräkningsregler som skall tillämpas vid konsu
mentens köp av varan inte till skäligt belopp får tillgodoräkna sig alla kost
nader han verkligen haft med anledning av hyresförhållandet. Björling anser 
det böra övervägas att göra bestiimmelserna om förvärvsrätt och avräkning 
dispositiva. 

l.edamoren Fra('nkel 

Fraenkel anser i likhet med kommittcmajoriteten att konsumentskyddet 
på kreditköpsområdet är otillfredsställande. En skyddslagstiftning är därför 
nödvändig. Den får dock, menar Fraenkel, inte alltför hårt begränsa möj
ligheterna till kreditköp och därmed konsumenternas valfrihet. Kravet på 
minsta kontantinsats får därför inte sättas högt. Fraenkcl föreslår att minsta 
kontantinsatsen bestäms till 20 procent av varans kontantpris. 

Fraenkcl delar uppfattningen all reglerna för olika typer av kreditköp 
bör vara så lika som möjligt. Förslaget att den lagstadgade kontantinsatsen 
vid kontoköp skall tas ut vid köpetillfället skulle emellertid enligt Fraenkels 
mening omintetgöra anviindningen av kontokorten för att förenkla sam
htillets betalningssystcm. 1-raenkel föreslår att kontantinsatsen vid kontoköp 
skall tas ut av kontoinnehavaren vid niistkommande amorteringstillfalle. 

Fraenkel har med utgångspunkt från nuvarande förhållanden ansett sig 
kunna godta en längsta kredittid på två år. Det måste dot:k enligt Fra
enkels mening finnas möjlighet att medge anstånd med betalning vid ar
betslöshet, sjukdom eller andra personligt betingade ekonomiska föränd
ringar. 

I likhet med majoriteten anser Fraenkel att det i lag bör uppstiillas en 
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gräns, under vilken återtaganderätt inte får förekomma. Praktiska skäl talar 

enligt Fraenkels mening för att man bör ha endast en gräns. Denna bör 

dock sättas relativt lågt. Fraenkcl förordar att förbehåll om återtagander~itt 

skall få göras gällande beträffande varor med ett kontantpris överstigande 

25 procent av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. 

5 Föredraganden 

5.1 Allmänna utgångspunkter 

Konsumentkrediterna är av stor betydelse för samhällsekonomin. Enligt 

kreditköpkommittens uppskattningar såldes år 1973 varaktiga konsumtions

varor på kredit för ett värde av ca 4,5 miljarder kr., motsvarande ca 30 
procent av totalförsäljningen av sådana varor. Härtill kommer bankernas 

konsumentkreditgivning, som har antagits uppgå till ca 1 miljard kr. år 

1973. 

För konsumenterna innebär möjligheterna att få kredit för konsumtions

ändamål flera fördelar. Genom att utnyttja kredit kan den enskilde till

godogöra sig nyttiga och nödvändiga varor och tjänster när han eller hon 

anser sig bäst behöva dem, utan att behöva avvakta att ett kanske avlägset 

sparmål uppnås. Denna möjlighet att tidigarelägga konsumtionen av vissa 

nyttigheter kan vara av stort värde för den enskilde, inte minst i situationer 

då stort konsumtionsbehov sammanfaller med temporärt lägre inkomster, 

exempelvis vid familjebildning och bosättning i unga år. Förekomsten av 

krediter kan också sägas öka konsumenternas valfrihet och i viss mån bidra 

till att skillnader mellan olika grupper i fråga om materiell och kulturell 

standard utjämnas. 

Att konsumentkrediterna från flera synpunkter har positiva sidor kan 

emellertid inte undanskymma att även negativa drag gör sig gällande. Lätt

tillgängliga krediter kan exempelvis medföra att en alltför stor del av kö

parens förväntade inkomster i framtiden intecknas. Även ett i och för sig 

välplanerat utnyttjande av konsumentkredit kan leda till svårigheter vid 

oväntade försämringar av den ekonomiska situationen. Osäkerhetsfakto

rerna vid planering av konsumtion på kredit är stora. Det ligger i sakens 

natur att riskerna är särskilt betydande för dem som har det sämsta eko

nomiska utgångsläget. 

En ofta påtalad nackdel med vissa krediter är de stora kreditkostnader 

som drabbar konsumenterna. I synnerhet gäller detta den traditionella och 

alltjämt dominerande kreditformen vid köp, avbetalningskrecliten, som 

kan vara förenad med påfallande höga kreditkostnader. Förhållandet 

är så mycket mer betänkligt som denna kreditform ofta är elen enda som 

står till buds för de ekonomiskt sämst ställda, de som inte förmår uppbringa 
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annan kreditsäkerhet än den köpta varan. Kostnaderna kan emellertid vara 

betydande även för andra krediter. 
För den enskilde är det ofta svårt att reda ut vad en kn:dit egentligen 

kostar honom. Detta torde framför allt gälla vid en kombination av för
säljnings- och krediterbjudande, såsom vid avbctalningsaffärer. Kombina
tionen av kredit och köp kan bilda ett svårtydbart mönster som gör det 
vanskligt att urskilja kreditkostnaderna redan i det enskilda fallet. Givetvis 
är det då än svårare att göra en kostnadsjämförclse mellan olika kredi
terbjudanden med sinsemellan skilda villkor i fråga om kreditbelopp, kre

dittid m. m. 
Statsmakterna har ingripit för att förbättra konsumenternas tillgång till 

billiga krediter för vissa angelägna ändamål. Som exempel kan nämnas att 
statliga bosättningslån kan erhållas på förmånliga villkor. Denna möjlighet 

har utnyttjats av ett stort antal familjer i syfte att skapa en bättre bostads miljö. 
Flera förändring:ir av lånereglerna har efter hand gjorts för att ge nya grupper 
möjlighet att erhålla bosättningslån, samtidigt som utrymmet för sociala hiin
synstaganden vid låneprövningen har ökat. Ändringar har senast skett år 1976. 

Vissa lagregler har också införts till skydd för kredittagare. Frlimsl bör 

niimnas lagen (J 915:219) om avbetalningsköp Wndrad senast 1976: 186). La
gen är i första hand inriktad på alt förhindra all den som köper en sak 
på avbetalning drabbas av oskiiligt striinga påföljder vid försummelse alt 
fullgöra de skyldigheter som avtalet ålägger honom. Dessutom föreskrivs 
indirekt en skyldighet för siiljaren att upplysa om kreditkostnaden for av
betalningsköp. Enligt JO~ avbetalningsköplagen förutsiitts niimligen, for att 
säljaren skall kunna erhålla handräckning för återtagande av försålt gods. 
att köpehandlingen innehåller uppgift om det pris till vilket köparen kunde 
ha förviirvat godset mot kontant betalning. 

Avbctalningsköplagen gäller enbart för den torm av kreditköp, avbetal
ningsköp, som närmare definieras i lagens I ~. Där uppställs bl. a. det kravet 
för lagens tillämplighet att säljaren skall ha förbehållit sig ägande- eller åter
taganderätt till det försålda godset. Delbetalningsköp utan sådant förbehåll 
faller alltså inte under lagens skyddsregler. Inte heller omfattar lagen sådana 
speciella former av köpkrediter som har utvecklats under de senaste år
tiondena, exempelvis kontokortskrediter och olika varianter avs. k. låneköp. 

För de kreditköpsformer som föreligger vid sidan om avbetalningsköpen 
finns f. n. inte någon särskild, mer ingående lagstiftning till kredittagarnas 

skydd. Inte heller finns några speciella lagregler som är avsedda att skydda 
dem som tar fristående lån hos banker och andra kreditinrättningar. Den 
allmänna konsumentskyddslagstiftning som har införts under senare år ger 
dock möjlighet att på olika sätt ingripa mot skilda former av missbruk från 
kreditgivares sida. Marknadsförings\agen (J 975: 1418, ändrad 1976:55) med
för bl. a. att n~iringsidkare som marknadsför krediter kan hindras att använda 
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otillbörliga metoder och i sllillet åläggas att llimna sådan information som 
har särskild betydelse från konsumentsynpunkt. :vted stöd av lagen 

( llJ71:1 l2l om förbud mot oskliliga avtalsvillkor <lindrad senast \'173:878) 
kan ingripande ske mot avtalsvillkor som med hänsyn till omstiindigheterna 
lir att anse som oskäligt mot konsument. Avtalsvillkorslagen gäller d01.:k 

inte verksamhet som står under bank- eller forsäkringsinspcktionens tillsyn. 
I sammanhanget bör också nlimnas \i1gen \ 1971 :238l om hemförsliljning 

m. m. Den rätt att frånträda vissa avtal som följer av lagen giiller bl. a. 
avbetalningsköp, kontoköp och köp där säljaren lämnar eller förmedlar lån 
till konsumenten får att denne skall kunna betala köpeskillingen. llem
försliljningslagen är emellertid f. n. tillämplig endast nlir konsumenten avger 
anbud eller svar på anbud vid sammanträffande med säljaren eller dennes 
ombud på annan plats än deras fasta försäljningsställe. 

Konsumcntköplagen ( 1973:877, ändrad 1975: 1419) innehåller vissa be
stämmelser som är inriktade på kreditköp. Bl. a. tillförsiikras den som köper 
på kredit riitt att framstiiJJa inviindningar på grund av köpet mot den som 
finansierar sliljarens kreditgivning eller som beviljar köpkredit i samarbete 

med säljaren. Dessa bestämmelser iir emellertid inte tillämpliga i förhållandet 
mellan köpare och kreditkortsföretag (jfr prop. 1973: 138 s. 153 och 274). 

Den nyligen införda generalklausulen i 36 ~ lagen (1915:218> om avtal 
och andra rättshandlingar på förmögcnhetsrätlens område (se SFS 1976: 185), 
ger domstolarna ökade möjligheter att jämka eller åsidosiitta l)Skiiliga villkor 
i avtal och andra rättshandlingar. llit hör bl. a. avtal om kredit i olika 

former. Vid bedömningen av om ett avtalsvillkor är att anse som oskäligt 
skall särskild hiinsyn tas till konsumenternas behov av skydd. Den frir
mögenhetsrättsliga generalklausulen utgör på clet sättet ett komplement till 
avtalsvillkorslagens bestämmelser om förbud mot oskiiliga avtalsvillkor. 

Även om olika former av konsumentkrediter sålunda är underkastade 
viss lagreglering av konsumentskyddande karaktär finns det anledning att 
ge den enskilde ett ökat skydd i kreditsammanhang. Utvecklingen av kre
ditutbudet har gått förbi avbetalningsköplagen mecl dess begrtinsade till
lämpningsområde. De regler till köparens skydd som elen lagen innehåller 
svarar inte heller i alla delar mot nutida syn på en liimplig avvägning mellan 

näringsidkares och konsumenters intressen. Övriga nyss redovisade lagregler 
är av storbetydelse för konsumentskyddet, men de behöver kompletteras med 
ytterligare bestämmelser som är speciellt inriktade på konsumentkrediterna. 

Jag anser därför att en särskild konsumcntskyddslagstiftning bör införas 
på kreditområdet. Lagstiftningen bör till en början syfta till att den enskilde, 
när han överväger att utnyttja kredit. får tillräckligt underlag för en riktig 
bedömning av kreditkostnader m. m. Vidare bör lagstiftningen inriktas på 

att förbättra konsumentens ställning i förhållande till den som lämnat kre
diten, sedan ett avtal väl har ingåtts, samt ge skydd mot vissa typiskt sett 
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sLirskilt betungande eller riskabla avtalsvillkor. Konsumenten måste också 

ges större trygghet för den händelse han råkar i betalningssvårigheter. Lag

stiftningen bör omfatta alla kreditformer som är av praktisk betydelse från 

konsumentsynpunkt. Den bör emellertid särskilt inriktas på kreditformer 

som har ett mer omedelbart samband med köp, eftersom behovet av kon

sumentskydd otvivelaktigt gör sig starkast gUllande vid sådana kreditformer. 

Kreditköpkomrnitten har i betänkandet (SOU 1975:63) Konsumentkre

ditlag m. m. lagt fram förslag till lagstiftning som i sina grunddrag motsvarar 

de anspråk som enligt vad jag nyss har anfört bör ställas på en konsu

mentskyddande lagstiftning på kreditområdet. Den föreslagna konsument

kreditlagen, som för konsumentköpens del är avsedd att ersätta avbetal

ningsköplagen, innehåller ett omfattande regelsystem som syftar till att i 

olika avseenden stärka konsumenternas ställning i kreditsammanhangen. 

Hit hör bestämmelser om vidgad upplysningsplikt för kreditgivare rörande 

kreditkostnader m. m. samt krav på kontantinsats och maximering av kre

dittiden vid kreditköp. Kommitten föreslår också en kraftig begränsning 

av säljarens möjligheter att till säkerhet för fordran på grund av kreditköp 

förbehålla sig rätt att återta försåld vara. 

Under remissbehandlingen av kommittens förslag har praktiskt taget 

samtliga remissinstanser ställt sig bakom tanken på att konsumenternas 

ställning i kreditsammanhang behöver förbättras. Man sluter allmänt upp 

kring den grundläggande iden om en vidgad konsumentupplysning rörande 

kreditkostnader m. m., även om det från några håll anförs kritiska syn

punkter när det gäller tillämpningsområdet för och den närmare utform

ningen av de föreslagna reglerna om upplysningsplikt för kreditgivare. Många 

remissinstanser påpekar att reglerna bör samordnas med den nya mark

nadsföringslag som har antagits sedan kommitten lade fram sitt betänkande. 

I övrigt koncentreras flertalet remissinstansers intresse till förslagen om 

krav på kontantinsats, maximering av kredittiden och begränsning av åter

tagancleriitten vid kreditköp. Tlimligen få remissinstanser stöder eller godtar 

helt kommittens förslag på dessa punkter. I stället anser man på många 

håll att förslaget går alltför långt och att de föreslagna reglerna är alltför 

stela. Till de remissinstanser som för fram sådana synpunkter hör bl. a. 

företrädare för konsumentintressena. Åtskilliga instanser framhåller att för

slagen i vart fall sammantagna kan i alltför hög grad försvåra konsumenternas 

möjligheter att ingå och fullfölja kreditköp. Detta befaras drabba främst 

de ekonomiskt sämst ställda, vilka har behov av liberalare kreditvillkor 

och vars främsta och ofta enda möjlighet att erhålla konsumtionskredit är 

att erbjuda säkerhet i den inköpta varan. Med hänsyn härtill menar man 

att förslagen inte kan anses främja konsumenternas intressen, i vart fall 

inte så länge det saknas andra lättillgängliga former för kreditfinansiering 

av köp. Främst från näringslivets sida befaras att det kan uppstå en avsevärd 
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efterfrågeminskning som t. o. m. skulle kunna påverka sysselsättningen 

inom vissa branscher. 

För min del vill jag först understryka vikten av all konsumenterna får 

tillr~il:klig information om de omst~imligheter som är av betydelse niir det 

gäller att fatta beslut om utnyttjande av en kredit. Upplysning och vägledning 

har alltid utgjort väsentliga inslag i konsumentpolitiken. Genom den både 

centralt och lokalt alltmer utbyggda konsumentverksamheten kommer kon

sumenterna att få tillgång till allt bättre information och allt större råd

givningsresurser även på kreditområdet. Det står emellertid klart att kon

sumenternas behov av information på detta område inte kan tillgodoses 

tillräckligt genom konsumentupplysande insatser från konsumentverkets 

och den kommunala konsumentverksamhctens sida. De som lämnar kon

sumentkrediter, kreditgivarna, måste tillhandahålla sådan information 

att konsumenterna klart kan bedöma villkoren för olika krediterbjudanden. 

Inte minst viktigt är att så långt möjligt utforma informationen så, att olika 

krediterbjudanden utan alltför stora svårigheter kan jämföras med varandra. 

Informationen bör bl. a. ge konsumenterna tydliga upplysningar om kre

ditkostnaderna. 

Det finns anledning anta att en ökning av konsumenternas kunskaper 

om villkoren för krediterbjudanden kommer att få en dämpande inverkan 

på kreditkostnaderna. Tidigare har jag nämnt att konsumenternas kostnader 

för vissa krediter kan vara påfallande höga. Som kreditköpkommitten har 

funnit är det skäl att tro att säljaren vid en del kreditköp tillgodogör sig 

vinst både på varan och på krediten. Kräver man av kreditgivaren att kre

ditkostnaderna skall redovisas så fullstiindigt och öppet som möjligt samt 

i en form som medger jämförelser med andra kreditgivares utbud får kre

ditgivaren ett av konkurrenshänsyn betingat intresse av att hålla nere kre

ditkostnaderna. 

Jag anser att kommittens förslag rörande kreditgivares upplysningsplikt 

i huvudsak är väl underbyggda och väsentligen motsvarar de krav som 

bör sUillas på konsumentinformationen inom detta område. Som redan 

nämnts har emellertid en ny marknadsföringslag antagits sedan kommitten 

lade fram sitt betänkande. Lagen ger bl. a. berörda myndigheter vidsträckta 

möjligheter att ålägga näringsidkare att lämna information som är av intresse 

för konsumenterna. I likhet med ett nertal rcmissinstanser anser jag det 

lämpligast att kreditgivares upplysningsplikt rörande kreditkostnader m. m. 

samordnas med bestämmelserna i marknadsföringslagen. Jag skall senare 

redovisa hur jag har tänkt mig att denna samordning skall åstadkommas. 

Enbart ökad information kan inte undanröja riskerna för mindre väl över

tlinkta beslut att utnyttja konsumtionskredit. lnformationsplikten bctriif

fande kreditkostnader m. m. bör därför kompletteras med ytterligare åtgärder 

som tar sikte på att förebygga att konsumenterna utan tillräckliga över

väganden binder sig vid oförmånliga och alltför betungande kreditåtaganden. 
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Framför allt behövs regler som tar sikte på kreditköpen. 

Olika åtgärder kan ifrågakomma i detta sammanhang. Hit hör till en 

början krav på att den som köper en sak på kredit alltid skall erliigga en 

viss minsta kontantinsats. Ett sådant krav är ägnat att avhålla från impulsköp 

som senare visar sig vara alltför betungande. Kravet på en icke alltför obe

tydlig kontantinsats har också andra fördelar från konsumentsynpunkt. I 

likhet med kommitten anser jag därför att bestämmelser om kontantinsats 

bör tas in i lagstiftningen. Som jag senare skall återkomma till anser jag 

dock att komrnittens förslag på den punkten går alltför långt. Det innefattar 

också en alltför stel reglering. Förslaget kan på det sättet vålla allvarliga 

olägenheter för en seriös kreditgivning. Beaktas bör också att, även om 

lagstiftningen syftar till att motverka alltför betungande eller på annat sätt 

ofördelaktiga kreditköp, detta inte får resultera i en lagstiftning som onö

digtvis försvårar för förtänksamma konsumenter att genomföra önskade 

kreditköp. 

Vad jag nu har sagt leder till att man när det giiller kontantinsats bör 

ha mer flexibla regler än kommitten har föreslagit, så att del bl. a. blir möjligt 

att ta hänsyn till särskilda förhållanden vid olika kreditformer och i skilda 

branscher. Angeliigenheten av att så långt möjligt undvika regler som kan 

vålla praktiska problem och som inte är klart motiverade från konsument

synpunkt gör också att jag i likhet med flertalet remissinstanser anser att 
man bör avstå från att införa bestämmelser om längsta kredittid vid kre

ditköp. Jag återkommer till dessa frågor i det följande. 

Vissa remissinstanser har antytt möjligheten att införa en allmän s. k. 

ångerrätt vid kreditköp efter mönster från hemförsäljningslagen. Detta skulle 

innebära att köparen gavs rätt att inom viss tid efter slutandet av ett kre

ditköpsavtal frånträda detta. Jag vill emellertid erinra om att hemförsälj

ningskommitten (Ju 1973:10), som f. n. ser över hemfårsäljningslagen, vid 

sidan härav har att utreda frågan om införande av en allmän lagstiftning 

om s. k. öppet köp. Frågan om en allmän ångerrätt vid kreditköp bör uppen

barligen inte prövas innan hemfårsäljningskommitten har redovisat sitt upp

drag. 

En fråga som har diskuterats utförligt både av kommitten och av re

missinstanserna är i vilken utsträckning den som säljer en vara på kredit 

bör kunna förbehålla sig rätt att ta tillbaka varan vid bristande betalning 

e. d. För min del anser jag i likhet med kornmitten att en sådan återta

ganderiitt otvivelaktigt kan innebära nackdelar för konsumenterna. En viss 

begränsning av säljarens möjligheter att ställa upp villkor om återtaganderätt 

bör därför ske. Även på denna punkt anser jag dock att kommitteförslaget 

går för långt. Onekligen kan det i fråga om vissa varor, där det finns 

en fungerande amlrahandsmarknad, föreligga ett legitimt behov för säljaren 

att kunna ta tillbaka varan vid kvalificerat betalningsdröjsmål från köparens 

sida. I en del fall kan det även får köparens del innebära en lämplig lösning 
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att varan tas tillbaka. Viktigt är emellertid att man för de fall där återtagande 

får ske ställer upp effektiva regler till konsumenternas skydd, bl. a. när det 

gäller den ekonomiska avräkning som skall ske i samband med återtagandet. 

På denna punkt har kommitten fört fram flera värdefulla förslag. 

Även i övrigt har kommitten lagt fram åtskilliga detaljförslag som enligt 

min mening bör genomföras. Hit hör regler om rätt till förtida betalning 

vid konsumentkreditköp, inskränkning i kreditgivarens riitt att kriiva be

talning i förtid och begränsning av kontohavares ekonomiska ansvar vid 

förlust av kontokort. 

Kommitten har föreslagit att bestämmelserna om bl. a. upplysningsplikt 

och kontantinsats vid kreditköp skall strafTsanktioneras. Förslaget i denna 

del, som har rönt delvis principiell kritik från vissa remissinstansers sida, 

torde få ses mot bakgrund av att den nya, utbyggda marknadsföringslagen 

inte förelåg när kommitten avgav sitt betänkande. För egen del anser jag 

av flera skäl att man så långt möjligt bör lita till sanktioner av marknads

rättslig natur när det gäller att upprätthålla efterlevnaden av den nu aktuella 

lagstiftningen. Bl. a. kan man pil det sättet få en betydligt smidigare hand

läggning av fall då överträdelse har skett. Det marknadsrättsliga systemet, 

som bygger på förhandlingar och i sista hand vitesförbud, har också visat 

sig lämpligt i andra niirliggande sammanhang. 

För att skydda konsumenterna mot oskiiliga kreditkostnader har kom

mitten övervägt att föreslå särskilda lagregler om högsta tillåtna ersättning 

för sådana kostnader. Kommitten har dock funnit att en maximering av 

kostnaderna för olika kreditformer med inbördes varierande kreditbelopp, 

kredittider, kreditrisker m. m. skulle kräva ett alltför komplicerat och osäkert 

system. Faststiillandet av kostnadstak skulle enligt kommitten också kunna 

föra med sig en tendens hos kreditgivare som nu ligger klart under taket 

alt vilja närma sig det. Kommitten har därför låtit tanken på en kostnads

maximcring falla. 

Även jag anser att man bör avstå från att införa särskilda lagregler om 

högsta tillatna ersättning för kreditkostnader. Som jag tidigare har anfört 

torde redan en skyldighet för kreditgivare att lämna tydlig information om 

kreditkostnaderna få en dämpande inverkan på dessa. I övrigt torde av

talsvillkorslagen och den förmögenhetsriittsliga generalklausulen erbjuda till

räckliga möjligheter att komma till rätta med användningen av oskiiliga 

kreditkostnadsvillkor. I sammanhanget vill jag också erinra om att den ny

ligen tillsatta reklamationsutredningen (H 1976:02) har fått i uppdrag att 

undersöka möjligheterna att ge konsumentombudsmannen (KO) rätt att 

föra enskild konsuments talan i tvistemål inför allmän domstol. 

Flera remissinstanser har, särskilt mot bakgrund av de nackdelar som 

kan vara förenade med det traditionella avbetalningsköpet och som ofta 

drabbar de ekonomiskt sämst ställda, ifrågasatt åtgärder i syfte att bättre 

tillgodose konsumenternas behov av kredit på förmånliga villkor. Vad som 
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har diskuterats är bl. a. någon form av stiltlig kreditgarnnti eller kredilför

säkring. Med anledning därav vill jag erinra om de tidigare berörda möj

ligheterna till statligt bosältningslån. I övrigt finns det inte anledning att 

låta stödet till ekonomiskt cftersatia gruppersärskilt ta sikte på konsumentkre

diter utan mera generellt verkande stödformer bör väljas. Jag kan här bl. a. hän

visa till de nyligen genomförda höjningarna av bostadsbidragen. 

De regler som jag hittills har förordat har uteslutande giillt konsument

relationer, dvs. fall då kredit erbjuds eller lämnas av en näringsidkare till 

en konsument för enskilt bruk. Reglerna omfattar alltså inte förhållanden 

mellan olika näringsidkare. Delvisomfattassådana fall av gällande bestämmel

ser i avbetalningsköplagen. Det kan emellertid hävdas att det skydd för kre

dittagaren som avbetalningsköplagen ger i dessa fall är otillräckligt och att 

det alltså finns sk~il att införa bättre skyddsregler även utanför konsument

området. Kommitten harockså uppmärksammat denna fråga och kreditköput

redningen,som har efterträtt kommitten,avseratt övcrvliga i vad mån de regler 

som nu föreslås bör göras tillämpliga på relationer mellan näringsidkare m. m. 

Uppenbarligen bör detta utredningsarbete inte föregripas. Jag anser därför 

att man i detta lagstiftningsärende bör nöja sig med att ställa upp föreskrifter till 

skydd för konsumenterna. Jag vill emellertid påpeka att den nyligen 

införda förmögenhetsrättsliga generalklausulen gäller både inom och utom 

konsumentområdet och att domstolarna således har möjlighet att jämka 

oskäliga avtalsvillkor även till förmån för den som inte är konsument. 

Som tidigare nämnts föreslår kommitten att de nya reglerna om kon

sumentkrediter skall tas upp i en särskild lag. På den punkten anser jag 

liksom en del remissinstanser att det i och för sig kan ifrågasättas om inte 

bestiimmelscrna borde tas in i avbetalningsköplagen. Mot detta talar emel

lertid att de nya reglerna, som jag nyss har anfört, är avsedda att enbart 

gn!la relationerna n~iringsidkarc - konsument, medan avbetalningsköplagcn 

gäller ~iven andra partsrelationer. Samtidigt omfattar de nya föreskrifterna 
fler kreditformer lin avbctalningsköplagcn. som ju bara giiller det traditionella 

avbetalningsköpct. 

Jag anser därför inte att de nya reglerna bör tas in i avbetalningsköplagen. 

Inte heller finns det enligt min mening skäl att, som någon remissinstans 

har föreslagit, föra in reglerna i konsumentköplagen. I stället bör de bilda 

en ny konsumentkreditlag. Samtidigt bör man i avvaktan på det fortsatta 

utredningsarbetet behålla avbetalningsköplagen i huvudsak oförändrad. Den 

kommer då att gälla vid sådana avbetalningsköp som inte omfattas av kon

sument kreditlagen, dvs. framför allt köp mellan näringsidkare. 

Kreditköpkommitten har i sitt betänkande även lagt fram ett förslag till 

lag med särskilda bestämmelser om uthyrning av vara (uthyrningslag). Bak

grunden härtill är att kommitten har ansett att ett genomförande av dess 

förslag till reglering beträffande konsumentkreditköpen skulle kunna leda 

till en överströmning på marknaden mot kreditköpsliknande långtidsfår-
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hyrning av varor. För att hindra en sådan överströmning, som enligt kom

mittens mening skulle innebära nackdelar för konsumenterna, har kom

mitten föreslagit regler om bl. a. depositionsplikt vid långtidsförhyrning, 

motsvarande reglerna om kontantinsats vid kreditköp, samt bestämmelser 

om rätt för konsumenten att göra sig fri från hyresavtal och att förvärva 

den förhyrda varan efter ett avräkningsförfarande. Kommitten har också 

föreslagit bestämmelser om skyldighet för uthyrare att lämna konsumenten 

vissa upplysningar om avtalets innebörd. 

Förslaget till uthyrningslag har fått ett blandat mottagande hos remiss

instanserna. Flertalet av de remissinstanser som har yttrat sig synes vis

serligen mena att en mer allmlin övergång från kreditköp till \ångtidsför

hyrning knappast är önskvärd. Åtskilliga remissinstanser framhåller emel

lertid att motiven för den föreslagna uthyrningslagen sannolikt skulle bort

falla, om lagstiftningen rörande kreditköp ges en mindre långtgående ut

formning lin kommitten har föreslagit. Det understryks också att det f. n. 

finns former av uthyrning som är till fördel för konsumenterna och att 

denna verksamhet skulle bli allvarligt hotad, om kommittens förslag genom

fördes i oföriindrat skick. 

för min del vill jag först påpeka att de regler om kreditköp m. m. som 

jag har förordat i det föregående innebär en mindre långtgående reglering 

än som skulle följa av kommittens förslag. Därmed bortfaller till stor del 

riskerna för en mera allmän överströmning från kreditköp till uthyrning. 

Även i övrigt anser jag att kommittens farhågor för en sådan överströmning 

iir överdrivna. Det kan inte heller bortses från att vissa former av uthyr

ningsverksamhet fyller ett angeläget behov och att sådan verksamhet själv

fallet inte i onödan får försvåras. Samtidigt vill jag framhålla att kommittens 

förslag till uthyrningslag innehåller flera värdefulla detaljer, inte minst när 

det gäller uthyrarens upplysningsplikt. Som jag senare skall återkomma till 

anser jag emellertid att man kan å5tadkomma den konsumentinformation 

som behövs på området även utan en siirskild uthyrningslag. 

Sammanfattningsvis anser jag att man åtminstone f. n. bör avstå från 

att infcira en särskild lagstiftning om uthyrning av varor till konsumenter. 

Det finns emellertid anledning att följa utvecklingen på området med upp

märksamhet. Skulle det visa sig att det behövs särskilda skyddsregler får 

frågan tas upp på nytt. 

Jag ämnar i ett följande avsnitt behandla spörsmålet om uthyrning något 

utförligare. IJessförinnan avser jag emellertid att gå igenom de regler som 

bör gälla i fråga om kreditköp och andra konsumentkrediter. 

5.2 Lagstiftningens tillämpningsområde m. m. 

Kommitten föreslår att den nya lagen skall gälla alla former av kredit 

(betalningsanstånd eller lån) som lämnas till konsument och är avsedd hu

vudsakligen för enskilt bruk, under förutsättning att krediten lämnas eller 

förmedlas av nliringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. 
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Även om den föreslagna lagen sålunda gäller vid alla former av kredit 

har den sin tyngdpunkt i regler om kreditköp av vara. Vissa bestämmelser 

föreslås emellertid också beträffande fristående lån. Vidare avses reglerna 

om marknadsföring bli gällande vid all kreditgivning till konsumenter. 

När det gäller tjänsteområdet anför kommitten att det inte förekom

mer i någon större omfattning att tjänster tillhandahålls på kredit. Kom
mitten säger sig inte heller ha uppmärksammat några påtagliga olägenheter 

av kreditgivning i det sammanhanget. Kreditköputredningen, som numera 

har efterträtt kommitten, avser emellertid att under sitt arbete närmare över

väga i vad mån skyddsregler behövs för de fall där tjänster tillhandahålls 

på kredit. Härvid kommer att beaktas det arbete som bedrivs inom kon

sumcnttj~instutredningen (Ju 1972:07). 
Vad kommitten föreslagit om den nya lagens tillämpningsområde har 

i allmänhet godtagits under remissbehandlingen. Från ett par håll hävdas 

doc.k att lagen borde omfatta även avtal mellan olika näringsidkare eller 

mellan privatpersoner. Vidare har några remissinstanser ifrågasatt om inte 

vissa kreditformer, t. ex. fristående lån i bank, bör undantas från lagens 

tillämpningsområde. 
För min del har jag redan i föregående avsnitt förordat att den nya lag

stiftningen begränsas till att gälla konsumentrelationer, dvs. i allmänhet 

fall då kredit lämnas till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga 

verksamhet. För att motverka kringgående av lagen och fånga in vissa si

tuationer som i fråga om skyddsbehovet framstår som i det närmaste lik

värdiga med huvudfallet bör lagen dessutom, som kommitten har föreslagit, 

omfatta fall där kredit förmedlas till konsument av näringsidkare som ombud 

för annan kreditgivare. I klarhetens intresse bör vidare anges att lagen om

fattar inte bara krediter som faktiskt lämnas till konsument utan även kre
diterbjudanden som är riktade till konsumenter. 

I likhet med kommitten anser jag att lagen i princip bör omfatta alla 

typer av krediter. Jag har emellertid redan tidigare framhållit att skydds

behovet för konsumenterna gör sig starkast gällande när kredit lämnas med 

direkt inriktning på köp. Lagens tyngdpunkt bör därför ligga på regler om 

sådana kreditsituationer. Vissa bestämmelser, nämligen sådana som rör kre

ditgivares inforrnationsskyldighet rörande kreditkostnader m. m., bör dock 

gälla även andra former av krediter, t. ex. fristående lån i bank. Jag åter

kom111er till detta i följande avsnitt. 

När det gäller tjänster som tillhandahålls på kredit delar jag kommittens 

uppfattning att man får avvakta resultatet av konsumenttjänstutredningens 

arbete innan särskilda skyddsregler på detta område kan införas. fog utgår 

från att kreditköputredningen beträffande tjänster och andra nyttigheter som 

inte utgör varor återkommer med förslag i den mån lagregler bedöms er

forderliga. 

Den nya konsumentkreditlagen kommer alltså att till väsentlig del uppta 

regler för det fallet att kredit lämnas med direkt inriktning på köp. Kom-

6 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 123 
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mitten har som en sammanfattande beniimning på hithörande transaktioner 

använt termen kreditköp. Härmed avses enligt kommittens försh1g för det 

första köp av vara, vid vilket säljaren lämnar köparen anstånd med någon 

del av betalningen. Härunder faller det traditionella avbetalningsköpet och 

andra delbetalningsköp men även köp där hela betalningen erläggs på en 

gång någon tid efter det att varan har kommit i köparens besittning. Vidare 

bör enligt kommitten under begreppet kreditköp inordnas vissa transaktioner 

som visserligen innebär att säljaren gör en kontantaffär men som för köparens 

del betyder att han sätter sig i skuld. Kommitten åsyftar här olika former 

av s. k. kontoköp och låneköp avseende vara, där det utmärkande är att 

hela eller någon del av betalningen erläggs med belopp som köparen fär 

låna av bank. kontokortsföretag eller annan kreditgivare på grund av en 

överenskommelse mellan kreditgivaren och säljaren som går ut på att kre

ditgivaren skall lämna kredit för inköp hos säljaren. Vidare bör enligt korn

mitten till kreditköp givetvis hänföras köp av vara, vid vilket någon del 

av betalningen erläggs med belopp som köparen får låna av säljaren själv. 

Vad kommitten sålunda anfört om innebörden av begreppet kreditköp 

har godtagits av det helt övervägande antalet remissinstanser, och även 

jag ansluter mig till förslaget. Jag förordar att man i konsument kreditlagen 

tar in en bestämmelse om att med kreditköp förstås köp av vara, vid vilket 

säljaren liimnar köparen anstånd med någon del av betalningen eller vid 

vilket någon del av betalningen erläggs med belopp som köparen fär låna 

av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan 

denne och säljaren. 
Kommitten har föreslagit att i konsumentkreditlagen tas in också en de

finition av den särskilda kreditköpsfonnen kontoköp. Härmed bör enligt 

kommittens förslag avses kreditköp vid vilket köparen för betalningens er

läggande tar i anspråk ett av kreditgivaren medgivet utrymme för fortlöpande 

kredit. För egen del har jag inte funnit det erforderligt med en legaldefinition 

av begreppet kontoköp. Jag har emellertid inte någon erinran mot den be

skrivning av begreppet som kommitten har gett. 

I detta sammanhang bör nämnas att en del remissinstanser har ifrågasatt 

om inte olika former av låneköp och kontoköp helt bör iämnas utanför 

den ifrågavarande lagstiftningen, friimst på den grunden att dessa kredit

former är relativt fördelaktiga för konsumenterna. Enligt min mening bör 

man emellertid inte generellt undanta vissa typer av kreditköp från regle

ringen. En annan sak är i vilken mån de olika bestämmelserna om kreditköp 

bör äga tillämpning på låneköp och kontoköp. Till denna fråga, som har 

blivit föremål för livlig diskussion under remissbehandlingen, återkommer 

jag i det följande. 
Jag delar kommittens uppfattning all var och en som i kreditförhållandet 

framstår som konsumentens motpart bör omfattas av lagstiftningen. Detta 

är av sfaskild betydelse vid sådana kreditköp, främst avbetalningsköp, som 
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regelmässigt finansieras genom att säljaren överför sin fordran mot kon

sumenten till bank eller särskilt finansieringsinstitut. Med kreditgivare bör 

alltså i den föreslagna lagen avses den som lämnar krediten eller övertar 
den ursprunglige kreditgivarens fordran. 

Kommitten har föreslagit att bestämmelserna i konsumentkreditlagen görs 

tvingande till konsumentens förmån. Detta har inte mött någon erinran 

från remissinstansernas sida. För egen del anser jag det ligga i sakens natur 

att en lagstiftning med så utpräglat konsumentskyddssyfte inte bör kunna 

frångås genom avtal som är till konsumentens nackdel. Avtalsvillkor som 

inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner enligt lagen bör alltså 

vara ogiltigt. 

5.3 Marknadsföring av kredit 

Kommitten framhåller att en väsentlig förstärkning av konsumenternas 

ställning på kreditmarknaden förutsätter tydlig information om den eko

nomiska innebörden av de krediter som erbjuds. Informationen bör vara sådan 

att kostnaderna för olika krediter lätt kan jämföras. Kommitten föreslår 

därför att kreditkostnaden skall anges bl. a. som effektiv ränta. Med kre

ditkostnad avses i kommittens förslag summan av alla räntor, til!Hgg och 

andra kostnader som konsumenten har att erlägga i anledning av krediten. 

Med effektiv ränta förstås kreditkostnaden angiven som en årlig ränta be

räknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till 

att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden. 

För att olika alternativ skall kunna överblickas och jämföras bör enligt 

kommitten skyldighet att lämna information om kreditkostnader m. m. åläg

gas all;t kreditgivare som lämnar kredit för huvudsakligen enskilt bruk samt 

avse alla former av sådan kredit. Kommitten föreslår att informationsskyl

dighet skall föreligga dels vid annonsering, skyltning och liknande mark

nadsföring av krediter, dels i samband med slutande av kreditavtal. 

Enligt förslaget skall kreditgivaren vid annonsering, skyltning och lik

nande marknadsföring lämna uppgift om den effektiva räntan för den er

bjudna krediten eller, om erbjudandet avser checkräkningskredit eller annan 

fortlöpande kredit, uppgift om den effektiva r'Jntans storlek vid olika sätt 

att använda kreditutrymmet. Avser erbjudandet kredit för visst köp skall 

förutom den effektiva räntan även varans kontantpris anges. 

I fråga om kreditgivares upplysningsplikt i samband med slutande av 

kreditavtal föreslår kommitten något olika regler för kredit som lämnas 

i samband med köp och för annan kredit. 

Vid kreditköp - utom kontoköp - skall enligt förslaget upplysningsplikt 

föreligga, om kontantpriset överstiger ett av regeringen bestämt gränsvärde 

och parterna överenskommer om längre kredittid än en månad eller lämnar 

kredittiden obestämd. Kommitten föreslår att konsumenten i så fall före 
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köpet skall ges skriftlig uppgift om kontantprisct, kreditbeloppet, kontant

insatsen, kreditkostnaden, krcditköpspriset, effektiva räntan, kredittiden 

och skuldbeloppet (summan av kreditbelopp och kreditkostnad) samt tid

punkterna !lir delbetalningar. Beträffande kontoköp föreslår kommitten spe

ciella regler. Upplysningsplikt bör enligt kommitten hiir inte föreligga vid 

köpetillfället utan vid det tillfälle då avtalet om kontokredit träffas. Enligt 

förslaget skall kreditgivaren då lämna konsumenten skriftlig uppgift om 

den effektiva räntans storlek vid olika sätt att använda kreditutrymmet. 

Om konsumenten, när fråga inte är om kreditköp, erhåller kredit i form 

av lån skall enligt kommittens förslag kreditgivaren innan avtalet träffas 

lämna konsumenten skriftlig uppgift om kreditbeloppet, kreditkostnaden, 

effektiva räntan, skuldbeloppet, kredittiden och tidpunkter för delbetalning

ar. 

Enligt kommitten bör det ankomma på tillsynsmyndigheten att meddela 

närmare föreskrifter om hur upplysningsplikten i de olika sammanhangen 

skall fullgöras. Dessa föreskrifter bör enligt kommitten straffsanktioneras. 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot tillsynsmyndighetens 

föreskrifter bör sålunda kunna straffas med böter. Vidare föreslår kommitten 

att vid kreditköp handräckning för återtagande av vara skall kunna erhållas 

endast om kreditgivaren kan förete en av parterna underskriven handling 

som innehåller bl. a. de uppgifter som kreditgivaren enligt förslaget skall 

lämna i samband med köpet. 

Remissinstanserna har allmänt slutit upp kring den grundläggande tanken 

i kommittens förslag om förbättrad konsumentinformation på kreditom

rådet, och många ser detta förslag som särskilt värdefullt. Bl. a. LO och 

några näringslivsorganisationer understryker dock vikten av att informa

tionen blir lättillgänglig för konsumenterna och praktiskt hanterlig. för kre

ditgivarna. 

I åtskilliga remissyttranden diskuteras förhållandet mellan de föreslagna 

reglerna om kreditgivares upplysningsplikt och marknadsföringslagen. Flera 

näringslivs- och kreditgivarorganisationer anser att de särskilda marknadsfö

ringsbestämmelserna i konsumentkreditlagen kan slopas och att de syn

punkter som kornmitten har anfört i stället kan beaktas vid tillämpningen 

av rnarknadsföringslagen. I andra yttranden ifrågasätts om inte alla eller 

en del av de föreslagna bestlimmelserna om kreditgivares upplysningsplikt 

bör föras in som specialbestiimmelser i marknadsföringslagen eller på annat 

sätt utformas som komplement till denna. KO stöder emellertid kommittens 

förslag att kreditgivares upplysningsplikt specialregleras i konsumentkre

ditlagen. 
Förslaget att kreditkostnaden, för att underliitta en jämförelse mellan olika 

krediterbjudanden, skall anges som effektiv ränta godtas eller lämnas utan 

erinran av det stora flertalet remissinstanser. Från några håll framförs dock 
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kritiska synpunkter. Flera remissinstanser har också ifrågasatt undantag från 
eller modifikationer i de föreslagna reglerna om upplysningsplikt när det 
gäller olika former av krediter som är fristående från kreditköp. 

För egen del vill jag understryka att åtgärder för en förbättrad konsu
mentupplysning utgör ett viktigt inslag i arbetet på att stärka konsumen
ternas ställning och öka deras möjligheter till ett i egentlig mening fritt 
val. Utbudet av konsumentkrediter tenderar till att bli alltmer svåröver
skådligt efterhand som nya kreditformer introduceras på marknaden. Det 
är många gånger svårt för konsumenten att fä ett riktigt begrepp om den 
egentliga kostnaden för olika slags krediter och att göra jämförelser mellan 
olika krediterbjudanden. Ingåendet av ett kreditavtal kan samtidigt vara 
av ingripande betydelse för den enskilde. Kreditrnarknaden utgör således 
ett område där det har väsentlig betydelse för konsumenten att ta tillgång 
till klar och saklig information. I likhet med kornmitten och en bred rc
rnissopinion anser jag att de nuvarande förhållandena härvidlag bör för

bättras. 
Möjligheterna att få fram tillräcklig och objektiv information till kon

sumenterna i olika sammanhang har ökats väsentligt genom tillkomsten 
av rnarknadsföringslagen, vars bestämmelser om näringsidkares skyldighet 
att svara för konsumentupplysning äger tillämpning även vid marknads
föring av krediter. Med stöd av lagen kan alltså konsumentverket genom 
förhandlingsverksarnhet och utfärdande av riktlinjer verka för att närings
idkare vid marknadsföring lämnar tillräcklig och saklig information rörande 
innebörden av krediterbjudanden. Med hänsyn till den vida omfattningen 
av begreppet marknadsföring ges härvid utrymme för att uppställa fordringar 
på information såväl vid annonsering, skyltning och liknande marknads
föring där kredit erbjuds som vid tillfälle då parterna står i begrepp att 
träffa avtal om kredit. Verksamhet av nu berört slag, som i princip vilar 
på frivillighetens grund, har i andra sammanhang visat sig framgångsrik. 
Mot bakgrund av vad som har framkommit under remissbehandlingen av 
kornmittens betänkande finns anledning anta att man på denna väg kommer 
att kunna nå goda resultat också när det gäller konsumentinformationen i 
kreditsammanhang. I sista hand ger generalklausulen i 3 ~ rnarknadsfö
ringslagen möjlighet att genom åläggande vid vite förmå näringsidkare att 
vid marknadsföring av kredit lämna sådan information som har särskild 
betydelse från konsumentsynpunkt. 

Vad som nu har anförts ger visst stöd åt den under rernissbehandlingen 

framförda tanken att särskilda bestämmelser om inforrnationsplikt vid mark
nadsföring av krediter skulle kunna undvaras. En möjlighet skulle i så fall 
vara att genom motivuttalanden i förevarande lagstiftningsärende närmare 
konkretisera vissa krav som bör kunna ställas på konsumentupplysning i 

samband med marknadsföring av krediter. Mot ett sådant förfarande kan 
dock riktas erinringar redan från principiell synpunkt, och det är också osäkert 
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i vilken utstriickning förfarandet skulle fä praktisk effekt. Enligt min mening 

är det av stort praktiskt och pedagogiskt värde att i konsurnentkreditlagen 

ha uttryckliga bestämmelser i den viktiga fråga som informationsplikten 

utgör. Inte minst viirdefullt är det att man, som kornmitten har föreslagit, 

prel:iserar på vilka stadier av marknadsföringsprocessen som konsumenten 

bör m tillgång till information. Jag förordar alltså att bestämmelser om in

formationsplikt vid marknadsföring av krediter tas in i konsumentkreditlagen. 

Det är emellertid uppenbart att bestämmelserna om inforrnationsplikt bör 

nära samordnas med marknadsföringslagens regelsystem. Som tidigare har 

framgått bygger detta på förutsättningen att resultat i allmänhet kan å

stadkommas genom förhandlingar och frivilliga överenskommelser mellan 

konsumentverket och näringsidkarsidan och genom att konsumentverket 

utfärdar riktlinjer för information vid marknadsföring där så erfordras. Här

igenom uppnås smidighet vid utformningen av näringsidkares ansvar för 

konsumentinformationen. Samtidigt har konsumentmyndigheterna möjlig

het att tvinga fram information genom vitesföreläggande, om frivilliglinjen 

inte skulle ge önskat resultat. Vid utformningen av särskilda bestämmelser 

om informationsplikt vid marknadsföring av krediter bör i möjligaste mån 

fördelarna med marknadsföringslagens system tas tillvara. Jag kan därför 

inte biträda det av kommitten - utifrån andra rättsliga förutsättningar -

framlagda förslaget att straffsanktionera bestämmelser om informationsplikt 

vid marknadsföring av krediter. 

Den erforderliga samordningen bör enligt min mening åstadkommas 

genom att generalklausulen om information i 3 ~ marknadsföringslagen får 

bilda grunden för särskilda bestämmelser om informationsplikt vid mark

nadsföring av krediter. Dessa bestämmelser bör gå ut på att fylla ut ge

neralklausulen genom att mera konkret ange viss information som har sådan 

siirskild betydelse från konsumentsynpunkt att den alltid bör lämnas vid 

marknadsföring av krediter. Vidare bör, i enlighet med vad kornmitten 

har föreslagit, ges vissa föreskrifter om den ordning i vilken detta skall 

ske. Underlåtenhet att lämna föreskriven information bör prövas med till

liimpning av generalklausulen och därtill knutna handläggningsregler i mark

nadsföri ngslagen. 

Konsumentens behov av information kan givetvis, som också har påpekats 

under remissbehandlingen, i viss mån variera med kreditformen. Enligt 

min mening bör emellertid konsumentkreditlagen inte innehålla regler om 

all den information som under olika förhållanden kan behöva lämnas be

träffande olika krediterbjudanden. En sådan detaljreglering skulle innebära 

en omotiverad avvikelse från marknadsföringslagens system, vilket i största 

utsträckning överlämnar åt konsumentverket och rnarknadsdomstolen att 

se till att konsumentinformationen i speciella fall får tillfredsställande in

nehåll och utformning. De nu diskuterade bestämmelserna bör huvudsak-
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!igen inriktas på sådan information som mera generellt sett kan anses ha 
särskild betydelse från konsumentsynpunkt men som erfarenhetsmiissigt 
inte alltid lämnas med önskviird fullständighet och tydlighet. Möjlighet finns 
;lit med stöd av marknadsföringslagen tvinga fram även annan information 

som i olika fall kan anses ha siirskild betydelse från konsumentsynpunkt. 
Information av sådan betydelse för konsumenterna att den bör regleras 

genom siirskilda bestiimmelser i konsumentkreditlagen är framför allt in
formation om kostnaden för erbjuden kredit. Kreditkostnaden torde generellt 
sett utgöra en för konsumenten särskilt viktig faktor både när det gäller 
att bedöma om kredit över huvud taget skall utnyttjas och vid valet mellan 
tillgängliga krediterbjudanden. Tvekan kan emellertid råda om vad som 
verkligen skall anses utgöra kostnaden för en kredit. Uppenbarligen bör 

denna fråga klarläggas. 
För min del ansluter jag mig till kommittens uppfattning att med kre

ditkostnad bör förstås summan av alla räntor, tillägg och andra kostnader 
som konsumenten - vid ett normalt fullföljande av sina åtaganden enligt 
kreditavtalet - har att erlägga med anledning av krediten, oavsett hur kre
ditgivaren betecknar de olika kostnadsposterna. Vid avtal om vanliga lån 
torde det knappast vålla svårigheter att urskilja den sålunda definierade 
kreditkostnaden. Denna utgör det belopp som konsumenten med anledning 
av krediten skall betala utöver lånesumman. 

Vid förvärv av varor eller andra nyttigheter på kredit kan det vara vansk
ligare att få fram den verkliga kreditkostnaden. Jag åsyftar särskilt det faktum 
att det inte är ovanligt att en säljare anger ett visst pris för en vara eller 
annan nyttighet men regelmässigt lämnar "rabatt" på detta pris till elen 

som betalar kontant. Kreditförvärvaren diiremot erhåller inte någon eller 
endast en mindre rabatt. Som kommitten har framhållit kan den för kre
ditförv;irvaren uteblivna rabatten sägas utgöra en del av kreditkostnaden. 
Annorlunda uttryckt får han med anledning av krediten betala ett tilliigg 
till det pris som han skulle ha erlagt om han hade betalat kontant. Kommitten 
har också föreslagit att begreppet kreditkostnad i konsumentkredit lagen ges 
den innebörden att därunder inbegrips även vid kreditförvärv utebliven ra
batt. som regelmässigt liimnas vid kontantaffärer. 

Under remissbehandlingen har kommittens förslag i denna del gett an
ledning till en del anmiirkningar. Förslaget skulle få till följd bl. a. att med 
kontantpris för viss nyttighet skulle avses det pris som kontantförvärvare 
i allmiinhet får betala, dvs. efter avdrag av regelmässigt förekommande 
kontantrabatter. Ett par remissinstanser har befarat att detta på sikt kan 
leda till att rabattgivning vid kontantaffårer försvinner och att detta kan 
bli till men för konsumenterna. 

För min del anser jag det vara av vikt att vad som i realiteten utgör 
en kostnad för kreditförvärvaren också behandlas som en sådan. Jag ansluter 
mig därför i princip till kommittens förslag att med kreditkostnad enligt 
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konsumentkreditlagen skall avses även vid kreditförvärv utebliven rabatt, 

som regelmässigt lämnas vid kontantaffärer. Vid förvärv på kredit kommer 

kreditkostnaden alltså att utgöra skillnaden mellan å ena sidan det totala 

belopp som förvärvaren har att betala och å andra sidan det nettopris som 

skulle ha kommit i fråga vid en kontantaffär, efter avdrag av eventuell. 

regelmässigt lämnad kontantrabatt. 

Det skall inte förnekas att den nu förordade bestämningen av begreppet 

kreditkostnad åtminstone i ett inledande skede kan komma att vålla vissa 

praktiska problem vid tillämpningen av lagen. Däremot anser jag inte att 

man behöver befara att några nackdelar skall uppstå för konsumenterna. 

Från konsumentsynpunkt måste det vara en fördel att man från mark

nadsföringen rensar bort sådana "kontantrabatter" som regelmässigt lämnas 

vid kontantförvärv men inte vid kreditförvärv. Med hänsyn till priskon

kurrensen på marknaden finns det enligt min mening föga anledning att 

befara att detta skulle leda till att niiringsidkarna kommer att ta ut högre 

verkliga kontantpriser än som f. n. iir fallet. Däremot torde resullatet kunna 

bli lägre kreditkostnader, eftersom lämnande! av sådana rabatter som här 

avses i många fall kan fördunkla bilden av den verkliga kreditkostnaden. 

Kommitten har särskilt berört det fallet att en säljare regelmässigt lämnar 

"kontantrabatter" vid tillhandahållande av nyttigheter men dessa rabatter 

av någon anledning är olika stora. Kommitten har då tänkt sig att beräk

ningen av kreditkostnad och kontantpris skulle ske med tillämpning av 

någon slags genomsnittlig rabatt. Huruvida detta är en liimplig lösning får 

de tillämpande myndigheterna ta ställning till. 

För konsumenten är det av stor betydelse att informationen om kost

naderna för olika krediter lämnas på ett sådant sätt att konsumenten inte 

bara får biista möjliga begrepp om den verkliga kostnaden IOr varje enskild 

kredit utan även lätt kan göra en jiimförelse mellan olika krediterbjudanden. 

Kommitten har ansett att dessa önskemål kan tillgodoses genom att kre

ditkostnaden anges som en effektiv (års) ränta, varvid kreditkostnaden siitts 

i relation till kredittiden och kreditbeloppet samt hänsyn i förekommande 

fall tas till att kreditbeloppet efterhand minskas genom delbetalningar under 

den löpande kredittiden. 

Under remissbehandlingcn har som tidigare nämnts anförts vissa kritiska 

synpunkter mot användningen av effektiva räntan som ett slags jämförpris 

när det gäller olika krediter. Bl. a. har gjorts gällande att begreppet effektiv 

ränta inte är vedertaget och entydigt och att det är svårt att göra det begripligt 

för alla konsumenter. Det skall inte förnekas att det åtminstone i nuläget 

kan ligga något i den berörd<t kritiken. Enligt min mening står emellertid 

övervägande fördelar att vinna genom att kreditkostnaden anges som ef

fektiv ränta. Bl. a. torde konsumenten på cl~t sättet få bäst möjligheter att 

göra kostnadsjämförelser mellan olika kreditalternativ. Denna uppfattning 

delas uppenbarligen av det stora flertalet remissinstanser. Det får bli en 
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uppgift för den allmänna konsumentupplysningsverksamheten att sprida 
information om den närmare innebörden av begreppet effektiv ränta. 

På grund av det anförda ansluter jag mig till kommittens förslag att kre
ditkostnaden skall anges bl. a. som effektiv ränta, dvs. som en årlig ränta 
beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till 
att delbetalningar skall göras under den löpande kredittiden. Med kredit
belopp bör förstås, vid betalningsanstånd den del av kontantpriset får vara, 

tjänst eller annan nyttighet med vilken anstånd lämnas samt vid lån det 
lånade beloppet. Kontantpriset för vara. tjänst eller annan nyttighet bör 

i sin tur definieras som det pris till vilket nyttigheten vanligen tillhandahålls 
konsument mot kontant betalning. Av vad jag tidigare har anfört följer 
att det sålunda bestämda kontantpriset skall motsvara det pris som kon
tantköpare i allmänhet verkligen får betala, dvs. efter avdrag för regelmässigt 

lämnande kontantrabatter. 

I likhet med kommitten anser jag att konsumentkreditlagen inte bör in
nehålla några närmare föreskrifter i fråga om hur den effektiva räntan skall 

beräknas i olika fall. Det bör ankomma på konsumentverket att ta fram 
riktlinjer härvidlag. Kommitten har i betänkandet (s. SO och 230) redovisat 
vissa formler som kan vara till ledning för detta arbete (jfr även SOU 1966:42 
s. 76 m. Utformningen av riktlinjer bör givetvis i största möjliga utsträckning 
ske i samråd och samarbete med berörda näringsidkare och deras orga

nisationer. Av den föreslagna samordningen mellan konsumentkreditlagens 
särskilda informationsbestämmelser och marknadsföringslagen följer att 
konsumentverkets verksamhet i detta hänseende ytterst grundas på mark
nadsföringslagen. Den får också förutsiittas bli bedriven i enlighet med det 
mönster som redan har utbildats vid tillämpningen av marknadsförings
lagstiftningen. 

Som kommitten har föreslagit bör information lämnas till konsumenten 
dels vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring avseende kre
diterbjudande och dels vid tillfälle när parterna står i begrepp att träffa avtal 
om kr.:!dit men innan det föreligger något för konsumenten bindande avtal. 
Det förtjänar påpekas att situationen även i det senare fallet är sådan att 
fråga Ur om marknadsföring i den mening som detta begrepp har i mark
nadsföringslagen. 

Vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring av krediterbju
danden är syftet i princip att locka presumtiva kredittagare. Jag delar i princip 
kommittens uppfattning att sådan marknadsföring inte bör få äga rum utan 

att konsumenten därvid erhåller viss upplysning beträffande kostnaden för 
den erbjudna krediten. Erfarenheten visar att marknadsföringen annars kan 
ges erl förledande utformning, i synnerhet när det gäller krediter som är 
anknutna till försäljningserbjudanden. Kostnaden bör, som jag tidigare har 

förordat, anges som effektiv ränta. Om erbjudandet avser kredit för visst 
förvärv av vara, tjänst eller annan nyttighet bör konsumenten emellertid 
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också få uppgift om kreditkostnaden i kronor samt om den ifrågavarande 

nyttighetens konlantpris. Dd bör framhållas att vad nu sagts immhär en 

viss utvidgning i förhållande till ko111111ill\!ns fiirslag, enligt vilket denna 

längre gående inliirmationsplikt skulle föreligga endast vid marknadsmring 

av kredit får köp av viss vara. 

Skyldigheten att vid skyltning, annonsering och liknande marknadsföring 

lämna information om effektiv ränta för erbjuden kredit bör självfallet gälla 

bara när det är fråga om något så när bestämda eller individualiserade kre

diterbjudanden. Det kan vara fråga om viss till belopp och tid bestämd 

kredit eller om standardiserade kreditformer såsom l. ex. olika former av 

personlån, sparlån o. d., där kreditbelopp och kredittider varierar inom vissa 

ramar. Det ligger i sakens natur att skyldighet att lämna information om 

effektiv ränta inte bör föreligga exempelvis när kreditgivare marknadsför 

hela sin utlåningsrörelse utan att marknadsföringen är inriktad på mera 

bestämda krediterbjudanden eller när näringsidkare marknadsför ett helt 

produktsortiment och samtidigt tillkännager att köpare kan erhålla kredit. 

I praktiken torde det inte vålla alltför stora problem att avgöra när mark

nadsföringen skall anses ha fått en sådan mera speciell inriktning på visst 

eller vissa krediterbjudanden att information om effektiva räntan måste 

lämnas enligt nyss angivna regler. Även i denna del bör konsumentverket 

vid behov kunna ta fram riktlinjer. 
Som nyss har fastslagits bör viss information lämnas till konsumenten 

också när de presumtiva parterna har kommit så långt att de kan sägas 

stå i begrepp att träffa avtal om kredit. Syftet med informationen iir här 

främst att konsumenten skall få den ekonomiska innebörden av det tilltänkta 

avtalet klar för sig. Konsumenten bör naturligtvis i samband härmed kunna 

välja att inte ingå ifrågavarande avtal. Informationen måste således liimnas 

innan det föreligger ett för konsumenten bindande avtal. Den bör ges i 

skriftlig form. 

Kommitten har föreslagit att informationen inför avtal om kredit skall 

avse den effektiva räntan samt härutöver en rad olika faktorer. På denna 

punkt har förslaget från en del remissinstansers sida utsatts för kritik som 

i huvudsak går ut på att syftet med informationen skulle kunna motverkas 

genom mängden av. de faktorer om vilka upplysning skall lämnas. Enligt 

min mening finns det utrymme för viss förenkling av de regler som kom

mitten i detta sammanhang har föreslagit. Jag anser det sålunda vara över

flödigt att genom särskilda bestämmelser i lag föreskriva skyldighet att lämna 

upplysning om faktorer som är sk1iligen okomplicerade och som på sådant 

sätt ingår i eller har samband med kreditavtalet att konsumenten måste 

förutsättas få kännedom om dem innan avtalet sluts. Detta torde gälla kon

tantinsatsen, kreditbeloppet, kredittiden och de tidpunkter då delbetalningar 

på skulden skall göras. Enligt min mening kan det inte heller vara erforderligt 

att ge särskilda bestämmelser i lag om upplysningar som kan erhållas genom 
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enkla räkneoperationer med användande av givna faktorer. Jag åsyftar här 
kornmittens förslag att siirskild uppgift skall lämnas om summan av kre
ditbelopp och kreditkostnad (i kommittens förslag betecknad skuldbeloppet) 
samt vid kreditköp om kreditköpspriset (summan av kontantpris och kre

ditkostnad). 
Mot bakgrund av det anförda anser jag att man bör kunna inskränka 

lagens bestämmelser om information inför slutande av kreditavtal till att 
avse samma slags information som skall Wmnas vid annonsering o. d. Det 
betyder att information skall lämnas om den effektiva räntan för kre
diten och att, om kredit liimnas för visst förvärv av vara, tjiinst eller annan 
nyttighet, uppgift också skall liimnas om kreditkostnaden i kronor samt 

om den ifrågavarande nyttighetens kontantpris. 
Under remissbehandlingen har gjorts gällande att man med den infor

mation om kreditkostnad som nu har diskuterats inte tillräckligt beaktar 
den kompikerade beslutssituation som konsumenten kan befinna sig i inför 
valet mellan exempelvis kontantköp och kreditköp eller mellan olika kre
ditformer. Det har påpekats att det för konsumenten är av vikt att ta hänsyn 
till sådana faktorer som förändringar i penningvärdet, de skattemässiga kon
sekvenserna av olika alternativ samt värdet av att genom upptagande av 
kredit kunna bruka en vara eller annan nyttighet tidigare än om konsu
menten skulle ha sparat till ifrågavarande förvärv. 

Jag kan för min del hålla med om att information om kreditkostnad, 
effektiv ränta rn. rn. inte alltid är tillräcklig för att konsumenten skall kunna 
fatta ett rationellt beslut. Denna information ger emellertid konsumenten 
en betydelsefull del av det nödvändiga beslutsunderlaget. Uppenbarligen 
kan det inte komma i fråga att ålägga näringsidkare att vid marknadsföring 
av kredit lämna konsumenten information om inverkan av sådana allmänna 
ekonomiska faktorer som penningvärdeföriindringar eller av sådana till den 
enskildes personliga förhållanden knutna faktorer som de skattemässiga kon
sekvenserna av olika handlingsalternativ. Det utgör en uppgift för den all
männa konsumentupplysningsverksamheten att ge konsumenterna det kun
skapsunderlag som fordras för att på bästa sätt bedöma och utnyttja till
gänglig information. I detta sammanhang har också den kommunala kon
sumcntviigledningen en viktig uppgift att fylla genom upplysning och råd
givning i enskilda fall. Det hör vidare understrykas att det naturligtvis inte 

finns något som hindrar näringsidkare från att som ett led i sin kundservice 
lämna konsument sådan ytterligare information som av olika skäl kan be
dömas som önskvärd, förutsatt att det är fråga om saklig och korrekt in
formation. 

Jag övergår härefter till vissa frågor rörande tillämpningsområdet för och 
den niirmare utformningen av konsumentkreditlagens särskilda bestämmel
ser om informationsplikt. 

Marknadsföringslagen, som enligt vad tidigare har anförts kommer att 
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utgöra grundvalen för dessa bestämmelser, äger tillämpning beträffande 
marknadsföring som företas av näringsidkare. Det är endast mot närings
idkare - samt mot den som är anställd hos näringsidkare eller handlar på 
näringsidkares vägnar - som tvångsåtgärder kan riktas med stöd av mark
nadsföringslagens generalklausul om information. Samma kategorier bör 
omfattas av den föreslagna informationsplikten i konsumentkreditlagen. In
formationsplikten bör alltså gälla endast för näringsidkare som till konsu
ment erbjuder kredit, vilken är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och 
som lämnas eller förmedlas i näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet. 

lnformationsplikten bör å andra sidan omfatta varje sådan näringsidkare. 
Det bör sålunda inte komma i fråga att, som har föreslagits från något 
håll. generellt undanta banker och försäkringsbolag från skyldigheten att 
liinrna information enligt ifrågavarande bestämmelser. Redan nu är banker 
och försäkringsbolag underkastade reglerna i marknadsföringslagen. Härt"1ll 
kommer att ett framträdande syfte med den föreslagna informationspliktcn 
är att konsumenten skall sättas i tillfälle att göra kostnadsjämförelser bl. a. 
mellan olika krediter som är direkt inriktade på köp och fristående krediter 
som lämnas av banker och andra kreditgivare. 

I det nyss berörda förmedlingsfallet bör den förmedlande näringsidkaren 
åläggas att svara för att föreskriven information lämnas. Detta gäller dock 
självfallet endast i den mån han lämnar sin medverkan vid annonsering, 
skyltning och liknande marknadsföring betriiffancte ifrågavarande kredit eller 
vid tillfälle då de presumtiva parterna står i begrepp att sluta avtal om 

kredit. 
Såväl i en reservation och i särskilda yttranden med anledning av kom

mittens förslag som under remissbehandlingen har - främst från näringslivs
och kreditgivarhåll - hävdats att informationsplikten bör begränsas till att 
omfatta krediter som iir inriktade på att finansiera ett visst köp. Man har 
h[irvid utgått från att det främst är i valet mellan olika kreditformer för 
genomförande av ett köp som konsumenten har behov av att jämföra kost
naderna för olika krediter. Från denna utgångspunkt har förordats att check

räkningskrediter och andra fortlöpande krediter i bank samt s. k. notariatlån 

och långfristiga krediter inte skall omfattas av informationsplikten. Till stöd 
för den ifrågasatta begränsningen har vidare anförts svårigheten eller omöj
ligheten alt beträffande fortlöpande krediter och långfristiga krediter på för
hand beräkna den faktiska kreditkostnaden och därmed ange den effektiva 
räntan. Det har vidare påpekats att kostnaderna för åtskilliga krediter ~ir 

beroende av diskontot och av omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt 

en del remissinstanser ter sig information till konsumenten rörande elen 
effektiva räntan föga meningsfull. om den måste bygga på varierande eller 
föränderliga förutsättningar och - när det gäller fortlöpande krediter - på 

fiktiva antaganden rörande konsumentens utnyttjande av krediten. 
På åtskilliga håll anser man att skyldigheten att inför träffande av avtal 
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upplysa om den effektiva räntan för fristående lån bör begränsas till all 
gälla fall då konsumenten särskilt begär sådan information. En alltför om
fattande obligatorisk upplysningsplikt anses medföra onödigt arbete och onö

diga kostnader. 
Enligt min mening är konsumentens behov av vederhäftig och jämförbar 

information rörande kreditkostnader i stort sett lika framträdande och be
aktansvärt vare sig erbjuden kredit är direkt inriktad på förvl-irv av varor 
och andra nyttigheter, typiskt sett utgör ett alternativ till sådan kredit eller 
är av annat slag. Det saknas därför anledning att - utöver vad som följer 
av den i föregående avsnitt berörda avgränsningen av konsumentkredit
lagens tillämpningsområde - begränsa omfattningen av informationsplikten 
med hänsyn till det ändamål för vilket en kredit Ur avsedd att utnyttjas. 
I överensstämmelse med vad kommitten har föreslagit bör informations

plikten alltså omfatta alla krediter som erbjuds till konsument och är avsedda 
huvudsakligen för enskilt bruk. En annan sak är att det kan finnas skäl 
att efterge informationskravet när det rör sig om bagatellartad kredit e. d. 
Denna fråga skall jag strax återkomma till. 

Vid en del kreditformer kan det vara svårt att på förhand beräkna den 
faktiska kreditkostnaden. Detta hindrar emellertid inte att även i dessa fall 
viss information kan och bör lämnas beträffande effektiv ränta och eventuellt 
kreditkostnaden i kronor, låt vara att informationen här måste få en något 
annan innebörd än i de fall då den faktiska kostnaden är helt och hållet 
känd på förhand. Att det dock även på den här punkten kan finnas skäl 
att medge undantag från informationsplikten skall jag beröra i det följande. 

När del gäller kontokrediter, checkräkningskrediter och andra fortlöpande 
krediter är den faktiska kreditkostnaden beroende av det sätt på vilket kre
ditutrymmet i framtiden utnyttjas. Detta hindrar inte att det iir av stor 
betydelse för konsumenten att kunna bilda sig en uppfattning om kost
nadsläget för en kredit av ifrågavarande slag. Detta kan åstadkommas ex
empelvis genom att, som kommitten har föreslagit, näringsidkaren vid an
nonsering, skyltning och liknande marknadsföring samt inför avtal om sådan 
kredit lämnar upplysning om den effektiva räntan vid olika sätt att använda 
kreditutrymmet. Anges ett antal olika, realistiska användningssätt kan kon
sumenten få en för honom värdefull bild av kostnaden för den ifrågavarande 
krediten. Påpekas bör också att det redan i dag förekommer att konto
kortsföretag vid marknadsföring och i kontoavtal lämnar uppgifter om ef
fektiv ränta inom vissa ramar (t. ex. 14-17 procent). Även denna metod 

förtjänar beaktande. Enligt min mening bör det i konsumentkreditlagen 
lämnas öppet enligt vilket tillvägagångssätt effektiv ränta skall redovisas 
när det gäller fortlöpande krediter. Del bör överlåtas åt konsumentverket 
att, på samma sätt som beträffande information vid marknadsföring i övrigt, 
ta fram riktlinjer härvidlag. 
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I åtskilliga fall kan den faktiska kostnaden för en viss kredit inte helt 

och hållet bestämmas på förhand, t. ex. därför att räntesatsen är knuten 
till det vid varje tidpunkt gällande diskontot. Likviil måste det anses vara 
av betydande värde får konsumenten all vid annonsering, skyltning och 
liknande marknadsföring samt inför slutande av avtal om sådan kredit få 

uppgifter om effektiv ränta och eventuellt kreditkostnaden i kronor, även 
om uppgifterna måste lämnas utifrån de förutsiittningar som gäller vid det 
aktuella tillfället. 

I detta sammanhang bör dock, med anledning av vad som har antörts 
i ett par remissyttranden, framhållas att den föreslagna informationsplikten 
självfallet inte kan få den verkan att kreditgivaren skulle vara förhindrad 
att - i mån av befogenhet enligt kreditavtalet - ändra kreditvillkoren. Det 

finns inte heller anledning att ålägga kreditgivare att vid kostnadsändringar 
som sker under den löpande kredittiden på nytt lämna information om 
kreditkostnad eller effektiv ränta. Det huvudsakliga syftet med den hiir 
diskuterade informationsplikten föreligger ju inte liingre niir kreditavtalet 
väl har ingåtts. Enligt min men;ng finns det knappast anledning att anta 
att kreditgivare i nu avsett full skulle vägra att på en konsurrn:nLs särskilda 
begäran lämna uppgifter om den inverkan som en villkorsändring kan ha 
på kostnadshelopp och effektiv riinta. Viktigt är emellertid att informationen 
till konsumenten inför slutande av kreditavtal innehåller tydliga uppgifter 
om de ändringar av kostnadsvillkorcn som kan ifrågakomma. Som hank
inspektionen har framhållit i sitt remissyttrande hiir det också kunna för
utsättas all rurändringar av kreditvillkoren till konsumentens nackdd ska 
endast om de är nödviindigt betingade av omständight:terna. Det får anses 
åligga vederbörande tillsynsmyndighet att ha sin uppmärksamhet riktad på 

hithörande frågor. 
Kreditvillkoren kan ibland vara beroende av omständigheterna i det en

skilda fallet. Kreditkostnaderna kan sålunda variera med hänsyn exempelvis 
till huruvida säkerhet över huvud taget lämnas eller till arten av lämnad 
säkerhet. I sådana fall kan näringsidkaren vid sin marknadsföring behöva 
lämna alternativa uppgifter beträffande effektiv ränta. Här liksom eljest bör 
det ankomma på konsumentverket att ta fram lämpliga riktlinjer för in

formationslämnandet. 
Skyldigheten att inför slutande av kreditavtal lämna information om ef

fektiv ränta, kreditkostnad m. m. bör enligt min mening gälla oavsett om 
konsumenten särskilt begär information eller ej. Visserligen kan naturligtvis 

informationsplikten komma att medföra visst besvär och vissa kostnader 
för näringsidkarsidan. Om informationsplikten inte görs obligatorisk torde 
det emellertid finnas risk för att konsumenten drar sig för att i samband 
med förhandlingar om kredit orsaka motparten olägenhet genom att begära 

den ifrågavarande informationen. 
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Den skriftliga information som enligt det nu framlagda förslaget skall 

lämnas innan kreditavtal sluts skall självfallet alltid ges till konsumen

ten/kredittagaren. Jag finner inte anledning att härutöver föreslå bestäm

melser av innebörd att informationen också måste lämnas till den som i 

egenskap av borgensman eller eljest jämte huvudgäldenären åtar sig be

talningsansvar mot kreditgivaren. Om en sådan person är närvarande när 

informationen lämnas, torde det ligga i sakens natur att också denne får 

del av informationen. I andra fall måste det anses tillfyllest med den möj

lighet som vederbörande har att genom kredittagaren få tillgång till de ifrå

gavarande upplysningarna. Det bör också utan vidare kunna förutsättas att 

kreditgivaren på begäran lämnar borgensmän och liknande den information 

som behövs. 
Kommitten har såvitt gäller kreditköp föreslagit den begränsningen av 

informationsplikten inför slutande av kreditavtal, att denna skulle föreligga 

endast om den ifrågavarande varans kontantpris överstiger ett av regeringen 

bestämt högsta gränsvärde - högst fem procent av basbeloppet enligt lagen 

om allmän försäkring (dvs. i december 1976 drygt 500 kr.) - och om kre

dittiden överstiger en månad eller lämnas obestämd. 

Även jag anser att kravet på information i vissa undantagsfall bör kunna 

efterges. Ett sådant fall är när det rör sig om helt bagatellartad kredit eller 

när kredittiden är mycket kort. Det bör då inte krävas att den tidigare berörda 

informationen lämnas vare sig vid annonsering, skyltning och liknande 

marknadsföring eller inför slutande av kreditavtal. 
Det kan vidare tänkas att det i något enstaka fall eller beträffande viss 

form av kredit uppstår särskilda svårigheter all få fram hanterlig och rätt

visande information om exempelvis den effektiva räntan. Även i en sådan 

situation bör kravet på den ifrågavarande informationen kunna efterges. 

Sammanfattningsvis föreslår jag alltså att i konsumentkreditlagen upptas 

bestämmelser om informationsplikt av följande innehåll. Näringsidkare skall 

vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring beträffande kredit 

samt innan kreditavtal sluts lämna information om den effektiva räntan 

för krediten, om inte särskilda skäl föranleder annat. Är fråga om kredit 

för visst förvärv av vara, tjänst eller annan nyttighet skall även kredit

kostnaden och nyttighetens kontantpris anges. Information som nu har an

getts behöver dock inte lämnas, om krediten är av ringa omfattning eller 

det annars föreligger särskilda skäl. Informationen inför slutande av kre

ditavtal skall alltid lämnas skriftligen. 

Av det tidigare anförda framgår att bestämmelserna avses omfatta alla 

krediter som faller under konsumentkreditlagens tillämpningsområde och 

således även kredit för kontoköp, checkräkningskredit och annan fortlöpande 

kredit. Med hänsyn till den ståndpunkt jag i det föregående har intagit 

när det gäller tänkbara metoder att redovisa effektiv ränta för fortlöpande 
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kredit bör inte, som i kommittens förslag, meddelas några speciella be
stämmelser beträffande denna typ av kredit. 

Den förordade samordningen med marknadsföringslagen bör komma till 
uttryck genom att man i konsumentkreditlagen erinrar om att det i fråga 
om underlåtelse att liimna information som särskilt föreskrivs i konsument
kreditlagen eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsyn
punkt finns bestämmelser i marknadsföringslagen. Härigenom markeras inte 
bara att den i konsurnentkreditlagen föreskrivna informationen vid tillämp
ningen av marknadsföringslagen skall anses ha särskild betydelse från kon
sumentsynpunkt utan också att konsumentkreditlagens bestämmelser här
vidlag inte är uttömmande. 

Samordningen mellan marknadsföringslagen och konsumentkrcditlagcns 
särskilda bestämmelser om informationsplikt innebär bl. a. att dessa be
stämmelser inte kommer att vara direkt sanktionerade i den meningen att 
offentligrättslig påföljd omedelbart kan åläggas näringsidkare som underlåter 

att efterkomma bestämmelserna. Om rättelse inte kan åstadkommas på an
nan väg får ingripande ske med tillämpning av marknadsföringslagens 

sanktionssystem. Näringsidkaren kan alltså åläggas vid vite att fortsättnings
vis lämna föreskriven information. Detta kan ske genom att näringsidkaren 
godkänner ett av KO utfärdat informationsföreläggande, dvs. genom ett 
i princip frivilligt åtagande från näringsidkarens sida, eller tvångsvis genom 
ett av marknadsdomstolen utfärdat informationsåläggande. En ekonomisk 
sanktion kan således utkrävas först om föreläggandet eller åläggandet över
träds, dvs. i praktiken om näringsidkaren upprepar sin underlåtelse. Detta 
kan givetvis framstå som en viss omgång i fall då informationspliktens 
innehåll utan vidare framgår av konsumcntkreditlagens best~immelser. I 
viss omfattning kommer emellertid lagen att lämna öppet hur infor
mationsplikten skall fullgöras. I den mån så är fallet måste givetvis infor
mationspliktens närmare innebörd fastställas innan det kan bli fråga om 
att utkr~iva rättsliga sanktioner. Detta kan ske i samband med vitesåläg

gandet. 
Av vad jag förut har anfört framgår att det kommer att bli en väsentlig 

uppgift för konsumentverket att i olika hänseenden ta fram närmare riktlinjer 
för informationen vid marknadsföring av krediter. Härigenom tillgodoses 
näringsidkarnas behov av vägledning vid -fullgörandet av informationsplik
ten. Som tidigare har nämnts bör arbetet med att ta fram riktlinjer bedrivas 
enligt det mönster som har utbildats vid tillämpningen av marknadsfö

ringslagstiftningen, dvs. i första hand under samråd och samarbete med 
näringsidkarsidan. Vid behov bör emellertid verket också kunna ensidigt 
utfärda riktlinjer. Dessa bör emellertid inte ges annan rlittslig karaktär än 

sådana riktlinjer som i övrigt utfärdas vid tillämpningen av marknadsfö
ringslagen. Vid prövning av fråga om underlåtelse att lämna föreskriven 
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information vid marknadsföring av konsumentkredit har marknadsdom

stolen sålunda visserligen att ta hänsyn till utfärdade riktlinjer men dom

stolen kan samtidigt i det aktuella fallet jämka dessa inom ramen för de 

föreslagna lagbestämmelserna. 

Under remissbehandlingen har ifrågasatts om inte skyldigheten att inför 

slutande av kreditavtal lämna information om effektiv ränta och kredit

kostnad m. m. bör förenas även med viss civilrättslig sanktion. Konsumen

ten skulle exempelvis inte vara bunden av ett kreditavtal med mindre han 

innan avtalet ingåtts har kvitterat mottagandet av en handling som innehåller 

den föreskrivna informationen. 

Jag är inte beredd att föreslå införande av någon särskild civilrättslig sank

tion i detta sammanhang. Den information om effektiv ränta och kredit

kostnad i kronor m. m. som enligt de här föreslagna bestämmelserna skall 

lämnas innan kreditavtal sluts har visserligen stor betydelse från konsu

mentsynpunkt. Det skulle emellertid föra alltför långt att generellt förena 

informationsplikten med en så ingripande påföljd som att kreditavtalet inte 

skulle ha bindande verkan mot konsumenten, och någon annan civilrättslig 

påföljd torde inte komma i fråga i detta sammanhang. 

I anslutning härtill bör dock framhållas att underlåtelse att lämna in

formation rörande kreditvillkor eller vilseledande information i vissa grövre 

fall givetvis kan medföra att ett kreditavtal kan angripas med stöd av redan 

gällande avtalsrättsliga regler. Uppsåtligt vilseledande framställning vid 

marknadsföring kan också leda till straff enligt 6 ~ marknadsföringslagen. 

Vidare kan påpekas att det vid kreditköp med återtaganderätt faktiskt kom

mer att föreligga en upplysningsplikt som är sanktionerad även på annat 

sätt än genom marknadsföringslagens påföljdssystem. Jag avser nämligen 

att i det följande föreslå att det för handräckning för återtagande skall krävas 

att kreditgivaren kan förete en av parterna underskriven handling som in

nehåller uppgifter beträffande kreditkostnad, kreditbelopp, kontantpris och 

kreditköpspris m. m. 

Jag vill i detta sammanhang slutligen nämna att KO i sitt remissvar 

har ifrågasatt om inte kreditgivaren i avtal om kredit för kontoköp utöver 

den tidigare berörda informationsskyldigheten även bör åläggas viss upp

lysningsplikt beträffande den kreditkostnad som faktiskt uppkommer under 

avtalstiden. Kreditgivaren skulle exempelvis kunna åläggas att lämna uppgift 

om effektiva räntan på ianspråktagen kredit när saldobesked utfärdas eller 

skriftligt krav framställs på grund av debitering av kontot. 

För min del är jag inte beredd att nu föreslå en upplysningsplikt av det 

ifrågasatta innehållet. Frågan synes böra övervägas i samband med att man 

tar upp även andra spörsmål beträffande kontokortsföretagens redovisning 

till konsumenterna av kontobalanser och kreditkostnader samt utformning

en i övrigt av exempelvis saldobesked Ufr betänkandet s. 133 och 141 f). 

Hithörande frågor torde i första hand komma att aktualiseras i konsument-

7 Rik5dagen 1976177. I samt. Nr 123 
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verkets verksamhet när det gäller att ta fram riktlinjer för marknadsföringen 
av krediter samt inom ramen för verkets och KO:s allm[inna granskning 
;1v avtalsvillkor. 

5.4 Kontantinsats vid kreditköp 

Det finns f. n. inte någon generellt gällande författningsreglering beträf

fande kontantinsats (begränsning av kreditbeloppet) vid kreditköp. För bil
handeln gäller dock vissa särskilda bestämmelser som innebär bl. a. krav 

på kontantinstans motsvarande minst 40 procent av vederlaget för försåld 
bil. Reglerna, som grundas på lagen< 1975:90) med bemyndigande att med

dela föreskrifter om betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av hilar, 

återfinns i förordningen (1959:575) med föreskrifter om vissa betalnings
villkor vid yrkesmässig försäljning av bilar (omtryckt 1976:63) samt i en 

därtill anslutande överenskommelse mellan kommerskollegium och Mo

torbranschens riksförbund <MRF), den s. k. avbetalningsöverenskommelscn. 

En redogörelse fcir reglerna har lämnats i avsnitt 2.2.8. 
Kommitten föreslår att man i den nya lagen tar in regler om krav på 

kontantinsats motsvarande minst 25 procent av varans kontantpris. Kon
tantinsatskravet skall enligt forslaget gälla under förutsättning att varans 
kontantpris överstiger ett av regeringen fastställt gränsvärde och att parterna 
överenskommer om längre kredittid än en månad, räknat från utgången 

av den månad niir kreditbeloppet tas i anspråk, eller lämnar kredittiden 

obestiimd. Gränsvärdet skall fastställas efter förslag av tillsynsmyndigheten 
enligt lagen och får enligt kommittens förslag inte sättas högre iin fem 

procent av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring <dvs. 
i december 1976 drygt 500 kr.). Om de angivna förutsättningarna föreligger 
far sålunda kreditgivaren inte medge högre kreditbelopp än 75 procent av 

varans kontantpris. 
Kommitten föreslår vidare vissa regler som är avsedda att förhindra att 

kontantinsatskravet kringgås genom att vad som i realiteten utgör ett kre

ditköp delas upp på flera köp eller genom att en bestämd kortare kredittid 
fdrlängs i efterhand. 

Enligt förslaget får regeringen, när siirskilda förhållanden påkallar det, 

beträffande viss vara meddela föreskrifter om kontantinsats som avviker 

från de föreslagna reglerna. Bestämmelserna om kontantinsats föreslås straff

sanktionerade. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dem 

skall enligt förslaget dömas till böter. 
En reservant i kommitten ställer sig negativ till ett lagfäst krav på kon

tantinsats av viss minsta storlek vid kreditköp. Om ett kontantinsatskrav 

skall införas anser reservanten att insatsens storlek bör sättas betydligt lägre 

än vad kommitten har föreslagit och inte högre än 15 procent. Aven vid 

en sådan lägsta kontantinsatsnivå menar reservanten att man bör överviiga 
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möjligheterna att medge lägre kontantinsats vid kreditförsäljning av böcker, 

särskilt uppslagsverk. Enligt reservanten talar vidare starka skäl för att i 

första hand helt undanta kontokrediterna från ett kontantinsatskrav. I vart 

fall bör kontantinsatskravet vid kontokrediter utformas så att ett belopp 

motsvarande den lagstadgade kontantinsatsen får föras upp på nästkom

mande kontoutdrag för full betalning tillsammans med sedvanlig månads

amortering. Reservanten anser vidare att gränsvärdet för kontantinsatskravet 

bör fastställas direkt i lag och bestämmas till minst lO procent av basbeloppet 

enligt lagen om allmän försäkring (dvs. i december 1976 drygt I 000 kr.). 

men med möjlighet för regeringen att även i detta hänseende meddela av

vikande föreskrifter när särskilda skäl påkallar det. I andra hand menar 

reservanten att regeringen bör ha fria händer att besluta om gränsvärdets 

storlek. 

En annan reservant anser att kontantinsatsens nivå bör sättas till 20 procent 

av kontantpriset. Denna reservant delar majoritetens uppfattning att ett kon

tantinsatskrav bör gälla även vid köp med kontokort men anser i likhet 

med den tidigare nämnde reservanten att kontantinsatsen härvid bör få 

tas ut i efterhand, vid nästkommande amorteringstillfälle. 

Kommittens förslag om krav på viss minsta kontantinsats vid kreditköp 

har fått ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Enighet råder 

visserligen om att det är av värde för såväl konsumenterna som närings

idkarna att en inte alltför obetydlig kontantinsats normalt tas ut. Däremot 

framförs olika uppfattningar i frågorna huruvida ett krav på kontantinsats 

bör tas upp i lag och, om så skulle ske, hur lagreglerna närmare bör utformas. 

En majoritet av remissinstanserna ställer sig negativ till lagstiftning om 

viss minsta kontantinsats. Här återfinns framför allt näringslivsrepresen

tanter men även en del andra remissinstanser, bland dem vissa företrädare 
för konsumentintressena. Särskilt skall här nämnas konsumentverket, som 

dock anser att ett genomförande av kommittens förslag rörande kontant

insats och begränsning av kredittiden skulle kunna vara av värde såvitt 
gäller hemförsäljningsområdet. Som skäl mot att ha generella lagregler om 

minsta kontantinsats anförs att sådana regler kan försvåra och i viss ut

sträckning omöjliggöra en anpassning av kontantinsatsen till företagens och 

konsumenternas särskilda förutsättningar och varornas beskaffenhet. Be

hovet av att kunna variera kontantinsatsen framhålls också av flera re

missinstanser som i och för sig godtar tanken på lagstiftning om krav på 

kontantinsats. 

När det gäller den närmare utformningen av eventuella lagregler om kon

tant insats råder delade meningar bl. a. beträffande tillämpningen av ett kon

tantinsatskrav på låneköp och kontoköp. Vidare förekommer skilda upp

fattningar rörande den lämpliga kontantinsatsnivån. 

En del remissinstanser har kritiska synpunkter på förslaget att straffsank

tionera bestämmelser om kontantinsats. I det sammanhanget påpekas bl. a. 
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att en straffrättslig reglering försvårar önskvärd nyansering av bestämmel

serna. Vidare antyder några remissinstanser att bötesstraff måhända inte 

är ett tillräckligt verksamt medel för att motverka att kontantinsatskravct 

åsidosätts. Vissa förslag framförs om att straffpåföljden skall ersättas eller 

kompletteras med påföljder av civilrättslig natur. Härvid skulle man ex

empelvis kunna föreskriva att kreditgivaren inte tar utkräva större del av 

medgivet kreditbelopp än som motsvarar 75 procent av varans kontantpris. 

I åtskilliga remissyttranden diskuteras möjligheterna att åstadkomma en 

tillräckligt effektiv kontroll av att ett lagstadgat kontantinsatskrav inte åsi

dosätts. Många remissinstanser, inte minst inom näringslivet, menar att 

en sådan kontroll skulle kräva mycket betydande resurser. Det påpekas 

också att bristande kontroll över efterlevnaden av kontantinsatskravet kan. 

medföra en snedvridning av konkurrensläget till mindre nogräknade säljares 

förmån. 

För min del vill jag först understryka att om man vill förebygga oöverlagda 

eller ofördelaktiga kreditköp, så är givetvis en klargörande information om 

villkoren för köpet av den största betydelse. Den allmänna konsument

upplysningsverksamheten torde ha gjort allt fler människor köpmedvetna 

och ökat deras möjligheter att rätt bedöma värdet av olika försäljnings

argument. Den i det föregående ·avsnittet föreslagna informationsplikten 

vid marknadsföring av krediter utgör ytterligare ett steg i denna riktning. 

Även om man tar till stånd en fyllig konsumentinformation torde det 

inte kunna undvikas att konsumenter i en del fall - om det inte fordras 

någon nämnvärd ekonomisk uppoffring i köpögonblicket - ingår avtal om 

köp på kredit som de annars inte skulle ha gett sig in på och som sedermera 

visar sig alltför betungande eller på annat sätt ofördelaktiga. Av kommittens 

material framgår också att kontantinsatsen vid "havererade" avbetalnings

köp har varit lägre än den genomsnittliga. Det bör framhållas att det inga

lunda behöver bero på bristande erfarenhet e. d. att en konsument faller 

till föga för ett erbjudande om köp på kredit som fordrar ingen eller endast 

obetydlig kontantinsats. Särskilt vid mera påträngande försäljningsformer 

ökar svårigheten att stå emot ett erbjudande, när inte kravet på kontantinsats 

utgör ett avhållande moment. 

Redan det nu anförda innebär enligt min mening att det är av vikt från 

allmän konsumentskyddssynpunkt att en inte alltför obetydlig kontantinsats 

tas ut vid köp på kredit. Ett krav på rimlig kontantinsats har emellertid 
inte bara den verkan att oöverlagda eller oönskade köp kan motverkas. 

När kreditbeloppet begränsas kan också hela kreditförhållandet i regel av

slutas inom kortare tid och till lägre kostnad för konsumenten. Härigenom 

bibehåller konsumenten i större utsträckning sin framtida valfrihet på mark

naden. Hans ekonomiska planering underlättas och oförutsedda händelser 

kan mötas lättare. En inte alltför ringa kontantinsats bidrar också till att 

varans värde vid varje tid bättre svarar mot den återstående skulden enligt 

kreditavtalet. 
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Att det också för den seriöse säljaren/kreditgivaren innebär fördelar att 

en inte alltför obetydlig kontantinsats tas ut vid kreditförsäljning behöver 

knappast påpekas. 

Av kommittens betänkande framgår att näringsidkare i dag vanligen tar 

ut kontantinsatser som ligger kring det procenttal som kommitten har fö

reslagit. Det förekommer emellertid i viss utsträckning att varor säljs på 

kredit utan någon kontantinsats alls eller med en kontantinsats som är alltför 

låg för att den skall kunna motverka oöverlagda eller oönskade köp. En 

sädan praxis kan i en del fall vara betingad av de .särskilda förhållandena 

vid en speciell kreditform. Sålunda kan det t. ex. anses ligga i själva iden 

med kontokortssystemen att kontohavaren inte skall vara beroende av att 

ständigt ha kontanter tillgängliga. 

När det sedan gäller rena avbetalningsköp finns det branscher där man 

av hävd har tillämpat förhållandevis låga kontantinsatser. Ursprungligen 

k<m detta åtminstone i viss mån ha förestavats av intresset att över huvud 

taget kunna föra ut produkter till ekonomiskt svagare konsumenter. I och 

med att det efter hand har skett en allmän förbättring i konsumenternas 

ekonomiska standard har emellertid detta skäl förlorat sin bärkraft. I stället 

torde underlåtenhet att kräva en rimlig kontantinsats i en del fall användas 

uteslutande som ett marknadsförings- och konkurrensmedel på bekostnad 

av konsumenternas och mer ansvarskännande näringsidkares intressen. 
När det gäller möjligheterna att få till stånd en bättre praxis beträffande 

uttagande av kontantinsats får det förutsättas att en viss sjiilvsanering äger 

rum på näringsidkarsidan. Emellertid kan man enligt min mening inte helt 
och hållet lita till frivilliga åtgärder. Det är också tveksamt om myndigheterna 

på konsumentskyddsområdet med hjälp av redan gällande lagstiftning kan 

få fram tillfredsställande resultat. 

På grund av det anförda ansluter jag mig i princip till kommittens upp

fattning att man i en konsumentkreditlag bör ställa upp ett krav på kon

tantinsats vid kreditförsäljning till konsumenter. Som jag har förutskickat 
redan i det inledande avsnittet bör emellertid reglerna om kontantinsats 

ges en något annan utformning än enligt kommittens förslag. 

Kommitten har för sin del ansett att regler om krav på kontantinsats 

(begränsning av kreditbeloppet) bör gälla vid alla former av kreditköp. Detta 

innebär att kontantinsats skulle krävas inte bara vid köp av vara, vid vilket 

säljaren lämnar köparen anstånd med någon del av betalningen, utan också 

vid köp där någon del av betalningen erläggs med belopp som köparen 

får låna av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse 

mellan denne och säljaren. Kontantinsatskravet skulle sålunda gälla även 

vid olika former av kontoköp och låneköp. För att från kontantinsatskravet 

föra bort mera bagatellartade kreditköp och köp som formellt faller under 

detta begrepp men diir kreditsyftet inte är särskilt framsträdande har kom

mitten föreslagit vissa begränsningar som knutits till varans kontantpris 
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och till kredittiden. Reglerna härom har emellertid fått byggas ut med vissa 

bestämmelser som iir avsedda att förhindra kringgåenden med hjälp av be

gränsningsrcglerna. Slutligen har kommitten föreslagit att regeringen, om 

det påkallas av särskilda förhållanden, får möjlighet att meddela avvikande 

föreskrifter om kontantinsats beträffande viss vara. 

För min del anser jag liksom flera remissinstanser att kommitteförslaget 

i de återgivna delarna är alltför stelt och onyanserat. Det innefattar också 

en enligt min mening onödigt komplicerad reglering, som även av den 

enskilde konsumenten kan upplevas som alltför krånglig. Den grundläg

gande målsättningen med att införa regler om viss minsta kontantinsats 

bör vara att förstärka och genomdriva ett inom stora delar av marknaden 

redan existerande synsätt på vad som kan anses utgöra god sed vid kre

ditförsäljning till konsumenterna. Vidare bör syftet vara att i konsument

skyddets intresse åstadkomma en uppstramning av den praxis i fråga om 

kontant insats som av olika anledningar tillämpas inom vissa områden. Detta 

fordrar inte ett regelsystem som mer eller mindre likriktar hela konsument

kreditmarknaden. Hänsyn måste tas till att man här rör sig på ett vidsträckt 

område som innefattar många skilda branscher, ett flertal olika kreditformer. 

som i sin tur kan förändras och utökas med nya, samt en nära nog oöver

skådlig mängd varor av olika karaktär och i skilda prisklasser. Reglerna 

om kontantinsats måste därför göras mera flexibla. 
Med det nu sagda har jag redan antytt att jag inte kan biträda kommittens 

förslag att införa straff sanktionerade lagregler om ett krav på kontantinsats. 

Den från flera synpunkter lämpligaste lösningen när det gäller lagregle

ringen av ett kontantinsatskrav iir enligt min mening att även i detta hän

seende anknyta till marknadsföringslagens regelsystem för upprätthållande 

av god sed på marknaden. Kreditförsäljning som sker i strid med kon

sumentkreditlagens regler om kontantinsats bör generellt anses som otill

börlig marknadsföring i den mening som avses i 2 ~ marknadsföringslagen. 

Härigenom kan kravet på kontantinsats. i likhet med den tidigare föreslagna 

informationsplikten vid marknadsföring av kredit, föras in under det mark

nadsrättsliga kontroll- och sanktionssystemet. 

Den nu diskuterade lösningen har flera fördelar. Inte minst väsentligt 

är att också frågor rörande kontantinsatskravet kommer att hanteras inom 

ramen av ett för marknadens parter väl känt och allmänt godtaget re

gelsystem, där de riittstillämpande myndigheterna har siirskilda förutsätt

ningar att mot varandra väga de var för sig berättigade konsument- och 

näringsidkarintressena. Systemet ger näringslivets representanter möjlighet 

till inflytande när det gäller den mera praktiska utformningen och tillämp

ningen av kontantinsatskravet. Samtidigt kan konsumentmyndigheterna 

med hjälp av vitesföreläggande tvinga fram den praxis som är önskvärd, 

om rättelse inte kan nås på annat sätt. 

När det giiller tilliimpningsområdet för ett lagstadgat krav på kontantinsats 
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har kommitten, som tidigare niimnts, ansett att det bör omfatta alla former 

av kreditköp. Vad särskilt beträffar kontoköp och låneköp anser kommitten 

visserligen att de f. n. inte är förbundna med mera påtagliga olägenheter 

för konsumenterna och att de i dagens läge representerar relativt fördelaktiga 

alternativ till avbetalningsköp. Om någon kreditköpsform undantas från reg

lerna om kontantinsats skulle detta emellertid enligt kommitten sannolikt 

leda till en överströmning mot det oreglerade området, varigenom reglernas 

skyddssyfte kunde förfelas. 

I denna del har kommitteförslaget under remissbehandlingcn utsatts för 

hård kritik från många håll. Ett stort antal remissinstanser anser att kontoköp 

bör undantas från ett krav på viss minsta kontantinsats. Åtskilliga instanser 

ifrågasätter också undantag för låneköpen. Till stöd härför anförs bl. a. att 

kontoköpen och låneköpen är förhållandevis fördelaktiga från konsument

syripunkt. Den av kommitten berörda överströmningseffekten bör följakt

ligen snarast betraktas som önskvärd. Det helt övervägande antalet remiss

instanser kritiserar även av andra skäl tanken på ett kontantinsatskrav vid 

sådana kontoköp som sker inom ramen för existerande kontokortssystem. 

Kritiken går i huvudsak ut på att kravet på kontantinsats i köpögonblicket 

är helt främmande för iden med kontokortssystemen och att olika praktiska 

problem skulle uppstå. En sådan ordning anses också kunna försvåra de 

svenska kontokortssystemens deltagande i internationellt samarbete på om

rådet. Om de kontoköp som sker inom ramen för existerande kontokorts

system skulle underkastas ett kontantinsatskrav anser de allra flesta re

missinstanserna att detta i vart fall bör utformas på det sättet att en summa 

motsvarande kontantinsatsen för varje köp får föras upp på nästkommande 

saldobesked för att betalas jämte den sedvanliga avbetalningen på konto

skulden. 

För egen del vill jag först slå fast att kontantinsatskravet bör omfatta 

alla kreditköp vid vilka säljaren lämnar köparen anstånd med betalningen, 

alltså bl. a. sedvanliga avbetalningsköp och andra delbetalningsköp där säl

jaren är i vart fall ursprunglig kreditgivare. Annat har inte heller ifrågasatts 

under remissbehandlingen. 

När det härefter gäller frågan huruvida bestämmelser om kontantinsats 

bör omfatta även låneköp och kontoköp torde visserligen, som kommitten 

och flera remissinstanser har framhållit, de krediter av denna typ som f. n. 

förekommer vara relativt fördelaktiga för konsumenterna i olika hänseenden. 

Bl. a. torde kreditkostnaderna i allmänhet vara förhållandevis låga. Det kan 

emellertid inte utan vidare förutsättas att förhållandena på denna punkt 

förblir oförändrade. I låneköpens och kontoköpens konstruktion ligger så

lunda inte någon garanti får att de skulle vara särskilt fördelaktiga för kon

sumenten. Det bör därför inte komma i fråga att på den nu antydda grunden 

undanta dessa kreditköpsformer från ett krav på kontantinsats. 

Beträffande sådana kontoköp, som sker inom ramen för den typ av kon-
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tokortssystem som i dag har stor utbredning på marknaden, finns det emel

lertid andra skäl som talar mot ett krav på kontantinsats i köpögonblicket. 

Jag kan härvidlag i huvudsak ansluta mig till den tidigare berörda remiss

kritiken. Den nuvarande ordningen kan på flera sätt vara praktisk för kon

sumenten och bör därför inte kompliceras i vidare mån än konsument

skyddsintresset från andra synpunkter verkligen påkallar. 

Enligt min mening finns det också flera skäl som talar mot att beträffande 

nuvarande typer av kontoköp tillämpa ett system med efterföljande kon

tantinsats. Bl. a. skulle det härigenom kunna uppkomma en ej önskvärd 

ryckighet i fråga om storleken av det belopp som kontohavaren har att 

betala vid varje amortering på kontoskulden. 

Vad jag nu har sagt innebär emellertid inte att det skulle vara omöjligt 

att tillämpa ett krav på kontantinsats vid nuvarande typer av kontoköp. 

Som jag nyss har antytt är det heller inte uteslutet att kontokortssystemen 

förändras på ett sätt som är till nackdel för konsumenterna och som gör 

det befogat att ställa upp krav på kontantinsats. Vidare bör beaktas att det 

under begreppet kontoköp ryms även andra kreditköpssystem än den nu 

vanliga typen av kontokortssystem. Enligt min mening bör kontoköpen 

därför inte generellt undantas från kontantinsatskravet. Däremot bör be

stämmelserna om kontantinsats ges en sådan utformning att de medger 

undantag från kontantinsatskravet. 

Konsumentkreditlagens regler om kontantinsats bör enligt min mening 

inledas med en allmän bestämmelse om att kontantinsats skall tas ut i 

enlighet med god sed på marknaden. Härmed markeras att ett huvudsyfte 

med lagstiftningen är att förstärka och genomdriva ett synsätt som redan 

nu finns inom stora delar av den seriösa handeln. Självfallet måste emellertid 

synen på vad som är god sed kunna undergå förändringar. Jag har också 

i det f~regående framhållit att det på vissa områden bör ske en uppstramning 

av den praxis som f. n. tillämpas när det gäller att ta ut kontantinsats. 

Som jag strax skall återkomma till börden inledande regeln om iakttagande 

av god sed på markanden kompletteras med en bestiimmelse om den minsta 

kontantinsats som normalt skall tas ut. I övrigt får innebörden av begreppet 

god sed preciseras inom ramen får det näringsrättsliga systemet. Det bör 

alltså ankomma på konsumentverket att genom förhandlingar och över

enskommelser med näringsidkarsidan få till stånd riktlinjer i fråga om vilken 

kontantinsats som skall tas ut. I och med att näringsidkarsidan ges möjlighet 

till inflytande torde det enligt min mening skapas goda förutsättningar för 

att få fram smidiga och väl avpassade regler. På det sättet ökar också möj

ligheterna att få till stånd en god efterlevnad av reglerna. Jag vill emellertid 

betona att näringsidkarsidan inte kan få ett avgörande inflytande på vilken 

kontantinsatspraxis som skall tillämpas. Gt:'11om att man i lagtexten väljer 

uttrycket "god sed på marknaden" i stället för uttrycket "god affärssed" 

markeras också att det inte i första hand är fråga om att följa de värderingar 
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som kan ha utbildats i näringslivskretsar. Självfallet har konsumentverket 

möjlighet att, liksom i andra sammanhang som berörs av marknadsfö

ringslagen, ensidigt utfärda riktlinjer rörande kontantinsats vid kreditköp. 

I sista hand blir det marknadsdomstolens uppgift att, under hänsynstagande 

till lagstiftningens syfte och med beaktande av utfärdade riktlinjer,' avgöra 

vad som på det berörda området skall anses utgöra god sed på marknaden. 

Den nu förordade regeln ger utrymme för en anpassning av kravet på 

kontantinsats till de speciella förhållanden som kan gälla för viss vara, 

bransch eller kreditform. Bestämmelsen innebär också att man i vissa fall 

helt kan efterge kravet på kontantinsats. Det kan t. ex. vid en viss kre

ditköpsform finnas starka skäl från såväl konsument- som näringsidkar

synpunkt som talar mot att kontantinsats tas ut. Som framgår av vad jag 

tidigare har anfört bör sålunda kontokortssystemen åtminstone tills vidare 

hållas utanför ett krav på kontantinsats När det gäller låneköp finns det 

däremot inte någon särskild anledning att göra avkall på principen att kon

tantinsats skall tas ut. Det kan vidare föreligga anledning att från kon

tantinsatskravet undanta sådana fortlöpande leveranser på kredit som är van

liga t. ex. när det gäller eldningsoljor. Möjlighet bör också finnas att efterge 

kravet på kontantinsats vid köp som avser varor med förhållandevis lågt 

pris eller där kredittiden är kort. I det sistnämnda hänseendet kan som 

exempel nämnas sådana vanliga fall där betalningen för en vara skall erläggas 

inom 30 dagar. 
Av såväl principiella som praktiska skäl bör, som jag tidigare har nämnt, 

den nyss förordade allmänna bestämmelsen om iakttagande av god sed 

följas av en regel om den lägsta kontantinsatsnivå som normalt skall gälla 

i fall då god sed på marknaden fordrar att kontantinsats över huvud taget 

tas ut. 
Kommittens förslag innebär som tidigare niimnts att kontant insatsen nor

malt skall utgöra 25 procent av varans kontantpris. Såväl i reservationer 

och siirskilda yttranden med unledning av förslaget som under remissbe

handlingen har dock skilda meningar framkommit när det gäller frågan 

om lämplig kontantinsatsnivå. Flertalet remissinstanser. bl. a. representanter 

för näringslivet men även företrädare för konsumentintressena, har uttryckt 

farhågor för att kommittens förslag skulle kunna leda till svårigheter särskilt 

för resurssvaga konsumenter. Åtskilliga remissinstanser har emellertid i prin

cip godtagit kommittens förslag. Bland dessa återfinns LO och TCO, vilka 

dock har antytt att kontantinsatsnivån möjligen kan sättas något lägre än 

kommitten har föreslagit. Framför allt från näringslivets sida har vidare 

befarats att kommittens förslag skulle kunna leda till allvarliga störningar 

för olika företag i form av efterfrågeminskning, särskilt inom de sektorer 

av kreditköpsmarknaden där man f. n. tillämpar relativt låga kontant insatser. 

Frän närings\ivshäll anser man att kontantinsatsnivän inte bör sättas högre 

än 10-15 procent av varans kontantpris. 
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För min del anser jag att en kontantinsats på 20 procent av varans kon
tantpris normalt får anses lämplig när det gäller att tillgodose intresset av 
att motverka oöverlagda och oförmånliga köp. Med hänsyn till nu rådande 
kontantinsatspraxis och mot bakgrund av remissutfallet, siirskilt de stora 

löntagarorganisationernas ställningstaganden, kan man utgå från att en kon
tantinsats av denna storlek normalt inte skall vålla onödiga svårigheter för 
konsumenterna. Därmed bör det heller inte uppkomma några större efter
frågeminskningar för företagen. Jag föreslår alltså att den lägsta kontantinsats 
som normalt bör tas ut skall motsvara 20 procent av varans kontantpris. 

Som framgår av vad kornmitten och åtskilliga rernissinstanser har anfört 
innebär även denna nivå en inte obetydlig höjning i förhållande till den 
praxis som inom vissa branscher eller beträffande vissa varor f. n. till;impas 
även av seriösa näringsidkare. Här miirks siirskilt handeln med vissa hus
hållsapparateroch böcker, vilka i väsentlig utsträckning marknadsförs genom 

hemförsäljning, samt handeln med musikinstrument. Jag har redan inled
ningsvis framhållit att det i hithörande fall kan finnas skiil att höja kon
tantinsatsbeloppen. Just vid hemförsäljning kan det, som iiven har påpekats 
av nera remissinstanser, vara särskilt angeliiget med ett krav på inte alltför 
obetydlig kontantinsats. Det skall emellertid inte förnekas att en plötslig 
höjning av kontantinsatsnivån i en del av de berörda fallen skulle kunna 
leda till allvarliga störningar för företagen. Det är bl. a. detta förhållande 
som ligger bakom kommittens förslag att regeringen betriitfande viss vara 
skulle ta meddela avvikande föreskrifter om kontantinsats. För min del 
anser jag det onödigt att fordra särskilda regeringsbeslut för att hänsyn skall 
kunna tas till de speciella förhållandena inom vissa branscher eller beträf
fande vissa varor. Jag föreslår därför att det i lagen uttryckligen sägs att 
20-procentsnivån skall kunna underskridas. om siirskilda förhållanden för
anleder det. 

Av det nyss anförda framgår att med "siirskilda förhållanden" bör avses 
bl. a. sådana omställningssvårigheter som kan uppstå inom vissa branscher, 
där man f. n. i betydande omfattning säljer varor på kredit med en liigre 
kontantinsats än 20 procent. Till stor del blir det alltså t'råga om temporära 
f6rhållanden. som inte bör kunna åberopas annat iin under en övergångs

period sedan bestämmelserna trätt i kraft. Med hiinsyn till att det hiir rör 
sig om en måttlig lägsta kontantinsatsnivå synes övergångsperioden knappast 
behöva uppgå till mer än ett eller ett par år. Denna tid torde kunna utnyttjas 

för en stegvis höjning av kontantinsatserna till tjugoproccntsnivån. 
I vissa fall bör emellertid särskilda förhållanden kunna åberopas för att 

även på längre sikt tillämpa liigre kontantinsatser än 20 procent av varans 
kontantpris. Det kan t. ex. finnas skäl att ha en lägre kontantinsatsnivå 
beträffande mycket dyrbara och värdebeständiga varor, diir behovet av att 
genom krav på viss minsta kontantinsats motverka oöverlagda köp ~ir föga 
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framträdande och i vart fall kan tillgodoses genom en procentuellt lägre 

kontantinsats. 

Såväl i en reservation och i särskilda yttranden med anledning av kom

mittens förslag som i remissyttranden från friimst näringslivets sida har 

förordats en särbehandling av böcker när det giiller kravet på kontantinsats. 

Till stöd härför har åberopats kulturpolitiska aspekter samt hänsyn till tryck

frihetsförordningens (TF) bestämmelser om rätt att sprida tryckta skrifter. 

I det senare hlinsecndet är av intresse dels bestämmelsen i 6 kap. I ~ TF 

om rätt för varje svenskt rättssubjekt att saluhålla eller på annat sätt sprida 

tryckta skrifter, dels bestämmelsen i I kap. 2 ~ andra stycket TF enligt 

vilken det är i princip förbjudet för myndighet eller annat allmänt organ 

att på grund av tryckt skrifts innehåll hindra bl. a. spridning av skriften 

bland allmänheten. 

Det torde inte finnas anledning befara att ett krav på 20 procents kon

tantinsats vid kreditforsäljning av böcker och andra tryckta skrifter kommer 

att verka väsentligt hämmande på försäljningen av sådana skrifter. Redan 

på grund härav anser jag det vara uteslutet att det av konsumentskydds

intressen fdrestavade kontantinsatskravet skulle kunna stå i strid med de 

nyss berörda tryckfrihetsrättliga grundsatserna. Inte heller anser jag att kul

turpolitiska hlinsyn ger anledning att särbehandla böcker och andra tryckta 

skrifter niir det gäller kontant insatskravet. Mot bakgrund av främst bestäm

melsen i I kap. 2 ~ andra stycket TF vill jag emellertid understryka att 

kravet på kontantinsats bör på ett likformigt sätt riktas mot kreditförsäljning 

av alla tryckta skrifter utan avseende på deras innehåll. Detta bör iakttas 

bl. a. i den mån det blir aktuellt att, till undvikande av omställningssvå

righeter inom branschen, under någon tid efter lagens ikraftträdande tillämpa 

en lägre kontantinsats än 20 procent beträffande böcker och andra tryckta 

skrifter. 
Av kontantinsatskravets anknytning till marknadsföringslagens bestiim

melser om otillbörlig marknadsföring följer att myndigheterna på konsu

n1entskyddsområdet, i sista hand marknadsdomstolen, får ett avgörande 

inflytande iivcn när det gäller frågan vad som skall anses utgöra sådana 

särskilda förhållanden som föranleder att kontantinsatsen får slittas lägre 

än 20 procent av varans kontantpris. För att tillgodose näringsidkarnas behov 

av förutsebarhet bör konsumentverket även på denna punkt, efter de för

handlingar som behövs, utfärda riktlinjer. Om möjligt bör därvid anges 

den lägre kontantinsatsnivå som i olika fall bör kunna tillämpas i stället 

för den i lagen föreskrivna normalnivån. 

Sammanfattningsvis föreslår jag alltså att i konsumentkreditlagen tas in 

dels en huvudregel om att kontantinsats skall tas ut vid kreditköp i enlighet 

med god sed på marknaden, dels en bestämmelse om att kontantinsatsen 

skall motsvara minst 20 procent av varans kontantpris, om inte särskilda 

förhållanden föranleder annat. Därutöver bör tas in en kompletterande fö-
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reskrift att som kontantinsats inte skall anses betalning med medel som 

köparen får låna av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av över

enskommelse mellan denne och säljaren. Underlåter näringsidkare att iaktta 

de återgivna bestämmelserna skall det betraktas som otillbörlig marknads

föring. 

En fråga som under remissbehandlingen har gett anledning till åtskillig 

kritik mot kommittens förslag rörande kontantinsats är kontrollaspekten. 

Från åtskilliga håll har gjorts gällande att kontrollen av att lagregler be

träffande kontantinsats efterlevs skulle kräva mycket betydande resurser. 

bl. a. för att inte mindre seriösa näringsidkare skall få ett försteg i förhållande 

till lojala företagare. 

De problem som det här kan bli fråga om har enligt min mening getts 

överdrivna proportioner. Visserligen iir det en mycket stor mängd affårs

transaktioner som kommer att omfattas av reglerna om kontantinsats. 

Genom det inflytande som kan beredas näringsidkarsidan inom ramen för 

det marknadsrLittsliga regelsystemet skapas emellertid. som tidigare har 

framhållits, goda förutsättningar för smidiga och branschanpassade normer. 

Därmed ökar också förutsättningarna för en god efterlevnad av kontant

insatskravet. I övrigt torde en tillfredsställande kontroll kunna uppnås utan 

att alltför stora resurser behöver sättas in. Skulle någon näringsidkare i mera 

beaktansvärd omfattning åsidosätta reglerna om kontantinsats, förutsätter 

jag att detta relativt snabbt kommer till konsumentmyndigheternas kiin

nedom. Bl. a. kan det förväntas att de olika branschorganisationerna noga 

följer praxis inom sina respektive områden. Som jag skall återkomma till 

i ett senare avsnitt anser jag dessutom att konsumentverket bör ges möj

ligheter att genom stickprovskontroller hos företagen undersöka hur kravet 

på kontantinsats efterlevs. 

Jag vill till1igga att jag självfallet avser att med uppmärksamhet följa frågor 

rörande efterlevnaden av bestämmelserna om kontantinsats. Om det mot 

förmodan skulle visa sig att det härvidlag uppkommer missförhållanden 

kan särskilda åtgärder övervägas. En nära till hands liggande åtgärd, som 

har berörts i vissa remissyttranden men som har förefallit mig alltför långt

gående för att nu tillgripas, är att förena bestämmelserna om kontantinsats 

med en civilrättslig sanktion. Denna skulle kunna gå ut på att säljare eller 

annan kreditgivare förlorar rätten att kräva ut så stor del av fordran på 

grund av kreditköp som svarar mot brist i den kontantinsats som lagligen 

skulle ha tagits ut. Även andra åtgärder kan komma i fråga. 

Efter samråd med chefen för ekonomidepartementet föreslår jag - i likhet 

med kommitten - att man t. v. behåller elen särskilda reglering i fråga om 

kontantinsats m. m. som f. n. gäller för bilhandeln. De kreditköp som om

fattas av regleringen bör emellertid inte formellt undantas från tillämpnings

området för konsumentkreditlagens bestämmelser om kontantinsats. De 

båda regelsystemen torde utan olägenhet kunna gälla vid sidan av varandra. 
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Jag återkommer till denna fråga i specialmotiveringen. 

Som tidigare nämnts har kommitten föreslagit att regeringen inte bara 

beträffande bilar utan också med avseende på andra varor skall kunna med

dela föreskrifter om kontantinsats som avviker från konsumentkreditlagens 

bestämmelser, om det påkallas av särskilda förhållanden. Jag har förut 

konstaterat att det inte bör krävas särskilda regeringsbeslut för att man 

vid tillämpningen av kontantinsatskravet skall kunna ta hänsyn till de spe

ciella förhållandena inom vissa branscher eller beträffande vissa varor. Ett 

annat skäl till kommittens ifrågavarande förslag har emellertid varit att låta 

regeringen få möjlighet att använda föreskrifter om bl. a. kontantinsats vid 

kreditköp som ett ekonomiskt-politiskt instrument. I samråd med chefen 

för ekonomidepartementet förordar jag dock att möjligheten att i kredit

politiskt syfte ge sådana föreskrifter i fråga om varor i allmänhet inte prövas 

i detta samman.hang. Frågan bör i stället övervägas i samband med den 

prövning av den kreditpolitiska lagstiftningen som skall ske med anledning 

av att lagen ( 1974:922) om kreditpolitiska medel upphör att gälla vid utgången 

av år 1977. 

5.5 Kredittid 

Lika litet som när det gäller kreditbeloppets storlek finns det f. n. någon 

allmän reglering av kredittidens längd vid avbetalningsköp och andra kre

ditköp. Däremot finns det i den särskilda regleringen beträffande försäljning 

av bilar en bestämmelse om att kredittiden i hithörande fall får vara längst 

24 månader. 

I kommittens lagförslag har tagits in en allmän regel om att kreditgivaren 

vid kreditköp varken vid avtalstillfållet eller senare får medge en längre 

sammanlagd kredittid än 24 månader. Denna regel skall dock inte behöva 

iakttas vid överenskommelse som berättigar till kontoköp, om överenskom

melsen innebär att varje månad skall återbetalas minst tio procent av det 

skuldbelopp som kvarstår på kontot vid nästföregående månads utgång. 

Avvikande bestämmelser om kredittid skall enligt förslaget fä meddelas 

av regeringen beträffande viss vara, när särskilda förhållanden påkallar det. 

Reglerna om kredittid föreslås bli straffsanktionerade. 

Kommitten anför till stöd för reglerna om kredittid att en konsument 

kan ha svårt att för en längre tid överblicka sin förmåga att fullfölja ett 

betalningsåtagande och att ett långvarigt åtagande i alltför hög grad kan 

begränsa den framtida valfriheten. Redan nu tillämpas i allmänhet kredittider 

som understiger två år. Längre tider förekommer dock vid försäljning av 

en del dyrare föremål som t. ex. större båtar. Enligt kommittens mening 

bör emellertid en begränsning av kredittiden till två år kunna iakttas vid 

köp av alla slags varor. 

En reservant i kommitten anser att maximitiden helst bör anpassas till 

varans pris och livslängd, något som skulle kunna tillgodoses genom va-



Prop. 1976/77:123 110 

riation av maximitiden med hänsyn till kreditbeloppets storlek. l andra hand 

förordar reservanten att maximitiden sätts till åtminstone tre år. Han menar 

också att kreditgivaren bör få förlänga kredittiden när konsumenten hu

vudsakligen utan egen skuld har råkat i betalningssvårigheter, en uppfattning 

som delas av ytterligare en reservant. 

Få remissinstanser stöder helt förslaget om en legal gräns för kredittiden. 

Flertalet anser att en reglering av kredittiden visserligen kan övervägas men 

att det i så fall är nödvändigt med en reglering som är differentierad inom 

tämligen vida ramar. Nästan alla framhåller som nödvändigt att kredit

givaren ges rätt att förlänga kredittiden när konsumenten oförskyllt har 

kommit i ekonomiska svårigheter. Vissa av de instanser som yttrat sig - bl. a. 

KO och konsumentverket - avstyrker helt en allmän lagreglering av kre

dittiden. Som har nämnts redan i föregående avsnitt menar dock konsu

mentverket att en maximerad kredittid skulle kunna vara av värde på hem

försäljningsområdet. 

För egen del håller jag med kommitten om att en maximering av kre

dittiden kan i viss mån vara av värde för konsumenterna genom att un

derlätta deras ekonomiska planering och motverka att gjorda betalnings

ätaganden sedermera visar sig alltför betungande. En begränsning av kre

dittiden får emellertid antas ha en betydligt svagare verkan i detta hänseende 

än ett krav på kontantinsats. Regler om en minsta kontantinsats - som jag 

har förordat i närmast föregående avsnitt - torde också få en återhållande 

effekt på kredittidens längd. Jag är inte övertygad om att man genom att 

särskilt reglera även kredittiden skulle uppnå så stora fördelar för konsu

menterna. I varje fall skulle regleringen behöva göras mindre stel än kom

mitten har föreslagit. Visserligen framgår det av det material som kommitten 

har presenterat att kredittiderna vid kreditköp i allmiinhet ligger under 

två år. Fall kan emellertid förekomma när en längre kredittid än två år 

är befogad. Framför allt gäller detta i fråga om vissa dyrare varor eller varor 

med lång livslängd. Som har framhållits av nästan samtliga remissinstanser 

måste också en kreditgivare ha möjlighet att förlänga kredittiden när kre

dittagaren exempelvis på grund av sjukdom eller arbetslöshet har råkat i 

betal ni ngssvårigheter. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om att åtskilliga kreditgivare 

f. n. tillämpar ett system med vissa amorteringsfria månader, t. ex. vid jultid 

och semestertid. En sådan ordning kan vara av stort värde för konsumen

terna. 

Om man vill tillgodose de nu angivna synpunkterna, måste en reglering 

av kredittidens liingd bli tämligen komplicerad. Detta förhållande samman

taget med den jämförelsevis ringa betydelse från konsumentskyddssynpunkt 

som en sådan reglering skulle få gör att jag anser att man f. n. bör avstå 

från att införa generellt gällande bestämmelser om längsta kredittid. Frågan 

huruvida en reglering av kredittidens längd av särskilda skäl kan vara på

kallad på hemförsäljningsområdet bör enligt min mening inte tas upp förrän 

hemförsäljningskommitten har slutfört sitt pågående utredningsarbete. 
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5.6 Trepartsförhållanden 

Vid avbetalningsköp och andra kreditköp där säljaren ursprungligen är 
kreditgivare är det mycket vanligt att säljaren mot vederlag i en eller annan 
form överlåter sin fordran mot köparen på grund av köpet till en särskild 
finansiär. Även pantsättning av fordringar kan förekomma. Oftast är finan
siären en bank eller ett särskilt finansicringsföretag. Köparen har därefter 
att betala sin skuld på grund av köpet till den särskilde finansiären. Säljaren 
kvarstår emellertid som köparens motpart i det köprättsliga förhållandet. 
Genom överlåtelsen eller pantsättningen av fordringen uppkommer alltså 

ett trepartsförhållande. 
Ett trepartsförhållande vid kreditköp kan emellertid också uppkomma 

på annat sätt. Vid låneköp får köparen låna pengar av bank eller annan 
kreditgivare. De lånade medlen används för köp hos viss säljare. Köparen 
ingår rättsligt sett två skilda avtal, ett kreditavtal med kreditgivaren och 
ett avtal om köp med säljaren. Utmärkande för låneköpssituationen är emel
lertid att det mellan säljaren och kreditgivaren finns en överenskommelse 
som går ut på att kreditgivaren lämnar kredit för köp hos säljaren. Vanligen 
tillgår transaktionen så att de lånade medlen överförs från kreditgivaren 
direkt till säljaren, utan att passera genom köparens händer. I allmänhet 
kommer köparen inte heller i personlig kontakt med kreditgivaren, utan 
kreditavtalet tecknas hos säljaren. 

Vissa kontokrediter har samma grundläggande konstruktion som låne
köpet. Kontohavaren/köparen ingår med en kreditgivare ett kreditavtal som 
innebär att kontohavaren beviljas ett visst kreditutrymme som får utnyttjas 
för köp hos vissa säljare. Kontohavaren får i regel av kreditgivaren en plast
bricka, ett kontokort, som han visar upp hos säljaren när han vill använda 
sig av kontokrediten. Man talar här emellanåt om externa kreditkort Ufr 
prop. 1973:138 s. 271). Från dessa typer av kontokredit brukar skiljas bl. a. 
fall där krediten beviljas av företag som står en viss säljare nära och avser 
köp endast hos denne. Kreditbevis som utfärdas i sådana fall kallas ibland 
interna kreditkort (prop. 1973: 138 s. 270). 

I 15 och 16 g konsumentköplagen finns bestämmelser som tar 
sikte på vissa sådana trepartsförhållanden som nu berörts. Bestämmel

serna syftar till att skydda konsumenten/köparen mot att behöva betala 
till en finansiär eller särskild kreditgivare i fall då köparen, om säljaren 
varit kreditgivare och alltjämt innehaft fordringen, mot säljarens krav på 
betalning skulle ha kunnat rikta invändningar på grund av köpet, t. ex. 
invändning om dröjsmål med leverans eller fel i varan. 

Bestämmelserna i 15 * konsumentköplagen avser den situationen att säl
jare överlåter eller pantsätter sin fordran. Tidigare var det vanligt att köparen 
i sådana fall genom en särskild klausul i kreditköpsavtalet (s. k. cut-off
klausul) skars av från möjligheten att mot finansiärens krav på betalning 
göra invändningar på grund av köpet. 15 ~ konsumentköplagcn innebär att 
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köparen inte är bunden av en sådan klausul. 

Bestämmelserna i 16 ~ konsumentköplagen tar sikte på låneköpssitua

tionen. Genom dessa bestämmelser tillförsäkras köparen rätt att mot kre

ditgivarens krav framställa samma invändningar på grund av köpet som 

han kan göra mot säljaren. 

Varken 15 eller 16 ~ konsumentköplagen gäller kreditköp som sker med 

användande av s. k. externa kreditkort (prop. 1973: 138 s. 274). Vidare är 

paragrafernas räckvidd begränsad på så sätt att köparen bara ges rätt att 

vägra betalning. Han kan alltså inte med stöd av paragraferna kräva att 

finansiären eller den särskilde kreditgivaren lämnar tillbaka någon del av 

den betalning som redan erlagts eller i övrigt vidtar åtgärd som kan åligga 

säljare, när det föreligger dröjsmål med leverans eller fel i varan. 

Vid konsumentköplagens tillkomst framhölls att bestämmelserna i 15 

och 16 ~~ kunde behöva omprövas sedan kreditköpkommitten lagt fram 

sina förslag. Härvid nämndes särskilt frågan huruvida köparen borde ges 

rätt att också kräva tillbaka vad han erlagt till finansiär eller särskild kre

ditgivare samt frågan om köparens relationer till kontokortsföretag (prop. 

1973:138 s. 152 o. 
Kommitten har nu föreslagit att kredittagares/köpares ställning i förhål

lande till finansiär eller särskild kreditgivare vid kreditköp förstärks ytter

ligare. Förslaget tar bl. a. sikte just på de nyss berörda frågorna. 

Enligt kommitten bör 15 och 16 ~~ konsumentköplagen ersättas av en 

bestämmelse i konsumentkreditlagen enligt vilken köparen vid kreditköp 

i princip får göra gällande samma befogenheter på grund av köpet mot 

kreditgivare som mot säljaren. Med kreditgivare avses härvid inte bara den 

som har lämnat krediten utan också den som har övertagit den ursprunglige 

kreditgivarens fordran. Förslaget innebär att köparen inte bara får rätt att 

göra invändningar mot kreditgivarens krav på betalning utan också får möj

lighet att kräva åter vad han erlagt till kreditgivaren samt mot denne fram

ställa andra köprättsliga anspråk såsom krav på avtalsenlig leverans, av

hjälpande av fel i varan och skadestånd. Vidare innebär förslaget att de 

nämnda befogenheterna mot kreditgivare tillkommer köparen vid alla kre

ditköp, alltså även vid sådana kontoköp som f. n. inte omfattas av 15 och 

16 ~* konsumentköplagen. 
Kommitten anser emellertid att köprättsliga förpliktelser mot köparen 

i första hand bör fullgöras av säljaren. Kommitten föreslår därför att köparen, 

om han vill framställa anspråk på grund av köpet mot annan kreditgivare 

än säljaren, först skall göra sannolikt att säljaren inte fullgör sina åligganden. 

Vidare föreslår kommitten att fristående kreditgivares betalningsansvar be

gränsas till det belopp som han har mottagit av köparen med anledning 

av krediten. 

En reservant i kommitten anser att köparens ställning bör förstärkas endast 

på det sättet, att invändningsrätten enligt 16 * konsumentkreditlagen ut

sträcks till att gälla vid alla former av kreditköp. 
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De flesta remissinstanserna har godtagit kommittens förslag. Det är dock 

åtskilliga instanser, främst företrädare för näringslivet, som ansluter sig till 

reservantens uppfattning. Vidare anser man på några håll att regleringen 

i IS och 16 *~ konsumentköplagen bör bibehållas oförändrad. 

För egen del anser jag att övervägande skäl talar för att man nu utvidgar 

de regler om trepartsförhållanden som gäller enligt konsumentköplagen och 

förstärker köparens ställning gentemot särskild kreditgivare. Sålunda anser 

jag till en början liksom kommitten, som på denna punkt är enhällig, och 

de allra flesta remissinstanserna att köparens rättigheter gentemot särskild 

kreditgivare bör gälla vid alla former av kreditköp, alltså även vid kontoköp. 

När det därefter gäller frågan huruvida köparen bör ges rätt att inte bara 

framställa invändning mot krav på betalning utan också göra gällande andra 

anspråk på grund av köpet, bör först klargöras vilka anspråk det kan bli 

fråga om. Härvid bör till en början nämnas anspråk på prestation in natura. 

Om säljaren har råkat i dröjsmål med leverans av försåld vara, har köparen 

sålunda anspråk på att leveransen fullgörs. Och om försåld vara är behäftad 

med fel har köparen i vissa fall rätt att kräva att felet avhjälps, t. ex. genom 

reparation, eller att han i stället för den felaktiga varan får en felfri. 

Köparen kan emellertid också, vid sidan av eller i stället för naturaanspråk, 

ha anspråk på en penningprestation frän säljarens sida. Såväl vid dröjsmål 

med leverans som när försåld vara är behäftad med fel får köparen sålunda 

under vissa förutsättningar häva köpet, och vid hävning är säljaren i princip 

skyldig att betala tillbaka vad köparen har erlagt av köpeskillingen. Vid 

fel i varan kan köparen, om köpet inte hävs, göra avdrag på köpeskillingen 

eller i vissa fall kräva skälig ersättning för avhjälpande av felet. Vidare 

kan köparen. oavsett om köpet hävs eller inte, ha rätt till ersättning för 

skada till följd av dröjsmålet eller felet. 

Kommittens förslag innebär att köparen får rätt att mot fristående kre

ditgivare rikta inte bara penninganspråk på grund av köpet utan också na

turaanspråk. Detta förhållande har föranlett vissa kritiska kommentarer frän 

en del remissinstansers sida. och jag kan för min del ansluta mig till kritiken. 

De kreditgivare det här är fråga om får normalt antas inte alls syssla med 

varuhandel. Det ter sig då föga ändamålsenligt att köparen i lag skulle till

försäkras rätt att mot sådana kreditgivare framställa naturaanspråk på grund 

av köpet. Det huvudsakliga syftet med kommittens nu diskuterade förslag 

är också att köparen skall vara garanterad att bl. a. vid dröjsmål eller felaktig 

vara helt eller delvis fä tillbaka det belopp han har betalat till kreditgivaren 

med anledning av kreditköpet. 

Med hänsyn till det anförda bör det enligt min mening inte komma i 

fråga att ålägga fristående kreditgivare ansvar för naturaprestation. En annan 

sak är att redan den nu gällande invändningsrätten enligt 15 och 16 ~~ 

konsumentköplagen i praktiken kan användas för att åstadkomma upp

fyllelse in natura. Genom att köparen har rätt att avbryta betalningarna 

till kreditgivaren torde denne nämligen i vissa fall kunna förmås att t. ex. 

8 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 121 
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utöva press på säljaren så att han uppfyller sina förpliktelser. 
När det däremot gäller penningprestationer anser jag att flera skäl talar 

för att kreditgivaren fär ett längre gående ansvar än f. n. för att sådana 

prestationer fullgörs. Liksom kommitten finner jag det rimligt att en kre
ditgivare som möjliggör eller underlättar för säljaren att utnyttja den för
säljningsmässigt sett gynnsamma kreditköpsformen, varav båda har fördel_ 

har ett vidsträckt ansvar mot köparen. Från konsumentsynpunkt är det 

också angeläget att köparen så långt möjligt hålls skadeslös i fall då det 
exempelvis finns anledning att häva köpet. Att köparen skulle vara utan 

möjlighet att få tillbaka vad han har betalat till kreditgivaren därför att 

säljaren exempelvis är insolvent måste anses otillfredsställande. Det är också 

rimligt att kö1Jaren kan vända sig till kreditgivaren med andra typer av pen

ninganspråk, t. ex. krav på skadestånd på grund av köpet. Att det emellertid 

bör finnas en gräns för kreditgivarens betalningsskyldighet ämnar jag strax 

återkomma till. 
Som argument mot en rätt för köparen att vända sig till kreditgivaren 

med krav på betalning har under remissbehandlingen anförts att köparen 

vid kreditköp härigenom får en bättre ställning än den som köpt en vara 
kontant. Kontantköparen har ju bara säljaren att vända sig till, om han 

exempelvis vill ha tillbaka vad han har betalat. Det finns emellertid inte 

anledning att avstå från att bereda kreditköparen behövligt skydd bara därför 

att kontantköparen har en i vissa avseenden mindre förmånlig ställning. 

Härtill kommer att kreditköpsformen ofta måste utnyttjas av de ekonomiskt 

särskilt svaga konsumenterna. 
Jag kan inte heller finna andra skäl som på ett avgörande sätt talar mot 

en lagstiftning av den här diskuterade innebörden. Såväl den tidigare nämnde 
reservanten som en del remissinstanser har visserligen hänvisat till att en 
tvingande skyldighet för kreditgivare att betala tillbaka vad han har uppburit 
av köparen skulle kunna allvarligt minska säljarens möjligheter att finansiera 
kreditköp genom överlåtelse eller pantsättning av sina kundfordringar. Dessa 

farhågor torde dock få betraktas som överdrivna. Jag vill erinra om att 

redan köparens nuvarande rätt att mot kreditgivares krav på betalning fram

ställa invändningar på grund av köpet innebär att kreditgivaren bär ett be
tydande ansvar gentemot köparen. Det bör knappast ha någon allvarlig ne

gativ inverkan på seriösa säljares möjligheter att finansiera sin kreditför

säljning, om kreditgivare härutöver åläggs att i vissa fall betala tillbaka hela 

eller en del av det belopp som han har mottagit av köparen. 

Mot bakgrund av det anförda föreslår jag att köparen vid alla former 
av kreditköp dels skall ha befogenhet att framställa samma invändningar 

på grund av köpet mot kreditgivare ·som mot säljaren, dels ges rätt att 

göra penninganspråk på grund av köpet gällande inte bara mot säljaren 

utan också mot kreditgivare. I det senare hänseendet bör dock, som kom

mitten har föreslagit, kreditgivarens ansvar vara begränsat till det belopp 

som han har mottagit av köparen med anledning av krediten. Bestämmel-
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serna bör tas in i konsumentkreditlagen, vilket leder till att 15 och 16 ** 
konsumentköplagen bör upphävas. 

Enligt kommittens förslag skulle köparen, för att få framställa anspråk 

mot kreditgivare, först göra sannolikt att säljaren inte fullgör sina åligganden 

på grund av köpet. Flera remissinstanser har ansett att en sådan regel kan 

vålla tillämpningssvårigheter. Det har också framhållits att man, när flera 

åläggs ansvar för fullgörande av ett och samma penninganspråk, i allmänhet 

antingen ger borgenären full frihet att välja mellan de olika gäldenärerna 

eller mera konkret anger vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda 

för att borgenären skall få vända sig mot annan gäldenär än den som är 

ansvarig i första hand. Den tidigare nämnde reservanten i kommitten liksom 

åtskilliga remissinstanser anser att kreditgivarens ansvar bör utformas så, 

att köparen får rikta anspråk mot kreditgivaren endast om säljaren gått i 

konkurs eller inställt sina betalningar. 
För egen del finner jag det i och för sig naturligt att konsumenten/köparen 

vid kreditköp i första hand riktar eventuella anspråk på grund av köpet 

mot säljaren. Med de av mig nyss förordade reglerna om kreditgivares ansvar 

i trepartsförhållanden bör detta också regelmässigt bli fallet. De vanligaste 

anspråken vid konsumentköp torde nämligen vara naturaanspråk, såsom 

anspråk på leverans av försåld vara, reparation av felaktig vara eller leverans 

av felfritt gods i felaktig varas ställe. Sådana anspråk kan enligt de av mig 

föreslagna reglerna riktas bara mot säljaren. Om denne av en eller annan 

anledning inte kan fullgöra naturaanspråket och köparen därför vill ha kom

pensation i pengar torde anspråket i de allra flesta fall komma att reglera5 

av säljaren. Detsamma torde regelmässigt bli fallet om köparen har ett på 

köpet grundat penninganspråk mot säljaren som inte förutsätter att natu

raanspråk först har framställts. 

I praktiken torde det sålunda bli endast i förhållandevis få fall som köparen 

får behov att rikta penninganspråk på grund av köpet mot annan kreditgivare 

än säljaren. I dessa fall lär förhållandena ofta komma att vara sådana som 

kommitten har åsyftat när den har uppställt sin begränsningsregel, nämligen 

att säljaren undandrar sig eller inte kan fullgöra sina åligganden på grund 

av köpet. Införs en sådan allmänt hållen begränsningsregel öppnar man 

emellertid en möjlighet för kreditgivare att avvisa eller i varje fall förhala 

anspråk som i och för sig är befogade. Enligt min mening skulle det å 

andra sidan innebära en alltför snäv begränsning av köparens möjligheter 

att rikta penninganspråk mot kreditgivaren, om man som förutsättning här

för uppställer att säljaren har gått i konkurs, inställt sina betalningar, håller 

sig undan e.d. Härtill kommer att penninganspråk som ej överstiger den 

obetalda delen av kreditfordringen alltid kan göras gällande mot kredit

givaren genom att köparen utnyttjar sin rätt att framställa invändningar 

mot kreditgivarens krav på betalning. Härvidlag uppställs inte några be

gränsningar av nyss diskuterad art. Så långt kan kreditgivaren alltså sägas 

bära ett primärt och solidariskt ansvar mot köparen för säljarens förpliktelser 



Prop. 1976/77:123 116 

på grund av köpet. Om då kreditgivaren, som jag här har föreslagit, åläggs 
ett beloppsmässigt mer omfattande ansvar synes det knappast befogat att 
detta till en del skulle få krävas ut endast under vissa förutsättningar. 

Med hänsyn till det anförda anser jag att det i lagen inte bör ställas upp 
något särskilt villkor för att köparen skall få framstiilla penninganspråk på 
grund av köpet mot den särskilde kreditgivaren. 

Som jag tidigare nämnde bör de nu förordade bestämmelserna om kre
ditgivares ansvar gälla vid alla former av kreditköp, således även vid kon
toköp. Härvid uppkommer vissa tillämpningsfrågor som sammanhänger 
med att kontohavarens amorteringar i allmänhet avräknas på kontots totala 
saldo och inte hänförs till de enskilda köp som skett med utnyttjande av 
kontokrediten. Till dessa frågor återkommer jag i specialmotiveringen. 

Kommitten har inte föreslagit några regler om förhållandet mellan säljare 
och fristående kreditgivare vid kreditköp. Inte heller jag anser att några 
sådana regler behövs. Kreditgivaren kan givetvis på samma siitt som hittills 
betinga sig regressrätt mot säljaren för den händelse köparen gör gällande 
invändning mot krav på betalning och likaså om köparen mot kreditgivaren 
framställer penninganspråk på grund av köpet. 

I 17 ~ konsumentköplagen finns ett straffsanktionerat förbud för sliljare, 
som lämnar anstånd med erlliggande av köpeskillingen eller del därav, att 

beträffande sin fordran eller som bevis för denna motta av köparen ingången 
växelf6rbindelse eller skuldförbindelse vars överlåtande eller pantsättning 
inskrlinker köparens rlitt att framställa invändningar på grund av köpet. 
om ny borgenlir i god tro förvärvar fordringshandlingen. Kommitten föreslår 
att dessa bestämmelser överförs till konsumentkredit lagen med den utvidg
ningen att förbudet, i stället för att riktas endast mot säljare som lämnar 
betalningsanstånd, riktas mot varje kreditgivare vid kreditköp. Förslaget 
har allmänt godtagits av remissinstanserna och även jag ansluter mig till 

det. 

5.7 Betalning i förtid 

Vid avbetalningsköp har köparen enligt 6 ~ avbetalningsköplagen rätt att 
när han vill betala hela sin återstående skuld på grund av köpet. Härvid 

skall tillämpas ett i 4 ~samma lag reglerat avräkningsförfarande som innebär 
att köparen erhåller viss reduktion av sin kostnad för avbetalningskrediten 

eftersom han inte utnyttjar hela den avtalade kredittiden. 
Avbetalningsköparens ovillkorliga rätt att betala i förtid innebär ett avsteg 

från vad som i allmänhet gäller. Det sammanhänger med att avbetalnings
köparen i allmänhet inte kan få definitiv äganderätt till godset förrän hela 

eller en större del av betalningen har erlagts. Någon motsvarande lagstadgad 
befogenhet att betala i förtid finns inte såvitt gäller andra kreditköp eller 
vid vanliga lån. Vid kreditköp torde det i praktiken dock knappast före-
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komma att säljaren eller annan kreditgivare vägrar köparen att betala sin 

skuld i förtid. 
Kommitten anser att det också vid andra kreditköp än avbetalningsköp 

- alltså även när köparens möjlighet att förfoga över varan inte är beroende 

av betalningen - bör vara till fördel för konsumenten/köparen att ha en 

ovillkorlig rlitt att när som helst avsluta sitt mellanhavande med kredit

givaren och därvid få kreditkostnaden reducerad med hänsyn till att hela 

den avtalade kredittiden inte utnyttjas. Kommitten föreslår därför bestäm

melser med sådant innehåll. 

Vad kommitten sålunda föreslagit har allmänt godtagits under remiss

behandlingen. Också jag anser att förslaget på denna punkt är lämpligt. 

Konsumentkreditlagen bör alltså innehålla regler om rätt för köparen vid 

kreditköp att betala sin skuld till kreditgivaren i förtid och att därvid i 

förekommande fall få kreditkostnaden reducerad. Jag återkommer i det föl

jande till frågan hur reduktionen bör gå till. 

Förtida betalning av skuld kan aktualiseras också av annan anledning 

än att gäldenären själv vill betala i förtid. Det är sålunda vanligt att kre

ditgivare genom en s. k. förfalloklausul förbehåller sig rätt att kräva för

tidsbetalning av gäldenären t. ex. för den händelse denne åsidosätter sina 

förpliktelser enligt kreditavtalet eller i fall då säkerhet som lämnats för kre

diten försämras. I princip råder här avtalsfrihet. Den nya generalklausulen 

i avtalslagen utgör emellertid ett skydd mot oskälig tillämpning av för

falloklausuler (jfr prop. 1975176:81 s. 139 f). 

Vid avbetalningsköp gäller särskilda begränsningar i rätten att åberopa 

en förfalloklausul. Råkar köparen i betalningsdröjsmål får säljaren sålunda 

enligt 2 * första stycket avbetalningsköplagen inte på grund härav utkräva 

annars ej förfallen post, om inte köparens underlåtenhet att betala avser 

belopp som utestår obetalt minst fjorton dagar utöver förfallodagen. Vidare 

må<>te detta belopp uppgå till minst en tiondel av avbetalningspriset eller, 
om i beloppet ingår två eller nera poster, till minst en tjugondel av nämnda 

pris. I 2 * andra stycket finns bestämmelser som ger köparen viss möjlighet 

att förhindra bl. a. tillämpningen av en förfalloklausul, även om han råkat 

i sådant betalningsdröjsmål som nyss sagts. Vid förtidsbetalning på grund 

av att säljaren gör förfalloklausul gällande har köparen samma rätt till re

duktion av sin återstående skuld som vid förtidsbetalning på eget initiativ. 

Det skall framhållas att avbetalningsköplagen inte innehåller några be

stämmelser som begränsar säljarens möjlighet att åberopa förfalloklausul 

av annan anledning än köparens betalningsdröjsmål. Här råder alltså - liksom 

vid andra kreditköp än avbetalningsköp - principiellt avtalsfrihet. 

Kommitten föreslår att man beträffande alla konsumentkreditköp begrän

sar kreditgivares rätt att göra gällande förfalloklausul till vissa angivna fall. 

Hit bör enligt kommitten till en början hänföras köparens betalningsdröjsmål. 

Kommitten anser att förfalloklausul härvid bör få göras gällande endast 

om köparen har dröjt i mer än en månad med att erlägga förfallet belopp, 
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som uppgår till mer än en tiondel av summan av kreditkostnaden och kre

dithcloppet får kreditköpet. Med kreditbelopp avses vid betalningsanstånd 

den del av varas kontantpris varmed anstånd lämnas samt vid lån, såsom 
vid låneköp, Jet lånade beloppet. 

Vid kreditköp som är förenat med rätt för kreditgivaren att återta varan 

bör enligt kornmitten en förfalloklausul få göras gällande också för den 

händelse köparen överlåter varan eller i strid mot parternas avtal för varan 

ur landet under sådana omständigheter att kreditgivarens rlitt äventyras. 
En reservant i kommitten anser att kreditgivaren vid kreditköp med åter

taganderätt bör få åberopa en förfalloklausul också om köparen vanvårdar 

varan och därmed försämrar den kreditsäkerhet som återtaganderätten är 

avsedd att utgöra. Till vanvård bör enligt reservanten hänföras underlåtenhet 

att hålla varan försäkrad, om försäkringsplikt föreligger enligt kreditköps

avtalet. 

Kommitten framhåller att kreditgivaren vid kreditköp ofta är en bank 

och att undantagsfall kan förekomma där bankerna med hänsyn till särskilda 

föreskrifter i banklagstiftningen har vägande skäl att göra gällande förfal

loklausuler på andra grunder än de nu angivna. Kommitten föreslår därför 

en bestämmelse som ger utrymme för en något strängare tillämpning av 

förfalloklausuler i sådana fall. 
Rernissinstanserna godtar i och för sig kommittens förslag att kreditgivares 

rätt att göra förfalloklausul gällande vid kreditköp skall begränsas till fall 

av kvalificerat betalningsdröjsmål och, vid kreditköp med återtaganderätt, 

fall där köparen har överlåtit varan eller avtalsstridigt fört den ur landet. 

Åtskilliga remissinstanser, främst företrädare för näringslivet, ansluter sig 

emellertid till reservantens uppfattning att vid kreditköp med återtaganderlitt 

utrymmet för tillämpning av förfalloklausuler bör vidgas något. 

För min del anser jag liksom kommitten att konsumentkreditlagen ut

tömmande bör ange de fall i vilka kreditgivare vid kreditköp får använda 

sig av en förfalloklausul. Som kommitten har föreslagit bör detta få ske 

vid kvalificerat betalningsdröjsmål. Kommittens förslag beträffande de krav 

som bör ställas på betalningsdröjsmålets omfattning synes vara väl avvägt. 

Det är visserligen riktigt, som KO har påpekat i sitt remissyttrande, att 

den av kommitten föreslagna regeln under speciella förutsättningar kan vara 

något mindre förmånlig för köparen än motsvarande bestämmelse i av

betalningsköplagen. Anledningen härtill är att den föreslagna regeln sätter 

det belopp som dröjsmålet avser i relation till summan av kreditkostnad 

och kreditbelopp och inte. vilket närmast skulle motsvara regeln i avbe

talningsköplagen, till summan av kreditkostnad och kontantpris (kredit

köpspriset). För alla normala fall innebär kommittens förslag emellertid en 

förbättring av köparens ställning jämfört med regleringen i avbetalnings

köplagen. Dessutom kommer skyddet mot åberopande av förfalloklausuler 

att gälla även vid andra former av kreditköp än det traditionella avbetal

ningsköpet. Jag ansluter mig därför till kommittens förslag i denna del. 
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Däremot kan jag inte dela kommittens uppfattning att kreditgivaren skall 

kunna göra en förfalloklausul gällande även i fall då en säkerhetsrätt även

tyras. Frågan om kreditgivaren skall ha rätt att påfordra betalning i förtid 

bör enligt min mening avgöras enbart med hänsyn till om köparen fullgör 

sin betalningsskyldighet på ett godtagbart sätt eller ej. Sköter köparen sina 

betalningar, finns det inte anledning att likväl tillåta kreditgivaren att fordra 

betalning med frångående av gällande betalningsplan. Regler av den in

nebörd som kommittemajoriteten och reservanten har förordat skulle f. ö. 

säkerligen få en begränsad praktisk betydelse. Så länge köparen fullgör sin 

bctalningsskyldighet torde det sålunda i regel bero på rena tillfälligheter, 

om kreditgivaren får veta att köparen överlåter eller vanvårdar varan eller 

för den ur landet. Och i de fall reglerna verkligen aktualiserades skulle 

de uppenbarligen kunna ge upphov till svårbedömda tvister. 

Vid kreditköp - med eller utan återtaganderätt - bör kreditgivare således 

inte få utkräva betalning i förtid i andra fall än då köparen har råkat i 

sådant kvalificerat betalningsdröjsmål som tidigare har berörts. 

I 2 ~ andra stycket avbetalningsköplagen finns som tidigare har nämnts 

bestämmelser som ger köparen vissa möjligheter att genom betalning i efter

hand avvärja tillämpningen av en förfalloklausul. Kommitten har inte ansett 

att några motsvarande regler behöver införas i konsumentkreditlagen. Jag 

har emellertid för min del en motsatt uppfattning. Sålunda anser jag när 

det gäller kreditköp med återtaganderätt att en rätt att avvärja tillämpningen 

av en förfalloklausul behövs för att inte skyddet mot obefogat återtagande 

skall urholkas. Jag återkommer till detta spörsmål i samband med att jag 

behandlar frågor om återtagande. 

Som kommitten har framhållit är bank ofta kreditgivare vid kreditköp. 

Enligt 63 ~ lagen (1955: 183) om bankrörelse (63 ~ ändrad senast 1975:227) 
gäller vissa föreskrifter om löptiden för lån och om förtida uppsägning av 

11\n. Om lånetiden överstiger ett år skall bankaktiebolag sålunda, utom i 

vissa fall, förbehålla sig rätt att säga upp lånet till betalning inom ett år. 

Vidare skall bankaktiebolag förbehålla sig rätt att säga upp vissa lån till 

betalning senast inom tre månader, om säkerheten för lånet försvagas i 

märklig mån eller, i fråga om lån utan säkerhet, om trygghet inte längre 

föreligger för låneförbindelsens fullgörande. Motsvarande föreskrifter finns 

i lagen (1955:416) om sparbanker (ändrad senast 1976:143) och lagen 

(! 956:216) om jordbrukskasserörelsen (ändrad senast 1976: 144). 
Kreditgivare som är bunden av dessa författningsföreskrifter bör givetvis 

vara skyldig att iaktta föreskrifterna även beträffande lån som lämnas till 

konsument under sådana förhållanden att fråga är om kreditköp. I likhet 

med kornmitten föreslår jag därför att kreditgivaren får fordra betalning 

i förtid även i andra fall än vid sådant betalningsdröjsmål som tidigare 

har nämnts, om skyldighet att göra det följer av annan författning. Som 

kommitten har framhållit torde detta med hänsyn till rådande bankpraxis 

inte medföra risk för att konsumenterna utsätts för oskälig tillämpning av 
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förfallu- o<.:h uppsägningsklausuler. Skulle det ske i något fall, har kon

sumenten möjlighet att åberopa generalklausulen i avtalslagen. 

Som tidigare har fastslagits bör kreditköpare som begagnar sig av möj

ligheten att betala sin skuld i förtid ha rätt att få kreditkostnaden reducerad 

med hänsyn till att hela den avtalade kredittiden inte utnyttjas. Detsamma 

bör givetvis gälla om kreditgivaren med stöd av en förfalloklausul eller 

i samband med återtagande av vara utkräver betalning i förtid. 

Det i 4 * avbetalningsköplagen reglerade avräkningsförfarandet vid förtida 

betalning innebär i huvudsak att köparens skuld reduceras genom att sliljaren 

tillgodoräknas endast så stor del av de vid avräkningstillfället ej förfallna 

posterna som godsets kontantpris utgör i förhållande till avbetalningspriset. 

Kommitten framhåller att avbetalningsköplagens metod för avräkningen 

inte tar hänsyn till vare sig kredittidens längd eller till det förhållandet 

att en relativt större del av kreditkostnaden kan utgöra kostnad för upp

läggning av krediten o<.:h därmed h[införa sig till kredittidens början. Enligt 

kornmitten har från bl. a. finansieringsföretagens sida hävdats att en mera 

genomarbetad metod bör införas. 

Kommitten föreslår för det första att kreditgivaren alltid, oavsett när kre

dittiden avbryts, skall få tillgodoräkna sig kostnaden för uppläggning av 

krediten, under förutsättning att denna kostnad särskilt har angetts i kre

ditavtalet och inte är oskälig. När det gäller metoden för reduktion av kre

ditkostnaden i övrigt anser kommitten att hänsyn bör tas till kredittidens 

längd. Kommitten föreslår därför en regel där det sägs att från köparens 

kvarstående skuld skall avräknas den del av kreditkostnaden som hänför 

sig till den ej utnyttjade kredittiden. Enligt kommitten bör ändamålsenliga 

metoder för avräkningen kunna utformas i samråd mellan konsumentverket 

och berörda nliringsidkare. Kommitten har därför avstått från att föreslå 

mera detaljerade bestämmelser om hur avräkningen skall gå till. I betän

kandet har kornmitten emellertid redovisat vissa möjliga normer för av

räkningen, bl. a. den s. k. 78-regeln (betänkandet s. 201, jfr s. 139 f o<.:h 

150). 
Kommittens förslag har lämnats utan erinran av praktiskt taget samtliga 

rernissinstanser. Riksskatteverket (RSV) framhåller emellertid att metoden 

för reduktion av kreditkostnaden inte bör vara mera komplicerad än att 

den kan hanteras av parterna själva och förordar alt avbetalningsköplagens 

avräkningsregler kommer till användning i stället för de av kommitten för

ordade. 
Det är naturligtvis i och för sig önskvärt att avräkningen mellan parierna 

vid förtida betalning i kreditköpsförhållanden kan ske enligt regler som ger 

ett så rättvist resultat som möjligt. Samtidigt är det ett väsentligt intresse 

att avräkningsreglerna utan större svårighet kan tillämpas vid uppgörelser 

mellan parterna själva och i det summariska förfarandet vid handräckning 

för återtagande av vara. Inte minst viktigt är att reglerna ges en sådan ut

formning att den enskilde konsumenten lätt kan kontrollera att avräkningen 

i visst fall inte har gett ett slimre resultat för honom [in som följer av lagen. 
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Mot bakgrund av det nu anförda kan jag biträda kommittens förslag att 
kreditgivaren vid avräkningen alltid skall få tillgodoräkna sig kostnaden 
för uppläggningen av krediten, om denna kostnad särskilt har angetts i 
avtalet mellan parterna och inte är oskälig. 

När det gäller metoden för reduktion av återstående del av kreditkostnaden 
torde visserligen intresset av största möjliga rättvisa mellan parterna kunna 

tillgodoses inom ramen får de av kommitten föreslagna reglerna. Dessa 
synes emellertid ofta förutsätta alltför komplicerade beräkningar för att upp
fylla kravet på nödvändig enkelhet. Enligt min mening bör reduktionen 
av kreditkostnaden kunna ske genom en st:hablonmässig beräkning som 
i huvudsak ansluter till principen bakom motsvarande regler i avhetalnings
köplagcn. Jag fårordar därför att, vid beräkningen av kreditgivarens fordran 
vid förtida betalning i kreditköpsförhållande, den obetalda delen av kre
ditfordringen skall minskas med så stor del av kreditkostnaden som den 
ej utnyttjade kredittiden utgör i förhållande till den avtalade kredittiden. 
Som tidigare nämnts skall kreditgivaren dock alltid få tillgodoräkna sig skälig 
uppläggningskostnad som särskilt har angetts i avtalet. 

Vad som nu har anförts rörande konsumentens rätt till förtida betalning, 
möjligheten att göra gällande förfalloklausuler och avräkning vid förtids
betalning har endast avseende på kreditköp. Kommitten har menat att rätten 
att göra förfalloklausuler gällande bör begränsas även såvitt gäller fristående 
lån, som lämnas till konsument under sådana förhållanden att konsument
kreditlagen är tillämplig. Kommitten föreslår för de fristående lånens del 
en regel av innebörd att förfalloklausul får göras gällande endast om trygghet 
inte längre föreligger för låneförbindelsens fullgörande. Den föreslagna regeln 
skulle enligt kommittens mening i allmiinhet utgöra hinder mot att för
falloklausul görs gällande vid mindre omfattande betalningsdörjsmål. 

Kommittens förslag på denna punkt har under remissbehandlingen i all
mänhet lämnats utan erinran. Bankinspektionen och Sveriges förenings
bankers förbund anser emellertid att den av kommitten föresjagna regeln 

i viss mån skulle komma i konflikt med de tidigare berörda reglerna i bank
lagstiftningen enligt vilka kreditgivaren - utom i vissa fall - är skyldig 
bl. a. att förbehålla sig rätten att säga upp lån till återbetalning inom ett 
år. 

För egen del kan jag hålla med de båda nämnda remissinstanserna. Den 
av kommitten förordade regeln skulle uppenbarligen kunna hindra bank 
att göra gällande den rätt att siiga upp lån till betalning inom ett år, som 
bank enligt banklagstiftningen är skyldig att förbehålla sig. Det skulle därför 
i varje fall bli nödvändigt att göra ett förbehåll för banklagstiftningen mot

svarande det förbehåll som jag har förordat beträffande kreditköp. Mot den 
nu diskuterade regeln kan emellertid också åberopas att den skulle få ringa 
praktisk betydelse, åtminstone såvitt gäller bankerna. Sålunda torde bank

praxis redan nu motsvara innehållet i regeln. 
Däremot skulle den föreslagna regeln möjligen kunna vara av visst viircle 

för konsumenterna i förhållande till andra kreditgivare än banker. När det 
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gäller fristående lån rör man sig emellertid på ett område som är svårt att 

överblicka. Sådana lån kan vara av den mest skiftande beskaffenhet och 

lämnas under synnerligen olikartade förhållanden. Det kan därför finnas 
ett flertal fullt legitima skiil fi:jr knxlitgivaren att ställa upp och göra giillamlc 
förbehä.11 om hetalning i förtid jven för andra fall än som avs.;:s med kom
mittens fi:irslag. 

Med hilnsyn till det anförda finner jag åtminstone r. Il. ii1te ankllning 
att införa några särskilda regler om begränsningar i kreditgivares rätt att 
göra förfalloklausuler och tfomed jiimforbara avtalsvillkor giillandc vid fri
stående lån. I den mån det behövs ett skydd mot oskälig tilliimpning av 

förfallt)klausuler i hithörande fall torde man kunna nöja sig med gene
ralklausulen i avtalslagcn. som ger möjlighet att beakta samtliga förhållanden 
i det enskilda fallet. 

Kommitten har framhållit att andra särskilda, i avtal föreskrivna påföljder 

för konsuments åsidosättande av avtalet - t. ex. viten - i regel inte bör 
godtas vare sig vid kreditköp eller fristående lån. Kommitten har emellertid 
inte föreslagit några särskilda regler diirom utan har hänvisat till att av
talsvillkor som föreskriver sådan påföljd bör kunna lämnas utan avseende 
med stöd av generalklausulen i avtalslagen. Jag ansluter mig till detta synsätt 

(jfr prop. 1975176:81). 

5.8 Avräknings- och kopplingsförbehåll 

En siirskild typ av avtalsvillkor som behandlas i avbetalningsköplagen 
:ir s. k. kopplingsförbehåll och avräkningsförbehåll. Med kopplingsförbehåll 
avses ett avtalsvillkor enligt vilket två eller flera kreditavtal mellan samma 
parter kopplas samman på visst sätt. Kopplingen går ut på att kreditgivaren 
ges rätt att utnyttja säkerhet som ställts enligt ett av avtalen som siikerhet 
Hven för fullgörande av övriga avtal. Med avriikningsförbehåll åsyftas ett 
avtalsvilll..:or som ger kreditgivaren rätt att bestiimma på vilken av flera 
fordringar. som han kan ha mot en kredittagare, en inbetalning från denne 

skall avräknas. 
Enligt 8 ~ avbetalningsköplagen får vid avbetalningsköp kopplings- och 

avräkningsförbehåll förekomma endast i begränsad omfattning. Sålunda för
bjuds i princip koppling som innebär att gods som sålts med återtaganderätt 
får utnyttjas som säkerhet för att köparen fullgör även annan förpliktelse 

än sådan som åligger honom enligt avbetalningsköpet. Undantag görs dock 
för det fallet att ett kopplingsförbehåll avser ersättning för reparation eller 
annan åtgärd med avseende på godset. Inte heller avräkningsförbehåll får 
förekomma annat 1in då det avser ersättning för reparation e.d. Förbehåll 

som strider mot dessa regler är utan verkan. 
När det gäller andra kreditköp än avbetalningsköp samt fristående lån 

finns det inte några särskilda bestämmelser i lag som begränsar möjligheterna 
att göra gällande kopplings- och avräkningsförbehåll. Förbehåll som med 
hänsyn till omständigheterna framstår som oskäligt kan emellertid jämkas 
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eller lämnas utan avseende med stöd av generalklausulen i avtalslagen (jfr 

prop. 1975/76:81, särskilt s. 145 f.). 
Kommitten har - såvitt angår kreditköp med återtaganderätt - lagt fram 

förslag som innebär all återtagandedttcn inte kan utnyttjas som sä

kerhet för annan fordran än den som rör själva köpet. Förbehäll om åter

taganderätt får sålunda enligt kommittens förslag göras gällande endast vid 

dröjsmål med betalningen av köparens skuld på grund av kreditköpet. Med 

den konstruktionen anser kommitten att det inte behövs någon motsvarighet 

till avbetalningsköplagens principiella förbud mot kopplingsförbehåll. 

Avräkningsförbehåll bör enligt kommitten helt förbjudas vid alla kon

sumentkrcditköp. Kommitten framhåller att sådana förbehåll bl. a., såvitt 

angår kreditköp med återtaganderätt, kan leda till att återtaganderätten fak

tiskt kopplas till andra fordringar. Kommitten föreslår diirför en regel av 

innebörd att avräkningsförbehåll vid kreditköp skall vara ogiltigt. Enligt 

förslaget skall denna regel dock inte utgöra hinder för kreditgivare vid kon

toköp att avräkna erlagt belopp mot kontots saldo. 

En reservant i kommitten anser att kopplings- och avräkningsförbehåll 

vid kreditköp även i fortsättningen bör få tillämpas i den begränsade ut

sträckning som f. n. medges enligt avbetalningsköplagen. Enligt reservanten 

har detta stor praktisk betydelse särskilt för bilbranschen. Om möjligheterna 

att begagna sådana förbehåll helt slopas kan det enligt reservanten få till 

följd att köparen inte får reparera den köpta varan på kredit hos kreditgivaren. 

Detta kan i sin tur medföra t. ex. att köparen inte i tid verkställer ekonomiskt 
och traiiksäkerhetsmässigt motiverade reparationer av en bil. Vidare befarar 

reservanten att ett totalt förbud mot kopplings- och avräkningsförbehåll 

vid kreditköp kan leda till att kreditgivare som verkligen reparerar varan 

i stället utnyttjar sin retentionsrätt, dvs. rätt att kvarhålla varan till dess 
att rcparationskostnadcn har betalts. 

Flertalet remissinstanser har godtagit kommittens förslag. Det är emel

lertid åtskilliga remissinstanser, främst företrädare för näringslivets intressen, 
som ansluter sig till reservantens uppfattning. Några remissinstanser anser 
att endera av de båda typerna av förbehåll bör tillåtas i åtminstone väsentligen 
samma omfattning som enligt avbetalningsköplagen. 

För egen del vill jag erinra om att frågan om giltigheten av kopplings

och avräkningsförbehåll vid avbetalningsköp diskuterades utförligt i sam
band med 1953 års ändringar i avbetalningsköplagen, när bestämmelserna 

i lagens 8 ~ fick sitt nuvarande innehåll i sak. Därvid anfördes bl. a. att 

systemet med koppling var skadligt i olika hänseenden inte bara för av

betalningsköparna utan även för kreditlivet och omsättningen. Med hiinsyn 

härtill ansågs det tveksamt om kopplings- och avräkningsförbehåll alls borde 

tillåtas. Vad som då slutligt - trots stark kritik från vissa remissinstansers 
och två lagrådsledamöters sida - fällde utslaget till förmån för att sådana 
förbehåll borde tillåtas i den nuvarande begränsade utsträckningen var för-
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hållandena inom avbetalningshandeln med motorfordon. S~irskilt lades vikt 

vid hfosynen till kapitalsvaga tralikutövares - dvs. näringsidkares - intresse 

av att kunna få nödvändiga reparationer utforda på kredit (se prop. 1953:3 
s. 49 L 55 r. 104 f och 112 I) 

De skäl so111 vid 1953 Ar~ lag~(ndringar anfördes 11101 all i.iver huvud taget 

lil!Hta kopplint:: vid avbetalningskiip har fml far:mik ~iltighet. lJen utvidgning 
av i\tcllaga11dl.'.rjlten som sker genom kopplings(ljrbehåll kan sålunda, även 

orn forbehiillet avser c111h1.~1 r~·parationsfordri nga r 11. d., medföra en a vseviird 
belastning tör köparen rn:h ;tllvarli~l försvaga dennes s1iill11i11g, i 11.irhållande 

till sälJaren/ki'cdilgivan.:n. Ett kopp!ingstörbehiill kan liirankda köparen att 

vända sig till säljaren tör att fä ett arbete utfört även i fall dadel i realiteten 

"Skulle vara förmt'inligar(: 11111 :-uhctl'l gjordes på annat håll. Sc1b11 kii1xm:n 

väl har satt sig i skull! hos siiljan.:n ävcn för reparation e.d. kan han 11t'iätlas 

lijr c.n ho'.ml press genom att siiljaren kan utnyttja sin titcrtagamkrätt ~ivcn 

for repar;1tionsfordringen. Hiirvid kan uppkomma stötande krn1sl:kv1:11scr 

för köparen, t. ex. när han har betalat större delen av sin skuld på 

grund av sjiilva kiipet. Även från sakrättsliga synpunkter kan kritik anfi:iras 
mot att tillåta kopplingsförbehåll t!ns såvitt gäller reparationsfordringar e.d. 

Vid utkriivanJe av sådana fordringar genom utnyttjande av återtagande

rätten behöver säljaren sålunda inte konkurrera med köparens övriga bor

genärer, och delta gäller iiven om köparen efter fordringens uppkomst har 

erlagt full bewlning enligt själva krcditköpsavtalet. Det kan med skäl ifrå

gasättas varför just sii!jaren i motsats till andra företagare som sysslar med 

exempelvis bilreparationer skall ha en sådan speciellt gynnad sUillning. Inte 
minst giillcr detta när sambandet mellan försäljning och reparation framstår 
som lösligt, t. ex. därför att lång Lid förflutit från fcirsäljningen. 

Till det nu anförda kommer att jag betriiffande återtaganderiitt vid kre
ditköp, som närmare skall utvecklas i följande avsnitt, har det synsättet 
att återtaganderätten aldrig bör få utnyttjas enbart i påtryckningssyfte. Vid 
kreditköp med återtaganderätt bör förhållandet i princip vara det att varans 

återstående värde skall svara mot köparens återstående skuld enligt kre
ditköpsavlalet. Det är emellertid uppenbart att denna grundtanke skulle 

kunna förfelas, om man tillåter att återtaganderätten utnyttjas för att sä

kerställa inte bara kreditgivarens fordran på grund av sjiilva köpet utan 

också reparationsfordringar o.d. som är okända när själva köpet sker. 

Självklart kan en konsument någon gång vara beroende av att få t. ex. 

en bilreparation utförd på kredit. Det torde emellertid bara i rena undan

tagsfall kunna inträffa att en konsument väg.ras kredit enbart därför att 

koppling till återtaganderätt inte får ske. Enligt min mening linns det normalt 

inte anledning att befara att vare sig konsumenter eller kreditgivare kommer 
att åsamkas nämnvärd~! olägenheter, om återtaganderätten för användas en

bart till säkcrs@lande av sjii!va kreJitköpsfordringen. 
På grund av del anförda ansluter jag mig till kommittens förslag he-
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träffande kopplingsförbehåll. Att sådant förbehåll inte skall kunna utnyttjas 
för att använda återtaganderätt för annan fordran ~in kreditköpsfordringen 
har i kommittens lagförslag kommit till uttryck genom en regel som innebär 
att förbehåll om återtaganderätt får göras gällande endast vid dröjsmål med 
betalningen av denna fordran. En sådan lagteknisk lösning får enligt min 
mening anses lämplig. Den utesluter visserligen inte att köparen för full
görandet av sina förpliktelser enligt kreditköpsavtal - med eller utan åter
taganderätt - ställer säkerhet exempelvis i form av pant och att parterna 

avtalar att panten får utnyttjas som säkerhet även för andra fordringar. Fallet 
torde emellertid vara synnerligen opraktiskt. Avtalsvillkor av denna typ 
torde också i stor utsträckning kunna angripas med stöd av avtalslagens 

generalklausul. 
Vad nu sagts beträffande kopplingsförbehåll vid kreditköp äger i princip 

motsvarande tillämpning när det gäller avräkningsförbehåll. Bl. a. kan ett 
sådant förbehåll faktiskt sätta köparen i samma situation som följer av ett 
kopplingsförbehåll. I enlighet med kommittens förslag bör avräkningsför
behåll frånkiinnas verkan vid alla konsumentkreditköp, med den av kom
mitten förordade modifikationen för kontoköpens del. 

Vad angår lån som är fristående från kreditköp innehåller de skulde
brevsformulär som bankerna använder vanligen såväl avräkningsförbehåll 
som kopplingsförbehåll (s. k. gcneralpantklausuler). I likhet med kommitten, 
vars bedömning har godtagits av remissinstanserna, anser jag att general
klausulen i avtalslagen utgör ett nöjaktigt skydd mot oskälig tillämpning 

av sådana förbehåll vid fristående lån, vare sig lånet har liimnats av bank 
eller av annan kreditgivare (se vidare angående generalpantkalusuler prop. 
1975176:81 s. 145 I). 

5.9 Återtaganderätt vid kreditköp 

5.9.1 Begränsning av åtcrtaganderäffen 

Trots utbredningen av modernare kreditköpsformer som låneköp och kon
toköp domineras marknaden fortfarande av det traditionella avbetalnings
köpet. Utmärkande för detta är att säljaren förbehåller sig rätt att återta 
den sålda varan, om köparen inte fullgör sin del av avtalet. Varan ställs 
alltså som kreditsäkerhet. 

Enligt kommittens mening bör återtaganderätten omprövas. eftersom den 
är förbunden med olägenheter för konsumenterna i olika avseenden. Kom
mitten framhåller särskilt att konsumenten inte fritt kan förfoga över den 
köpta varan utan att riskera straffrättslig påföljd och att varan, om den 

återtas, ofta saknar egentligt värde för kreditgivaren medan den kan ha 
ett förhållandevis högt bruksvärde för konsumenten. 

Kommitten har vid sin prövning funnit att återtaganderättens betydelsl! 
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som kreditsäkcrhet är överskattad. Större delen av de varor som säljs med 
återtaganderätt betingar ett relativt lågt pris och varornas värde sjunker 
snabbt när konsumenten använder sig av dem. Realsäkerheten är alltså 
dålig, vilket i sin tur medför alt kreditgivarens intresse att verkligen ta 
tillbaka varan normalt är mycket litet. Enligt kommittens mening uppnås 
en bättre säkerhet om kredit beviljas med utgångspunkt i konsumentens 
förmåga all fullfölja sina förpliktelser än om kreditgivaren förlitar sig på 
möjligheten att återta en vara som snabbt minskar i värde. I sammanhanget 
framhålls att utvecklingen på kreditupplysningsområdet har gett kreditgi
varen helt andra möjligheter än tidigare att ta hänsyn till köparens betal
ningsförmåga. 

Mot denna bakgrund har kommitten kommit fram till att försiiljning 
med återtaganderätt inte bör tillåtas när det gäller konsumtionsvaror i all

mänhet utan endast beträffande dyrbarare föremål som på grund av sin 
värdebeständighet och förhållandena på andrahandsmarknaden är mera läm
pade som kreditsäkerhet. Som exempel har nämnts bilar. 

Kommittens förslag innebär att regeringen skall besluta vilka varor som 
får säljas med återtaganderätt. Regeringens beslut föreslås kunna avse endast 
varor vilkas kontantpris överstiger två basbelopp enligt lagen om allmän 
försäkring (dvs. i december 1976 21 400 kr.). Som ytterligare förutsättning 
för att ett förbehåll om återtaganderätt skall få göras gällande krävs enligt 
förslaget att förbehållet har gjorts av säljaren i samband med köpet samt 
att köparen har dröjt i mer än en månad med att betala mer än en tiondel 
av skuldbeloppet. 

Vad kommitten sålunda föreslagit har mött stark kritik under remiss
behandlingen. Huvuddelen av remissinstanserna önskar visserligen att åter
taganderätten inskränks men anser att den föreslagna beloppsgränsen, två 
basbelopp, är för hög. Flera remissinstanser menar att varans art bör tillmätas 
större betydelse i sammanhanget än dess pris och att ett mera flexibelt 
syst.-:m bör eftersträvas. Ett grundläggande tema i invändningarna mot kom
mittens förslag iir att en alltför kraftig begränsning av återtaganderiitten 

skulle göra det svårare att köpa på kredit får de konsumenter som inte 
kan erbjuda annan säkerhet än själva varan. 

För min del vill jag först understryka att den primära funktionen hos 

ett förbehåll om återtaganderätt är och bör vara att bereda säljaren säkerhet 

för den lämnade krediten. l praktiken är återtaganderätten den enda form 
av realsiikerhet som kan upplåtas i lösöre utan att kredittagaren måste avstå 
från besittningen till föremålet. Återtaganderätten med det därtill knutna, 
relativt enkla exekutiva förfarandet enligt avbetalningsköplagen kan diirmed 
vara av ett visst värde både for säljaren/kreditgivaren och för köparen. Inte 

minst vLisentligt är härvidlag att det i avbctalningsköplagcn har ställts upp åt
skilliga regi ert i Il köparens skydd i den situation då säljaren har återtaganderätt, 

vilk<l saknar motsvarighet vid t. ex. utm~itning. 
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Det är emellertid uppenbart att återtaganderätten f. n. ofta begagnas i 

annat syfte än att åstadkomma verklig realsäkerhet vid kreditköp. Som kom

mitten har framhållit sjunker en varas värde i allmänhet snabbt när kon

sumenten har börjat använda den. För åtskilliga varor som nu säljs med 

förbehåll om återtaganderätt saknas en fungerande andrahandsmarknad. 
Dessa törhållandcn minskar realsäkerheten och därmed också säljarens in

tresse av att verkligen ta tillbaka varan. Samtidigt torde varan inte sällan 

ha ett betydande bruksvärde för konsumenten. I sådana fall får ett villkor 

om återtaganderätt i stället den huvudfunktionen att tjäna som ett påtryck

ningsmedel för att tvinga fram betalning. De undersökningar som kom

mitten har gjort visar också att säljarna ofta under lång tid hotar med att 

återtagande skall ske utan att hotet verkställs. Detta kan innebiira en av

sevärd press på konsumenten. 

Olägenheterna för konsumenten förstärks naturligt vis, om återtagande 

verkligen sker. Konsumenten får då lämna från sig en vara som han kanske 

till största delen har betalat och som har ett högt bruksvärde för honom. 

samtidigt som den har ringa värde i säljarens hand. 

Mot bakgrund av det anförda anser jag liksom kommitten att användandet 

av förbehåll om återtaganderätt bör begränsas. Jag är dock inte beredd att 

gå så långt som kommitten har föreslagit. Enligt min mening skulle kom

mittens förslag kunna få en del negativa konsekvenser. Som jag tidigare 

nämnt har !lera remissinstanser uttryckt farhågor för att vissa grupper av 

konsumenter inte längre skulle kunna skaffa sig en del varor på kredit, 

om förslaget genomfördes. För min del anser jag visserligen att dessa farhågor 

är överdrivna. Åtminstone efter en tid skulle säkert marknaden i stor ut

sträckning anpassa sig efter det ändrade läget. En plötslig kraftig in

skränkning av återtaganderätten skulle dock temporärt kunna medföra att 

en del konsumenter ställdes utan kreditmöjlighet. Det skulle också, åtmin

stone under en övergångstid, kunna uppstå samhällsekonomiska störningar. 

Vidare kan det, som jag tidigare har antytt, i vissa situationer tiinkas innebära 

en smidig lösning även från konsumentens synpunkt att en vara återtas, 

om konsumenten saknar möjlighet att fullfölja kreditköpsavtalet. 

Vid avgörandet av i vilken utsträckning återtaganderätt bör få förekomma 

anser jag att man bör utgå från återtaganderättens funktion som kredit

säkerhet. Däremot bör en återtaganderätt som endast fungerar som påtryck

ningsmcdel inte godtas. I princip bör alltså förbehåll om återtaganderätt 

få ställas upp endast vid försäljning av varor som med hänsyn till beskaf

fenhet eller värde eller på grund av förhållandena på marknaden verkligen 

är liimpade som kreditsäkerhet. Viktigt är emellertid också att man för de 

fall då återtagande skall få ske ställer upp regler om avräkning m. m. som 
i tillräcklig utsträckning tillvaratar konsumenternas intressen. Jag återkom

mer till dessa regler i det följande. 

Om användningen av förbehåll om återtaganderätt på angivet sätt be-
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gränsas kommer säljaren att, i de fall då återtaganderlitt inte kan göras 
giillande. vara hiinvisad till domstolsförfarande och utmiitning för eventuell 
tvångsindrivning av sin fordran på grund av kreditköp. Eftersom en ford
ringsägare måste ha tillgång till ett exekutivt förfarande för indrivning av 
sina fordringar kan denna möjlighet inte glirna rubbas. Domstolsförfarandet 
med åtföljande utmiitning är emellertid inte lika bekvämt för fordringsägaren 
som det exekutiva förfarandet för återtagande. Begränsningen av återtag
anderätten bör alltså få till följd att kreditköparna mindre ofta än f. n. utsätts 
for att möjligheten att vidta exekutiva åtgärdl.!r utnyttjas i påtryckningssyfte. 

När det gäller att n:irmare ange i vilka fall förbehåll om återtaganderätt 
bör fä användas anser jag i likhet med llera rernissinstanser att det är mindre 
lämpligt att som kommitten dra en bestämd grlins med anknytning till 
varans kontantpris. På det siittet skulle bl. a. varor tillhörande samma va
rugrupp ibland kunna göras till föremål för återtaganderätt och ibland inte, 
trots att varornas lämplighet som kreditsäkerhet kan vara i stort sett den
samma. Jag ansluter mig därfor till de remissinstanser som efterlyser ett 
mera flexibelt system. 

Vill man åstadkomma ett sådant system ligger det niira till hands att 
också i detta sammanhang anknyta till den ordning som redan gäller enligt 
marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen. Som tidigare har nämnts in
nehåller dessa lagar generalklausuler som gör det möjligt för marknads
domstolcn och KO att förhjuda vissa marknadsföringsåtgärder resp. avtals
villkor. Den verksamhet som bedrivs inom ramen for marknadsföringslagen 
och avtalsvillkorslagen utgörs i betydande omfattning av förhandlingar mel
lan KO och berörda niiringsidkare eller branschorganisationer. Flertalet iiren
den klaras av genom att näringsidkarsidan frivilligt utfäster sig att inte an
viinda vissa marknadsföringsåtgiirder eller avtalsvillkor. Först när forhand
lingsviigen visar sig oframkomlig tillgrips de mera kraftfulla medel som 
Jagstif"tningen ställer till förfogande, t. ex. förbud vid vite av marknads
Jomstokn. 

Enligt min mening kan det näringsrättsliga systemet med fördel begagnas 
även när det giiller att reglera användandet av avtalsvillkor om återtag
anderätt. Genom förhandlingsmetoden och det niiringsrättsliga systemet i 

övrigt blir det möjligt att göra en mera nyanserad bedömning av frågan 
huruvida en vara är lämpad som kreditsäkerhet och om den därmed bör 

kunna göras till föremål för återtaganderätt. Särskilt värd.efullt iir att hänsyn 
kan tas inte bara till rådande förhållanden utan även till de förändringar 
som efter hand sker på marknaden för olika produkter. Det blir också möjligt 
att under en övergångstid låta näringsidkare anviinda sig av återtaganderätt 
i något större utstriickning för att sedan införa en mera restriktiv praxis. 

Konsumcntkreditlagen bör diirför enligt min mening innehålla en be
st:immelse enligt vilken näringsidkare som anviinder förbehåll om återtag
anc!er~ill vid marknadsföring av vara. som inte är liimpad som kreditsäkerhet_ 
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kan förbjudas att fortsätta därmed. Denna bestämmelse är avsedd att, liksom 

de mera allmänt inriktade generalklausulerna i avtalsvillkorslagen och mark

nadsföringslagen, utgöra basen för konsumentverkets förhandlingsverksam

het. Vad gäller den närmare handläggningen av förbudsfrågor bör reglerna 

i avtalsvillkorslagen kunna äga motsvarande tillämpning. 

När det gäller att pröva om en vara är lämpad som kreditsäkerhet och 

därmed bör ta göras till föremål för återtaganderätt bör undersökas om dess 

beskaffenhet är sådan att den kan antas något så när bibehålla sitt värde 

under kredittiden. Varan bör vara så värdebeständig att en kreditgivare verk

ligen kan tillgodogöra sig ett relativt stort ekonomiskt värde genom att 

återta den. 

Varans värde vid inköpstillfället, dess pris, bör naturligtvis också spela 

en roll vid bedömningen. Sålunda bör varor med relativt lågt pris normalt 

inte ta göras till föremål för återtaganderätt, oavsett deras värdebeständighet. 

Särskilt måste här beaktas att kostnaderna för själva återtagandet och varans 

fortsatta hantering kan bli så höga att kreditsäkerhetens ekonomiska värde 

urholkas. Det är svårt att ange någon bestämd prisgräns under vilken 

återtaganderätt över huvud taget inte bör förekomma. I regel torde det emel

lertid vara mindre lämpligt att använda återtaganderätt som kreditsäkerhet 

när det gäller varor som har ett pris understigande ca l 000 kr. 

Förutom varans beskaffenhet och värde bör, som jag tidigare har antytt, 

förhållandena på marknaden beaktas. Jag tänker då främst på förutsätt

ningarna att på nytt sälja en vara som har återtagits. Enligt min mening 

bör det i princip finnas en fungerande andrahandsmarknad för varan 

i fråga, om den skall kunna återtas. Sådan marknad finns f. n. då det 

gäller föremål som bilar och båtar och kanske även beträffande vissa hus

hållsapparater, t. ex. TV-apparater, frysskåp och symaskiner. Den omstän

digheten att det ibland förekommer att ett visst slags vara säljs i begagnat 

skick behöver inte betyda att det finns en fungerande andrahandsmarknad. 

För att en sådan marknad skall anses föreligga bör det kravet ställas att 

försäljningen bedrivs seriöst i organiserade former. 

Den ordning som jag nu har föreslagit innebär att man inskränker an

vändandet av förbehåll om återtaganderätt till att avse produkter som typiskt 

sett är lämpliga som säkerhetsobjekt. Det behövs emellertid också regler 

som inskränker kreditgivarens möjlighet att i det enskilda fallet göra gällande 

återtaganderätten. Kommitten har härvidlag föreslagit att endast mera kva

lificerat dröjsmål med betalningen skall ta åberopas, nämligen dröjsmål i 

mer än en månad med förfallen del av betalningen som uppgår till mer 

än en tiondel av (den ursprungliga) summan av kreditbeloppet och kre

ditkostnaden. I förhållande till avbetalningsköplagen innebär förslaget för 

det första att tidsfristen fördubblas, vilket också bättre överensstämmer med 

den indrivningspraxis som efterhand har utvecklats. För det andra kan varan 

inte längre återtas när köparen har betalat nio tiondelar av skulden. Kre-

9 Riksdagen /976177. I samt. Nr 123 
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elitgivaren måste då anlita det omständligare förfarandet att vända sig till 

domstol och skaffa sig en cxckutionstitcl samt eventuellt söka utmlHning 

med stöd därav. Vidare kommer annat skäl än betalningstorsurnmclsc inte 

längre all kunna åberopas för åtcrtag~inde vid konsumentkreditköp. 

Vad kommitten sålunda fiire5lagit h11r liirnnats man erinran av så gott 

som samtliga remissinstanser. KO har dock, liksom niir det gäller begräns· 

ningen av rätten att åheropa fiirfalloklausul, påpekat att de föreslagna reglerna 

under speciell.i förutsättningar kan vara något mindre fiirmånliga för köparen 

än motsvarande bcstämmcls~r i avbetalningsköplagen. Som jag har fram

hållit i avsnitt 5. 7 innebär kommittens rorslag emellertid för alla normala 

fall en förbättring av köparens ställning. Jag förordar därför att det genomförs. 

Ett annat J:rav som kan behöva ställas för att återtagande skall få ske 

är att det ifrågavarande skuldbeloppet inte är preskriberat. Gällande rätt 

innebär på den punkten alt sakrättsliga anspråk inte preskriberas och att 

det därför inte föreligger något hinder att utnyttja ett förbehåll om äganderätt 

eller återtaganderätt, även om själva fordringen skulle ha preskriberats. Re

dan i propositionen med förslag till ny preskriptionslag (prop. 1976/77:5 
s. 172) har uttalats att denna ordning är otillfredsställande och att starka 

skäl talar för att införa bestämmelser om preskription av rätten att ta tillbaka 

avbctalningsgods. I praktiken uppnå'> ett sådant resultat. om man som villkor 

för återtaganderätt föreskriver att det ifrågavarande fordringsbeloppet inte 

är preskriberat. Jag föreslår alltså att en sådan regel förs in i konsument

kreditlagen. 

I kommittens förslag uttrycks klart vad som redan f. n. torde gälla, näm

ligen att förbehåll om återtaganderätt får åberopas endast om förbehållet 

har gjorts av säljaren i samband med köpet. Ett av säljaren gjort förbehåll 

kan emellertid åberopas av bank eller annan till vilken säljaren överlåtit 

sin rätt. Det är också mycket vanligt att avbctalningssäljare finansierar sin 

kreditgivning genom att överlåta sina kontrakt till banker eller särskilda 

finansieringsbolag. 

Under remissbehandlingen har det gjorts gällande att även andra kre

ditgivare än säljare borde kunna göra förbehåll om återtaganderätt med den 

verkan i bl. a. exekutivt hänseende som f. n. enligt avbetalningsköplagen 

följer av sådant förbehåll. Återtaganderätten skulle därmed utvidgas till lå

neköp och andra former av kreditköp vid vilka det nu inte finns möjlighet 

för kreditgivare att på detta sätt säkerställa sig. 

Själv tar jag i likhet med kommitten avstånd från tanken att på någ_on 

punkt utvidga återtaganderätten. Vad just gäller låneköpet vill jag erinra 

om att denna kreditform har införts av konsumentkooperationen i syfte 

att skapa ett alternativ till köp med återtaganderätt. Jag anser det vara av 

värde, inte minst från konkurrenssynpunkt, att utvecklingen från krediter 

med återtaganderätt mot mod~rnare kreditformer uppmuntras. 

En särskild fråga är under vilka förutsättningar köparen genom att erlägga 

betalning, sedan han kommit i kvalificerat dröjsmål, bör kunna hindra att 
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föremålet återtas. Frågan är f. n. reglerad i 2 ~ andra stycket avbetalnings

köplagen. Kommitteförslaget innehåller däremot inte några särskilda regler 

i ämnet. Enligt kommitten förekommer det knappast att en säljare vill ut

nyttja återtaganderätten sedan dröjsmålet rättats till. Att i ett sådant läge 

utnyttja förbehåll om återtaganderätt bör enligt kommittens mening f. ö. 

kunna hindras genom åberopande av generalklausulen i 36 ~ avtalslagen, 

oavsett anledningen till det dröjsmål som rättats till. 

Jag delar visserligen kommittens uppfattning att den nu berörda frågan 

har begränsad praktisk betydelse. I likhet med KO anser jag det dock finnas 

skäl att ta in en bestämmelse i ämnet i konsumentkreditlagen. Beaktas 

bör sålunda bl. a. att återtagande ofta sker genom ett summariskt handräck

ningsförfarande. Det finns därmed inte så stora möjligheter att komma till 

rätta med oskäliga krav på återtagande med hjälp av generalklausulen. Jag 

föreslår därför en bestämmelse enligt vilken kreditgivaren inte får återta 

varan om köparen, sedan han råkat i kvalificerat dröjsmål men innan varan 

återtas, betalar det belopp som dröjsmålet avser jämte ränta och kostnader. 

Till skillnad från regeln i 2 ~ andra stycket avbetalningsköplagen bör den 

nu förordade bestämmelsen gälla oavsett anledningen till dröjsmålet. 

5.9.2 Uppgörelsen mellan parterna vid återtagande 

Liksom kommitten anser jag att konsumentkreditlagen bör innehålla sär

skilda bestämmelser om den uppgörelse som skall äga rum mellan kre

ditgivaren och köparen då en vara återtas och att dessa bestämmelser, liksom 

avbetalningsköplagens motsvarande regler, bör tillämpas såväl i samband 

med rättegång och handräckning som vid utomprocessuella uppgörelser. 

Kommittens förslag rörande avräkningen mellan parterna vid återtagande 

har i princip godtagits av praktiskt taget samtliga remissinstanser. Även 

jag kan i huvudsak ansluta mig till förslaget i denna del. Köparen bör således 

tillgodoräknas varans värde vid återtagandet. Beräkningen av varans värde 

bör ske med motsvarande tillämpning av bestämmelserna i 3 * avbetal
ningsköplagen. Kreditgivaren bör å sin sida få tillgodoräkna sig först och 

främst den obetalda delen av kreditfordringen. Om återtagandet sker innan 

den avtalade kredittiden har gått till ända skall köparen emellertid inte be

höva betala hela den avtalade kreditkostnaden, utan kreditgivaren bör i 

sådant fall få vidkännas samma reduktion av sin fordran som vid annan 

betalning i förtid (jfr avsnittet 5. 7). Den obetalda delen av kreditfordringen 

skall alltså minskas med så stor del av kreditkostnaden som den ej utnyttjade 

kredittiden utgör i förhållande till den avtalade kredittiden. Kreditgivaren 

skall dock alltid få tillgodoräkna sig skälig och i avtalet särskilt angiven 

kostnad för uppläggning av krediten. Kreditgivaren bör vidare i förekom

mande fall få tillgodoräkna sig viss dröjsmålsränta samt vissa nödvändiga 
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kostnar.ler för återtagandet. 

När det gäller kost nar.1<.:r för återtagandet har kornrnittl:n föreslagit en 

regel av innehåll all 1.:rsällning skall utgå enligt bestämmelser som regeringen 

meddelar. Kommitten har härvid hänvisat till den reglering som f. n. g(iller 

för ;1vbetalningsköpens del. I 4 ~ första stycket avbetalningskiiplagen fö

reskrivs att säljaren, när avbctalningsgor.ls återtas, får tillgodoräkna sig bl. a. 

kostnad som han måste vidkännas för godsets återtagande. Vidare gäller 

enligt tredje stycket av samma paragraf att ersättning för sådan kostnad 

utgår enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Bestämmelser i ämnet 

linns i kungörelsen (1974:812) om ersättning för kostnad i mål om hand

räckning enligt lagen (1915:219) om avbetalningsköp, m. m. (ändrad senast 

1976:796). 

Enligt nämnda kungörelse fär i mål om handräckning enligt 10 ~ av

betalningsköplagen säljaren räknas till godo ersällning för dels exekutions

avgift, dels eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud 

eller biträde, dels utgift för inställelse vid förrättning, om inställelsen har 

varit påkallad för tillvaratagande av säljarens rätt, och dels kostnad för trans

port av godset. Ersättning för eget arbete samt arvode till ombud eller biträde 

bestäms enligt kungörelsen till skäligt belopp, dock högst (fr. o. m. den I 

januari 1977) 120 kronor om ej särskilda skäl föreligger. Vid bestämmande 

av ersättning för utgift för inställelse vid förrättning skall bestämmelserna 

om beräkning av ersättning av allmänna medel till vittne äga motsvarande 

tillämpning. Ersättning för transportkostnad bestäms enligt kungörelsen till 

skäligt belopp. 
I mål om verkställighet av dom, varigenom köparen har förpliktats utge 

gods som sålts genom avbetalningsköp, räknas säljaren enligt kungörelsen 

till godo ersättning för kostnad enligt vad utmätningsmannen bestämmer. 

Jag delar kommittens uppfattning att en reglering som i sak motsvarar 

den nu angivna bör gälla beträffande kreditgivares rätt att tillgodoräkna 

sig ersättning för kostnader vid återtagande enligt konsumentkreditlagen. 

Emellertid bör såväl arten av de kostnader för vilka ersättning skall få till

godoräknas som de huvudsakliga normerna för ersättningens storlek anges 

i lagen. 
Jag föreslår alltså att i konsumentkreditlagen tas in bestämmelser enligt 

vilka kreditgivaren vid återtagande av vara får tillgodoräkna sig ersättning 

för exekutionsavgift, skälig kostnad för transport av varan samt utgift för 

inställelse vid förrättning för återtagande, om inställelsen har varit påkallad 

för tillvaratagande av kreditgivarens rätt. Vid bestämmande av ersättning 

för utgift för inställelse bör bestämmelserna om beräknande av ersättning 

av allmänna medel till vittne ha motsvarande tillämpning. Föreskrift härom 

bör tas in i lagen. Vidare bör i lagen föreskrivas att kreditgivaren i mål 

om handräckning för återtagande får tillgodoräkna sig även sklilig ers;ittning 
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för sitt eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller 

biträde. Det bör ankomma på regeringen att närmare reglera vad som här

vidlag skall anses utgöra skälig ersättning. 

I sammanhanget kan anmärkas att regeringen genom beslut den 2 de

cember 1976 har uppdragit åt datainspektionen att inkomma med förslag 

till långsiktig reglering av ersättningsfrågor av det slag som här har berörts. 

Inspektionens förslag bör enligt regeringsbeslutet ha inkommit till justi

tiedepartementet den I september 1977. 

l avbetalningsköplagen finns en regel av den innebörden att, om köparen 

tillgodoräknas ett större belopp än kreditgivaren, varan inte fär återtas utan 

att kreditgivaren kompenserar köparen. Remissinstanserna har inte haft nå

got att erinra mot kommittens förslag att en motsvarande bestämmelse 

tas in i konsumentkreditlagen, och jag ansluter mig för egen del till förslaget. 

När det gäller den motsatta situationen, nämligen den att kreditgivaren 

vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än köparen, har kommitten 

föreslagit att köparens restskuld inte skall fä krävas ut i annat fall än då 

varan på grund av köparens åtgärder har utsatts för onormal värdeminskning. 

Enligt förslaget får emellertid i denna situation inte utkrävas mer än vad 

som hänför sig till den onormala värdeminskningen. 

En ledamot av kommitten har reserverat sig mot förslaget i den nu åter

givna delen. Vidare har förslaget mött motstånd under remissbehandlingen. 

Härvid har huvudsakligen framförts invändningar av principiell natur. Så

lunda har anförts att förslaget strider mot hävdvunna civilrättsliga regler, 

närmast principen att avtal skall hållas. Vidare har framhållits att förslaget 

innebär att säljaren skulle stå faran för att godset förstörs eller onormalt 

försämras av annan anledning än åtgärder från köparens sida, t. ex. genom 

olyckshändelse. Vissa remissinstanser har å andra sidan anfört att det fö

reslagna undantaget från det principiella förbudet att kräva ut restskuld 

kan bli svårt att tillämpa. 

För egen del vill jag till en början erinra om följande. Vid kreditköp 

med återtaganderätt har kreditgivaren i händelse av dröjsmål med betal

ningen f. n. två alternativ att välja mellan. Det ena är att i vanlig ordning 

göra gällande sin på avtalet grundade fordringsrätt, i sista hand genom dom

stolsförfarande och utmätning. Kommitten har inte föreslagit att denna möj

lighet skall inskränkas och detta är inte heller min avsikt. Det andra al

ternativet som står kreditgivaren till buds när köparen inte uppfyller sina 

betalningsförpliktelser enligt avtalet är att återta varan. Som tidigare har 

framhållits är det här fråga om ett relativt enkelt och bekvämt förfarande 

som erbjuder vissa fördelar för kreditgivaren jämfört med domstolsförfa

rande och utmätning. 

Bakom kommittens förslag kan sägas ligga det synsättet att kreditgivaren, 

om han väljer det för honom fördelaktiga återtagandealternativet, i gengäld 

bör få nöja sig med det värde som återtagandet kan tillgodoföra honom. 



Prop. 1976/77:123 134 

Häremot kan enligt min mening inte riktas några avgörande invändningar. 

Tvärtom står en sådan ordning i god överenssWmmelse med den syn på 

återtaganderätten som kreditsäkerhet, åt vilken jag tidigare har gett uttryck. 

Det kommer då att ligga i säljarens intresse att använda förbehåll nrn åter

taganderätt endast när det gäller varor som är lämpade att utgöra säkerhet 

för den lämnade krediten. Vidare är den ff>reslagna ordningen ägnad att 

undcrstiidj;i kravet på kontantinsats och önskcmålcl om en till varans livs 

längd anpassad kredittid. Flera skäl talar sålunda för att restskuld som upp

kommer för köparen vid återtagande inte skall få krävas ut. 

Som nyss har nämnts innebär emellertid kommittcförslaget att restskuld 

skulle få krävas ut om och i den mån restskulden svarar mot en onormal 

minskning av varans värde, vilken orsakats av köparen. Vad som åsyftas 

är vanvård och liknande. 

På den punkten anser jag liksom en del remissinstanser att det kan vålla 

svårigheter att avgöra inte bara när det föreligger onormal värdeminskning 

utan också hur stor del av en värdeminskning som kan betecknas som 

"onormal". Det torde också sällan bli anledning att tillämpa den ifråga

varande undantagsregeln. Enligt min mening är fördelarna med enkla och 

enhetliga regler så stora att de överväger de nackdelar som undantagsvis 

kan tänkas uppkomma, om kreditgivare efter återtagande skärs av även 

från möjligheten att kräva ut restskuld som uppkommit på grund av att 

varan har utsatts för onormal värdeminskning. Jag förordar därför att kre

ditgivaren inte i något fall skall få kräva ut restskuld om han har valt alt 

återta varan. Med anledning av vad som har anmärkts under rcmissbe

handlingen vill jag framhålla att detta inte innebär någon principiell rubbning 

av regeln att köparen står faran för godset sedan det har kommit i hans 

besittning. Kreditgivaren har, som tidigare påpekats, möjlighet att driva 

in hela sin fordran på grund av köpet genom att i stället för återtagande 

välja domstolsförfarande och utmätning. Det kan förutsättas att kreditgivare 

som överväger att återta en vara normalt har möjlighet att, innan verk

ställighet sker, förskaffa sig upplysningar om varans skick. 

5.9.3 Förfarandet vid återtagande och .förbud mot utmätning, m. m. 

Avbetalningsköplagen innehåller bestämmelser om handräckning för åter

tagande av avbetalningsgods och förrättning för verkställighet av dom va

rigenom köparen förpliktats återlämna föremål som har sålts på avbetalning. 

Enligt kommittens mening bör dessa bestämmelser i princip äga motsva

rande tillämpning då kreditgivaren vill utnyttja den återtaganderätt som 

tillåts enligt konsumentkreditlagen. Kommitteförslaget innehåller dock vissa 

avvikelser från vad som f. n. gäller enligt avbetalningsköplagen. Sålunda 

föreslås som förutsättning för att ansökan om handräckning över huvud 

taget skall få göras, att det föreligger en skriftlig och av parterna underskriven 
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handling rörande köpet som - förutom förbehåll om återtaganderätt - in

nehåller uppgifter om olika kreditköpsfaktorer, bl. a. den effektiva räntan. 

Vidare föreslår kommitten att köparens s. k. benticium vid handräckning 

för återtagande eller verkställighet av dom utökas. På denna punkt gäller 

enligt l l *andra stycket avbetalningsköplagen att gång- och sängkliider som 

är oundgängligen behövliga för köparen eller hans närmaste inte får återtas. 

Förslaget innebär däremot att handräckning eller verkställighet inte får be

viljas beträffande vara som enligt 65 ~ utsökningslagen undantas från ut

mätning, dvs. exempelvis föremål som är nödvändiga för ett hem och dess 

skötsel. 

För egen del kan jag i likhet med remissinstanserna i princip ansluta 

mig till kommittens förslag. Emellertid anser jag att förutsättningarna för 

handräckning bör anges direkt i konsumentkreditlagen. 

Till en början bör, som kommitten har föreslagit, anges att handräckning 

får ske bara om det föreligger ett skriftligt avtal som innehåller förbehåll 

om återtaganderätt. Vidare bör företes skriftliga uppgifter om vissa bety

delsefulla kreditköpsfaktorer. Vilka faktorer som här bör komma i fråga 

skall jag närmare beröra i specialmotiveringen. Ytterligare bör som förut

sättning för handräckning gälla att det är uppenbart att köparen har råkat 

i sådant kvalificerat dröjsmål med betalningen som krävs för att återtagande 

skall få ske. Det bör också anges att handräckning inte får beviljas, om 

förbehåll om återtaganderätt har använts i strid mot förbud enligt de tidigare 

berörda reglerna. Slutligen bör, som kommitten har föreslagit, en regel ställas 

upp om att handräckning inte får ske beträffande vara som enligt 65 * ut

sökningslagen undantas från utmätning. 

Kommittens förslag innebär att handräckning inte heller får beviljas, om 

köparen visar sannolika skäl att godset har blivit sålt till oskäligt högt pris. 

Enligt min mening är det dock onödigt att ställa upp ett sådant villkor. 

Genomförs de regler om avräkning och preskription av restskulden som 

jag tidigare har föreslagit, innebär det att kreditgivaren får nöja sig med 

det värde varan har då den återtas. Har priset från början varit oskäligt, 

kommer den oskäliga delen inte att kunna utkrävas. Detta innebär att ju 

högre priset är, desto fcirdelaktigare är det i regel för köparen att kreditgivaren 

utnyttjar återtaganderätten i stället för annat indrivningsförfarande. Mot

svarande gäller för övrigt beträffande kreditkostnaden. 

Beträffande förfarandet vid handräckning anser jag att de nuvarande reg

lerna i avbetalningsköplagen i stor utsträckning bör kunna göras tillämpliga. 

Jag återkommer till denna fråga i specialmotiveringen. 
Vid sidan av det förenklade förfarande som en handräckning innebär 

kan en säljare som vill utnyttja ett förbehåll om återtaganderätt också gå 

till domstol och utverka en dom som förpliktar köparen att lämna tillbaka 

varan. Säljaren kan därefter i vanlig ordning begära att domen verkställs. 

Förutsättningarna för att verkställighet skall få ske bör i stor utsträckning 

vara desamma som när det gäller beviljande av handräckning. Bl. a. bör 
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det anges i lagen att verkställighet inte får ske beträffande vara som omfattas 

av utsökningslagens utmätningsförbud. Härmed garanteras att ett förbehåll 

om återtaganderätt inte i någon situation kan utnyttjas så, att den enskilde 

går miste om exempelvis saker som är nödvändiga för ett hem och dess 

skötsel. 

Vid kreditköp med återtaganderätt är kreditgivaren, som tidigare fram

hållits, oförhindrad att göra gällande sin fordringsrätt i vanlig ordning. Detta 

innebär att kreditgivaren, sedan han erhållit dom eller annat verkställbart 

utslag, kan begära att köparens egendom utmäts. För fordran på grund 

av avbetalningsköp gäller emellertid enligt avbetalningsköplagen att just 

det föremål som köpet avser inte får utmätas. Anledningen hiirtill är att 

utmiitning och försäljning i exekutiv ordning kan ge ett sämre resultat för 

avbetalningsköparen än en uppgörelse enligt avbetalningsköplagens regler. 

Enligt kommittens mening bör detta utmätningsförbud upprätthållas också 

vid tillämpning av konsumentkreditlagen. 

För egen del vill jag erinra om att de regler om avräkning och preskription 

av restskulden som jag har föreslagit för det fall att återtagande sker är 

förmånligare för köparen än avbetalningsköplagens motsvarande bestäm

melser. Det är uppenbart att den avsedda förstärkningen av köparens stlHl

ning kan utebli om en vara som har sålts med återtaganderätt skulle kunna 

utmätas för kreditfordringen. Jag föreslår därför att man i konsumentkre

ditlagen tar in ett särskilt förbud mot sådan utmätning. För fullstiindighetens 

skull bör påpekas att vara som har sålts på kredit utan förbehåll om åter

taganderätt däremot, med de inskränkningar som följer av 65 ~ utsöknings

lagen, kan utmätas för fordran på grund av köpet. 

5.9.4 Vissa andra frågor 

Under remissbehandlingen har bl. a. KO hävdat att konsumentkreditlagen 

bör innehålla en motsvarighet till avbetalningsköplagens regel om rätt för 

köparen att inom fjorton dagar återlösa en vara som har återtagits. Jag an

sluter mig till den uppfattningen. En regel av det angivna innehållet bör 

alltså föras in i konsumentkreditlagen. Om köparen vill utnyttja sin åter

lösningsrätt bör han vara skyldig att betala, förutom varans värde, den even

tuella restskuld som har uppkommit vid den tidigare avräkningen. 

Kommitten har föreslagit att återtaganderätten skall preskriberas om kre

ditgivaren, sedan ansökan om handräckning gjorts, har medgett uppskov 

och till följd härav verkställighet inte har skett inom sex månader. Förslaget 

syftar till att förhindra att kreditgivaren under oskäligt lång tid utnyttjar 

återtaganderätten enbart som ett hot mot en köpare som har betalnings

svårigheter. 
För egen del vill jag erinra om att mina tidigare förslag innebär att åter-
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taganderätten får karaktären av en mera renodlad säkerhetsrätt. En sådan 

rätt bör enligt min mening i princip få fylla sin funktion så länge fordringen 

består. Med hänsyn härtill och då, som flera remissinstanser också har på

pekat, den föreslagna preskriptionsregeln med liitthet skulle kunna kringgås 

anser jag att förslaget inte bör genomföras. I sammanhanget vill jag framhålla 

att de förslag som jag har fört fram i det föregående, bl. a. när det gäller 

preskrfption av restskuld, torde leda till att återtaganderätten i betydligt 

mindre omfattning än tidigare kommer att på nyss angivet sätt utnyttjas 

enbart som ett påtryckningsmedel mot köparen. 

5.10 Särskilda bestämmelser om kontokredit m. m. 

Med <lvtal om kontokredit menas vanligen ett avtal som berättigar kre

dittagaren att ta i anspråk ett av kreditgivaren medgivet utrymme för fort

löpande kredit. Kredittagarens uttag bokförs på ett för honom upplagt konto. 

Krediten är fortlöpande på det sättet att kontohavaren genom att göra in

betalningar på kontot kan bibehålla och variera sitt kreditutrymme under 

i princip obegränsad tid. 

En vanlig form av fortlöpande kredit är checkräkningskredit och den 

särskilt på löntagarna inriktade banklönekrediten. Vid fortlöpande kredit 

av detta slag kan kredittagaren/konsumenten disponera sitt kreditutrymme 

för praktiskt taget vilket ändamål som helst. 

En allt vanligare typ av fortlöpande kredit, som har ägnats särskild upp

märksamhet av kommitten, representeras av de kontokreditsystem som har 

byggts upp av banker och andra finansieringsföretag. Utmärkande för dessa 

system är att ett särskilt kontoföretag till sig ansluter dels näringsidkare 

som tillhandahåller nyttigheter av olika slag, dels förbrukare -enskilda kon

sumenter eller andra - för vilka nyttigheterna är avsedda. Systemet fungerar 

i princip så, att konsumenten inom ramen för det medgivna kreditutrymmet 

lånar pengar av kontoföretaget för att betala nyttigheten. I praktiken går 

pengarna direkt från kontoföretaget till den näringsidkare som har tillhan

dahållit nyttigheten. För att denne skall veta att konsumenten har ett konto 

som är anslutet till systemet har konsumenten i regel fått en plastbricka 

från kontoföretaget som uppvisas när han vill använda sig av kontokrediten, 

dvs. ett kontokort. 

Som framgår av vad jag har sagt i ett tidigare avsnitt avses den nya 

konsumentkreditlagen i princip omfatta alla konsumentkrediter, således 

även olika slag av kontokrediter i den mån de är avsedda huvudsakligen 

för enskilt bruk. Detta innebär bl. a. att näringsidkare som marknadsför 

kontokredit är skyldig att iaktta lagens bestämmelser om information (se 

avsnittet 5.3). Vidare blir lagens olika regler om kreditköp tillämpliga, om 

kontokrediten används vid inköp av varor. Av särskilt intresse härvidlag 

är de regler som på visst sätt gör kreditgivaren medansvarig för säljarens 
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förpliktelser mot köparen på grund av köpet, t. ex. vid fel i vara (avsnitt 

5.6), eller som utesluter återtaganderätt vid bl. a. kontoköp (avsnitt 5.9). 

Kommitten har föreslagit att lagens bestämmelser om kreditköp i visst 

fall skall gälla även när kontokredit tas i anspråk vid förvärv av andra nyt

tigheter än varor, t. ex. sällskapsresor. Det fall som kommitten åsyftar är 

det vanliga fallet att ett avtal om kontokredit berättigar konsumenten att 

ta i anspråk kreditutrymmet såväl vid köp av vara som vid andra förvärv. 

Kommitten, som framhåller att det i kontokortssystemen inte görs någon 

skillnad mellan krediter som hänför sig till varuinköp och andra krediter, 

pekar särskilt på att reglerna om kreditgivarens ansvar för felaktiga varor 

och annat som har med själva köpet att göra i så fall skulle iiga motsvarande 

tillämpning vid förvärv av tjänster o. d., t. ex. när en researrangör inte fullgör 

sina åligganden mot konsumenten. 

Vad kommitten föreslagit i denna del har lämnats utan erinmn av de 

allra flesta remissinstanserna. 

Givetvis är det angeläget att konsumenternas ställning stärks även i fall 

då andra nyttigheter än varor förvärvas på kredit. Som jag tidigare har fram

hållit bör man emellertid i detta lagstifthingsärende i stort sett nöja sig 

med att reglera kreditköp av varor. Frågor som gäller exempelvis kon

tantinsats eller fristående kreditgivares ansvar i samband med tillhanda

hållande av tjänster och andra nyttigheter utanför varuområdet bör anstå 

i avvaktan på resultatet av främst kreditköputredningens och konsument

tjänstutredningens pågående utredningsarbete. Vad jag nu har sagt bör i 

princip gälla oavsett på vilket sätt krediten ges. Ligstiftning om tjänster 

på kredit bör alltså anstå även när det är fråga om tjänst som betalas med 

användande av kontokredit. Enligt min mening finns det härvid inte an

ledning av göra skillnad mellan fall då ett kontokortssystem gäller enbart 

förvärv av andra nyttigheter än varor, exempelvis sällskapsresor, och fall 

då ett kontokortssystem iir blandat, dvs. medger förvärv av såväl varor som 

andra nytcigheter. Det skulle te sig egendomligt om ett förvärv av tjänst 

skulle underkastas kreditköpsreglerna enbart i det speciella fallet att förvärvet 

sker inom ramen för ett blandat kontokortssystem. På grund av det sagda 

förordar jag att förvärv av andra nyttigheter än varor helt och hållet hålls 

utanför de regler som gäller kreditköp, alltså även i det fall som nyss har 

berörts. 
Jag går nu över till ett annat spörsmål som rör kontokrediterna, nämligen 

frågan om betalningsansvaret när kontokort har använts av obehörig person. 

Som närmare framgår av betänkandet innehåller standardavtalen på kon

tokortsområdet regelmässigt avtalsvillkor varigenom konsumenten/konto

havaren påtar sig betalningsansvar för belopp som påförs kontot genom 

att kontokort används av obehörig. Kommitten har föreslagit att sådana 

avtalsvillkor skall få göras gällande endast om kontohavaren lämnat ifrån 

sig kortet till annan, förlorat kortet genom grov oaktsamhet eller, utan att 
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grov oaktsamhet ligger honom till last, förlorat kortet och underlåtit att 

snarast efter upptäckt av förlusten göra anmälan hos kreditgivaren. För 

belopp som har påförts kontot sedan kontohavaren hos kreditgivaren gjort 

anmälan att han inte längre har kortet i sin besittning är kontohavaren 

enligt förslaget betalningsansvarig endast om han har förfarit svikligt, ex

empelvis gjort osann anmälan om förlust och sedan fortsatt att använda 

kortet. 
Förslaget har lämnats utan erinran av praktiskt taget alla remissinstanser. 

Ett par instanser vill dock gå längre i begränsning av kontohavarens ansvar. 

Sålunda anmärker konsumentverket att kontohavare enligt kommittens för

slag i alltför stor utsträckning kan bli ansvarig för belopp som påförts kontot 

efter det att han mist kortet men innan han anmält förlusten. Verket föreslår 

att kontohavarens ansvarighet härvidlag begränsas till ett belopp motsva

rande fem procent av basbeloppet. Enligt KO finns det anledning att överväga 

införande av regler som generellt begränsar kontohavarens betalningsansvar 

till visst belopp och som helt befriar honom från ansvar i fall där innehav 

av kortet utgjort enda legitimation för den obehörige. 

För egen del anser jag att det finns ett klart behov av regler till skydd 

för kontohavare i fall då kontokort används av obehörig. Vid utformningen 

av reglerna bör utgångspunkten vara att risken för ekonomisk förlust i första 

hand skall bäras av kreditgivaren. Kreditgivaren har nämligen möjlighet 

att på olika sätt begränsa sitt risktagande, främst genom krav på legitimation 

när kort används. I vissa kvalificerade fall bör dock kreditgivaren ha möj

lighet att göra konsumenten betalningsskyldig. 

Liksom huvuddelen av remissinstanserna anser jag att de bestämmelser 

som kommitten härvidlag har föreslagit innebär en lämplig avvägning. Detta 

betyder att jag inte nu vill förorda ytterligare speciella begränsningar av 

den typ som föreslagits av KO och konsumentverket. Att införa en generell 

begränsning av kontohavarens ansvar till en viss beloppsnivå skulle enligt 

min mening kunna alltför mycket undergräva respekten för de normer som 

måste finnas när det gäller skyldighet att förvara kortet väl och snarast 

anmäla förlust av kortet. Ansvarsbegränsningsregeln skulle ju få betydelse 

endast om kontohavaren överlämnat kontokortet till annan, förlorat kortet 

genom grov oaktsamhet eller förlorat kortet på annat sätt och underlåtit 

att snarast efter upptäckt anmäla förlusten. Och i dessa fall blir kontohavaren 

ansvarig endast för sådana obehöriga kontouttag som sker innan kredit

givaren har mottagit anmälan att kontohavaren inte längre har kortet i sin 

besittning. Självfallet kan även ett sådant ansvar - med hänsyn till beloppets 

storlek eller andra omstiindigheter - stundom framstå som oskäligt mot 

kontohavaren. Sådana fall kan emellertid angripas med hjälp av jämknings

regeln i 36 ~ avtalslagen. 

Jag vill emellertid understryka att det förhållandet att man nu inför ett 

grundskydd för kontohavarna i samband med uttag av obehörig inte bör 
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hindra konsumentmyndigheterna att noga följa kontoföretagens praxis och 
att, om det bedöms angeläget från konsumentsynpunkt, söka få till stånd 

en ytterligare förbättring av avtalsvillkoren eller vid behov påkalla lagänd
ring. 

I vissa kontokortssystem gäller att även annan än kontohavaren kan enligt 
kontoavtalet vara behörig alt använda kontokort som utfärdats på grund 
uv avtalet. De av kommitten föreslagna reglerna bör jämkas rm:d hänsyn 
I ill detta förhtilla11de. Jag å1t:rkm111m:r hiirl ill i spcdalmotiveringen. 

De siir~kildn rqr,krna 1.im bt'.talnings;msvar vid olx:hi"irigL anviirrdarrdl'. :-tv 

kontokort bör enligt min mening iiga tillämpning oavsett kontokreditens 
niirmarc inriktning. Reglerna bör således gälla si\ väl när kontokrediten avser 
endast inköp av varor som n:ir krediten kan användas för anm1t iimhm1i\l 

5.11 Kreditköp och förhyrning 

En konsument som behöver en viss kapitalvara kan f. n. i en del fall 
välja mellan •ltt köpa den och alt hyra den. I likhet med kommitten anser 
jag att det från konsumentsynpunkt är en fördel att marknaden på detta 
sätt erbjuder alternativ varigenom behov av kapitalvaror kan tillgodoses. 
Siirskilt om konsumentens behov av varan är tillfälligt kan det vara en 

liimplig utväg att hyra den i stället för att göra en större investering i form 
av ett köp. Även förhyrning för längre tid kan för en del konsumenter 
vara en fördel, bl. a. från bekvämlighetssynpunkt. Som framgår av kom
mittebetänkandet ansvarar ju uthyraren i regel för underhåll och reparation 
av föremålet under hyrestiden. 

Det förhållandet att konsumenterna i viss omfattning kan välja mellan 
att köpa och att hyra en vara kan naturligtvis inte förbises vid en reglering 
av kreditköpen. Till en början bör klargöras vilka transaktioner som är kre
ditköp och vilka som är förhyrning. Som kommitten har framhållit ligger 
den väsentliga skillnaden mellan förhyrning och kreditköp i avtalets syfte 
beträffande äganderätten till varan. Då parterna ingår ett avtal om kreditköp 

är deras avsikt att konsumenten skall bli ägare till föremålet. Vid avtal 
om förhyrning är avsikten däremot att konsumenten under viss tid skall 

använda varan utan att äga den. Det förekommer emellertid att avtal be

tecknas som hyresavtal trots att avsikten är att konsumenten skall äga fö
remålet. Ett skäl kan vara att säljaren vill kringgå vissa tvingande skydds

reglcr som har ställts upp vid köp. För att undanröja varje tvivel om att 
det i sådana fall är fråga om ett kreditköp innehåller I ~ avbetalningsköplagen 
en erinran orn att köp föreligger även om avtalet har betecknats som hy

resavtal, "såframt det finnes vara åsyftat. att den, som fått godset till sig 

utgivet, skall bli ägare därav". 
Kornmitten föreslår att en motsvarande erinran tas in i konsumentkre

ditlagen. Jag ansluter mig till förslaget i den delen. Det är uppenbart att 
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en säljare inte bör kunna kringgå skyddsreglerna i den föreslagna konsu

mentkreditlagen genom att beteckna ett avtal som förhyrning trots att det 

i verkligheten är fråga om försäljning. Som exempel på bestämmelser som 

på detta sätt skulle kunna kringgås till nackdel för konsumenterna kan 

nämnas reglerna om återtaganderätt. 

En sak som också måste uppmärksammas i detta sammanhang är över

strömningsproblematiken. Kommitten har räknat med att de regler som 

den har föreslagit för kreditköpens del, bl. a. beträffande informationsplikt, 

kontantinsatskrav och begränsning av återtaganderätten, kan leda till en 

överströmning från kreditköp till långtidsförhyrning. Detta kan innebära 

problem genom att förhyrningsområdet f. n. inte är särskilt reglerat ur kon

sumentskyddssynvinkel. 

Enligt kommittens mening är långtidsförhyrning förbunden med vissa 

nackdelar för konsumenterna. Kommitten pekar särskilt på att förhyrning 

i det långa loppet ställer sig avsevärt dyrare än motsvarande kreditköp samt 

att konsumenten kan råka ut för mycket stränga påföljder, om han kommer 

efter med hyran. Risk finns också, menar kommitten, att en del näringsidkare 

för att undgå kontantinsåtskravet och för att även fortsättningsvis kunna 

använda sig av det hot som återtagandemöjligheten innebär övergår från 

kreditförsäljning till uthyrning. Därigenom skulle konsumentkreditlagens 

skyddsregler förfela en stor del av sin verkan och påtagliga olägenheter 

kunna uppstå för konsumenterna. 
Kommitten föreslår därför som komplement till konsumentkredit!agen 

en särskild uthyrningslag. Som motsvarighet till konsumentkreditlagens 

krav på kontantinsats innehåller den föreslagna uthyrningslagen bestäm

melser om att den som hyr en vara av visst värde skall, om hyrestiden 

överstiger en månad eller lämnas obestämd, deponera ett visst belopp hos 

uthyraren. Vidare åläggs uthyraren informationsskyldighet rörande den 

ekonomiska innebörden av förhyrningen. Kommitten föreslår också att kon

sumenten tillerkänns rätt att säga upp hyresavtalet när fårhyrningen har 

pågått i sex månader. Efter samma tid skulle konsumenten vidare ha rätt 

att köpa varan. Priset skulle i så fall fastställas efter ett i lagen angivet 

avräkningsförfarande. Beträffande förslagets närmare innehåll får jag hänvisa 

till den tidigare framställningen (4.3). 

Som jag har nämnt i ett tidigare avsnitt har förslaget till uthyrningslag 

fått ett blandat mottagande under remissbehandlingen. Flertalet av de re

missinstanser som har yttrat sig synes visserligen mena att en mer allmän 

övergång från kreditköp till långtidsförhyrning knappast är önskvärd. Från 

flera håll - bl. a. från LO:s sida - påpekas emellertid att långtidsförhyrning 

många gånger kan vara till fördel för konsumenterna och att man i varje 

fall inte bör gå så långt i reglering av denna verksamhet som kommitten 

har föreslagit. Skulle kommittens förslag genomföras finns det enligt vissa 

instansers mening risk för att viss uthyrningsverksamhet, t. ex. uthyrning 
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av TV-apparater, allvarligt försvåras. Åtskilliga rernissinstanser framhåller 

också att faran för en icke önskvärd överströmning från köp till uthyrning 
minskar, om lagstiftningen rörande kreditköp ges en mindre långtgående 

utformning än kornmitten har föreslagit. 

För min del vill jag först erinra om att de förslag rörande kreditköp som 
jag har lagt fram i det föregående innebär att bl. a. reglerna om kontantinsats 
och återtaganderätt blir mer flexibla än enligt kornmittens förslag. Så t. ex. 
kommer bättre hänsyn att kunna tas till förhållandena i varje särskild 
bransch. Det finns därmed enligt min mening mindre risk för en ofördelaktig 
överströmning från kreditköp till förhyrning. Även bortsett härifrån anser 
jag att kommittens farhågor för en sådan överströmning är överdrivna. Som 

jag redan har antytt inledningsvis i detta avsnitt måste också beaktas att 
vissa former av uthyrningsverksamhet, framför allt korttidsuthyrning men 
även uthyrning för längre tid, fyller ett angeläget konsurnentbehoy. Själv

fallet måste sådan verksamhet kunna bedrivas även i fortsättningen. På 
den punkten kan jag hålla med vissa remissinstanser om att det finns risk 
för att även befogad uthyrningsverksamhet skulle allvarligt försvåras, om 

kommittens förslag genomförs. 
Vad jag nu har sagt leder till att man i varje fall inte bör gå så långt 

i reglering av uthyrningsverksamheten som kommitten har föreslagit. Bl. a. 
bör man enligt min mening avstå från att införa något krav på deposition 
av ett visst belopp hos uthyraren. Detta hindrar emellertid i och för sig 
inte att man genomför vissa andra delar av kornmitteförslaget. Självfallet 
kan konsumenternas ställning gentemot näringsidkarna behöva stärkas även 
på det speciella område som uthyrningsverksarnhetcn utgör. Och utan tve
kan innehåller kommitteförslaget på den punkten åtskilliga beaktansvärda 
detaljer. Jag tänker då främst på förslagets bestämmelser om information 
men också på reglerna om rätt för konsumenten att säga upp hyresavtalet 
eller att under vissa förutsättningar köpa varan. 

Vad först gäller informationsfrågan vill jag emellertid erinra om att den 
har kommit i ett nytt läge genom den utbyggda marknadsföringslagen. Inom 
ramen för elen lagen kan konsumentmyndigheterna få till stånd en väsentligt 

förbättrad konsumentupplysning även på uthyrningsområdet Ufr prop. 
1975/76:34 s. 124). Liksom är fallet när det gäller krediter kunde det vis
serligen finnas behov av vissa speciella informationsregler som särskilt tar 

sikte på uthyrning. Jag anser dock inte att det enbart av den anledningen 

finns skiil att införa en särskild uthyrningslag. 
När det därefter gäller frågorna om uppsägningsrätt och rätt att köpa den 

hyrda varan kan jag till stora delar ansluta mig till kommittens värderingar. 
Viktigt är naturligtvis att konsumenten vid uthyrning har valfrihet och 
inte binds av hyresavtalet för längre tid än som svarar mot hans behov. 
Beaktas bör också att en alltför lång hyrestid kan få avsevärda olägenheter 
på så sätt att det sammanlagda hyresbeloppet kan komma att överstiga 
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varans pris. Kommittens förslag ger konsumenten möjlighet att undvika 

de ekonomiskt sett oskäliga konsekvenser som ett fortsatt förhyrande kan 

leda till och att i stället på vissa villkor bli ägare till föremålet. 

Samtidigt som alltså kommittens grundtankar är värda beaktande, anser 

jag dock att det framlagda lagförslaget även i hithörande frågor går alltför 

långt. Detta gäller framför allt förutsättningarna och villkoren för köp av 

den hyrda varan. Även de av kommitten föreslagna bestämmelserna om 

uppsägningsrätt skulle kunna få vissa negativa konsekvenser för konsu

menterna, främst i form av förhöjda hyresavgifter. Frågorna behöver 

därför övervägas närmare. Vad som har framkommit vid kommittens ut

redningsarbete tyder inte heller på att det finns något omedelbart behov 

att ingripa med lagstiftningsåtgärder på det berörda området. Jag vill f. ö. 

understryka att det redan nu finns goda möjligheter att med stöd av av

tafsvillkorslagen komma till rätta med villkor i uthyrningsavtal som är 

oskäliga mot konsumenterna. Även den civilrättsliga generalklausulen i 36 ~ 
avtalslagen ~an användas i detta sammanhang. 

Sammanfattningsvis anser jag, som jag redan tidigare har uttalat, att man 

åtminstone f. n. bör avstå från att införa en särskild lagstiftning om uthyrning 

av varor till konsumenter. Skulle mot förmodan kreditköpsreglerna leda 

till en för konsumenterna ofördelaktig överströmning från köp till uthyrning 

eller skulle utvecklingen annars visa att en särskild reglering behövs, får 

frågan tas upp till förnyad prövning. 

5.12 Tillsyn 

Kommitten har föreslagit att efterlevnaden av konsumentkreditlagstift

ningen skall stå under tillsyn av myndighet som regeringen bestämmer. 
Enligt kommitten bör tillsynen anförtros åt myndighet på konsumentskydds

området, företrädesvis konsumentverket. Tillsynsverksamheten bör inte 

vara enbart kontrollerande utan även inriktas på att ytterligare förbättra 

konsumenternas ställning i kreditsammanhangen samt på att ta fram statistik 

och andra betydelsefulla uppgifter beträffande konsumentkrediterna. 

För att efterlevnaden av lagstiftningen skall kunna övervakas på ett ra

tionellt sätt - härvid har särskilt nämnts kravet på kontantinsats vid kre

ditköp - bör tillsynsmyndigheten enligt kommitten ges rätt att företa in

spektion hos varje näringsidkare som lämnar konsumentkredit i sin yr

kesmässiga verksamhet och att ta del av samtliga handlingar som rör verk

samheten. Näringsidkare skall enligt förslaget vara skyldig att lämna till

synsmyndigheten de upplysningar om verksamheten som myndigheten be

gär för sin tillsyn. För att vid behov kunna framtvinga handlingar och upp

lysningar skall tillsynsmyndigheten kunna förelägga vite. Kommitten fö

reslår också att tillsynsmyndigheten ges rätt att meddela de föreskrifter som 

föranleds av tillsynen och att förena dessa med vite. Talan mot tillsyns-
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myndighetens beslut skall kunna föras hos regeringen genom besvär. 
Kommitten föreslår vidare en straffsanktionerad bestämmelse om tyst

nadsplikt för den som hos tillsynsmyndigheten har tagit befattning med 
tillsynsiirende. 

Kommittens förslag att konsumentverket skall utöva tillsyn över efter
levnaden av konsumentkreditlagen samt de föreslagna bestämmelserna om 
inspektionsrätt m. m. har, utom såvitt angår området för verkets tillsyns

verksamhet, godtagits av det stora flertalet remissinstanser. Vissa företrädare 
för näringslivet anser dock att den föreslagna tillsynsverksamheten skulle 
innebära ett stort intrång hos näringsidkarna. Som tidigare nämnts befarar 
också !lera remissinstanser alt det blir svårt att utan en betydande resursinsats 
övervaka att bestämmelserna om kontantinsats vid kreditköp efterlevs. 

Åtskilliga remissinstanser, bl. a. bankinspektionen samt företrädare för 
bankvärlden och för näringslivets intressen, avstyrker förslaget att konsu
mentverket skall utöva tillsyn även när det gäller bankernas kreditgivning 
till konsumenter. Dessa remissinstanser anser att tillsynen i denna del bör 
ankomma på bankinspektionen, dock i samråd med konsumentverket. Även 
datainspektionen ifrågasätter lämpligheten av kommittens förslag på denna 
punkt. 

För egen del anser jag det självklart att det måste finnas viss offentlig 
tillsyn över efterlevnaden av den föreslagna konsumentkreditlagen. Till

synen bör utövas av konsumentverket. som enligt sin instruktion !SFS 

1976:429) iir central förvaltningsmyndighet mr konsumentfrågor. Till frågan 
om vissa undant;tg från verkets tillsyn skall jag strax återkomma. 

för att konsumentverket på ett tillfredsst~illande s~itt skall kunna genom
föra tillsynsverksamheten Ur Jet enligt min mening nödv:indigt att verket 
ges rätt att frireta inspektion hos niiringsidkare under dess tillsyn och att 
ta del av samtlig<t handlingar som behövs för tillsynen. Detta motiveras 

bl. a. av önskemålet om en effektiv övervakning av att kravet på kon
tantinsats vid kreditköp iakttas. Det är av betydelse inte minst av hänsyn 
till lojala näringsidkare att respekten for kontantinsatskravet upprätthälls. 
Självfallet kan det inte komma i fråga att söka anordna något slags kon
tinuerlig bevakning av att alla n:iringsidkare som siiljer varor pä kredit iakttar 
kontantinsatsreglerna. En sådan kontroll är varken möjlig eller nödviindig. 
Däremot bör konsumentverket genom inspektionsr:itt fi't möjlighet att stick

provsvis kontm\\era att nliringsidkare följer bestiirnrnelserna om kontant
insats, utan att det behöver föreligga anledning anta att dessa har åsidosatts. 

En motsvarande rnetod har valts f(ir att övervaka efterlevnaden av de siir
skilda föreskrifter om bl. a. kontantinsats som gäller för bilhandelns del 
(Se avsnittet 2.2.8). En riitt att företa inspektion och att ta del av samtliga 
handlingar som behövs för tillsynen ~ir naturligtvis ocksi't av stor betydelse 
niir det g~iller att övervaka efterlevnaden av konsumentkreditlagcn i övrigt. 

Inte minst giillcr detta best~immelserna om informationsplikt vid marknads
föring av kredit och om anviindning av förbeh<'\11 om återtagander:itt vid 

kreditköp. 
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Konsumentverket bör vidare ges riitt att av vederbörande niiringsidkare 

erhålla de upplysningar om dennes verksamhet som verket begiir för sin 

tillsyn. 
Hur den föreslagna inspektionsriitten niirmare skall utövas bör enligt min 

mening prövas i konsument verkets löpande arbete med tillsynen. En möj

lighet är att verket genom egna tjänstemiin verkställer inspektion. Det finns 

dock anledning att i detta sammanhang erinra om den pågående utredningen 

<H t 976:04) rörande arbetsuppgifter m. m. för en regional konsumentpolitisk 

organisation. Eventuellt kan det befinnas lämpligt att konsumentverkets 

inspektionsriitt åtminstone till en del utövas genom en sådan regional or

ganisation. Konsument kreditlagens bestHmmelser om inspektion bör utfor

mas så att de ger möjlighet hiirtill. 

Om näringsidkare umlerlått.:r att liimna tillgång till handling eller upp

lysning i enlighet med de nu föreslagna reglerna i konsumentkreditlagen, 

bör konsumentverket kunna ålägga vederbörande vid vite att fullgöra sin 

skyldighet. Vitet hör kunna faststiillas till högst 10 000 kr (jfr 11 ~ mark

nadsföri ngslagen ). 

De förordade tillsynsreglerna gör att det rn.:kså bör tas in en besvärs

bestämmelse i konsumentkreditlagen. Sålunda bör beslut som innebär att 

näringsidkare skall tillhandahålla konsumentverket handling kunna över

klagas hos kammarrätten (jfr 22 ~ marknadsföringslagen). 

I sammanhanget hör också införas bestämmelser om tystnadsplikt för 

den som hos konsumentverket eller på verkets vägnar har tagit befattning 

med tillsynsärende enligt lagen samt bestämmelser om den ordning i vilken 

talan om utdömande av vite som har förelagts enligt lagen skall föras. 

Kommitten har föreslagit att bland tillsynsbestiimmelserna skall tas upp 

en särskild regel enligt vilken konsumentverket kan meddela de föreskrifter 

som föranleds av tillsynen samt förena sådan föreskrift med vite. För egen 

del anser jag det inte påkallat med en sådan regel. I verkets tillsynsuppgift 

ligger givetvis att verket bör meddela de råd o. d. som i samband med 

tillsynen finnes påkallade. Det finns emellertid inte tillräcklig anledning 

att härtill knyta något särskilt tvångsmedel. 

Konsumentverkets tillsyn enligt lagen bör i princip omfatta alla närings

idkare som kan vara berörda av lagen, dvs. näringsidkare som bedriver 

varuförsäljning eller som i sin yrkesmässiga verksamhet lämnar konsument

kredit eller annars upptriider som kreditgivare i lagens mening (jfr avsnittet 

5.2) eller som i sin yrkesmässiga verksamhet förmedlar konsumentkredit. 

En siirskild fråga iir emellertid om konsumentverkets tillsyn enligt lagen 

bör omfatta även banker och försäkringsbolag, som står under särskild tillsyn. 

Innan jag går niirmare in på denna fråga vill jag något beröra förhållandet 

mellan de nu foreslagna tillsynsreglerna och vissa bestämmelser i mark

nadsföringslagcn och avtalsvillkorslagen. 

10 Rihdagen 1976177. I sam/. Nr llJ 
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Jag har i tidigare avsnitt föreslagit att konsumentkreditlagens bestäm
melser om näringsidkares informationsplikt vid marknadsföring av kredit 
samt reglerna om kontantinsats vid kreditköp anknyts till marknadsfci
ringslagens regelsystem. Underlåtelse att vid marknadsföring av kredit läm
na erforderlig information skall sålunda bedömas med tillämpning av gene

ralklausulen om information i 3 * marknadsföringslagen, medan åsidosät
tande av bestämmelserna om kontantinsats skall betraktas som otillbörlig 
marknadsföring enligt generalklausulen i 2 ~ marknadsföringslagen. På mot
svarande sätt skall bestämmelserna om användning av förbehåll om åter
taganderätt vid kreditköp anknytas till avtalsvillkorslagen. 

Vad jag nu har sagt innebär att marknadsföringslagens resp. av

talsvillkorslag~ns kontroll- och sanktionssystem blir tillämpligt såvitt angår 
de berörda bestämmelserna. Hiirvid giiller enligt 11 ~ första stycket mark
nadsföringslagen att KO i iirende som avser timimpning av 2 eller 3 ~ samma 
lag kafl.immana niiringsidkare att komma in med yttrande eller upplysning 

i ärendet. I fall då beslut om förbud enligt 2 ~ eller informationsåliiggande 
enligt 3 ~ marknadsföringslagen kan antas komma i fråga får KO vidare 
anmana näringsidkare att tillhandahålla bl. a. handling som kan ha betydelse 
för utredningen i iirendel. Efterkoms inte sådan anmaning, får KO enligt 
11 ~ andra stycket marknadsföringslagen föreliigga vite om högst 10 000 
kr. När förbud eller åliiggande enligt marknadsföringslagen har meddelats, 
kan KO kontro:lera att det iakttas genom att med stöd av 16 ~ marknads
föringslagen anmana den som avses med förbudet eller åläggandet att till
handahålla bl. a. upplysningar och handlingar som behövs för den niimnda 
kontrollen. Också hiir kan KO använda vite som tvångsmedel. Enligt 3 a ~ 
avtalsvillkorslagen är näringsidkare skyldig att på KO:s anmaning komma 
in med yttrande eller upplysning i ärende enligt den lagen. Anmaning kan 
förenas med vitesföreliiggamle. 

De föreslagna reglerna _om konsumentverkets tillsyn enligt konsument
kredillagen är inte avsedda att rubba eller inskränka de befogenheter som 
sålunda tillkommer KO enligt marknadsföringslagen och avlalsvillkorslagen. 
Med hänsyn till att KO-ämbetet numera är knutet till konsumentverket 
torde de båda regelsystemen utan oliigenhet kunna giilla vid sidan av va

randra. 
Som jag nyss nämnde bör det siirskilt övervägas om konsumentverkets 

tillsyn enligt konsumentkreditlagen bör omfatta även banker och försiik
ringsbolag som redan är underkastade siirskild tillsyn. På denna punkt har 

kommittens förslag utsatts fcir åtskillig kritik under rcmissbehandlingen. 
För min del vill jag erinra 0111 att mina tidigare fcirslag innebiir att kon

sumenlkreditlagens bestämmelser i lin högre grad än enligt ko111mitteför

slage1 inriktas på kreditköp. Krediter som är fristående från kreditköp, dvs. 

vanliga banklån, checkräkningskrediter 111. m .. berörs sålunda endast av be
stiirnmelserna om marknadsföring av kredit. Och när det gäller mark-
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nadsföring får reglerna i hl. a. 11 ~ marknadsföringslagen - som omfattar 
liven banker och försäkringsbolag - anses ge konsumentmyndigheterna till
rLickliga möjligheter till kontroll av bankers och försiikringsholags mark
nadsföring betr[iffandc kredit. Vad därefter giiller kravet på kontantinsats 
riktas det enligt föreliggande förslag endast mot säljaren vid kreditköp. För
bud mot anviindning av förbehåll om åtcrtaganderiitt vid kreditköp skall 

likaledes kunna riktas endast mot siiljare. 
Särskilt för bankernas del kan visserligen tillämpning av lagens bestäm

melser i övrigt bli aktuell genom att bank medverkar som kreditgivare vid 

kreditköp (jfr avsnittet 5.2). Tillsynen av att hankerna hiirvid iakttar kon
sumentkreditlagens regler bör emellertid enligt min mening ankomma på 
bankinspektionen inom ramen för dess allmänna tillsynsverksamhet. Under 
de senaste åren har i samband med olika reformer på konsumentskyddets 
område framhållits bankinspektionens uppgift att bevaka även konsument
intressena. Denna uppgift har också understrukits av bankinspektionen i 
dess remissyttrande över kommittens förslag till konsumentkreditlag. I sam
manhanget bör påpekas att den nyligen tillsatta banklagsutredningen (Fi 
l 976:04) har fått i uppdrag att närmare överväga vad som bör gälla i fråga 
om inspektionens granskning av bankernas verksamhet i syfte att i skilda 
hänseenden ge ett gott konsumentskydd åt bankkunderna. Enligt di
rektiven för kommitten bör särskild uppmärksamhet ägnas åt frågan hur 
gränsen bör dras mellan bankinspektionens verksamhet och den verksamhet 
som utövas av de konsumentpolitiska organen, varvid en avvägning bör 
göras mellan önskemålet att myndighetskontakterna med bankerna sam

ordnas och behovet av ett likformigt konsumentskydd inom olika sektorer 
av näringslivet. 

Mot bakgrund av det nu anförda fiirordar jag att verksamhet som står 
under bankinspcktionens eller försäkringsinspektioncns tillsyn undantas från 
konsumentverkets tillsyn enligt konsumentkreditlagen. Undantag bör vidare 
göras får Sveriges riksbank och Sveriges investeringsbank aktiebolag. Slut
ligen bör sjiilvfallet även den verksamhet som enligt konsumentkreditlagen 
kommer att utövas av exekutiv myndighet undantas från konsumentverkets 
tillsyn. 

I sammanhanget vill jag erinra om att finansieringsbolagskommitten (Fi 
1975:08) f. n. överväger huruvida även andra finansieringsföretag än bank
institut och kreditaktiebolag hör hli föremål för allmän kontroll och insyn. 
Sedan den kommitten samt banklagsutredningen har lagt fram sina förslag 
kan det givetvis bli aktuellt med vissa förnyade överväganden beträffande 
tillsynen enligt konsumentkreditlagen. 



Prop. 1976/77:123 148 

5.13 Resursbehov 

Efter samråd med chefen för handclsdepartementet vill jag något gå in 

på frågan om resursbehov får de myndigheter som berörs av de förslag 

som har lagts fram i det föregående. 

Som tidigare har framhållits skall konsumentverket genom förhandlingar 

och överenskommelser med näringsidkarsidan och på annat sätt ta fram 

riktlinjer för tillämpningen av olika bestämmelser i konsumentkreditlagen. 

Detta gäller främst bestämmelserna om informationsplikt vid marknads

föring av kredit, kontantinsats vi kreditköp och användning av förbehåll 

om återtaganderätt vid kreditköp. I enlighet med de förslag som jag har 

lagt fram i avsnittet 5.12 skall det vidare ankomma på konsumentverket 

att utöva tillsyn över efterlevnaden av konsumentkreditlagen. 

Det är här i viss mån fråga om arbetsuppgifter som följer av gällande in

struktion för konsumentverket och som har ingått bland förutsättningarna 

för verkets organisatoriska uppbyggnad och anslagstilldelning. Emellertid 

kan det inte uteslutas att verket kan komma att behöva en viss resurs

förstärkning för att kunna möta de krav som den nya lagstiftningen ställer. 

På ärendets nuvarande stadium kan dock inte någon bestämd ställning tas 

när det gäller resursbehovet hos konsumentverket. Denna fråga får prövas 

i anslutning till de årliga anslagsfrågorna. 

Även marknadsdomstolens arbetssituation torde i viss mån komma att 

förändras till följd av den nu föreslagna lagstiftningen. Det får sålunda för

utsättas att lagen kommer att medföra en ökad tillströmning av ärenden 

till domstolen. Vid åsidosättande av reglerna om informationsplikt vid mark

nadsföring av kredit, kontantinsats och förbehåll om återtaganderätt bör 

rättelse emellertid ofta kunna åstadkommas på frivillig väg. I sammanhanget 

skall också erinras om KO:s möjligheter att ingripa med förbuds- eller in

formationsförcläggande enligt 14 eller 15 ~ marknadsföringslagen och med 

förbudsförcläggande enligt 6 ~ avtalsvillkorslagen. Med hänsyn härtill bör 

det kunna förutsättas att endast fall av större vikt kommer att föras till 

prövning i marknadsdomstolen. 

Det är sålunda oklart om marknadsdomstolens resursbehov påverkas. Jag 

är därför inte beredd att nu ta ställning i denna fråga. 

5.14 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Självfallet är det angeläget att den nya konsumentkreditlagen kan träda 

kraft så snart som möjligt. Beaktas bör emellertid att åtskilliga regler i 

lagen kräver förarbete från berörda myndigheters och organisationers sida. 

Bl. a. bör det tas fram riktlinjer för tillämpningen av bestämmelserna om 

marknadsföring av kredit, kontantinsats och förbehåll om återtaganderätt 
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vid kreditköp. Vad särskilt angår marknadsföringsbestämmelserna är det 

också önskvärt att det före lagens ikraftträdande kan utarbetas hjälpmedel 

i form av schabloner, tabeller e. d. för angivande av bl. a. den effektiva 

räntan för olika krediter. Till det sagda kommer att enskilda näringsidkare 

behöver viss tid för att anpassa sin verksamhet till lagens föreskrifter. 

De nu berörda synpunkterna kan enligt min mening tillgodoses om lagen 

får tr'dda i kraft den I januari 1978. Jag föreslår alltså att lagen sätts i kraft 

vid den tidpunkten. 
Bestämmelserna i konsumentkreditlagen bör i princip äga tillämpning 

endast på avtal som har ingåtts efter lagens ikraftträdande. Detta torde stå 

i överensstämmelse med allmänna grundsatser (jfr prop. 1973: 138 med för

slag till konsumentköplag, m. m., s. 281, 311 f och 318). Ett undantag bör 

dock göras när det gäller bestämmelserna om kontohavares betalningsansvar 

gentemot kreditgivare för belopp som har påförts konto genom att kon

tokort använts av obehörig (se avsnitt 5.10). Enligt min mening bör dessa 

bestämmelser tillämpas även beträffande kontoavtal som har ingåtts före 

lagens ikraftträdande. Det skulle annars komma att förflyta alltför lång tid 

innan bestämmelserna slår igenom i större omfattning. 

Till undvikande av missförstånd vill jag i det sammanhanget påpeka att 

lagens bestämmelser om kreditköp alltid blir tillämpliga på köp som har 

ingåtts efter bestämmelsernas ikraftträdande, även om köpet skulle ha skett 

med utnyttjande av kontokredit. Härvidlag saknar det betydelse att själva 

avtalet om kontokredit till äventyrs har träffats före ikraftträdandet. 

Konsumentkreditlagens exekutionsrättsliga bestämmelser om återtagande 

av vara, som har förvärvats genom kreditköp med förbehåll om återtag

anderätt. bör i enlighet med kommittens förslag tillämpas endast på köp 

som sker efter ikraftträdandet. För äldre köp kommer alltså avbetalnings
köplagens regler att gälla. 

5.15 Följdändringar i andra författningar 

Som jag tidigare har nämnt bör avbetalningsköplagen stå kvar även efter 

konsumentkreditlagens ikraftträdande och därvid gälla för sådana avbetal

ningsköp som faller utanför konsumentkreditlagens tillämpningsområde. Hit 

hör främst avbetalningsköp mellan näringsidkare i yrkesmässig verksamhet. 

Som tidigare har nämnts är kreditköputredningen. som har efterträtt kom

mitten, sysselsatt med att bl. a. göra en fortsatt översyn av avbetalnings

köplagen. 

Redan nu bör emellertid vissa ändringar göras i avbetalningsköplagcn. 

Till en början bör i enlighet med kommitteförslaget en erinran tas in 

lagens I ~ om att konsumentkreditlagen gäller i fråga om konsument-

kreditköp. 

I 3 och 4 ~~ avbetalningsköplagen finns bestämmelser om den ekonomiska 
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uppgörelse som skall ske mellan köpare och säljare, om avbetalningsgods 

återtas. Enligt 4 ~ första stycket får säljaren vid uppgörelsen r~ikna sig till 

godo bl. a. kostnad som han måste vidkännas för godsets återtagande. Enligt 

tredje stycket gäller att ersättning för sådan kostnad utgår enligt bestäm

melser som regeringen meddelar. Sådana bestämmelser finns i kungörelsen 

(1974:812) om ersättning för kostnad i mål om handräckning enligt lagen 

(1915:219) om avbeta\ningsköp, m. m. (ändrad senast 1976:796). En redo

görelse för kungörelsens innehåll har lämnats i avsnittet 5.9.2. 
De nu berörda bestämmelserna bör ändras så att de kommer att motsvara 

den reglering av kreditgivares rätt att tillgodoräkna sig ersättning för åter

tagandekostnad som jag har förordat för konsumentkreditköpens del (se 

avsnittet 5.9.2). Huvuddelen av bestämmelserna i nyssnämnda kungörelse 

bör sålunda flyttas över till avbetalningsköplagen. 

En ändring bör också göras i l l ~ andra stycket avbetalningsköplagen. 

Detta lagrum innehåller en bestämmelse om att gång- och sängkläder som 

är oundgängligen behövliga för köparen, hans make och oförsörjda barn 

inte i något fall får återtas. På grund av en hänvisning i 15 ~ första stycket 

äger bestämmelsen motsvarande tillämpning beträffande förrättning för 

verkställighet av dom, varigenom köparen har förpliktats att utge gods som 

sålts genom avbetalningsköp. Som har påpekats av en remissinstans torde 

de nu berörda bestämmelserna sakna praktisk betydelse utanför konsument

kreditområdet. Och konsument kreditlagen bör, som jag tidigare har förprdat, 
innehålla särskilda regler om att egendom som kan hänföras till köparens 

beneficium enligt 65 ~ utsökningslagen inte fär återtas. Jag föreslår därför 
att 11 ~ andra stycket avbetalningsköplagen upphävs och att den nyssnämn

da hänvisningen i 15 ~ första stycket samma lag utmönstras. 
Vid sidan av avbetalningsköplagen berörs också konsumentköplagen av 

den nya konsument kreditlagen. Sålunda anser jag, som jag tidigare nämnt, 

att de nuvarande bestämmelserna i 15-17 ~~ konsumentköplagen om tre

partsförhållanden och förbud mot vissa fordringsbevis med vissa ändringar 

bör flyttas över till konsumentkreditlagen. De angivna paragraferna i kon

sumentköplagen bör alltså upphävas. 

Som jag närmare skall återkomma till i specialmotiveringen bör med för

behåll om återtaganderätt enligt konsumentkreditlagen avses avtalsvillkor 

som ger kreditgivaren möjlighet att återta varan, om köparen inte fullgör 

sin del av kreditköpsavtalet. Denna definition omfattar båda de typer av 

förbehåll som anges i 1 ~ avbetalningsköplagen, dvs. såväl återtagandeför

behäl\ som äganderättsförbehå.11. 

Den säkerhet som kreditgivaren kan uppnå genom förbehåll om åter

taganderätt är straffrättsligt skyddad. Har någon i sin besittning egendom 

vartill ägande- eller säkerhetsrätt är förbehållen eller tillförsäkrad eller eljest 

tillkommer annan, döms han nämligen enligt 10 kap. 4 ~ brottsbalken för 

olovligt förfogande, om han vidtar åtgärd varigenom egendomen frånh~inds 
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den andre eller denne annorledes berövas sin rätt. 

Enligt lO kap. lO ~ andra stycket brottsbalken får olovligt förfogande över 

egendom, som kommit i gärningsmannens besittning genom avtal enligt 

vilket äganderätten skall övergå först sedan betalning har erlagts, inte åtalas 

av åklagare, med mindre åtal av särskilda skäl är påkallat från allmän syn

punkt. Bakom denna åtalsregel ligger tanken att säljaren inte skall kunna 

anlita åklagaren som indrivningsorgan vid avbetalningsköp. Ordalydelsen 

i bestämmelsen kan emellertid ge intrycket att begränsningen av åtalsplikten 

endast avser fall där uttryckligt iiganderättsförbehåll föreligger. 

Enligt min mening bör åtalsregeln ändras så, att det klart framgår att 

den omfattar inte bara äganderättsförbehåll utan också andra förbehåll som 

ger målsäganden möjlighet att återta föremålet. 

6 Upprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom justitiedepartementet upprättats för

slag till 

I. konsumentkreditlag, 

2. lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp, 

3. lag om ändring i konsumentköplagen (1973:877), 

4. lag om ändring i brottsbalken. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 3. 
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7 Specialmotivering 

7 .1 Förslaget till konsumentkreditlag 

Paragrafen anger lagens tilWmpningsområde. Den motsvarar I ~ i kom

mittens förslag till konsumentkreditlag med endast en redaktionell justering. 

I första stycket har orden "eller erbjudes" skjutits in för att markera att 

lagen innehåller bestämmelser rörande bl. a. marknadsföring av krediter. 

Konsumentkreditlagen syftar till att stärka konsumentens ställning på 

kreditmarknaden i förhållande till typiskt sett överlägsna motparter. Lagen 

omfattar därför kredit som lämnas eller erbjuds till konsument av närings

idkare i dennes yrkesm1issiga verksamhet. Med konsument avses enskild 

medborgare i egenskap av privatperson. Termen näringsidkare skall i över

ensstämmelse med vad som är fallet enligt marknadsföringslagen, avtals

villkorslagen och konsumentköplagen fattas i vidsträckt mening. Den om

fattar varje fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt driver verksamhet 

av ekonomisk natur. Som en ytterligare förutsättning för lagens tillämplighet 

i nu berörda fall gäller emellertid att krediten erbjuds eller lämnas i denna 

yrkesmässiga verksamhet. Denna behöver inte vara särskilt inriktad på kre

ditgivning. Om en näringsidkare vars yrkesmässiga verksamhet avser för

säljning av varor endast i enstaka undantagsfall beviljar köpare kredit är 

lagen likväl tillämplig i dessa fall. Däremot äger lagen enligt huvudregeln 

inte tillämpning om näringsidkare erbjuder eller lämnar kredit utanför sin 

yrkesmässiga verksamhet. 

Som har berörts i den allmänna motiveringen (avsnittet 5.2i har lagen 

dock ansetts höra _omfatta också vissa fall där kreditgivaren inte är närings

idkare eller väl är näringsidkare men lämnar krediten utanför sin yrkes

mässiga verksamhet. Denna utsträckning av tillämpningsområdet framgår 

av bestämmelsen i paragrafens andra stycke. Bestämmelsen är utformad 

efter förebild av 1 ~ andra stycket konsumentköplagen och har i princip 

samma innebörd (jfr prop. 1973: 138 s. 162 t). Konsumentkreditlagen är alltså 

tillämplig även på kredit som lämnas av annan än näringsidkare i yrkes

mässig verksamhet, under förutsättning att krediten förmedlas av närings

idkare som därvid i sin yrkesmässiga verksamhet handlar såsom ombud 

för kreditgivaren. 

Kravet att krediten skall ha förmedlats av näringsidkare som ombud för 

kreditgivaren innebär inte att kreditavtalet måste ha slutits av näringsid

karen. Regeln omfattar också fall då kreditgivaren exempelvis själv un

dertecknat ett skriftligt kreditavtal men en förmedlande näringsidkare aktivt 

medverkat vid slutandet av avtalet. Däremot medför regeln inte att lagen 



Prop. 1976/77:123 153 

blir tillämplig om näringsidkare enbart har lämnat kreditgivaren anvisning 

på en kredittagare. 
Vad nu sagts beträffande förmedlingsfallen har främst tagit sikte på 

tillämpligheten av de regler i lagen som förutsätter att ett kreditavtal har 

kommit till stånd. Bestämmelserna om marknadsföring av kredit, vilka i 

förmedlingsfallet riktar sig mot den förmedlande näringsidkaren, äger själv

fallet tillämpning redan i den mån näringsidkaren medverkar vid de i dessa 

bestämmelser avsedda tidigare skedena. 

Uet kan särskilt anmärkas att bestämmelserna i I ~ medför att lagen är 

cillämplig på kredit som lämnas vid köp på auktion, under förutsiittning 

att auktionen ombesörjs av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. 

Lagen gäller - under de förutsättningar i övrigt som anges i I ~ - för 

alla former av kredit. Med kredit avses betalningsanstånd samt lån. Kre

ditbeloppets storlek, kredittidens längd och liknande faktorer saknar i och 

för sig betydelse för lagens tillämplighet. Även s. k. fortlöpande krediter 

omfattas, dvs. kreditavtal enligt vilka kreditgivaren beviljar ett visst kre

ditutrymme som sedan får disponeras mer eller mindre efter gottlinnande. 

/\. v de enskilda materiella bestiimrnelserna i lagen är det emellertid endast 

bestämmelserna om marknadsföring av kredit som fullt ut har detta vid

sträckta tillämpningsområde. Huvuddelen av lagens bestämmelser avser en

dast krediter som lämnas för kreditköp. Härmed avses enligt 3 ~ köp av 

vara, vid vilket säljaren lämnar köparen anstånd med någon del av be

talningen eller vid vilket någon del av betalningen erläggs med belopp som 

köparen får låna av säljaren eller av annan kreditgivare på grund av över

enskommelse mellan denne och säljaren. Härunder faller sålunda bl. a. sed

vanliga delbetalningsköp samt s. k. låneköp och köp som sker med utnytt

jande av kontokredit, allt i den mån köpet avser vara. 

Med anledning av vad som har anmärkts i en del remissyttranden bör 

framhållas att lagen gäller vare sig en kredit är avsedd att användas för 

investering av mer värdebeständig natur eller för utpräglat förbruknings

ändamål. 

Enligt såväl första som andra stycket fordras för att lagen skall vara till

lämplig på en kredit att denna är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. 

Härigenom förtydligas att lagen i princip endast omfattar kredit som erbjuds 

eller lämnas till enskild medborgare i hans egenskap av privatperson. Sam

tidigt klargörs dock att lagen gäller även om krediten till viss, men jäm

förelsevis mindre väsentlig del avses bli utnyttjad i och för kredittagarens 

näringsverksamhet. 

Beträffande innebörden av att krediten skall vara avsedd huvudsakligen 

för enskilt bruk och kriteriets betydelse för lagens tillämplighet i olika fall 

kan ytterligare framhållas följande. 

Vid kreditköp av vara torde det avgörande för lagens tillämplighet i princip 

bli för vilket ändamål den på kredit förvärvade varan skall användas. lfär-
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vidlag kan hiinvisas till de uttalanden som gjordes när förslaget till kon

sumentköplag lades fram (prop. 1973:138 s. 161 !). Som där har framhällits 
torde det vanligen rramgä av en varas beskaffenhet hur elen iir :.ivsedcl att 
anviindas. Det flirhållanclet att en vara har köpts för att användas av någon 
annan än köparen/kredittagaren sjlilv, t. ex. medlem av hans familj, hindrar 

inte att varan och därmed krediten skall anses avsedd för enskilt bruk. 

Detsamma gäller om varan skall ges som present åt annan person. Vid 

tvekan om vilket iindamål varan - och diirmed krediten - iir avsedd för 
bör i sista hand köparens syfte med J'örviirvet vara avgörande. Någon skyl

dighet för honom att sjiilvmant upplysa kreditgivaren härom bör inte fö
religga. Syftet med förvärvet måste emellertid på något siitt framgå av om

sUincligheterna vid köpet och upptagandet av krediten. Det bör dock fram

hållas att kreditgivaren inte utan vidare kan förlita sig på en uppgift av 
kredittagaren att varan - och därmed krediten - iir avsedd för annat än 

huvudsakligen enskilt bruk, eftersom en sådan ordning skulle innebiira att 

lagen lätt kunde åsidosättas Ufr prop. 1973:138 s. 291 f samt 313). 
l\iir det gäller kredit för kontoköp och annan fortlöpande kredit syftar 

uttrycket "kredit som iir avsedd huvudsakligen rör enskilt bruk" på elen 

kredit som enligt avtalet beviljas av kreditgivaren, dvs. på kreditutrymmet. 

Avsikten med det enskilda kontoköpet saknar i princip betydelse. Detta 

förhållande vållar inte några siirskilda problem vid tillämpningen av be

stiimmelserna om marknadsföring av kredit (5-7 ~~l och om kontohavarens 
hctalningsansvar för belopp som påförts konto genom att kontokort anviints 

för inki'>p av obehörig (24 ~). Dessa bestä!llmelser tar sikte på kontoavtalet 
som sådant. Detsamma gäller bestiimmelserna om förtidsbetalning ( 12 och 
13 ~~) och om avriikning av belopp som erEiggs av kredittagaren (14 ~). 
Vid ti!Eilllpningen av sistnämnda hestiimmelser bör kreditgivarens fordran 
enligt avtal om kredit för kontoköp betraktas som en enhetlig fordran (jfr 

specialmotiveringarna till 12 oL:h 14 ~~). Bestiimmelserna i 12-14 ~~ iir alltså 
tillämpliga, om kreditutrymmet enligt kontoavtal iir avsett huvudsakligen 

för enskilt bruk, och de bör då tilliimpas iiven i den mån enskilda ian
språktaganden av kreditutrymmet skulle ha avsett annat än köp av vara 

för huvudsakligen enskilt bruk. 
Andra bestämmelser i lagen tar emellertid på ett utpräglat siitt sikte på 

det enskilda kreditköpet. Av dessa är det främst best~immelserna i IO ~ 

orn köparens befogenheter mot särskild kreditgivare som äger aktualitet 

får kontoköpens del. Av vad som tidigare har anförts följer alt dessa be

stämmelser inte iiger tifömpning på kreditköp som sker med ianspråktagande 

av kreditutrymme enligt kontoavtal, om kreditutrymmet inte är avsett hu

vudsakligen för enskilt bruk. Detta gmter alltså iiven om det aktuella kon

toköpet avser vara, solll iir avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. Emellertid 

torde någon gång iiven det omviinda förhållandet kunna inträffa. dvs. att 
kreditutrymmet iir avsett huvudsakligen för enskilt bruk men att ett enskilt 



Prop. 1976/77:123 155 

kontoköp som sker med ianspråktagande av kreditutrymmet avser vara som 
iir avsedd att till jämförelsevis väsentlig del användas i köparens/konto
havarens näringsverksamhet. I sådant fall bör bestiimmelserna i 10 ~ inte 

anses tilliimpliga. 
Vid avgörandet av om en kredit skall anses vara "avsedd" huvudsakligen 

för enskilt bruk bör man, som tidigare har framhållits, i allmänhet ta hänsyn 
till kredittagarens syfte med krediten. Detta gäller dock självfallet inte såvitt 
angår bestämmelserna i 5 *om informationsplikt vid annonsering, skyltning 

och liknande marknadsföring beträffande kredit. Det avgörande får huruvida 
sådan informationsplikt föreligger måste i stället vara om krediterbjudandet 

över huvud taget kan anses riktat till konsumenter och avser kredit som 
kan tänkas bli utnyttjad får enskilt bruk. Rör det sig om kredit som typiskt 
sett kan antas bli utnyttjad endast får någon form av rörelse eller annan 
näringsverksamhet blir bestämmelserna om marknadsföring i 5 ~ således 

inte tillämpliga. 

2 s 
' 
För att inte texten i lagens olika bestämmelser onödigtvis skall tyngas 

har det ;insetts liimpligt att bland lagens inledande bestämmelser ta upp 
definitioner av vissa begrepp och termer som förekommer i lagen. De ifrå
gavarande definitionerna återfinns i 2 och 3 ~~, som viisentligen motsvarar 
2 och 4 ~* i kommittens förslag till konsumentkreditlag. Det grundläggande 

begreppet kredit har dock definierats redan i I *· 
Lagen innehåller en rad bestämmelser om förhållandet mellan kreditgivare 

och konsument/kredittagare (i vissa bestämmelser iiven betecknad som kö
pare). Som har framhållits i avsnittet 5.2 i den allmänna motiveringen bör 
vid tilliimpningen av nämnda bestiimmelser var och en som i kreditför
hållandet framstår som konsumentens motpart anses som kreditgivare. Det
samma gäller de bestämmelser i lagen som, utan att direkt avse förhållandet 
mellan parterna. innehåller fårhållningsregler för kreditgivare samt de be
stiimmelser i lagen som är av exekutionsrättslig natur. 

Som konsumentens motpart i kreditförhållandet framstår inte endast elen 
som ursprungligen liimnar ett betalningsanstånd eller ett lån utan även den 
som övertar den ursprunglige borgenärens fordran och diirefter kan göra 
denna giillande mot konsumenten. Som kommitten har framhållit kan det 
här vara fråga t. ex. om en finansiiir, till vilken en säljare överlåter eller 
pantsätter sina kundfordringar. 

Med hänsyn till det anförda anges i 2 ~ att med kreditgivare avses dels 

var och en som lämnar kredit som omfattas av lagen, dels var och en 
som övertar den ursprunglige kreditgivarens fordran. 

Vad som avses med att fordran övertagits har redan berörts. Det skall 
vara fd1ga om att rlitt som tillkommit innehavare av fordringen övergått 



Prop. 1976/77:123 156 

till annan på sådant sätt att denne för egen räkning kan göra gällande ford

ringen mot konsumenten. Övertagandet behöver självfallet inte ha avsett 

hela den ursprungliga fordringen. Påpekas bör att lagen fortsätter att vara 

tillämplig på viss kredit även om hela eller del av fordringen enligt kre

ditavtalet går genom flera händer i en kedja av överlåtelser. 

I sammanhanget bör också erinras om att avgörande för lagens tillämp

lighet över huvud taget är att krediten har lämnats eller förmedlats av nä

ringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. Är detta fallet fortfar lagen 

;1tt vara ti\Himplig på ifrågavarande kredit även om fordringen mot kon

sumenten övertas av annan än näringsidkare. Vederbörande 1ir då kredit

givare i lagens mening. Om å andra sidan någon i egenskap av privatperson 

har lämnat en kredit utan att detta skett genom n1iringsidkares förmedling 

blir lagen inte till1implig d1irför att fordringen senare övertas av näringsidkare 

som d1irvid handlar i sin yrkesmässiga verksamhet. För fullständighetens 

skull skall dock framhållas att lagen givetvis är tillämplig om en privatperson 

för skens skull har insatts som ursprunglig kreditgivare men krediten i sjiilva 

verket lämnas av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. 

I paragrafen delinieras vidare innebörden av den på åtskilliga håll i lagen 

förekommande termen kreditkostnad. I lärmed avses det sammanlagda be

loppet av alla räntor. tillägg och andra kostnader som konsumenten har 

att erlägga med anledning av krediten. Av delinitionen framgår att vad 

som åsyftas är ett i kronor angivet belopp. Vilken benämning kreditgivaren 

har gett de olika kostnadsposterna saknar· betydelse liksom deras natur. 

om de blott debiteras kredittagaren med anledning av krediten. Det kan 

vara fråga om kostnader för inhämtande av kreditupplysningar, olika slag 

av fasta eller rörliga avgifter, s. k. avbetalningstillägg, gäldräntor m. m. Med 

kreditkostnad avses dock självfallet endast belopp som debiteras kredit

ta~aren även när han fullgör alla sin förpliktelser enligt kreditavtalet. Oröjs

målsräntor, straffavgifter e. d., som debiteras kredittagaren endast för den 

händelse han åsidosätter sina åligganden enligt avtalet, hör således inte hit. 

Med kreditkostnad avses i lagen också ett sådant tillägg vid förv~irv av 

vara, tjänst eller annan nyttighet, vilket består i att den som förvärvar nyt

tigheten på kredit helt eller delvis går miste om sådan "rabatt" som säljaren 

lämnar konsumenter vid forvärv mot kontant betalning. Vad som åsyftas hiir

rned har närmare berörts i den allmiinna motiveringen (avsnitt 5.3). Jag 

vill understryka att det skall vara fråga om rabatter som den enskilde säljaren 

regelmässigt lämnar till konsumenter som betalar kontant men som inte 

kommer kreditförvärvaren till del. Däremot avses inte avdrag frän ett i 

regel fast kontantpris, som mer i undantagsfall lämnas till konsumenter 

på grund av speciella omstiindigheter, t. ex. släktskap. anställningsförhål

lande, långvarig affiirsforbindelse, ett särskilt stort inköp etc. 
I överensstämmelse med den innebörd som sålunda tillagts begreppet 

kreditkostnad definieras vidare i förevarande paragraf den i lagen förekom-
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mande termen kontantpris. Diirmed åsyftas det pris till vilket vara, tjänst 
eller annan nyttighet vanligen hålls konsument till handa mot kontant be
talning. Med uttry1.:kel "vanligen" markt:ras alt kontantpriset enligt lagen 
inte får inrymma sådana regelmässigt lämnade "konlantraballer" som nyss 
berörts. Bortsett från utvidgningen till att omfatta även priset för andra 
nyllighcter än varor är någon principiell saklig ändring inte åsyftad i fiir
hållande till kommillcförslagcts definition av termen kontantpris. Det har 
ansetts tillräckligt tydligt framgå av definitionen i dess föreliggande utlorm

ning att den avser det pris som den enskilde säljaren vanligen tar ut vid 
kontantaffärer eller - om något sådant pris till äventyrs inte kan fastst1illas 
- det pris som far anses utgöra det gängse marknadspriset vid kontantaffärer 
bctriilTande nyltighetcr av ifrågavarande slag. 

De i paragrafen upptagna definitionerna av termerna kreditbelopp 01.:h kre

di(fordran torde med hiinsyn till det redan anförda inte kräva någon närmare 
kommentar. Vad som avses med kredilhelopp har avgörande betydelse bl. a. 
för beräkningen av effektiva räntan för en kredit. Användandet av termen 
kreditfordran betingas av all det från lagteknisk synpunkt har ansetts för

delaktigt med en särskild beteckning för summan av kredithelopp 01.:h kre
ditkostnad (jfr bl. a. 12-15 och 17 ~~). Termen motsvarar den i kommit
teförslaget begagnade termen "skuldbelopp", som här har undvikits eftersom 

den i högre grad leder tanken till all del skulle vara fråga om konsumentens 
vid varje tillfälle föreliggande skuld till kreditgivaren. Så är inte fallet när 
det gäller krediter av icke fortlöpande karaktär. Vid sådana krediter utgör 
krediLli1rd~ingen - som framgår av definitionerna av kreditkostnad och kre
ditbelopp - ett tör varje kredit i regel konstant belopp. Nlir det däremot 
gäller fortlöpande krediter som exempelvis kredit får kontoköp motsvarar 
kreditfordringen i prin1.:ip gäldenärens vid varje tidpunkt föreliggande skuld 
enligt kreditavtalet. I fråga om bestlimmandet av kreditfordringen vid kon
tokredit får jag vidare hiinvisa till vad som anförs under 12 ~. 

Vidare anges i förevarande paragraf innebörden av termen e.f/ektiv ränta. 

vilken förekommer i bestämmelserna om marknadsföring av kredit (5 och 
6 ~~). Vad som avses med effektiva räntan för en kredit och hur den effektiva 
räntan kan beräknas i olika fall har närmare berörts i avsnittet 5.3 i den 
allmänna motiveringen. 

Paragrafen, som motsvarar del av 2 ~ samt 4 ~ i kommittens förslag till 
konsumentkreditlag, innehåller en bestämning av vad som i lagen avses 
med kreditköp. Detta begrepp är grundläggande fiir tilliimpningen av ett 
stort antal bestämmelser i lagen. 

Med kreditköp avses för det första köp av vara, vid vilket säljaren lämnar 
köparen anstånd med någon del av betalningen. Det avgörande är all säljaren 
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utger varan till köparen eller någon som iir i dennes stiillc utan all ha erhållit 
full hetalning. Hit hör tkt traditionella avhetalningsköpet od1 andra del

betalningsköp men också de fall där full betalning erläggs på en gång vid 

någon tidpunkt efter det att varan har utgivits. 

Under begreppet kreditköp faller vidare köp av vara. vid vilket någon 

del av betalningen erliiggs med bdopp som köparen får låna av säljaren 
eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan kredit

givaren och säljaren. Hit hör köp av den typ som representeras av lånekiipcn 
och vissa flirmer av kontoköp. Köparen får här låna pengar till köpet av 
en särskild kreditgivare. Mellan denne och säljaren föreligger en över
enskommelse av innebörd att kreditgivaren lämnar kredit for inköp hos 
säljaren. 

I vissa kontokortssystem g~iller att kontohavare hos kreditgivaren kan 

få ut kontanta medel. som bokförs som en skuld på kontot. Ett sådant 

lån bör anses jiimställt med andra från kn.:Jitkiip fristående krediter. Om 

de lånatle medlen anviinds för inköp av vara utgör detta således inte kreditköp 

i den mening som avses i ] ~. 

Som framgår av 3 ~ saknar kreditbeloppets storlek, kredittidens Hingd 
m:h liknande omständigheter i och för sig betydelse för frågan huruviJa 
kreditköp skall anses föreligga eller inte. Det är dock givet att lagens be

stämmelser om kreditköp i regel får praktisk betydelse endast om krediten 
har en inte alhfor obetydlig omfattning. Att kravet på kontantinsats bör 

kunna efterges vid kreditköp som avser vara med eu förhållandevis lågt 

prisellerdärkredittiden iirkort har berörts i avsnittet 5.4 i den allmänna motive
ringen. 

Kreditköp i lagens mening föreligger endast om föremålet för köpet iir 

en vara. Med uttrycket "vara" avses liksom enligt avtalsvillkorslagen och 
konsumentköplagen fysiska föremål. inbegripet levande djur. Begreppet om
fouar däremot inte byggnad på annans mark eller r[ittigheter av olika slag 
och inte heller aktier och andra värdepapper eller fast egendom (jfr prop. 

1971:15 och 1973:138 s. 160l. 
Andra stycket av förevarande paragraf innehåller en regel som syftar till 

all under lagens tvingande bestämmelser om kreditköp föra in avtal som 

har kl:itts i nyttjanderättsavtalets form men som i själva verket måste anses 

utgöra köpeavtal. Det avgörande hiirvidlag är huruvida det kan anses ha 

varit parternas avsikt att den som har fått vara utllimnad till sig skall bli 

iigare av varan. Bestiimmelscn har sin motsvarighet i 1 ~ andra stycket av

betalningsköplagen. 
Vid förhyrning av varor för längre tid förekommer det ibland att avtalet 

innehåller ens. k. optionsklausul, varigenom uthyraren liimnar konsumen

ten möjlighet att under den avtalade hyrestidcn eller vid dess utgång bli 

iigare till varan, om konsumenten så önskar. Som kommitten har framhållit 

(betänkandets. 205) kan det här vara fråga om maskerade kreditköp. Emel

lertid kan det också hiinda att parterna har velat lämna frågan om köp 
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öppen till ett senare tillfallc. I så fall bör naturligtvis avtakt betraktas som 
förhyrning till dess att konsumenten utnyttjar möjligheten att förviirva va
ran. Om detta sker på kredit blir konsument kreditlagens regler om kreditköp 
i fortsättningen gällande för parternas mellanhavande. I övrigt får det över

lämnas åt rättstillämpningcn att dra gränsen mellan kreditköp och hyresavtal 

med tillämpning av bestämmelsen i 3 * andra stycket. 
I sammanhanget bör för fullständighetens skull påpekas att bestämmel

serna i 5 * om informationsplikt vid annonsering, skyltning och liknande 

marknadsföring beträffande kredit kan bli att tillämpa i samband med mark
nadsföring av erbjudande om förhyrning av vara, om det vid marknads
föringen tillkännages att varan enligt hyresvillkorcn kan förvärvas med äg

anderätt och att förvärvet kan ske på kredit. 
Kommitten har i sitt rörslag till konsumentkreditlag upptagit en särskild 

definition av begreppet kontoköp. Därmed avses enligt komrnitteförslaget 
kreditköp, vid vilket köparen for betalningens erläggande tar i anspråk ett 
av kreditgivaren medgivet utrymme rör fortlöpande kredit. Det har inte 
befunnits erforderligt att i det föreliggande lagförslaget ta in en motsvarande 

definition. När uttrycket kontoköp används i förevarande framstiillning avses 
emellertid köp av just den typ som har beskrivits i den av kommitten 

föreslagna definitionen. 

4~ 

Paragrafen motsvarar I ~ tredje stycket i kommittens förslag till kon
sumentkreditlag. Den fastslår att lagen i förhållandet mellan konsument 
och kreditgivare är på det sättet tvingande till konsumentens förmån att 
de befogenheter och förmåner som lagen tillerkiinner konsumenten inte 
får inskränkas genom villkor i avtal. Avtalsvillkor är ogiltigt i den mån 
villkoret innebär en sådan inskränkning. Konsumenten får däremot alltid 
åberopa a vtalsvillkor som för honom ~ir förmånligare iin lagens bestiim melser. 
Lagen ger således konsumenten ett minimiskydd i förhållandet till kre
ditgivaren. 

Beaktas bör att lagen vid sidan av civilrättsliga regler, dvs. regler som 

direkt tar sikte på förhållandet mellan kreditgivare och konsument, också 
innehåller bestiimmclser av näringsrättslig karaktär. I lit hör bl. a. hestiim
melserna om marknadsföring av kredit (5-7 ~~). kontantinsats (8 och 9 ~~) 
och användandet av förbehåll om återtaganderiitt ( 15 ~ tredje stycket). Dessa 
bestämmelser berörs inte av förevarande paragraf. 

5 ' ' 
Paragrafen inleder avsnittet med bestämmelser om marknadsföring av 

kredit (5-7 ~~).Bestämmelserna. som har behandlats i den allmiinna moti
veringen (avsnitt 5.3), utgör för konsumcntkreditområdet ett komplement 

till marknadsföringslagens generellt giltiga och allmänt utformade gene
ralklausul om niiringsidkares informationsplikt vid marknadsföring av varor, 
tjänster och andra nyttigheter <3 ~ marknadsföringslagen). I 5 och 6 ~~ kon
sumentkreditlagen anges viss information som n~iringsidkare skall lämna 
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vid olika fom1cr av marknadsföring beträffande kredit och pa skilda stadier 

av marknadsliiringsprocessen. Vidare föreskrivs all informationen i visst 

fall måste ges i skriftlig form. Anknytningen till marknadsföringslagen och 

dess system fiir kontroll, rättslig prövning och sanktioncring av all inli>r

mationspliktcn fullgörs kommer till uttryck i 7 *. Av denna framgår att 

den information som anges i 5 och 6 ~~skall anses ha sådan särskild betydelse 

från konsumentsynpunkt som avses i 3 ~ marknadsföringslagen. Bestäm

melsen i 7 ~ innebär emellertid samtidigt en erinran om att det enligt 3 ~ 

marknadsföringslagen kan prövas huruvida även annan information iin den 

som särskilt anges i 5 och 6 ~~ konsumentkreditlagen kan anses ha siirskild 

betydelse från konsumentsynpunkt vid marknadsföring beträffande kredit. 

Termen marknadsföring har i konsumentkreditlagen samma innebörd 

som i marknadsfiiringslagcn. Diirmecl avsi:s ätgärd som syftar till ntt friirnjn 

avsättning.,;11 av nyllighet. Redan sjiilva tillhnndahi\llandct av 11yttighet, iiven 

om det iir helt passivt, bör anses vara en sådan iltgiird (prop. 1975176:34 

s. 124). Begreppet nyttighet omfattar som tii.ligarc har n~irnnts iiven krediter 

( prop. 1975176:34 s. 125 I). 

I 5 ~ första stycket, som lir utformat pä grundval av 3 ~ i kommittl!ns 

förslag till konsumentkredillag, anges sådan information som skall liimnns 

vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring beträflandc kredit. 

Bestämmelserna i första meningen tar sikte på all slags kredit, alltså även 

fristående kredit utan samband med köpe. d. Ufr dclinitionen i I ~). I andra 

meningen ges bestämmelser beträffande kredit som erbjuds för särskilt än

damål, nämligen för visst förvärv av vara, tjänst eller annan nyttighet. 

för att marknadsföringsätgärd enligt 5 ~ skall anst:s fördigga krävs att 

den viimlcr sig till allmiinhctcn eller till viss, större eller mindre, grupp 

av intressenter. Vanligen torde hithörande åtgärder ha formen av skriftliga 

framställningar. Bcstiimmclscrna i 5 ~ gäller emellertid även om det iir fråga 

om muntliga meddelanden. Åtgärden behöver inte vara av sådan art att 

llcra personer samtidigt kan ta del av den. Sådan tclefonförsiiljning av I. ex. 

ett hokvcrk som sker genom all en representant för siiljart:n systematiskt 

ringer upp konsumenter och erbjuder dem att köpa bokverket får sålunda 

anses utgöra marknadsföringsåtgärd som här avses. Får konsument i sam

band därmed upplysning om att kredit kan erhållas måste samtidigt den 

information lämnas som anges i 5 ~. Det behöver knappast tilläggas all 

detsamma gäller vid sådan direktreklam som består i meddelanden som 

är adresserade till den enskilde konsumenten. 

Enligt första meningen i paragrafens första stycke skall vid marknads

föringen Jämnas information om den effektiva riintan. Häri ligger att mark

nadsföringen måste avse ett något så när bestämt eller individualiserat kre

diterbjudande. I denna del kan hänvisas till vad som har anförts i den 

allmänna motiveringen (avsnitt 5.3). 1-fär bör dock ytterligare understrykas 

att ett krediterbjudande ofta får anses tillriickligt bestämt och individua-
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liscrat, äwn om kreditbelopp, krcditlid och kostnadsvillkor varierar inom 
vissa ramar. I den allmänna motiveringen har berörts hur informations
plikten i sådana fall hör kunna fullgöras. 

Niir det giiller konlokortskrediter förekommer det att man på försiiljnings
slällen som iir anslutna till cll visst konlokortssyslem anbringar mindre 
skyll<lr eller s. k. dekaler som utvisar detta förhållandt:. ona återfinns på 
dessa skyltar eller dekaler en uttrycklig upplysning om att visst kontokort 
kan anviindas för inköp på försäljningsstället. Ibland upptas endast en inar

betad symbol för det ifrågavarande kontokortsystemcl. Syftet med anhring
andet av sådana skyltar eller dekaler kan naturligtvis delvis vara all främja 
avsättningen av den kredit som det iir fråga om. Det kan då sägas röra 
sig om sådan marknadsföring beträffande kredit som faller under bestäm
melserna i 5 ~. Det primära syftet torde dol:k i allmiinhet vara att ge kon
sumenterna upplysning om att visst slags kontokredit kan användas för 
inköp på försäljningsstället, på samma sätt som när man med liknande 
skyltar anger att inköp får ske mot betalning med check. Det torde normalt 
inte fylla något informationsbehov hos konsumenten att han vid sådan skylt
ning som här avses får uppgift om den effektiva räntan for den ifrågavarande 
krediten. I någon mån kan detta emellertid vara beroende av hur skyltningen 
närmare utformas. Enligt min mening bör det överlämnas åt i första hand 
konsumentverket att efter samråd med berörda näringsidkare bedöma om 
och i så fall på vilket sätt information i hithörande fall skall lämnas be
Lriilfonde den effektiva räntan för den kontokredit som är i fråga. I detta 
sammanhang vill jag framhålla att bestämmelserna om marknadsföring av 
kredit inte uppställer något krav på att den föreskrivna informationen nöd
viindigl vis måste lämnas i samma handling som innefattar marknadsfö
ri ngsåtgärden. 

Vid fortlöpande krediter som t. ex. konlokortskreditcr och checkräknings
krediter kan den faktiska effektiva riintan inte på förhand exakt anges. efter
som den blir beroende av hur kreditutrymmet kommer att utnyttjas. Vidare 
blir i en del fall den faktiska effektiva räntan beroende av eventuella framtida 
lindringar i diskontot osv. I den allmlinna motiveringen har klargjorts att 
det ankommer på konsumentverket att i samråd med berörda niiringsidkare 
ta fram riktlinjer för hur informationsplikten i nu avsedda fall bör fullgöras. 

I allmänhet bör krävas att näringsidkaren på någon procent när anger 
den effektiva räntan för olika krediter och olika fall. Kraven på exakthet 
bör inte drivas längre än att Himpliga hjälpmedel i form av schabloner och 
s. k. lathundar kan komma till användning. Som har nämnts i den allmänna 
motiveringen kan Jet för vissa kreditformer vara lämpligt att den effektiva 
räntan anges som en ram, t. ex. 14-17 procent. En sådan ram bör dock 
inte vara vidare iin vad som påkallas av praktiska skäl. 

Vid annonsering, skyltning och liknande marknadsföring beträffande 
kredit för visst förvärv av vara, tjiinst eller annan nyttighet skall enligt 

11 RiJ;.scia)!.en 1976177. I sam/. Nr 123 
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andra meningen i 5 * första stycket anges inte bara effektiva räntan för 
krediten utan också kreditkostnaden och nyttighetens kontantpris. llesrnm
melsen tar alltså sikte på sådana fall där krediten är bunden till visst förvärv. 
Med kn:ditkostnad avses, som framgår av 2 *·ett i pengar angivet belopp. 
Vad som avses med kontantpriset för viss nyttighet framgår likaledes av 
2 s. En 17.irutsättning för att uppgift om kontant pris skall hehöva lämnas 
är givetvis att den ifrågavarande nyttigheten i realiteten har ett kontantpris 
som avviker från priset vid kreditförvärv. Detta torde sällan vara förhållandet 
när det giiller exempelvis fastigheter. I iivrigt får här hänvisas till speci

almotiveringen till 2 ~-
I 5 * andra stycket giirs ett par undantag från informationsplikten. In

formation enligt första stycket hehiiver sålunda for det första inte liimnas 
i fråga om kredit av ringa omfattning. Hänsyn kan härvid tas håde till 
kreditbcloppcts storlek och till kredittidens längd. Det får ankomma på kon
sumentmyndigheterna all ge vissa riktlinjer härvidlag. 

Den information som anges i första stycket behöver inte heller liimnas, 
om det annars föreligger siirskilda skäl. Av den allmänna motiveringen 
framgår att denna undantagsregel tar sikte hl. a. på den situationen alt det 
visar sig vara förenat med särskilt stora svårigheter att llimna information 
om t. ex. den effektiva räntan på ett hanterligt och riittvisande sätt. Svå
righeter hiirvidlag rorde emellertid ofta kunna lösas genom att uppgifter 
om den effektiv.i riintan förses med fiirklarande anmärkningar eller genom 
all den dfektiva räntan anges som en ram. Det kan vidan: i vissa fall 

te sig fdga meningsfullt att liimna uppgift om kreditkostnaden i kronor, 
t. ex. n1ir det rör sig om en mycket långfristig kredit. Den ifrågavaram.lc 
undantagsregeln är emellertid avsedd att ges en sniiv till:impning. 

Som tidigare har nämnts reglerar 5 ~ inte uttömmande frågan om vilken 
information som skall lämnas vid annonsering. skyltning och liknande mark
nadsföring heträffande kredit. Med stöd av generalklausulen i 3 ~ rnark
nadsföringslagen kan niiringsidkare åliiggas att vid sådan marknadsföring 
liimna liven annan information. som i visst fall kan anses ha särskild be
tydelse från konsumentsynpunkt. 

Att bestämmelserna i 5 ~ i visst fall kan behöva tillämpas vid erbjudande 

om förhyrning av vara har berörts under 3 *. 

6 ' ' 
I 6 ~-som niirrnast motsvarar 9 och 24 ~~ i kornmittens förslag till kon

sumentkreditlag, finns bcstiimmclserorn den information som niiringsidkare 

skall J:imna till konsument innan kreditavtal sluts. 
Av paragrafen framgår att den föreskrivna informationen skall Wmnas 

innan ett tilltänkt kreditavtal blir himlande för konsumenten. Exakt på vilket 
stadium av förhandlingarna informationen skall lämnas anges inte i lag
texten. Det ligger emellertid i sakens natur att detta, som har nämnts i 

den allmänna motiveringen, bör ske när parterna kan sägas stå i begrepp 
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att träffa avtal om kredit. Informationen kan givetvis föranleda att kon

sumenten vill fortsätta förhandlingarna och att information därför senare 

ånyo måste lämnas med utgångspunkt från de nya förutsättningar som kan 

ha blivit ett resultat av de fortsatta förhandlingarna. 

Den information som skall Himnas inrnin kreditavtal sluts iir densamma 

som enligt 5 ~ första stycket skall lämnas i samband med sådan mark

nadsföring av kredit som avses där. Oavsett formen för krediten skall alltså 

information normalt lämnas beträffande den effektiva räntan för krediten. 

När det giiller fortlöpande krediter och andra krediter vid vilka den faktiska 

effektiva räntan inte kan anges på förhand fär konsumentverket, liksom 

i fråga om information vid marknadsföring som avses i 5 ~,ta fram riktlinjer 

för hur informationsplikten bör fullgöras. 

Är det fråga om kredit för visst förvärv av vara, tjänst eller annan nyttighet 

skall därutöver ges information om kreditkostnaden samt om kontantpriset 

för den ifrågavarande nyttigheten. Här kan hänvisas till vad som har anförts 

under 5 ~. 
Av paragrafen framgår att från skyldigheten att lämna information inför 

slutande av kreditavtal gäller samma undantag som anges i 5 ~. Information 

om effektiv ränta rn. m. behöver sålunda inte lämnas när det exempelvis 

är fråga om kredit av ringa omfattning. Ett annat praktiskt och vanligt 

fall då information bör kunna underlåtas utgör köp, vid vilket full betalning 

skall ske inom viss kortare tid, t. ex. 30 dagar. I övrigt får även i denna 

del hänvisas till specialmotiveringen till 5 ~. 
Informationen enligt 6 ~ skall alltid lämnas i skriftlig form. 

Förevarande paragraf innehåller lika litet som 5 ~ någon uttömmande 

reglering av vilken information som bör lämnas till konsumenten. Givetvis 

måste denne innan kreditavtal sluts få uppgifter också om sådana faktorer 

som kreditbeloppets storlek, kreditköpspriset, kredittidens längd, amorte

ringsplanen, kontantinsatsens storlek m. m. Av skäl som närmare har berörts 

i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3) har det emellertid inte ansetts 

behövligt att i konsumentkreditlagen meddela föreskrifter härom. De nämn

da faktorerna ingår på sådant sätt som delar i kreditavtalet att de måste 

förutsättas bli kända för konsumenten innan han ingår avtalet. I vissa fall 

kan även annan information vara av betydelse för konsumenterna. Vid 

fortlöpande krediter kan det sålunda vara av intresse att få veta exempelvis 

vilka möjligheter det finns att helt undgå ränta på ianspråktaget kredit

utrymme. För dessa och andra fall ger generalklausulen i 3 ~ marknads

föringslagen möjlighet att ålägga näringsidkare att lämna den erforderliga 

informationen. I sammanhanget bör erinras om att vid kreditköp med för

behåll om återtaganderätt handräckning för återtagande kommer att kunna 

beviljas endast om kreditgivaren kan förete en av parterna underskriven 

handling som innehåller bl. a. uppgift om kontantpriset, kreditbeloppet, kre

ditkostnaden. kredittiden. kreditfordringen och när betalning skall erläggas 

(20 ~ konsumentkreditlagen). 
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Liksom hittills torde konsurnentkreditavtal även i fortsiittningen regel

mässigt komma att träffas i skriftlig form. I betydande omfattning fä stan

dardiserade avtalsforn1ulär komma att uppriittas som iir anpassade till kon

sumentkreditlagens bestiimmelser i olika hiinseenden. Det bör ligga i nii

ringsidkarsidans eget intresse att utarbeta sådana avtalsformulär i samråd 

med konsumentverket. Härvid bör givetvis tillses att formulären får en 
sådan utformning att konsumenten ges klar och tydlig information om de 

faktorer som anges i 6 ~ konsumentkreditlagen och om andra förhållanden 
som är av betydelse får bedömningen av avtalets innebörd. I sammanhanget 

bör också beaktas konsumenternas intresse av att fä kreditkostnaden spe
cificerad i poster som är avdragsgilla vid taxering och andra poster. Det 

kan givetvis också visa sig lämpligt att utarbeta särskilda, från själva av

talsformulären fristående formulär för fullgörande av informationsplikten. 

lnformationsplikten enligt 6 ~ åvilar näringsidkare som lämnar eller för

medlar den ifrågavarande krediten. Med förmedling åsyftas hiir liksom i 
l ~ det fall att niiringsidkare upptriider som ombud för kreditgivaren. Orta 
torde då inte bara förmedlaren utan också kreditgivaren vara niiringsidkare. 

Åtminstone vid vissa former av låneköp torde situationen stilunda vanligen 

vara elen att säljföretaget förmedlar krediten och cliirvicl upptriider som om

bud för elen bank eller det linansieringsföretag som liimnar krediten. I sådant 
fall ligger informationsplikten både på kreditgivaren och på elen förmedlande 
niiringsidkaren. Givetvis iir det dock tillriickligt att den senare lämnar elen 

föreskrivna informationen. Skulle informationsplikten åsiclosiiltas, kan emel

lertid i det nu berörda fallet informationsåliiggande enligt 3 ~ marknads

föringslagen riktas såviil mot kreditgivaren som mot elen förmedlande nii
ringsiclkaren. Om å andra sidan kreditgivaren iir en privatperson. riktar sig 

informationsplikten enligt förevarande paragraf enbart mot förmedlande nii
ringsidkare. Om denne kvarstår som ombud för kreditgivaren niir infor
mation enligt 6 ~ skall liimnas, åligger det alltså honom att se till att kon
sumenten får den föreskrivna skriftliga informationen. 

Informationsplikten fullgörs gentemot konsument som avses bli kredit

tagare i det tilltiinkta kreditavtalet. I den allmänna motiveringen har berörts 

vissa frågor rörande information till borgensmiin och andra som kan ha 

intresse av att erhålla samma information som kredittagaren. Här får hän

visas till vad där har anförts (avsnitt 5.3). 

7' . ' 
Paragrafen, som saknar motsvarighet i kommittens förslag, innehäller 

en hfovisning till nrnrknaclsföringslagens regelsystem. Innebörden hiirav 

Lir fi.irst och friimst att om niiringsidkare vid marknadsföring av kredit un

derlåter att liimna information som anges i 5 och 6 ~~ eller som annars 

iir av siirskild betydelse från konsumentsynpunkt, så kan han enligt 3 ~ 

rnarknadsföringslagen å!Hggas att liimna den ifrågavarande informationen. 

Jnformationsåliiggande kan meddelas iiven ansWlld hos niiringsidkare och 
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annan som handlar på niiringsidkares viignar. 

Vid sidan av generalklausulen i 3 ~ marknadsföringslagen blir iiven de 
handliiggningsregler m. m. som anknyter till generalklausulen tilliimpliga 
niir det giiller informationsplikten enligt konsumcntkreditlagen. Oetta in

nebär bl. a. att fråga om informationsåläggande kan tas upp inför mark

nadsdomstolen efter ansökan av KO eller i andra hand sammanslutning 

av näringsidkan:, konsumenter eller löntagare. '.\läringsidkare iir skyldig att 
på anmaning av KO komma in med yttrande eller upplysning i iirende 

rörande informationspliktcn. I iirende diir informationsåliiggande kan antas 
komm<i i fråga iir niiringsidkare iiven skyldig att på anmaning av KO till

handahålla handling och liknande som kan ha betydelse för utredningen 
i iircndet. Efterkoms inte KO:s anmaning far KO foreliigga niiringsidkaren 

vid vite att fullgöra sin skyldighet. 13eslut i fråga om informationsåliiggancle 
hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, ni\r iindracle förhållanden eller 

annat siirskilt skiil påkallar det. Fråga om informationsåliiggande får i fall 

som inte iir av större vikt prövas av KO genom informationsförcliiggancle. 
Jag vill i övrigt hänvisa till elen allmänna motiveringen (avsnittet 5.3) samt 

till marknadsföringslagcn och dess förarbeten (prop. 1975176:34). 

Informationsåläggande riktas endast mot den som har företagit mark
nadsföringsåtgärcl och diirvid underlåtit att lämna information som har siir

skild betydelse från konsumentsynpunkt. \1arknaclsdomstolens avgöranden 
vid tilliimpning av bestämmelserna om informationsplikt vid marknads

föring av kredit kommer sålunda formellt att avse endast enskilda fall. Trots 
detta torde avgörandena få en betydande effekt som prejudikat i den mån 
de rör mera principiella frågor. 

Påpekas bör att informationsåliiggande kan komma i fråga inte bara om 

näringsidkare vid marknadsföring av kredit t. ex. helt underlåter att lämna 
information om effektiv riinta e. d. utan givetvis också om niiringsidkaren 
visserligen lämnar information men denna iir oriktig. Rör det sig om upp
såtligt vilseledande framställning kan även straffbestämmelsen i 6 ~ mark

nadsfårings!agen bli tillämplig. 
Enligt 3 ~andra stycket marknadsföringslagen fö informationsåläggande 

innehålla att informationen skall lämnas genom miirkning på vara eller till
handahållas i annan form på säljstiille, att den skall liimnas i annonser eller 

andra framstiillningar som näringsidkaren anv~inder vid marknadsföringen 

eller att den i viss form skall liimnas till konsument som begär det. Dessa 
bestiimmelser kommer att vara fullt ut tilliimpliga på åläggande att lämna 

information som avses i 5 och 6 ~~ konsumentkreditlagen. '.\lär det i 6 ~ 
konsurnentkreditla5·~n föreskrivs att informationen inför slutande av kre

ditavtal skall vara skriftlig följer diirav och av 7 ~ att marknadsclomstolen 

kan ålägga vederbörande att lämna den i 6 ~angivna informationen i skriftlig 

form. 
Informationsäliiggande enligt 3 ~ marknadsf'öringslagen skall enligt 5 ~ 

samma lag förenas med vite. om inte detta av siirskilda skiil iir obehövligt. 
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Anledning att avstä från vitesföreläggande kan finnas t. ex. om KO vill 

ta upp ett ärende i marknadsdomstolen i syfte att få fram ett prejudicerande 

avgörande i en principiellt betydelsefull fråga. Det kan i sådant fall vara 

ett gemensamt intresse för KO samt niiringsidkaren och dennes organ i'·· tion 
att ta frågan prövad av marknadsdomstolen. Om KO då kan avstå från 

att begära vitesföreliiggande har detta ansetts öka möjligheterna att vinna 

samförstånd om att dra frågan under domstolens prövning (jfr prop. 1970:57 
S. 91 f). 

8 s 
' 
Paragrafen innehåller tillsammans med 9 ~ bestämmelserna om kon

tantinsats vid kreditköp. I kommittens lagförslag finns bestämmelser om 

kontantinsats (maximering av kreditbeloppet) i 5, 6 och 8 ~~. vartill har 

fogats en straffbestämmelse i 30 *· 
Bestämmelserna i 8 och 9 ~* har utförligt behandlats i den allmänna moti

veringen (avsnitt 5.4, jfr även 5.12). 
Förevarande paragraf innehåller bcstiimmelser om den kontantinsats som 

skall tas ut och om vem som skall svara för att detta sker. Vidare anges 

i paragrafen att betalning med medel som köparen fått låna under vissa 
särskilda förhållanden inte skall anses utgöra kontantinsats i lagens mening. 

Med kontantinsats torde i allmänt språkbruk avses hetalning med kon

tanter eller motsvarande. t. ex. check, som erläggs innan vara utges till 
köpare på grund av ett köpeavtal. Uttrycket kontantinsats har i 8 * i princip 

samma innebörd. Som skall beröras i det följande bi.ir emellertid med kontant 
betalning jiimstiillas det fall att köparen liimnar ett inbytesföremål. Vidare 

bör det i vissa fall kunna komma i fråga att ta ut en betalning. utgörande 
kontantinsats i lagens mening, först efter det att varan har utgetts till köparen. 

Huvudregeln i första stycket innebär att siiljaren av köparen skall ta ut 
kontantinsats i enlighet med god sed på marknaden. Innebörden av denna 
regel har närmare utvecklats i den allmänna motiveringen. Regeln styr för 
det första frågan huruvida kontantinsats i visst fall över huvud taget skall 

tas ut. Den lämnar sålunda utrymme för att i undantagsfall helt efterge 

kravet på kontantinsats. Vidare har regeln betydelse får frågan om kon

tantinsatsens storlek. Den styr också frågan om hur kontantinsatsen skall 

tas ut, t. ex. vid vilken tidpunkt detta skall ske. 
Avgörande i dessa htinseenden iir vad som betriiffande kreditköp av det 

ifrågavarande slaget utgör god sed på marknaden. Som framgår av den all

männa motiveringen får konsumentverket h:irvidlag ett långtg(1ende infly

tande genom att verket i överl[iggningar och förhandlingar med nlirings
idkarsiclan och genom utfärdande av riktlinjer kan i hög grad påverka be

traktelsesättet när det gäller att avgöra vad som kan anses utgöra god mark

nadsscd. 
I den allmiinna motiveringen har berörts vissa fall diir undantag från 
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kontantinsatskravct bör kunna komma i fråga. Detta giiller bl. a. konto· 
kortssystem av den typ som numera har vunnit utbredning på marknaden. 
Det torde utan vidare kunna konstateras att det i dag står i överensstämmelse 

med god sed på marknaden att kontantinsats inte tas ut vid kreditköp som 
sker inom ramen för sådana kontokortssystem, och de skäl som ligger bakom 
denna praxis talar för att den t.v. bör bibehållas. Det förtjänar emellertid 
att än en gång understrykas att kontokortssystemen i och för sig omfattas 
av reglerna om kontantinsats. Som har antytts i den allmänna motiveringen 
är det inte uteslutet att förhållandena utvecklar sig så att det framdeles 
blir aktuellt att kräva uttagande av kontantinsats även vid kontoköp av 
nu berört slag. 

I enlighet med vad som tidigare har sagts skall kontantinsatsen normalt 
erläggas innan varan utges till köparen. Utlämnas i sådant fall varan innan 
hela kontantinsatsen har erlagts har bestämmelserna i 8 ~ inte iakttagits, 
och detta gäller även om kontantinsatsen betalas inom kort tid efter det 
att varan utlämnats. Det är alltså självfallet inte tillräckligt att parterna upp
rättar ett kontrakt där det sägs att föreskriven kontantinsats skall utgå. 

Det kan emellertid tänkas speciella fall då en betalning motsvarande kon
tantinsatsen bör få tas ut senare än då varan utlämnas till köparen. Bl. a. 
kan övervägas att vid hemförsäljning, diir den s. k. ångerveckan gäller, låta 
konsumenten vänta med att erlägga kontantinsats till dess att ångerveckan 
löpt ut. Hithörande frågor får prövas av konsumentmyndigheterna vid till
lämpningen av reglerna i 8 och 9 ~~. 

l 8 ~ första stycket ges vidare en föreskrift som innebär att kontantinsatsen, 
om sådan skall utgå, normalt skall motsvara minst 20 procent av den ifrå
gavarande varans kontantpris. Lägre kontantinsats kan, temporärt eller för 
framtiden, ifrågakomma om särskilda förhållanden påkallar det. Dessa be
stämmelser har tämligen ingående behandlats i den allmänna motiveringen 
och torde knappast erfordra ytterligare kommentarer. För fullständighetens 
skull bör dock framhållas att regeln om iakttagande av god sed på marknaden 
i något fall kan fordra uttagande av högre kontantinsats än 20 procent. 

Enligt paragrafen åligger det säljaren vid kreditköp att ta ut föreskriven 
kontantinsats. Annan än säljaren kan - utom i vissa förmedlingsfall som 
strax skall beröras - inte drabbas av påföljd om kontantinsatskravet har 
åsidosatts. Fristående kreditgivare behöver alltså i och för sig inte kontrollera 
att föreskriven kontantinsats har erlagts. En annan sak är att banker och 
andra finansieringsinstitut får anses ha ett allmänt ansvar att tillse, att de 
inte medverkar i kreditköpssammanhang där det förekommer brott mot 
kontantinsatsreglerna. För bankernas och kreditaktiebolagens del kan ett 
sådant ansvar utkrävas inom ramen för den siirskillla tillsynen över dessa 
företag. I sammanhanget bör erinras om att frågan huruvida även andra 
finansieringsföretag skall stlillas under offentlig tillsyn övervligs av finan

sieringsholagskornmittcn \Fi 1975:08}. 
Av I ~ konsumentkreditlagcn följer att ett kreditköp kan falla under lagens 

bestlirnmelser även om säljaren är en privatperson. Detta gliller t. ex. om 
säljaren lämnar kredit och som ombud anlitar en näringsidkare, som i sin 
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yrkesmiissiga verksamhet förmedlar kreditköpet. I sådant fall bör det ävila 
näringsidkaren att se till att föreskriven kontanlinsats tas ut. Frågan skall 
nlirmare beröras i spei.:ialmotiveringen till 9 ~-

I 8 ~ andra stycket upptas den i och för sig självklara regeln att som 
kontantinsats inte skall anses betalning med medel som köparen får låna 
av säljaren. Som kontantinsats skall inte heller anses betalning med medel 
som köparen fär låna av annan kreditgivare än säljaren på grund av över
enskommelse mellan säljaren och kreditgivaren. Den överenskommelse som 
här åsyftas skall gå ut på att kreditgivaren lånar ut pengar till köpare just 
för att denne skall kunna erlägga erforderlig kontantinsals. Det fordras i 
och för sig inte. såsom enligt 2 *andra stycket förordningen med föreskrifter 
om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar, att säljaren 
och kreditgivaren har ekonomisk intressegemenskap. 

Som tidigare har niimnts kan kontantinsatsen eller del diirav crliiggas 
genom att säljaren får motta ett inbytesobjekt. Sådana transaktioner torde 
framför allt kunna få betydelse när kreditköpet avser en dyrare vara. Det 
fordras inte att inbytcsobjektet utgörs av en vara av samma slag som kre
ditköpet avser. 

Att kontantinsats sålunda kan erl[iggas i form av inbytesobjekl kan givet vis 
i viss mån komplicera tillsynen över att kontanlinsatskravel efterlevs. Fram
för allt iir del värderingen av inbytesobjektel som kan vålla problem. Den 
grundläggande principen bör vara att värderingen skall ske med iakttagande 
av god köpmannased. Självfallet är kontantinsatskravet inte uppfyllt, om 
det kontant belopp som enligt lagen kriivs vid viss affär formellt har uppnåtts 
genom alt ett inbytesobjekt har äsatts ett med hänsyn till god köpmannased 
alltför högt värde. Det bör hiirvidlag i princip sakna betydelse. om siiljaren 
kan visa alt han sedermera har lyckats avyttra inbytesobjeklet till ett högre 
pris än det värde som enligt nu berörda principer bort åsiittas objektet. Af
färsvinst i efterföljande led bör alltsä regelmiissigt inte m åberopas till sliitl 
för att kontantinsatskravct har uppfyllts. 

Det är tänkbart alt inbytcsobjektet tidigare har sålls av den siiljarc som 
vid ett senare kreditköp övertar objektet o~h att köparen alltjämt har en 
till det tidigare köpet hänförlig restskuld till siiljaren. I så fall måste rest

skulden givetvis avräknas från inbytcsobjektets viirde. Motsvarande giiller 

om säljaren eventuellt från köparen övertar betalningsansvaret för rest

skuld till annan kreditgivare. 

Säljer näringsidkare vara utan att iaktta bestämmelserna om kontanlinsats 
i 8 ~. skall detta enligt förevarande paragraf anses utgöra sådan handling 

som avses i 2 ~ marknadsföringslagen, dvs. otillbörlig marknadsföringsät
glird. Som regel torde handlingen få anses otillbörlig mot såviil konsument 

som konkurrerande n~ringsidkare. 
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förbud enligt 2 ~ marknadsföringslagen kan grundas endast på handling 
som forelagits av näringsidkare eller på näringsidkares vägnar. 

Niiringsidkaren behöver inte vara part i köpeavtalet. Bestiimmelsen i 9 ~ 
avser iiven den situationen att näringsidkaren för en priva1.persons räkning 
säljer en vara samt fråga är om kreditköp i lagens mening. Som har nämnts 
redan under 8 *åligger det i sådant fall näringsidkaren att ta ut kontantinsats 
av köparen. Gör näringsidkaren inte det kan han drabbas av förbud enligt 

2 * marknadsföringslagen. Som framgår av sistnämnda lagrum kan förbud 

meddelas även anställd hos näringsidkare och annan som handlar på nä
ringsidkares vägnar samt var och en som i övrigt väsentligt har bidragit 

till handlingen. 
Vid sidan av generalklausulen i 2 ~ marknadsföringslagen blir iiven de 

handliiggningsregler 111. m. i marknadsföringslagen som anknyter till ge

neralklausulen tillämpliga när det giiller kravet på kontantinsats. Jag får 
i den delen hiinvisa till vad som anförts i specialmotiveringen till 7 ~. 

I 30 ~ finns en erinran om att regeringen med stöd av lagen t 1975:90) 
med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid yr
kesmiissig försäljning av bilar kan meddela särskilda bestiimmelser om bl. a. 
kontantinsats vid bilförsiiljning. Sådana bestämmelser finns r. n. i förord
ningen (I 959:575) med föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmäs
sig försiiljning av bilar tomtryckt 1976:63. se avsnittet 2.2.8). Betriiffande 
förhållandet mellan denna särskilda reglering och konsumentkreditlagens 
hestiimmelser om kontantinsats får hänvisas till specialmotiveringen till 30 ~. 

I 10 ~ regleras köparens riitt att vid kreditköp göra giillancle inviindningar 
och anspråk. som grundas p{1 köpet. mot annan kreditgivare iin siiljaren 
(siirskilcl kreditgivare). Paragrafen, som har behandlats i avsnittL:t 5.6 i den 
allmiinna motiveringen. motsvarar med vissa iindringar 10 ~ i kommittens 
IOrslag till konsumentkreditlag. Den ersiitter bestiimmelserna i 15 och 16 ~~ 
konsumentköplagen. 

Första stycket innehåller bestämmelser om köparens rätt att mot särskild 
kreditgivares krav på betalning framstiilla invändningar på grund av köpet. 
Bestiimmclserna innebär att köparen vid varje form av kreditköp kan fram
stiilla alla de på köpet grundade invändningar som han skulle ha kunnat 
göra gällande mot siiljaren. Vad som avses med kreditköp anges i 3 \. Med 
kreditgivare förstås enligt 2 ~ den som har liimnat krediten eller övertagit 
den ursprunglige kreditgivarens fordran mot köparen. 

Med "inviindningar på grund av köpet"' :1syftas invändningar som grundas 
på bestämmelser i köpeavtalet, på köprättsliga lagregler såsom bestiimmel
serna i konsumentköp\agen och den allmänna köp\agcn eller på allmänna 
avtalsrättsliga regler. llit hör i första hand p~1ståenctcn om kontraktshrott 
av säljaren (dröjsmål eller fel). Mot siirskilcl kreditgivares krav på betalning 
k~m köparen sålunda åberopa exempelvis alt siiljaren inte har levererat varan 
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i riitt tid clh::r all J-:n iir hchiiftad m-:J Il:! o-:h all köpan:n diirför enligt 

reglerna i konsumcntköpl;1ge11 har riill att innehålla köpeskillingen eller del 

diirav tills lev<.:rans sker, felet avhjiilps eller felfri vara levereras. Vidare 

kan köparen hiivda t. ex. att han enligt konsumcntköplagen har riitt att 

häva köpet pi\. grund av driijsmål dkr Id. Köparen kan emellertid också 

göra giillande all han av annan anledning inte är skyldig att stå fost vid 

köpet, l. ex. diirför att detta är ogiltigt enligt allmiinna avtalsriittsliga regler. 
Paragrafens andra stycke reglerar köparens rätt att vid kreditköp göra 

gällande anspråk på grund av köpet mot siirskild kreditgivare. Bestiimmel

serna innebär att köparen mot särskild kreditgivare kan framställa samma 

penninganspråk på grund av köpet som han kan göra gällande mot siiljaren. 

Det kan vara fråga t. ex. om anspråk på återbetalning av köpeskilling, ska
deståmtsanspråk, ersiittning för reparation av varan e. d. Kreditgivaren svarar 

i princip lika med säljaren för fullgörandet av sådant anspråk. Kreditgivarens 

ansvadr beloppsmässigt dock begriinsat till summan av vad han har mottagit 

av köparen med anledning av krediten. 
Den befogenhet mot särskild kreditgivare som köparen kan grunda på 

bestiimmelserna i andra stycket torde få sin friimsta betydelse om ett köp 

hävs eller av annan anledning skall återgå och köparen till följd härav har 
anspråk på att återfå vad han presterat på grund av köpet. Även i andra 

fall kan bestämmelserna bli tillämpliga, nlimligen om köparen har ett pen
ninganspråk mot siiljaren som till beloppet överstiger den obetalda delen 

av kreditfordringen. Det är att miirka att anspråk enligt andra stycket kan 

riktas mot varje siirskild kreditgivare som har mottagit betalning av köparen 
med anledning av kreditköpet. Kreditgivaren behöver sålunda inte alltjlimt 
inneha fordringen mot köparen. Ansvaret enligt 10 ~andra stycket giiller Uven 
om kreditgivaren sedermera har överlåtit fordringen till annan. 

Att s:irskild kreditgivare svarar lika med s:iljaren för fullgörande av anspråk 
som avses i andra stycket innehiir i och för sig att köparen kan viir1da sig 
direkt mot kreditgivaren med sitt anspråk. Han behöver sålunda inte först 
viincla sig mot siiljaren för att söka förmå denne att tillgodose anspråket. 
Inte heller behöver köparen i rättegång mot siiljaren först rn faststiillt att 

anspråket är riittsligen grundat, utan detta kan i förekommande fall lika 

gärna fastställas i rättegång mellan köparen och den särskilde kreditgivaren. 
En annan sak iir, som har framhållits i elen allmiinna motiveringen, att 

köparen i praktiken först torde komma att viinda sig mot siiljaren med 

sitt anspråk. Av betydelse härvidlag iir framför allt att flertalet av de pen

ninganspråk som vanligen förekommer vid köp och som inte i praktiken 

kan regleras genom inviinclningsrätten enligt 10 ~ första stycket frirutsiitter 

att anspråk på prestation in natura först har framstiillts. Sådana naturaanspråk 

kan inte enligt 10 ~andra stycket riktas mot särskild kreditgivare utan härvid 
har köpJren att viinda sig mot s:iljaren. Vid dröjsmål med leverans måste 

köparen sålunda enligt J ~ första stycket konsumentköplagen normalt upp

mana säljaren alt avlämna varan varefter köparen under skiilig tid måste 
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avvakta leverans innan han får hiiva köpet. Om vara är behäftad med fel 

som säljaren har åtagit sig att avhjälpa måste köparen enligt 4 * första stycket 
konsumentköplagen, innan han kan göra gällande annat anspråk på grund 
av felet, först lämna säljaren skälig tid att avhjälpa felet eller leverera felfri 
vara. Om varan är behäftad med fel som inte skall avhjälpas på grund 

av åtagande som nyss nämnts får köparen enligt 5 * konsumentköplagen 
inte göra avdrag på köpeskillingen eller häva köpet om säljaren erbjuder 
sig att avhjälpa felet eller att leverera felfri vara och rättelsen sker genast 
samt utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen. 

För att köparen skall kunna framställa penninganspråk på grund av köpet 
mot särskild kreditgivare fordras att köparen är bevarad vid sin rätt att 
göra giillande anspråket mot säljaren. Köparen måste således ha iakttagit 
sådan reklamationsplikt o. cl., vars fullgörande utgör en förutsättning för 
att köparen skall kunna rikta anspråk mot säljaren (jfr bl. a. I I ~ konsu
mentköplagen). Kreditgivaren får givetvis mot köparens anspråk framstiilla 

alla de inviindningar som säljaren skulle ha kunnat göra giillande. 
Ett huvudsyfte med bestämmelserna i 10 ~ andra stycket är att köparen 

när ett köp hävs skall vara garanterad att återfå vad han har presterat på 
grund av köpet. En förutsättning för att köparen efter hävning skall återfå 
vad han har betalat är emellertid i regel att köparen å sin sida återliimnar 
varan i viisentligen oförändrat och oförminskat skick till säljaren (jfr 57 
och 58 ~~ köplagen). En kreditgivare är alltså i en hävningssiutation inte 
skyldig att göra någon återbetalning till köparen med mindre denne på nyss 
angivet sätt liimnar tillbaka varan. Köparen bör alltid anses ha fullgjort 
sina förpliktelser härvidlag om han har återlämnat varan till siiljaren. Som 
har nämnts i den allmiinna motiveringen står det den särskilde kreditgivaren 
fritt att genom avtal med siiljaren reglera deras inbördes mellanhavanden 
med anledning av kreditgivarens ansvar för siiljarens förpliktelser på grund 
av kreditköp. 

Till skillnad från de hittills gällande bestiimmelserna i 15 och 16 ~~kon
sumentköplagen har reglerna i 10 ~ konsumentkreditlagen tilliimpning också 
vid alla former av kontoköp. Vissa närmare förutsiittningar härför har berörts 
i specialmotiveringen till I ~. 

I kontokortssystemen bokförs alla inköp som sker med utnyttjande av 
kontokrediten på kontohavarens konto. Kreditgivaren tillställer, i regel må
natligen, kontohavaren ett besked om saldot på kontot. När kontohavaren 
skall betala kontoskulden kan han i allmänhet viilja mellan två olika till
viigagångssätt. Han kan sålunda för det första varje månad betala hela skul
den på kontot. Om detta bctalningssätt anviinds torde det inte uppkomma 

några särskilda problem vid tillämpning av bestämmelserna i 10 ~ på kon
toköp. 

Kontohavaren brukar emellertid kunna viilja att i stiillct göra avbculningar 
på kontoskulden. Enligt de bestämmelser som vanligen upptas i kontoavtal 
skall avbetalning i så fall avse viss minsta kvotdel av saldot på kontot, 
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dock visst liigsta belopp (t. ex. 50 kr.). Betalningen avriiknas i regel på det 
totala saldot. Om kontohavare som anviinder sädant betalningssiitt vill ut
nyttja sin inviindningsriitt enligt 10 ~ första stycket rnr det först faststiillas 
hur stor del av de betalningar, vilka erlagts sedan det aktuella köpet skedde, 
som kan anses hänföra sig till detta köp. En användbar metod synes vara 
att i efterhand så stor del av betalningarna avräknas på den till köpet hiin
förliga fordringen som motsvarar dennas andel av det vid varje betalnings
tillfälle föreliggande saldot. Sedan så skett torde återstoden av den till det 
aktuella köpet hänförliga fordringen - eller det liigre belopp som den ifrå
gavarande invändningen avser ljfr t. ex. sista meningen i 4 ~ andra stycket 
konsumentköplagen) - kunna t.v. krediteras kontohavarens konto eller på 

annat sätt undantas från fortsatta betalningar i avvaktan på reglering av 
det förhållande som utgör grunden för invändningen. Av bestiimmelserna 
i JO~ första stycket och deras tvingande natur får anses följa att kreditgivaren, 
när han får motta meddelande från kontohavaren att denne vill göra giillande 
invändning på grund av köpet, iir skyldig att vidta de nu nämnda åtgärderna. 
Givetvis finns det inte något som hindrar kreditgivaren att i stället tillämpa 

det enklare förfaringssättet att t. v. från fortsatta avbetalningar undanta ett 
belopp motsvarande hela den till det ifrågavarande köpd hänfiirliga kre
ditlimlringen. 

Om kontohavare som utnyttjar hetalningssiittet avbetalning med stöd 
av 10 ·~andra stycket frnmstiiller anspråk mot kreditgivaren vid kontoköp, 
torde anspråket i allmiinhel kunna regleras genom kreditcring av kontot. 
Detta torde i regel kunna ske genom att kontot krediteras med hela det 
belopp som anspråket avser, givet vis dock högst med ett belopp motsvarande 
kreditfordringen på grund av det ifrågavarande köpet. 

11 ~ 

Paragrafen motsvarar 21 och 30 ~~ i kommittens förslag till konsumcnt
kreditlag och skall jämföras med 17 ~ konsumentköplagen. 

Enligt första stycket första meningen får kreditgivaren inte ta emot av 
köparen ingången viixelforbindclse betriiffande fordran på grund av kre

ditköp. 
I förhållande till vad som f. n. gäller enligt 17 ~ konsumentköplagen har 

den sakliga ändringen gjorts att förbudet riktas inte enbart mot säljare som 
Jämnar anstånd med betalning utan mot var och en som vid kreditköp 
Jämnar konsumenten kredit eller övertar den ursprunglige kreditgivarens 
fordran (jfr definitionen av kreditgivare i 2 ~). Erläggs alltså betalningen 
till någon del med belopp som köparen erhåller som lån av särskild kre
ditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren, får kre

ditgivaren inte beträffande fordran på grund av kreditköpet ta emot växel. 
Detsamma gäller naturligtvis säljaren, om han har lämnat köparen ett lån 
för att erlägga köpeskillingen Ufr definitionen av kreditköp i 2 ~). Inte heller 

ett finansieringsföretag eller annan som övertar säljarens eller annan ur
sprunglig kreditgivares fordran får ta emot växel. Vad nu sagts gäller oavsett 
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om den efterföljande kreditgivaren agerar som näringsidkare eller privat

person (jfr specialmotiveringen till 2 ~). 
Förbudet avser av köparen ingången vlixelförbindelse. dvs. fall där köparen 

som acceptant, trassent eller endossent är växelgäldenär. I andra stycket 
har emellertid liksom i konsumentköplagen gjorts undantag för egen växel 
som är utställd av bankinstilut. Säljaren eller annan kreditgivare är alltså 
oförhindrad att ta emot postväxel, där bank institutet i egenskap av utställare 
är betalningsskyldigt för hela växelsumman (se prop. 1973: 138 s. 278). I 

sammanhanget bör framhållas att köp mot betalning med check inte är 
att betrakta som kreditköp (jfr dock nedan). 

Enligt första stycket andra meningen får kreditgivaren inte heller ta emot 
av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan av denne ingången 

skuldförbindelse, vars överlåtande eller pantsättning inskränker köparens 
rätt att framst1illa invändningar på grund av köpet, om ny borgenär i god 
tro förvlirvar fordringshandlingen. BesUimmelsen avser samma fordrings
handlingar som nuvarande 17 ~ konsumentköplagcn. Vad som avses med 
löpande skuldebrev framgår av 2 kap. skuldebrevslagen. Som exempel på 
andra handlingar som kan inskränka köparens invändningsrätt kan nämnas 
postdaterade checkar (se prop. 1973: 138 s. 276). 

Den som uppsåtligen bryter mot förbudet att ta emot växel eller annan 
handling som anges i första stycket dömes enligt tredje styl:ket till böter. 
Sanktionsbcstämmelsen överensstämmer med vad som f. n. gliller enligt 
konsumentköplagen. Kommitten har föreslagit att även oaktsamhet skall 
kunna leda till bötespåföljd. En sådan skärpning har emellertid inte ansetts 

motiverad. 
Vad som föreskrivs i 11 ~påverkar inte de regler som enligt 17 ~växel lagen 

och 15 ~ skuldcbrevslagen gäller om skydd för tredje man som i god tro 
förviirvar vHxel eller annan löpande fordringshandling. Om en sådan hand
ling trots förbudet i första stycket kommer i omlopp, blir således innehållet 
i växellagen resp. skuldebrevslagen avgörande när det gäller att bedöma 
borgen1irens möjligheter att värja sig från invändningar från köparens sida. 

12 ~ 

Paragrafen motsvarar 11 och 12 ~~ i kommittens förslag till konsument
kreditlag och kan jämföras med 6 ~ tredje stycket och 2 ~ första stycket 
avbetalningsköplagen. Den har behandlats under 5. 7 i den allmänna moti

veringen. 
Vid kreditköp har enligt första stycket köparen alltid rätt att betala sin 

skuld till kreditgivaren i förtid. Denna köparens befogenhet är ovillkorlig 
och kan som framgår av 4 ~ inte åsidosättas genom avtal. Rlitten till för
tidsbetalning gäller såväl mot säljare som mot andra kreditgivare vid kre
ditköp. Vem som iir att anse som kreditgivare och vad som avses med 
kreditköp framgår av 2 och 3 ~~. 
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Andra stycket begränsar kreditgivarens möjligheter att kriiva betalning 
förtid. Liksom Rirsta stycket är bestämmelsen tillämplig vid kreditköp. 

Enligt andra stycket får kreditgivaren kräva betalning i förtid endast om 
han har gjort förbehåll hiirom samt köparen har dröjt i mer iin en månad 
med att erlägga förfallen del av kreditfordringen och denna del uppgår till 
mer än en tiondel av hela kreditfordringen. 

Hest~immelscn riktar sig mot s. k. förfalloklausuler i kreditköpskontrakt. 
Av inledningen till andra stycket framgår att avtalet måste innehålla en 
sådan klausul, om kreditgivaren över huvud taget mot köparens vilja skall 

kunna kräva betalning i snabbare takt än som framgår av den överenskomna 

betal ni ngsplanen. 
Endast förfalloklausuler som hänför sig till dröjsmål med betalningen 

får göras gällande. Härvidlag krävs att köparen på angivet sätt har kommit 
i kvalilicerat dröjsmål. De båda krav som uppställs, tidskravet och stor
lekskravet, måste samtidigt vara uppfyllda. Utgångspunkten för tidsberäk
ningen är den betalningsplan som parterna kommit överens om. 

Vid kreditköp som iir förenat med återtaganderiitt har köparen enligt 16 ~ 
viss möjlighet att värja sig mot att kreditgivaren gör gällande en förfal
loklausul, iiven om köparen har kommit i sådant kvalificerat dröjsmål som 

anges i 12 ~. I d~nna del får hänvisas till vad som anförs under 16 ~. 
Med kreditfordringen avses, som framgår av 2 ~, det sammanlagda be

loppet av kreditbelopp och kreditkostnad. Dröjsmålsbeloppet, dvs. den obe
talda del av kreditfordringen som är förfallen enligt betalningsplanen, skall 
sättas i relation till hela kreditfordringen. Visar det sig att dröjsmålsbcloppet 
uppgår till mer iin en tiondel av denna kan kreditgivaren således göra gällande 
en förfalloklausul, om iiven tidskravet är uppfyllt. 

Vid kreditköp i allmänhet, som vanliga delbetalningsköp och låneköp 
tfär kreditavtalet hänför sig till köp av viss vara, utgör kreditfordringen 
i regel ett konstant belopp som vanligen torde vara uttryi.:kligen angivet 
i avtalet eller eljest skriftligen dokumenterat (jfr specialmotiveringen till 
6 ~).I vissa fall torde dock kreditkostnaden kunna variera under avtalstiden, 
t. ex. därför att räntesatsen anknutits till diskontot. I sådana fall kommer 
kreditfordringens storlek att förändras med variationen i kreditkostnaden. 
Givetvis skall hiinsyn tas härtill vid tillämpningen av 12 ~. 

När det gäller köp med användande av kontokredit är det uppenbart 
att best~immelserna i 12 ~ i regel inte kan sättas i relation till varje enskilt 

kontoköp. Detta följer av att kontohavarens betalningar i allmänhet avräknas 
på kontots totala saldo utan uppdelning på de enskilda köpen. Avgörande 
för frågan huruvida kreditgivaren i ett kontoavtal skall kunna göra gällande 
en förfalloklausul bör därför vara om konsumenten/kontohavaren har dröjt 
i mer än en månad med att erlägga rdrfallen del av kontots saldo, vilken 
uppgår till mer än en tiondel av hela saldot. Med "kreditfordringen" avses 

alltså vid kontoavtal det vid varje tidpunkt foreliggandc kontosaldot, vilket 
omfattar dels utnyttjat kreditbelopp och dels upplupen kostnad för krediten. 
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För att belysa kontokreditsituationen kan som exempel tas det fallet att 
kontohavaren enligt avtalet skall betala minst en tiondel av saldot inom 
en månad efter det att han fått motta månatligt saldobesked. Vid ett tillfälle 
(månad Ol visar saldobeskedet ett saldo på 5 000 kr. Kontohavaren gör i 
fortsättningen inte någon inbetalning. Vid nästa tillfälle för saldobesked 
(månad 1) skulle kontohavaren enligt avtalet ha betalat 500 kr. Vid det 
därpå följande tillfället (månad 2) utgör det till betalning förfallna beloppet 
mer än tiondel av den månad 0 föreliggande kreditfordringen. Därmed börjar 
den tidsfrist löpa som är av betydelse i sammanhanget. Efter loppet av 
ytterligare en månad har kreditgivaren möjlighet att med stöd av en för
falloklausul utkräva betalning av hela kreditfordringen. 

Av det anförda framgår att det saknar betydelse huruvida kontohavaren 
efter den tidpunkt som bildar utgångspunkt vid bedömningen (månad 0) 
tar kreditutrymmet i anspråk ytterligare. Självfallet måste gälla att kon
tohavaren inte kan försätta sig i en bättre ställning genom att efterhand 
öka saldot samtidigt som han inte gör några inbetalningar. Vidare torde 
av allmänna principer följa att kreditgivaren har rätt att avvisa avbetalningar 
på kontoskulden vilka understiger avtalat och förfallet amorteringsbelopp. 

Det bör anmärkas att av den nu berörda regleringen följer att kreditgivaren 
inte genom enbart uppsägning av ett kontoavtal kan bringa den avtalade 

amorteringsplanen till upphörande. Härför fordras att en förfalloklausul kan 
göras gällande. 

Enligt 12 ~ tredje stycket utgör de i andra stycket stadgade begrlinsningarna 
i rätten att åberopa förfalloklausuler inte hinder för bank eller annan kre
ditgivare att göra gällande striingare förbehåll om betalning i förtid, om 
sådan skyldighet följer av annan författning. Av den allmänna motiveringen 
(avsnittet 5. 7) framgår att det här är banklagstiftningen som åsyftas. Regeln 
i tredje stycket tillåter emellertid inte ifrågavarande kreditgivare att åberopa 
förfalloklausuler som är strängare än vad som är direkt motiverat av den 
berörda lagstiftningen. Vidare bör framhållas att regeln gäller endast för 
det fall kreditgivaren lämnat ett lån till konsumenten. dvs. vid kreditköp 
av låneköpets konstruktion. Regeln är däremot inte tilliimplig när bankak
tiebolag e.d. inträder som kreditgivare i konsumentkreditlagens mening 
genom att överta säljares fordran mot köpare enligt ett mellan säljaren och 
köparen upprättat kreditköpsavtal. Hlir gäller enligt allmänna rlittsgrund
satser att den nye kreditgivaren inte mot köparen förvärvar llingre gående 
rätt i fråga om möjligheten att åberopa förfalloklausul än säljaren själv hade. 

lH 

Paragrafen motsvarar 13 ~ i kommittens förslag till konsumentkreditlag 
och kan jämföras med 4 ~ avbetalningsköplagen, vartill hänvisas i 6 ~ tredje 
stycket och 9 ~ samma lag. Bestämmelsen har behandlats under 5. 7 i den 
allmiinna motiveringen. Den innebär att köparen vid förtidsbetalning av 
skuld på grund av kreditköp har rätt att få sin skuld reducerad på visst 

sätt. 
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Med fortidsbctalning förstås betalning av belopp som enligt den avtalade 
betalningsplanen iinnu inte iir förfallet till betalning. Det saknar betydelse 
om det är köparen själv som tar initiativet till förtidshetalning eller om 
det är kreditgivaren som med stöd av en avtalsklausul påfordrar sådan be
talning. Som framgår av 17 ~ tredje stycket skall bestämmelserna i 13 ~ 
tilliimpas även vid den avräkning som äger rum niir kreditgivare återtar 
vara som har sålts med förbehåll om åtcrtaganderiitt. 

Vid förtidsbetalning utnyttjas inte hela elen överenskomna kredittiden. 

Bestämmelserna i 13 ~ syftar till att köparen vid förtidsbetalning inte skall 
behöva betala den del av kreditkostnaden som vid en schablonmässig be
räkning kan anses belöpa på den ej utnyttjade kredittiden. Enligt paragrafen 

skall sålunda, när förtidsbetalning aktualiseras, vid beräkning av kredit
givarens fordran den obetalda delen av kreditfordringen minskas med så 
stor del av kreditkostnaden som den ej utnyttjade kredittiden utgör i för
hållande till den avtalade kredittiden. Kreditgivaren får dock alltid tillgo
doräkna sig hela kostnaden för uppläggning av krediten, om denna kostnad 
särskilt anges i avtalet och ej är oskälig. 

Som exempel på uppläggningskostnad kan niimnas kreditgivarens kostnad 
for kreditupplysning. Hit hör också administrationskostnader som hänför 
sig till avtalsförhållandets inledande skede, men diiremot inte efter hand 
uppkommande aviseringskostnader och likl\!;!.llde. Det kan vara svårt for 
kreditgivaren att ange den exakta kostnaden för uppliiggningen av viss kredit. 
En schablonmässig beräkning bör därför kunna komma i fråga. Som en 
spärr föreskrivs emellertid att endast upplliggningskostnad som ej är oskälig 
får tillgodoräknas kreditgivaren. 

Innebörden av bestämmelserna i 13 ~kan belysas med följande exempel 

(jfr kornmittens betänkande s. 228 0. 
En vara köps på kredit den 30 maj. Kredittiden lir tio månader. Enligt 

köpeavtalet har varan köpts på följande villkor i övrigt: 

Kontantpris: 
Kontant insats: 
Krcdithelopp: 

Kreditkostnad: 
Kreditfordringen: 

l 350 kr. 
350 kr. 

I 000 kr. 
165 kr. 

I 165 kr. 

Av kreditkostnaden utgör 55 kr. uppliiggningskostnad. Betalningen skall 

enligt avtalet erläggas med 116 kr. 50 öre den 30 i varje månad med början 

den 30 juni. 
Den 30 november har köparen enligt betalningsplanen betalat sammanlagt 

699 kr. av kreditfordringen. Samma dag, dvs. vid utgången av den sjätte 

månaden av den avtalade kredittiden. vill köparen göra sig fri från kre
ditavtalet genom förtidsbetalning. Ej utnyttjad kredittid uppgår till fyra må
nader, dvs. till 4/ lO av den avtalade kredittiden. Sedan kreditgivaren har 
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tillgodoräknats hela uppläggningskostnaden för krediten skall alltså den obe

talda delen av kreditfordringen, 466 kr., minskas med 4/10 av (165-55 =) 

I JO kr., dvs. 44 kr. Kreditgivarens fordran uppgår således till (466-44 =) 

422 kr. 

För tillämpningen av bestämmelserna i 13 ~ är det en underförstådd för

utsättning att den i kreditfordringen ingående kreditkostnaden till någon 

del kan anses hänförlig till den ej utnyttjade kredittiden. Detta bör alltid 

anses vara fallet vid sedvanliga delbetalningsköp och låneköp. Vid kon

tokrediter innefattar kreditfordringen däremot i allmänhet endast kostnad 

som faktiskt hänför sig till utnyttjad kredittid. Någon reduktion av kostnaden 

enligt 13 ~ blir då inte aktuell. 

14 ~ 

Paragrafen motsvarar 14 ~ i kommittens förslag till konsumentkreditlag 

och kan jämföras med 8 ~ tredje stycket avbetalningsköplagen. Den har 

behandlas i avsnittet 5.8 i den allmänna motiveringen. 

Den som har !lera förfallna skulder till samma kreditgivare har i princip 

befogenhet att sjiilv avgöra på vilken skuld avräkning skall ske vid betalning 

som inte täcker allt vad han är skyldig. Gäldenären kan emellertid tänkas 

på förhand avstå från denna befogenhet. Avtalsvillkor varigenom sådant 

avstående görs är i allmänhet bindande. Bestämmelsen i 14 ~ riktar sig mot 

villkor av angivet slag, s. k. avräkningsförbehåll, i samband med kreditköp. 

Enligt 14 ~ får belopp som köparen erlägger för avräkning på viss kre

ditfordran i anledning av kreditköp inte först avräknas på annan fordran. 

Har sålunda köparen exempelvis ingått två clelbetalningsavtal med samme 

säljare och vill köparen att inbetalat belopp skall anses som betalning på 

elen ena fordringen, får säljaren inte först dra av beloppet från den andra 

fordringen. Motsvarande gäller för banker och andra kreditgivare som trätt 

i säljarens ställe. Vidare gäller beträffande kreditgivare som har lämnat dels 

ett från köp fristående lån, dels en kredit i samband med köp till samme 

konsument att han inte får neka konsumenten avräkning på elen fordran 

som hänför sig till kreditköpet. 

Förbudet att göra gällande avräkningsförbehåll har, som framhållits i den 

allmänna motiveringen, särskild betydelse vid kreditköp med återtagande

rätt. Om nämligen kreditgivaren hade kunnat åberopa sådant förbehåll, hade 

det i praktiken inneburit att återtaganderätten kunnat kopplas till annan 

fordran mot samme gäldenär än den som ursprungligen förenats med åter

taganderätt. 

Vid kontokrediter utgörs kreditfordringen av kontots saldo. Bestämmelsen 

i 14 ~ utgör således inte hinder mol att kreditgivaren, då fråga är om kon

toköp. på vanligt sätt avräknar erlagt belopp mol saldot. 

12 Rihda/!,en /'17()177. I .\amt. Nr 123 



Prop. 1976/77:123 178 

Med denna paragraf inleds konsumentkreuitlagens särskilda bestämmelser 

om återtaganderätt (15-21 ~n Paragrafen motsvarar 15 och 16 ~~ i kom

mitkliirslagel. Den kan jämföras med l ~ första stycket och 2 *första styckt:t 

avbetalningsköplagen. 

Enligt 15 ~ första stycket avses med förbehåll om återtaganderätt avtals

villkor som ger kreditgivaren möjlighet att återta varan om köparen inte 

fullgör sin del av ett kreditköpsavtal. Ett sådant villkor kan formuleras 

på olika sätt. Definitionen i första stycket omfattar båda de typer av förbehåll 

som anges i I ~ avbetalningsköplagen, således återtagandeförbehåll och ägan

derättsförbehåll. Även det senare förbehållet innebär nämligen att varan 

skall kunna åt.ertas vid bristande fullgörelse från köparens sida. 

Såviil äganderättsförbehåll som återtagandeförbehåll torde numera ge kre

ditgivaren elt sakrlittsligt skydd med avseende på det gods som omfattas 

av förbehållet (angående återtagandeförbehåll, se rättsfallet NJA I 1975:222). 

Kreditgivarens rätt till godset är således skyddad i förhållande till tredje 

man, t. ex. vid utmätning hos köparen eller vid dennes konkurs. 

Konsumentkreditlagens bestHmmelser om återtaganderält har ett vidare 

tillämpningsområde än avbetalningsköplagens. Sistnämnda lag gäller näm

ligen endast vid delbdalningskiip diir minst en post skall erläggas i efterhand, 

medan konsumentkreditlagens regler gäller även kreditköp där hela betal

ningen skall erl:::ggas på en gång efter köpet. 

En grunuläggande förutsättning för att en vara skall kunna återtas från 

köparen är naturligtvis att avtalet innehåller ett förbehåll om återtaganderätt 
som är giltigt enligt allmänna avtalsrättsliga regler och att de i avtalet upp

ställda förutsättningarna för att förbehållet skall få göras gällande är upp

fyllda. Därjämte uppställs i 15 ~ andra stycket vissa särskilda krav för att 

förbehåll om återtaganderätt skall få göras gällande. 
Enligt andra stycket krävs till en början att förbehållet har gjorts av smjaren 

i samband med köpet för att trygga säljarens rätt till betalning. Annan kre

ditgivare än säljaren kan alltså inte förbehålla sig detta slag av säkerhet 

i varan. Ett av säljaren uppställt förbehåll kan emellertid åberopas av annan 

kreditgivare till vilken säljaren har överlåtit eller pantsatt sin rätt. 

Säljaren kan endast göra förbehåll som har till ändamål att trygga hans 

egen rätt till betalning på grund av kreditköpet. När betalningen som vid 

låneköp och vissa former av kontoköp erläggs med belopp som köparen 

lånar från bank eller annan kreditgivare kan således säljaren inte förbehålla 

sig återtaganderätt och inte heller göra ett giltigt förbehåll till säkerhet för 

köparens förpliktelser mot kreditgivaren. Detta innebär att återtaganderätt 

är utesluten i samband med låneköp och kontoköp. 

Observeras bör vidare att förbehåll om återtaganderätt måste ha tillkommit 

i samband med köpet. Detta innebär att en vara inte i efterhand kan göras 

till föremål för säkerhetsrätt av detta slag. 
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Enligt andra stycket krävs vidare för att återtaganderätt skall få utövas 
att köparen har dröjt i mer än en månad med att erlägga förfallen och 
ej preskriberad del av kreditfordringen och att denna del uppgår till mer 
än en tiondel av hela kreditfordringen. Annat kontraktsbrott än betalnings
dröjsmål godtas således inte som grund för återtagande och dröjsmålet måste 
vara kvalificerat på angivet sätt. Härvidlag råder i princip överensstämmelse 
med förutsättningarna för att kreditgivaren med stöd av förfalloklausul skall 
fä kräva betalning i förtid (se 12 ~ andra stycket). Att kreditfordringens 

storlek i vissa fall kan variera under avtalstiden har berörts under 12 ~. 
Vid tillämpningen av 15 ~ skall hänsyn tas till sådana variationer. 

För all förbehåll om återtaganderätt skall få göras giillande krävs som 
nämnts att den del av kreditfordringen som dröjsmålet avser inte har blivit 
preskriberad. I realiteten innebär detta att återtaganderätten efter en tid kan 
upphöra. 

Det bör anmärkas att det enligt annan författning än konsumentkredit
lagen kan föreligga särskilda begränsningar av möjligheten all göra gällande 

ett förbehåll om återtaganderätt Ufr 2 kap. 4 och 5 ~~ jordabalken). 
Genom tredje stycket begränsas i näringsrättslig ordning användandet 

av förbehåll om återtaganderätt. Enligt första meningen kan näringsidkare 
som vid försäljning av vara använder sådant förbehåll förbjudas att framdeles 
i liknande fall använda förbehållet, om det avser vara som med hänsyn 
till sin beskaffenhet eller sitt värde eller på grund av förhållandena på mark
naden inte iir nimpad som kreditsäkerhet. I den allmänna motiveringen 
(avsnitt 5. 9) har angivits närmare riktlinjer för lämplighetsprövningen. 

Förbud Lin riktas inte bara mot näringsidkare som sjlilv är säljare utan 
iiven mot näringsidkare som använder sig av återtagandeförbehåll när han 

i sin yrkesmiissiga verksamhet förmedlar kreditköp som om hud för säljaren. 
Enligt tredje stycket andra meningen äger i fråga om förbud avtalsvill

korslagens bestämmelser motsvarande tillämpning. Hänvisningen till av
talsvillkorslagens regelsystem innebär inte bara att förbud kan meddelas 
av marknadsdomstolen utan också att fråga om förbud i fall som ej är 
av större vikt får prövas av KO genom förbudsförelliggande. Har förbuds
föreläggande godkänts, gäller det som förbud av marknadsdomstolen. 

En förutsättning för meddelande av förbud är enligt avtalsvillkorslagen 

att det är påkallat från allmän synpunkt. 
förbud skall i princip förenas med vite. Det kan meddelas även anställd 

hos näringsidkare och annan som handlar på näringsidkarens vägnar. Fråga 
om förhud upptas inför marknadsdomstolen efter ansökan av KO eller i 
andra hand sammanslutning av näringsidkare, konsumenter eller löntagare. 
Anknytningen till avtalsvillkorslagen betyder vidare att näringsidkare är 
skyldig att på anmaning av KO komma in med yttrande eller upplysning 

i förbudsärende enligt 15 ~ tredje stycket konsumentkreditlagen. Efterkoms 
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inte sådan anmaning, får KO förelägga näringsidkaren att vid vite fullgöra 

sin skyldighet. 

Beslut i fråga om förbud hindrar inte att samma fråga prövas på nytt, 

när ändrade förhållanden eller annat särskilt skäl föranleder det. Interimis

tiskt beslut kan meddelas om särskilda skäl föreligger. Talan om utdömande 

av vite förs vid allmän domstol av åklagare. 

Förbud som enligt I 5 ~ tredje stycket kan riktas mot återtagandeklausuler 

är alltså av näringsrättslig karaktär. Detta hindrar emellertid inte en åter

verkan på det civilrättsliga planet. Ett villkor som kan förbjudas eller rentav 

har förbjudits av marknadsdomstolen torde vid bedömning i ett enskilt 

fall ofta kunna lämnas utan avseende med stöd av den allmänna förmö

genhetsrättsliga generalklausulen i 36 ~ avtalslagen. Här kan hänvisas till 

vad som har anförts i prop. 1975176:81 (s. 13 l ). Enligt 21 ~ konsument

kreditlagen får handräckning för återtagande av vara inte beviljas. om det 

ifrågavarande återtagandeförbehållet har upps@lts i strid mot förbud enligt 

15 ~ tredje stycket. 

Parag!afen saknar uttrycklig motsvarighet i kommittcförslaget (jfr utta

lande på s. 185 i kommittens betänkande). Den kan jämföras med 2 ~ andra 

stycket avbetalningsköplagen (se även 6 * första stycket samma lag). 

Enligt 16 *kan köparen, sedan han har råkat i sådant kvalificerat dröjsmål 

som anges i 15 * andra stycket, hindra att varan återtas genom att i efterhand 
erlägga det belopp som inte har betalats i rätt tid plus ränta och kostnader. 

Denna möjlighet har köparen så länge varan inte har återtagits, oavsett 

anledningen till dröjsmålet. Rättelse kan ske både före och efter det att 

kreditgivaren har inlett rättegång eller exekutivt förfarande för att återta 

varan. 
För att rättelse skall anses fullgjord måste köparen först och främst betala 

allt som inte har erlagts i rätt tid enligt avtalet. Således måste köparen 

betala även belopp som har varit förfallet i mindre än en månad och därför 

inte har haft betydelse för kreditgivarens rätt att göra gällande förbehåll 

om återtaganderätt. 

För det andra måste köparen betala dröjsmålsränta på ifrågavarande belopp 

enligt de grunder som anges i 17 * tredje stycket. Köparen behöver således 

inte betala högre ränta än som anges i 6 ~ räntelagen. Vidare måste köparen 

ersätta kreditgivaren för kostnader som kan ha uppkommit för denne och 

som anges i 17 ~ fjärde och femte styckena. 

Verkan av rättelse enligt 16 * är för det första att kreditgivaren inte på 

grund av ifrågavarande dröjsmål får återta varan. Dlirtill kommer enligt 

bestämmelsens andra punkt, att kreditgivaren inte heller får göra gällande 

avtalsvillkor om förtida betalning (se 12 ~andra stycket) på l!rund av dröis-
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målet. Däremot är kreditgivaren oförhindrad att vid framtida kvalilicerade 
dröjsmål göra gällande förbehåll om återtaganderätt och förfalloklausul. 

IH 

Paragrafen motsvarar 17 ~ första - tredje styckena i komrnitteförslaget 

och kan jämföras med 3 och 4 ~~ avbetalningsköplagen. 

I första stycket sägs att om kreditgivaren vill återta varan, skall avräkning 

göras mellan honom och köparen. Avräkningen sker på det sätt som anges 

i andra och tredje styckena. 
Reglerna om avräkning tillämpas såväl vid handräckning för återtagande 

som vid verkställighet av dom varigenom köparen har förpliktats att lämna 

tillbaka vara som har sålts med förbehåll om återtaganderätt. Reglerna skall 

emellertid också tillämpas om kreditgivaren med stöd av sådant förbehåll 

vill återta varan utan medverkan av myndighet, vilket naturligtvis förutsätter 

köparens medgivande. Av 4 ~ framgår att reglerna om avräkning inte till 

köparens nackdel kan åsidosättas genom avtal. 
Vid avräkning skall enligt andra stycket köparen tillgodoräknas varans 

värde vid återtagandet, varvid 3 ~ avbetalningsköplagen äger motsvarande 

tillämpning. 

I 3 ~ avbetalningsköplagen föreskrivs att godsets värde vid återtagandet 

skall beräknas efter vad säljaren kan antas utvinna genom att ombesörja 

godsets försäljning på lämpligt sätt. Hänsyn skall sålunda tas till omstän

digheter som är ägnade att höja värdet i säljarens hand, såsom att han 

kan på nytt sälja godset i egen rörelse och dessförinnan avhjälpa eventuell 

skada på godset. När det gäller principerna för värderingen kan hänvisas 

till prop. 1953:3. Här bör dock anmärkas följande. 

Vad säljaren kan antas "utvinna" genom att på lämpligt sätt sälja varan 

omfattar vad som kan antas inflyta genom försäljningen med avdrag av 

försäljningskostnaderna. Av nyssnämnda proposition framgår att i princip 

alla försäljningskostnader skall beaktas, såväl fasta kostnader som mera spe

ciella, t. ex. för annonsering, transport och reparation. Säljaren får däremot 

inte tillgodoräkna sig handelsvinst på den nya försäljningen. 

I regel torde en vara sjunka i värde efter köpetillfället. Någon gång kan 

värdet dock tvärtom ha stigit. Givetvis skall i sådant fall avräkningen vid 

återtagande ske med hänsyn till det nya, högre värdet. Detta gäller även 

om köparen härigenom tillgodoräknas ett högre värde än kreditköpspriset 

för varan. 

Det kan inträffa att kreditgivaren för att kunna verkställa ett återtagande 

måste betala vissa skulder som egentligen åvilar köparen. Denne kan t. ex. 

ha lämnat varan för reparation under sådana förhållanden att den som verk

ställt reparationen har rätt att kvarhålla varan som säkerhet för reparations

fordringen (s. k. retentionsrätt). Om kreditgivaren då för att få ut varan 
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tvingas betala reparationsfordringen bör hiinsyn härtill tas vid bestämmandet 

av varans värde vid avräkningsförfarandel. Detta torde överensstämma med 
vad som gäller enligt avbetalningsköplagen (jfr prop. 1953:3 s. 38 ff, särskilt 
s. 39, samt Eklund-Nordström, Lagen om avbetalningsköp, 2 uppi., Stock
holm 1957, s. 55). Vad nu sagts bör gälla även när retentionsrätt utövas 
för andra fordringar lin reparationsfordringar och kreditgivaren på grund 
härav måste betala sådan fordran för att återtagandet skall kunna verkställas. 

l 17 * tredje-femte styckena anges vad kreditgivaren får räkna sig till 
godo vid avräkningen. 

Kreditgivaren får enligt tredje stycket först och främst tillgodoräkna sig 

den obetalda delen av kreditfordringen efter reduktion enligt 13 *· Enligt 
13 ~skall, när förtidsbetalning sker, vid beräkning av kreditgivarens fordran 
den obetalda delen av kreditfordringen minskas med så stor del av kre
ditkostnaden som den ej utnyttjade kredittiden utgör i förhållande till den 
avtalade kredittiden. Dessutom får kreditgivaren tillgodoräkna sig hela kost
naden för uppläggning av krediten, om denna kostnad särskilt anges i avtalet 

och ej är oskälig. Beträffande reduktionen av kreditkostnaden hänvisas i 

övrigt till vad som har anförts vid 13 *· 
Normalt kan avtalets uppgifter om kreditköpsfaktorerna läggas till grund 

för beräkningen av vad kreditgivaren skall tillgodoräknas enligt 17 * tredje 
stycket. Handräckning är utesluten om dessa uppgifter är ofullständiga eller 
felaktiga (jfr specialmotiveringen till 20 och 21 ~~). Vid domsverkställighet 
blir domens innehåll avgörande. Av domen kan följa att från kontraktet 
avvikande uppgifter om kreditköpsfaktorerna skall läggas till grund vid av
räkningsförfarandet. Köparen kan t. ex. ha vunnit framgång med en in
vändning om att kontraktets kontantprisuppgift ej motsvarar faktiskt till
lämpat kontantpris eller att kreditkostnaden är oskäligt hög. 

Utöver obetald del av kreditfordringen, reducerad enligt 13 ~, får kre

ditgivaren enligt 17 * tredje stycket tillgodoräkna sig dröjsmålsränta, dock 
ej enligt högre räntefot än som anges i 6 * räntelagen. Enligt den bestäm
melsen skall ränta beräknas för år enligt en riintefol som motsvarar del 
av riksbanken fastställda vid varje tid gällande diskontot med tillägg av 

fyra procentenheter. 
Är det fråga om handräckning måste yrkande om dröjsmålsrlinta fram

ställas senast vid återtagandeförrlittningen. Innehåller åberopat kontrakt he

~·'"nmelser om dröjsmålsränta kan kreditgivaren anses ha yrkat sådan ränta. 
Enligt l 7 ~ fjärde och femte styckena får kreditgivaren vid avräkningen 

också tillgodoräkna sig ersättning för vissa kostnader som kan uppkomma 

vid återtagande av vara. I fjärde stycket anges till en början att kreditgivaren 
får räkna sig till godo ersättning för exekutionsavgift. Sådan avgift tas ut 

enligt exekutionsavgiftskungörelsen (1971: 1027). Vidare fär kreditgivaren 
tillgodoräkna sig skälig kostnad för transport av varan samt ersättning för 
utgift som han åsamkats för inställelse vid återtagandeförrättning, om in-
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ställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av kreditgivarens rätt. Er

sättning för utgift för inställelse vid återtagandeförrättning bestäms med 

motsvarande tillämpning av bestämmelserna om beräknande av ersättning 

av allmänna medel till vittne. Dessa bestämmelser återfinns i vittneser

sättningskungörelsen (1973:262, ändrad senast 1975: 1086). I 17 ~ femte 

stycket ges en särskild regel om tillgodoräknande av ersättning för kostnad 

i mål om handräckning för återtagande. I sådant mål får kreditgivaren till

godoräkna sig även skälig ersättning för sitt eget arbete med anledning 

av målet samt arvode till ombud eller biträde. Regeringen avses utfärda 

föreskrifter om vad som härvidlag skall anses utgöra skälig ersättning. 

Här bör slutligen pekas på ett par olikheter mellan konsumentkreditlagen 

och avbetalningsköplagen. 
Konsumentkreditlagen tillåter inte vare sig kopplings- eller avräknings

förbehåll. Det har därför inte kommit i fråga att införa någon motsvarighet 

till bestämmelsen i 4 ~ första stycket 5 avbetalningsköplagen om avräkning 

av reparationsersättning o. d. 

Enligt avbetalningsköplagen får säljare tillgodoräkna sig gottgörelse för 

försäkringspremie som säljaren har att fordra och som inte har inräknats 

i avbetalningspriset (4 ~ första stycket 3). Konsumentkreditlagen saknar mot

svarighet till denna bestämmelse. Kostnad för försäkring, liksom all annan 

ersättning som säljaren betingar sig utöver kontantpriset, är nämligen enligt 

konsumentkreditlagen <2 ~)alt betrakta som kreditkostnad och ingår således 

i den del av kreditfordring~n som tillgodoräknas kreditgivaren efter reduk

tion enligt 13 ~. 

18 ~ 

Paragrafen motsvarar 17 ~ fjärde och femte styckena kommitteförslaget 

och kan jämföras med 5 ~ avbetalningsköplagen. 

Konsumentkreditlagens reglering av återtaganderätten innebär liksom 

motsvarande bestämmelser i avbetalningsköplagen att kreditgivaren inte 

skall kunna göra någon extra vinst på att köparen tvingas lämna varan 

ifrån sig. Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än 

kreditgivaren - dvs. om varan åsätts ett värde som är högre än summan 

av de belopp kreditgivaren fär tillgodoräkna sig - får därför varan enligt 

huvudregeln i första stycket återtas endast om kreditgivaren betalar mel

lanskillnaden till köparen. 

En särskild regel gäller i fall där varan har värderats av utmätningsman. 

Som framgår av 13 ~ och 15 ~ andra stycket avbetalningsköplagen, vartill 

hänvisas i 22 ~ konsumentkreditlagen, skall varan värderas av utmätnings-
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man vid hanc.lräl.:kning och vid verkställighet av dom på återtagande, om 

inte domen föreskriver annat. Och som framgår av 14 och 15 ~~ avbetal

ningsköplagen, vartill likaledes hänvisas i konsumentkreditlagen, blir re

sultatet av en avräkning efter utmätningsmans värdering inte alltid slut

giltigt. Kreditgivaren har liksom köparen möjlighet att underställa värde

ringen domstols prövning. Skulle domstolen därvid uppskatta varans viirde 

till lägre belopp än utmätningsmannen har gjort, blir köpare som vid av

räkningen har tillerkänts överskjutande mellanskillnad återbetalningsskyldig 

gentemot kreditgivaren. Kreditgivaren har därför ett intresse av att kunna 

säkra återbetalning. Av det skälet har kreditgivaren valrätt mellan att erlägga 

mellanskillnad till köparen och att nedsätta beloppet hos utmätningsman, 

om varan har värderats av denne. 

När köparen har rätt att lyfta nedsatt belopp framgår av 14 ~andra stycket 

m:h 15 ~ andrastycketavbetalningsköplagen<jfr 22 ~ konsumentkreditlagen). 

Om kreditgivaren tillgodoräknas ett större belopp än köparen, får kre

ditgivaren enligt andra stycket inte kräva ut mellanskillnaden <restskulden). 

Transaktionen mellan parterna är således i detta läge i princip avslutad. 

Med restskuld enligt förevarande bestämmelse avses emellertid bara belopp 

som omfattas av avräkningsreglerna. Således är kreditgivaren oförhindrad 

att även efter varans återtagande kräva ut ersättning för rättegångskostnader 

som hänför sig till dom varigenom köparen har förpliktats att utge varan. 

Påpekas bör att restskulden skall betalas, om köparen vill begagna sig 

av sin rätt att lösa tillbaka varan, se 19 *· 

19 * 
Paragrafen, som saknar motsvarighet i kommittens förslag, kan jämföras 

med 6 ~ andra stycket avbetalningsköplagen. 

Bestämmelserna innebär att köparen oberoende av kreditgivarens sam

tycke har rätt att inom fjorton dagar lösa tillbaka återtagen vara genom 

betalning som sätter kreditgivaren i samma ekonomiska situation som om 

återtagandet hade avvärjts genom slutbetalning från köparen. 

Vill köparen återlösa varan skall han betala kreditgivaren varans värde 

vid återtagandet, dvs. samma värde som har använts vid avräkningen. I 

förekommande fall måste köparen också betala den restskuld som har upp

kommit vid avräkningen. Har således vid det tillfallet kreditgivaren till

godoräknats ett större belopp iin köparen är denne skyldig att erliigga mel

lanskillnaden, om han vill utnyttja återlösningsrlitten. 

Återlösningsrätt gäller oavsett om återtagande har skett hanc.lrih:kningsvis, 

genom domsverkställighet eller genom uppgörelse mellan parterna utan 

medverkan av myndighet. 
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20 ~ 

I 20-22 *~ finns bestämmelser om handräckning och verkställighet av 
dom, varigenom köparen har förpliktats att lämna tillbaka vara som sålts 

med återtaganderätt. 
Med handräckning förstås det förenklade processuella förfarande som an

visas i avbetalningsköplagen och som gör det möjligt for kreditgivaren att 
mot köparens vilja återta varan utan att först behöva vända sig till domstol 

för att få en verkställbar dom. 
De formella föruts(ittningarna för handräckning anges i 20 *· som mot

svarar 18 * kommitteförslaget och kan jämföras med IO * avbetalningsköp

lagen. 
Enligt 20 ~ första stycket får kreditgivaren söka handräckning hos ut

mätningsman, under förutsättning att om kreditköpet har upprättats en av 
parterna underskriven handling som innehåller förbehåll om återtaganderätt 
och uppgift om vissa kreditköpsfaktorer. De krav på handlingens innehåll 
som här ställs upp har syftet att skapa underlag för utmiitningsmanncns 
bedömning av ärendet. Rent faktiskt kan de också framtvinga att den som 
säljer en vara med återtaganderätt lämnar köparen viss viktig information 

om kreditköpets innebörd (jfr 6 *l· 
Konsumentkreditlagen uppställer inte i och för sig något krav på skriftlig 

form för att ett kreditköpsavtal skall vara giltigt. Men för att handräckning 
skall komma i fråga krävs således att en skriftlig köpehandling har upprättats. 
Förutom återtaganderättsförbehåll måste handlingen innehålla uppgift om 
kontantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden, kredittiden, kreditfordringen 
och när betalning skall erläggas. Beträffande innebörden av de olika termerna 
hänvisas till 2 *· Utmätningsmannen har att kontrollera att uppgifterna stäm

mer inbördes. 
Saknas uppgifter som krävs enligt första stycket, skall ansökningen om 

handriickning avslås. Detsamma giiller om köparen visar sannolika skäl att 
kontraktet innehåller felaktig uppgift, exempelvis om kontantpriset. 

Den omständigheten att en handräckningsansökan har avslagits av ut
m~itningsmannen inskränker inte kreditgivarens möjlighet att väcka talan 
vid domstol för att utverka dom varigenom köparen förpliktas att lämna 
tillbaka varan. 

I andra stycket föreskrivs att ansökan om handräckning skall göras skrift
ligen samt innehålla uppgift om den del av kreditfordringen som utestår 
obetald. Denna uppgift är nödvändig för att utmätningsmanncn skall kunna 
göra den prövning som avses i 21 ~ första stycket. Till ansökan skall fogas 
styrkt avskrift av handling som anges i första stycket. Vid brister i dessa 

avseenden bör utmätningsmannen bereda sökanden tillfälle att komplettera 
ansökningen. Sker inte komplettering skall ansökningen avslås. 
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21 ~ 

Denna paragraf innehåller ytterligare förutsättningar för att handräckning 
skall få beviljas. Paragrafen kan jämföras med 19 ~ kommitteforslaget rn;h 

11 * avbetalningsköplagen. 
Enligt första stycket får handräckning beviljas endast om det är uppenbart 

att de föruts(ittningar som anges i 15 * andra stycket föreligger. Förbehållet 
om återtaganderätt måste således ha gjorts av säljaren i samband med köpet 
för att trygga dennes rätt till betalning. Vidare krävs att köparen har kommit 
i kvalificerat dröjsmål med betalningen på närmare angivet sätt och att 
fordringen inte är preskriberad (se specialmotiveringen till 15 n 

Framgår det redan av ansökningshandlingarna att de angivna förutsätt
ningarna inte är uppfyllda, skall ansökningen genast avslås. Detsamma gäl
ler, om det i handräckningsmålet framkommer omständighet som ger an
ledning till tvekan huruvida förutsättningarna är uppfyllda. Detta följer av 
rekvisitet att saken skall vara uppenbar och ligger för övrigt i den summariska 
processens natur. En invtindning från köparens sida leder alltså till att an
sökningen skall avslås, om inte invändningen är klart obefogad. Avslås 
ansökningen är kreditgivaren oförhindr_ad att få sin sak prövad vid domstol. 

Som framgår av 16 * kan köparen, även om förutsättningarna för åter
tagande är uppfyllda, hindra att varan återtas genom att erlägga belopp som 
ej har betalats i rätt tid jämte ränta och kostnader. Detta gäller även om 
betalningen görs på ett så sent stadium som vid förrättningen i ett hand
räckningsmål. Härvid är dock att märka att köparen måste betala hela 
det belopp som är förfallet till betalning. Kreditgivaren är alltså inte skyldig 
att godta ett lägre belopp, även om det 1ir så stort att kvalificerat dröjsmål 
enligt 15 ~andra stycket inte längre skulle föreligga. Om kreditgivaren emel
lertid godtar sådan betalning, går han miste om rätten att återta varan på 
grund av dröjsmålet. 

Som framgår av 22 ~ med dess hänvisning till bl. a. 14 ~ avbetalnings
köplagen har köpare och kreditgivare rätt att föra talan mot beslut i fråga 
om handräckning samt möjlighet att i vissa hänseenden å<>tadkomma rättelse 

genom talan vid domstol. 
Enligt andra stycket får handräckning inte beviljas om förbehåll om åter

taganderätt har använts i strid mot förbud enligt 15 * tredje stycket. Till 
förbud räknas såväl marknadsdomstolens beslut som godkänt förbudsfo
reläggande av KO. Bestämmelsen innebär att ansökan om handräckning 
skall avslås, om sökanden eller den från vilken sökanden har övertagit åter

taganderätten har förbjudits att använda förbehåll om återtaganderätt av
seende vara av det slag som ansökningen gäller. Har således en säljare med
delats sådant förbud får varken säljaren eller den finansiär hos vilken säljaren 

diskonterar sina kreditköpskontrakt beviljas handräckning. 
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Utmlitningsmanncn har att självmant iaktta bestämmelsen och måste, 

när varans slag ger anledning därtill, undersöka huruvida förbehållet om

fattas av meddelat förbud. Detta torde kunna ske genom hänvändelse till 

konsument verket. Det kan vara lämpligt att konsumentverket upprättar 

förteckningar över förbud som har meddelats. 
Det bör anmärkas att handräckning inte kan vägras enbart på den grund 

att annan näringsidkare än sökanden i det aktuella handräckningsmålet eller 

den från vilken sökanden har övertagit den påstådda återtaganderätten har 

förbjudits att använda förbehåll om återtaganderätt beträffande sådan vara 

som målet gäller. Köparen har emellertid alltid rätt att vända sig till allmiin 

domstol för att få förbehållets skälighet prövad enligt 36 ~ avtalslagen. Vid 

en sådan prövning torde domstolen komma all fästa stort avseende vid 

den praxis som med ledning av den näringsrättsliga bestämmelsen i 15 * 
tredje stycket har utbildats på marknaden. 

Enligt 21 ~ tredje stycket får handräckning eller domsverkställighet inte 

beviljas för återtagande av vara som enligt 65 * utsökningslagen undantas 

från utmätning. 

F. n. gäller enligt 11 * andra stycket och 15 * första stycket avbetalnings

köplagen att handräckning och domsverkställighet inte får ske beträffande 

gång- och sängkläder som är oundgängligen behövliga för köparen och hans 

familj. Detta skydd för köparen är av betydligt mindre omfattning än det 

skydd som vid utmätning tillkommer gäldenär enligt 65 * utsökningslagen, 

gäldenärens s. k. beneficium. 

Från utmätning undantas enligt sistnämnda lagrum bl. a. möbler och an

nan utrustning som är nödvändig för ett hem och dess skötsel. Vidare 

undantas föremål som tjänar uteslutande till gäldenärens personliga bruk 

och utrustning som fordras för gäldenärens förvärvsverksamhet. allt till skä
ligt värde. Bestämmelsen gör det möjligt att undanta exempelvis elektriska 

hushållsapparater från utmätning. I praktiken förekommer att även TV

apparat och under speciella omständigheter t. o. m. bil inbegrips i gäldenärens 

beneficiurri. Huruvida viss sak som gäldenären har ingår i hans beneficium 

är en fråga som får besvaras olika i olika verkställighetsärenden beroende 

på gäldenärens situation. Vad som skall undantas från utmätning kan också 

variera från tid till annan beroende på standardutveckling m. m, 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i 67 * tredje stycket ut

sökningslagen finns bestämmelser som innebär att om viss egendom som 

avses i 65 * samma lag har sådant värde att den inte kan undantas enligt 

65 *· utmätning får ske med förbehåll att gäldenären. efter egendomens 

försäljning, av den behållna köpeskillingen skall utfå visst belopp för att 

kunna anskaffa vad han behöver i den sålda egendomens ställe. Dessa be

stämmelser blir inte tillämpliga vid handräckning eller domsverkställighet 

för återtagande. 
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2H 

Bestiimmclserna i 20 och 21 ~~ om handräckning och verkställighet av 
dom är inte uttömmande. De fylls ut genom en hänvisning till de regler 

på området som finns i avbetalningsköplagcn. lfänvisningen finns i 22 ~. 
som motsvarar 19 * kommitteförslaget. 

Enligt 22 * äger - utöver 20 och 21 ~~ konsumentkreditlagen - 10 ~ tredje 
och fjärde styckena, 12-15 **och 16 *första stycket avbetalningsköplagen 
motsvarande tillämpning i fråga om handriickning och domsverkställighet 
enligt konsumentkreditlagen. 

De angivna bestämmelserna i avbctalningsköplagen rör bl. a. frågor om 
kostnad, anstånd, viirdering, överklagande och tillämpning av bestfönmelser 

i utsökningslagcn. Sålunda föreskrivs i 10 *tredje stycket avbetalningsköp
lagen att kostnad ror handriickning skall, där utmätningsmannen hegiir 
det, förskjutas av sökanden. 

I 12 * avbetalningsköplagen finns föreskrifter om anstånd. Har handrikk
ning sökts på grund av dröjsmål med betalningen och finnes dröjsmålet 

bero på att köparen till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan 
särskild orsak huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter, 
som kan antas vara av tillfällig natur, får utmiitningsmannen medge anstånd 
med verkställigheten, om inte siiljarens rätt till godset äventyras eller hans 
rätt eljest otillbörligt åsidosiitts. Anstånd får medges för en tid av upp till 
tre månader från dagen för ansökningen men kan vid synnerliga skäl 
utsträckas att giilla intill sex månader från nämnda dag. Utmätningsmannen 
får föreskriva villkor för anståndet och, om anledning förekommer, förklara 
att anståndet skall upphöra att gälla. Enligt 15 * första stycket avbetalnings
köplagen skall bestämmelserna i 12 * samma lag äga motsvarande tillämp
ning bctriiffandc förriittning för verkställighet av dom, varigenom köparen 
förpliktas utge gods som blivit sålt genom avbetalningsköp. 

I 16 * första stycket andra punkten avbetalningsköplagen siigs att ansökan 
om handriickning eller domsverkstlillighet förfaller, om säljaren har medgett 
uppskov med förrättningen och på grund därav verkställighet ej har skett 
nlir sex månader förnutit från dagen för ansökningen. 

Gods för vars återtagande handräckning meddelas skall enligt 13 ~ av
betalningsköplagcn upptecknas och vlirderas av utmlitningsmannen. Denne 

får vid behov tillkalla sakkunniga att biträda vid värderingen. Vid förrättning 

för domsverkställighet skall enligt 15 ~ andra stycket bestlimmelserna i 13 * 
gälla i fråga om viirdering. om annat inte föreskrivs i domen. 

I 14 * rörsta stycket avbetalningsköplagen finns en bestämmelse om att 
beslut i fråga om handriickning överklagas hos överexekutor som sista in

stans. 
Är köparen eller säljaren missnöjd med värdering eller annan åtgiird som 

vidtagits vid handrä<.:kning iir han enligt 14 * andra stycket avbetalnings-
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köplagen oförhindrad att väcka talan mot den andre vid domstol. Visar 
ej säljaren att han väckt sådan talan inom en månad efter det handräckning 
gavs eller, om förrättningen inom den tiden har överklagats, inom samma 
tid efter överexekutors beslut, får köparen hos utmätningsmannen lyfta det 
belopp som enligt 5 ~ första stycket avbetalningsköplagen kan ha blivit ned
satt hos denne med anledning av att godsets värde vid avräkningen mellan 
parterna befunnits överstiga vad som räknats siiljaren till godo. Enligt 15 ~ 
andra stycket skall bestämmelserna i 14 ~ andra stycket beträffande talan 
mot utmiitningsmans värdering äga motsvarande tillämpning med avseende 

på förrättning för domsverkställighet. 
På grund av hänvisningen i 22 ~ konsumentkreditlagen skall nu redo

visade bestämmelser för avbetalningsköp äga motsvarande tillämpning på 
konsumentkreditköp med förbehåll om återtaganderätt. Vad som i dessa 
bestämmelser sägs om säljare gäller - liksom vid direkt tillämpning av av
betalningsköplagen - även om den som har övertagit säljarens rätt. Den 
hänvisning som i 14 ~andra stycket avbetalningsköplagen görs till 5 ~ första 
stycket samma lag skall vid tillämpning av konsumentkreditköp betraktas 
som en hänvisning till 18 ~ första stycket konsumentkreditlagen. I 15 ~ 

avbetalningsköplagen ingår en hänvisning till 11 ~ andra stycket samma 
lag. Som framgår i avsnitt 5.15 i den allmänna motiveringen föreslås 11 ~ 

andra stycket avbetalningsköplagen bli upphävt. 

Emellertid är inte heller avbetalningsköplagens förfarandcregler uttöm
mande. Enligt 10 ~ fjärde stycket avbetalningsköplagen - vartill 22 ~ kon
sumentkreditlagen alltså hänvisar - skall nämligen vad i 50, 59. 60 och 
60 a ~~ utsökningslagen är föreskrivet i fråga om utmätning äga motsvarande 
tilHimpning på handräckning enligt avbetalningsköplagen. De angivna be
stämmelserna i utsökningslagen handlar om behörig utmätningsman. un
derrättelse till gäldenären (denne skall normalt underriittas). betydelsen av 
gäldenärens frånvaro när förrättning skall ske <frånvaro är enligt huvudregeln 
inte hinder för förrättningen) och provisorisk åtgärd i fall där verksrnllighet 
inte kan ske genast. 

Vidare föreskrivs i 16 ~första stycket första punkten avbetalningsköplagen 
- som alltså också omfattas av hänvisningen i 22 ~ konsumentkreditlagen 
- att jämte bestämmelserna i avbetalningsköplagen skall utsökningslagens 
föreskrifter lända till efterrättelse i tillämpliga delar. Härmed torde närmast 
åsyftas utsökningslagens mera allmänna bestämmelser. exempelvis regler 
om jäv mot utmätningsman. 

Här skall slutligen erinras om att de regler om handräckning och verk
ställighet av dom. vartill konsumentkreditlagen hänvisar, f. n. prövas dels 

i samband med arbetet inom justitiedepartementet på en ny utsökningsbalk 
(se betänkandet Utsökningsrätt XIII. SOU 1974:55, s. 174). dels under kre
ditköputredningens arbete med översyn av avbetalningsköplagen. 



Prop. 1976/77:123 190 

2H 

Enligt paragrafen får vara som har sålts med förbehåll om återtaganderätt 

inte utmätas för fordran på grund av kreditköpet. I sak överensstämmer 

denna bestämmelse med kommitteförslaget (se kommittens specialmoti

vering till 19 ~). Paragrafen har sin motsvarighet i 16 ~ andra stycket av

betalningsköplagen. Dlir föreskrivs att för fordran på grund av avbetalnings

köp får det gods köpet avser inte tas i mät. 

Vid kreditköp med förbehåll om återtaganderätt är kreditgivaren oför

hindrad att göra gällande sin fordringsrätt i vanlig ordning. Han kan således 

vända sig till domstol för att fä ett verkställbart utslag på sin fordran i 

stället för att göra gällande sin återtaganderätt. Med stöd av sådant utslag 

kan kreditgivaren begära utmätning hos köparen. På grund av förevarande 

bestämmelse är han emellertid då hänvisad till annan egendom än den 

som köpet avser. Därigenom förhindras att konsumcntkreditlagcns värde

rings- och avräkningsregler sätts ur spel. 

24 ~ 

Paragrafen motsvarar 23 ~ kommitteförslagct. Den har behandlats under 

5.10 i den allmänna motiveringen. 

Vid avtal om kontokredit förekommer avtalsvillkor som innebär att kon

tohavaren åtar sig betalningsansvar för belopp som påförs kontot genom 

att kontokort, som utlämnas till honom som kreditbevis, används av obe

hörig. Bestämmelserna i förevarande paragraf begränsar kreditgivarens möj

ligheter att använda sådana avtalsvillkor. Paragrafen gäller inte bara vid 

köp av varor utan också när kontokredit lämnas för andra ändamål. 

Med kontokort avses en handling eller ett föremål, vanligen en plastbricka, 

som används som bevis om att ett avtal om kontokredit har ingåtts. Termen 

"kontokort" har valts med hänsyn till att den används i allmänt språkbruk. 

Av vad nyss sagts framgår att termen syftar också på andra handlingar 

eller föremål än de sedvanliga kontokorten. Det har inte ansetts erforderligt 

att i detta sammanhang närmare ange vilka krav som bör ställas på ett 

kontokort eller att i övrigt gå in på de rättsverkningar som kan vara förbundna 

med kontokort. 
Med kontohavare avses den som är bunden av avtalet med kreditgivaren 

ocl1 således ansvarig för att inbetalningar görs på kontot i enlighet med 

vad som har överenskommits mellan parterna. I vissa fall torde förekomma 

att två eller flera personer - exempelvis äkta makar - är kontohavare i 

ett och samma kontoavtal. 

Vem som är behörig att använda ett kontokort får i första hand avgöras 

med ledning av kontoavtalet. Förutsätter detta att kontokort kan användas 
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av en viss krets av personer, exempelvis familjemedlemmar, är naturligtvis 

dessa behöriga. 
Används kontokort av obehörig måste någon av de särskilda förutsätt· 

ningar som anges i första stycket 1-3 vara uppfylld för att kreditgivaren 

skall kunna göra gällande en klausul om betalningsskyldighet för konto

havaren. 

I första stycket 1 anges det fallet att kontohavaren eller annan som är 

behörig att använda kontokortet har lämnat ifrån sig kortet till någon annan. 

Här avses ett frivilligt överlämnande som leder till att kortet används av 

någon som inte enligt kontoavtalet är behörig härtill. Har kontohavaren 

eller annan som är behörig att använda kontokortet lämnat ifrån sig detta 

under tvång eller liknande omständighet, bedöms kontohavarens betalnings

skyldighet enligt första stycket 3. 
I första stycket 2 anges det fallet att kontohavaren eller annan behörig 

användare genom grov oaktsamhet har förlorat kortet. Vid bedömningen 

av huruvida sådan oaktsamhet föreligger bör beaktas att kontokort i regel 

lir avsedda att lättillgängligt kunna medföras i olika sammanhang, ofta för 

att användas i stället för pengar vid smärre inköp. Det bör därför krävas 

mera försvärande omständigheter för att grov oaktsamhet skall anses få. 
religga. Som exempel kan nämnas att kontokortet har lämnats kvar i ficka. 

väska, fordon e. d. som inte stått under uppsikt. Förloras kontokort när 

det förvaras i vederbörandes bostad torde grov oaktsamhet i regel inte 

böra anses föreligga. 

I första stycket 3 anges det fallet att kontohavaren eller annan behörig 

användare har förlorat besittningen av kontokort på annat sätt än genom 

överlämnande till annan eller grov oaktsamhet. I sådant fall går konto

havaren helt fri från betalningsansvar på grund av obehörig användning 

av kortet. om kontohavaren eller den som annars var behörig att använda 

kortet snarast efter det att förlusten har upptäckts gör anmälan hos kre· 

ditgivaren. Förlustanmälan enligt 3 kan, med den verkan som anges i pa· 

ragrafen, ske även om kortet vid tidpunkten för anmälan åter har kommit 

i kontohavarens eller annan behörig persons besittning. 

Om anmälan enligt första stycket 3 inte sker snara~! efter upptäckt blir 

kontohavaren - under förutsättning att detta föreskrivits i kontoavtalet och 

med den begränsning som följer av bestämmelsen i paragrafens andra stycke 

- betalningsansvarig för alla de belopp som genom obehörig anvlindning 

av kontokortet har påförts kontot. 

Även om kontohavaren eller annan behörig användare har llimnat ifrån 

sig kontokort till annan, förlorat kortet genom grov oaktsamhet eller förlorat 

besittningen av kortet på annat sätt och underlåtit att snarast efter upptäckt 

anmäla förlusten hos kreditgivaren kan kontohavarens betalningsansvar be-
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grlinsas. Enligt andra stycket av förevarande paragraf är kontohavaren näm
ligen i princip inte betalningsansvarig för belopp som genom att kontokon 
använts av obehörig har påförts konto efter det att kreditgivaren mottagit 

anmäl•m att kontohavaren eller annan behörig användare inte längre har 
kontokortet i sin besittning. Som ett undantag från denna huvudregel gäller 
emellertid att kontohavaren är betalningsskyldig även för sådant belopp, 
om kontohavaren har förfarit svikligt. Kontohavaren kan t. ex. ha liimnat 
kontokortet till någon som inte enligt kontoavtalet är behörig att anvlincla 
kortet och ha överenskommit med den till vilken kortet överlämnats att 
denne skall fortsätta att bruka kortet sedan kontohavaren gjort anmälan 
som avses i andra stycket. 

Vid tillämpningen av andra stycket saknar det betydelse vem som har 
gjort anmälan till kreditgivaren. Anmälaren kan sålunda vara en helt 

utomstående person, t. ex. någon som hittat kortet och översänt det till 
kreditgivaren. 

Som tidigare har nämnts kan det förekomma att två eller flera personer 
lir kontohavare i ett och samma kontoavtal. Vanligen torde dessa vara so
lidariskt betalningsansvariga för belopp som påförts kontot. I sådant fall 
glillcr givetvis anmälan som avses i 24 ~ till förmån för alla kontohavarna. 

25 ~ 

Paragrafen innehåller de grundliiggande bestiimmelserna om konsument
verkets tillsyn över efterlevnaden av konsumentkreditlagen. Bestiimmel
serna har behandlats i avsnittet 5.12 i elen allmlinna motiveringen. 

Som kommitten framhöll i sitt betlinkande bör tillsynsmyndighetens verk
samhet inte bara gå ut på övervakning av att konsumentkreuitlagcns regler 
iakttas. Myndigheten bör iiven verka för ytterligare forblittringar av kon
sumenternas sUllning i kreditsammanhangen samt samla in och vidare
befordra viktig konsumentupplysning på kreditområdet. Konsumentverkets 
uppgifter i dessa senare hlinsecnden följer emellertid reuan av verkets in
struktion tSFS l 976:429). Enligt Jenna har konsumentverket sålunda till 

uppgift att stödja konsumenterna och förbiittra deras stWlning. Instruktionen 
ålligger verket siirskilt hl. a. att övervaka marknadens utbuJ, att utföra eller 
låta utföra undersökningar av olika nyttigheter och att informera konsu

menterna om för dem viisentliga fakta och förhållanden. 

Sjiilvfallet hör konsumentverkets tillsynsverksamhet bedrivas på sådant 

sätt att den inte vållar onödig kostnad eller olägenhet. En bestämmelse 

hiirom har upptagits i paragrafens andra stycke. 

26 ~ 
Paragrafen reglerar konsumentverkets riitt ~1tt för sin tillsyn bl. a. företa 

inspektion hos nliringsidkare som berörs av konsumentkreuitlagen. Riitten 
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att företa inspektion m. m. omfattar inte banker och andra näringsidkare 
som enligt 25 ~ har undantagits från konsumentverkets tillsyn. Bestäm
melserna i 26 ~ har behandlats i avsnittet 5.12 i den allmänna motiveringen. 

Den näringsidkare hos vilken inspektion skall äga rum behöver inte på 
förhand underrättas om inspektionen. Detta torde likväl böra ske, om det 
inte finns anledning anta att ändamålet med inspektionen härigenom även

tyras. 
Konsumentverket eller den som efter verkets förordnande verkställer in

spektion har rätt att ta del av samtliga handlingar som behövs för tillsynen. 
Här åsyftas handlingar som näringsidkaren disponerar över på sådant sätt 
att han har rätt att utlämna handlingarna, t. ex. egen bokföring, till verk

samheten hörande kontrakt o. d. Det är inte nödvändigt att handlingarna 
förvaras hos niiringsidkaren själv. Denne kan också åläggas att skaffa fram 
handlingar som han på nyss angivet sätt disponerar över men som av en 
eller annan anledning har överlämnats till annan, exempelvis för indrivning 

av fordran. 
Vederbörande näringsidkare är vidare skyldig att lämna de upplysningar 

om sin verksamhet som begärs för tillsynen. 
Enligt andra stycket får konsumentverket förelägga näringsidkaren vite, 

högst 10 000 kr., för att framtvinga handlingar och upplysningar i samband 
ll)ed inspektion. Föreläggande att tillhandahålla handling får enligt 29 ~över
klagas hos kammarrätten. Beslut om inspektion eller föreläggande att lämna 
upplysningar får enligt bestämmelserna i nyssnämnda paragraf däremot inte 

överklagas. 
Av den allmänna motiveringen (se särskilt avsnittet 5.12) samt av spe

cialmotiveringen till 7, 9 och I 5 ~~ framgår att konsumentverkets tillsyns
befogenheter enligt 25 och 26 ~~ inte utgör den enda möjligheten för kon
sumentmyndigheterna att utöva kontroll av att konsumentkreditlagens be

stämmelser efterlevs. Diirjämtc gäller nämligen vid tilliimpningen av reg
lerna om informationsplikt och kontantinsats KO:s befogenheter enligt bl. a. 
11 ~ marknadsfriringslagen och vid tillämpningen av reglerna om använd
ning av återtagandeförbehåll KO:s befogenheter enligt 3 a ~ avtalsvillkors
lagen. 

2H 
Denna paragraf innehåller bestämmelser om talan beträffande utdömande 

av vite som avses i 26 ~. Bestämmelserna har utformats efter förebild av 
17 ~ första stycket marknadsföringslagen. 

13 Riksda/!.en /(J76177. I sam/. Nr 123 
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28 ~ 

I paragrafen imges att den som hos konsumentverket eller på verkets 
vägnar har tagit befattning med tillsynsärende enligt konsumentkreditlagen 
inte får obehörigen yppa eller nyttja vad han därvid fått veta om enskilds 
personliga förhållanden eller om yrkes- eller affårshcmlighet. Föreskrifter 

om straff för brott mot bestämmelse om tystnadsplikt finns i 20 kap. 3 ~ 
brottsbalken. 

29 ~ 

Paragrafen innehåller hestärnmelser om talan mot beslut av konsument

verket i fall som avses i 26 ~- Bestämmelserna har utformats efter förebild 
av 22 ~ marknmlsföringslagen. 

30 ~ 

Paragrafen innehåller en erinran om att regeringen kan meddela siirskilda 
bestämmelser om betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar. Så
dana bestämmelser, som kan avse bl. a. kontantinsats vid kreditköp, utfärdas 
med stöd av lagen ( 1975:90) med bemyndigande att meddela föreskrifter 
om betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar (se avsnittet 2.2.8). 

Bestämmelser av det slag som avses i 30 ~ finns f. n. i förordningen med 
föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar 
m:h i den därtill anknytande s. k. avbetalningsöverenskomrnelscn mellan 
kommerskollegium och MRF (se avsnittet 2.2.8). Enligt förordningen m:h 
överenskommelsen gäller ett krav på minst 40 procents kontantinsats samt 
en begräsning av kredittiden till 24 månader. Säljare som åsidosätter kon
tantinsatskravet eller begränsningen av kredittiden straffas enligt förordning
en med böter, vilka utdöms av allmändomstol. Om säljareniirbundenav avbe
talningsöverenskommelsen skall han i stället erliigga ett civilrättsligt 
vite, som utdöms av bilkreditnämnden. Tillsynen över efterlevnaden av 

förordningen utövas av kommerskollegium, medan MRF övervakar att av

betalningsöverenskommelsen iakttas. 
Enligt kommittens förslag skulle kreditköp som omfattas av den nämnda 

förordningen undantas från tillämpningen av konsumentkreditlagens be
stämmelser om bl. a. kontantinsats genom en uttrycklig föreskrift härom 
i övergångsbestämmelserna till lagen. En sådan särskild föreskrift har emel

lertid inte ansetts påkallad. Förordningen innefattar nämligen en specialregle
ring med annat syfte än konsumentkreditlagens hestiimmelser om kontant
insats. Så länge denna specialreglering innebär ett krav på högre kontantinsats 

än som följer av tillämpningen av konsumentkreditlagen torde den i prak
tiken utesluta att lagens bestämmelser om kontantinsats tillämpas på kre

ditköp som avses i förordningen och avbetalningsöverenskommelsen. 
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Övergånp.sbestämme/sema 

I enlighet med vad som har förordats i den allmänna motiveringen (avsnitt 

5.14) anges att konsumentkreditlagen träder i kraft den I januari 1978. 

Av övergångsbestämmelserna framgår att bestämmelserna i 24 ~ om kon

tohavares betalningsansvar när kontokort har använts av obehörig skall till

lämpas även i fall då kontoavtalet har ingåtts före lagens ikraftträdande 

(jfr under 5.14). 

Flera författningar innehåller bestämmelser som avser det fall att någon 

innehar vara på grund av avbetalningsköp. I vägtrafiklagstiftningen före

skrivs sålunda på olika håll att det särskilda ansvar som kan åvila ägare 

av fordon skall gälla innehavaren i fall då fordonet innehas på grund av 

avbetalningsköp. Här kan nämnas bestämmelsen i 165 ~ vägtrafikkungö

relsen (1972:603) samt motsvarande bestämmelser i fordonskungörelsen 

( 1972:595), terrängtrafikkungörelsen ( 1972:594), bilavgaskungörelsen 

( 1972:596), bitregisterkungörelsen ( 1972:599), lagen ( 1967:420) om flyttning 

av fordon i vissa fall samt lagen ( 1972:435) om överlastavgift. Vidare kan 

nämnas 2 ~ trafikskadelagen ( 1975: 1410), enligt vilken trafikförsäkringsplik

ten beträffande fordon som innehas av någon som har förvärvat det genom 

avbetalningsköp eller i övrigt under äganderättsförbehåll skall fullgöras av 

innehavaren. 

För nu berörda fall har i övergångsbestämmelserna till konsumentkre

ditlagen tagits upp en regel som innebär att bestämmelse i lag eller annan 

författning, som avser det fall att vara innehas på grund av avbetalningsköp 

eller i övrigt under äganderättsförbehåll, skall gälla även för det fall att 

vara innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt som 

avses i 15 ~ konsumentkreditlagen. 

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen om avbetalningsköp 

I l ~ avbetalningsköplagen har som ett fjärde stycke tagits in en erinran 

om bestämmelserna i konsumentkreditlagen. 

Bestämmelserna i 4 ~ avbetalningsköplagen har ändrats i enlighet med 

vad som har anförts i avsnittet 5.15 i den allmänna motiveringen. Ändringen 

innebär i huvudsak att i paragrafen anges de kostnader för vilka säljaren 

vid återtagande av avbetalningsgods får tillgodoräkna sig ersättning. 

På samma sätt som när det gäller konsumentkreditköpen (se specialmoti

veringen till 17 ~ konsumentkreditlagen) avses regeringen meddela närmare 

föreskrifter angående storleken av ersättning för säljarens eget arbete samt 

arvode till ombud eller biträde i mål om handräckning för återtagande. I 

samband därmed bör kungörelsen (1974:812) om ersättning för kostnad i 

mål om handräckning enligt lagen (1915:219) om avbetalningsköp, m. m., 

upphävas. 
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Ändringarna i avbetalningsköplagen innebär vidare att nuvarande andra 

stycket i l l ~ upphävs, varjämte en hänvisning till den bestämmelsen ut

mönstras ur 15 ~- Frågan har behandlats i avsnittet 5.15 i den allmänna 
motiveringen. 

Ändringarna i avbetalningsköplagen föreslås träda i kraft samtidigt med 

konsumentkreditlagen, dvs. den I januari 1978. Äldre bestämmelser skall 

dock gälla ifråga om köp som har ingåtts dessförinnan. 

7 .3 Förslaget till lag om ändring i konsumentköplagen 

Förslaget innebär att 15-17 ** konsumentköplagen, vilka ersätts av lO 
och l l *~ konsumentkreditlagen, skall upphöra att gälla vid utgången av 

år 1977. Bestämmelserna skall dock även därefter gälla i fråga om köp som 

har ingåtts före den I januari 1978. 

7.4 Förslaget till lag om ändring i brottsbalken 

Genom förslaget ändras den särskilda åtalsregeln i 10 kap. lO * andra 

stycket brottsbalken så, att det klart framgår att regeln omfattar inte bara 

olovligt förfogande över egendom som sålts med äganderättsförbehåll utan 

också olovligt förfogande över egendom som omfattas av annat förbehåll 

som ger målsäganden möjlighet att återta egendomen. 

8 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. konsumentkreditlag, 

2. lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp, 
3. lag om ändring i konsumentköplagen ( 1973:877), 
4. lag om ändring i brottsbalken. 

9 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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Förslag till 
Konsumentkreditlag 

Härigenom föreskrives följande. 

Inledande bestämmelser 

197 

Bilaga 1 

Kommittens lagförslag 

I § Denna lag gäller kredit, som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk 

och som lämnas till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga 

verksamhet. 
Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om kredit 

av annan än näringsidkare, om krediten förmedlas av näringsidkare som 

ombud för kreditgivaren. 

Avtalsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner 

enligt denna lag är ogiltigt. 

2 § I lagen avses med 

kredit: betalningsanstånd eller lån, 

kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprunglige kre

ditgivarens fordran, 

kreditköp: köp av vara, vid vilket säljaren lämnar köparen anstånd med 

någon del av betalningen eller vid vilket någon del av betalningen erlägges 

med belopp, som köparen erhåller såsom lån av säljaren eller av annan 

kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren, 

kontantpris: det pris till vilket säljaren skulle ha varit villig att siilja varan 

mot kontant betalning; kan detta pris ej beräknas, skall så<;om kontantpris 

anses varans gängse marknadspris, 

kreditbelopp: vid betalningsanstånd den del av kontantpriset som hänför 

sig till anståndet samt vid lån det lånade beloppet, 

kontantinsats: skillnaden mellan kontanlpris och kreditbelopp, 

kreditkostnad: summan av alla räntor, tillägg och andra kostnader som 

konsumenten har att erlägga i anledning av krediten, 

kreditköpspris: summan av kontantpris och kreditkostnad, 

effektiv ränta: kreditkostnaden angiven såsom en årlig ränta beräknad 

på kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att del

betalningar skall göras under den löpande kredittiden, 

kredittid: den tidrynid i månader inom vilken skuldbeloppet skall betalas, 
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räknat från utgången av den månad då kreditbeloppet tas i anspråk, 
skuldbelopp: summan av kreditbelopp och kreditkostnad, 

198 

kontoköp: kreditköp, vid vilket köparen för betalningens erläggande tar 
i anspråk ett av kreditgivaren medgivet utrymme för fortlöpande kredit, 

kontokort: legitimationshandling som utfärdats av kreditgivaren såsom 
kreditbevis vid kontoköp. 

Marknad.~fbring 

3 § Vid annonsering, skyltning eller liknande marknadsföring, där kredit 
erbjudes, skall uppgift Himnas om den effektiva räntan fcir den kredit som 
avses med erbjudandet. 

Avses med erbjudandet kredit för kontoköp, checkräkningskredit eller 
annan fortlöpande kredit, skall uppgiften utformas så, att diirav framgår 
den effektiva räntans storlek vid olika s~itt att använda kreditutrymmet. 

Avses med erbjudandet kredit för visst köp, skall förutom effektiva räntan 
varans kontantpris angivas. 

Särskilda bt'slämmelser om krt'dirköp 

4 §Är avsikten att den till vilken varan utgives skall bli ägare därav, föreligger 
kreditköp även om avtalet betecknats såsom uthyrning eller betalningen 
såsom vederlag för varans bruk eller nyttjande. 

5 § Överstiger kontantprisct det gränsvärde som bcstlimts enligt 6 ~ och 
överenskommer parterna om längre kredittid lin en månad eller bestämmes 
ej kredittiden, får kreditgivaren ej medgiva högre kreditbelopp än sjuttiofem 
procent av kontantpriset. 

Avtalas vid samma tillfälle om flera kreditköp och överstiger kontantpriset 
vid något av dessa ej gränsvärdet men överstiger varornas sammanlagda 
kontantpris detta värde, skall det sammanlagda kontantpriset ligga till grund 

för tillämpningen av första stycket. 

Har parterna överenskommit om kredittid som ej är längre än en månad 
och vill parterna förlänga tiden utöver en månad, skall vad som stadgas 
i första stycket iakttagas vid förlängningen, om kontantpriset överstiger 

gränsvärdet. 

6 § Grlinsvärdet bestämmes av regeringen efter förslag av tillsynsmyndig

heten. Det får ej bestUmmas till högre belopp än fem prm:ent av basbeloppet 
enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 
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7 ~ Kreditgiv<1ren får ej medgiva Hingre kredittid än tjugofyra månader. 
Bestämmelsen i första stycket behöver ej iakttagas vid överenskommelse 

som berättigar till kontoköp, om överenskommelsen innebär att varje månad 
skall återbetalas minst tio procent av det skuldbelopp som kvarstår på kontot 

vid nästföregående månads utgång. 

8 § Nlir särskilda förhållanden påkallar det, får regeringen betrliffande viss 
vara meddela föreskrifter om kreditbelopp och kredittid som avviker från 

bestlimmelserna i 5 och 7 ~~. 

9 § Överstiger kontantpriset griinsv~irdet och överenskommer parterna om 
!Ungre kredittid Un en månad eller bestlimmes ej kredittiden, skall då krediten 
lämnas i samband med köp, kreditgivaren eller säljaren såsom ombud för 
denne innan köpet slutes i til!Umpliga ddar lämna köparen skriftlig uppgift 
om kontantpriset, kreditbeloppet, kontantinsatsen, kreditkostnaden, kredit
köpspriset, effektiva r~intan, kredittiden och skuldbeloppet samt de tidpunk
ter då delbetalningar skall göras på skuldbeloppet. 

Har parterna i samband med köp överenskommit om kredittid som ej 
är längre än en månad och vill parterna förhinga tiden utöver en månad, 
skall vad som stadgas i första stycket iakttagas vid förliingningen, om kon
tantpriset överstiger gränsviirdet. 

Triiffas överenskommelse som berlittigar till kontoköp, skall skriftlig upp
gift lämnas om den effektiva riintan. Uppgiften skall utformas så. att dlirav 
framgår den effektiva riintans storlek vid olika siitt att anvlinda kreditut
rymmet. 

10 § Köparen får göra glillande samma befogenheter på grund av köpet mot 
kreditgivare som mot säljaren. 

Vill köparen med stöd av första stycket framstHlla anspråk mot annan 
kreditgivare lin siiljaren. skall han först göra sannolikt att säljaren ej fullgör 
sina åligganden på grund av köpet. 

Framstliller köparen anspråk som avses i andra stycket, lir kreditgivaren 
ej skyldig att utgiva mer Un vad han mottagit av köparen med anledning 
av krediten. 

11 § Köparen har alltid rätt att betala skuldbeloppet i förtid. 

12 § Avtalsvillkor. varigenom kreditgivaren förbehåller sig rlitt att kräva 
betalning i förtid, får endast göras glillande 

l. om köparen dröjt i mer än en månad med att erlägga förfallet belopp 

som uppgår till mer iin en tiondel av skuldbeloppet eller 
2. om köparen, nlir kreditgivaren kan göra gällande återtaganderlitt enligt 

15 ~. överlåtit varan eller i strid med avtalet fört varan ur landet under 
sådana omstiindighetcr att kreditgivarens rätt liventyras. 

Bestämmelserna i första stycket utgör ej hinder för bank eller annan kre
ditgivare. som iir uppfordrad diirtill i annan lag, att göra gällande strängare 
förbehåll om betalning i förtid. 
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13 § Vill köparen betala skuldbeloppet i förtid eller kräver kreditgivaren 

förtidsbetalning med stöd av 12 *· skall vid beräkning av kreditgivarens 

fordran från den obetalda delen av skuldbeloppet avriiknas den del av kre

ditkostnaden som hänför sig till den ej utnyttjade kredittiden. 

Vid avräkningen får kreditgivaren tillgodoriikna sig hela kostnaden för 

uppläggning av krediten under förutsättning att denna kostnad särskilt an

givits i avtalet och ej är oskälig. 

14 § Avtalsvillkor, varigenom kreditgivaren förbehåller sig riitt att avräkna 

av köparen erlagt belopp på fordran som ej hänför sig till kreditköpet, är 

ogiltigt. 

Bestämmelsen i första stycket utgör ej hinder mot att kreditgivaren, då 

fråga är om kontoköp, avräknar erlagt belopp på kontots saldo. 

15 § Avtalsvillkor, som ger kreditgivaren möjlighet att taga tillbaka varan 

om köparen ej fullgör sina skyldigheter enligt avtalet (återtaganderätt), rar 

göras gällande endast under förutsättning 

I. att varan omfattas av regeringens beslut enligt 16 *· 
2. att förbehållet om återtaganderätt gjorts av säljaren i samband med 

köpet samt 

3. att köparen dröjt i mer än en månad med att erlägga till betalning 

förfallen del av skuldbeloppet, som uppgår till mer än en tiondel av hela 

skuldbeloppet. 

16 § Regeringen beslutar efter förslag av tillsynsmyndigheten vilka varor 

som får göras till föremäl för ätcrtaganderlitt. Sådant beslut får avse endast 

varor vilkas kontantpris överstiger två gånger basbeloppet enligt lagen 

() 962:381) om allmän försäkring. 

17 § Vid återtagande av vara skall uppgörelse äga rum mellan parterna. 

Köparen tillgodoräknas varans värde vid återtagandet. Vid beräkning av 

värdet skall vad som stadgas i 3 ~ lagen ( 1915:219) om avbetalningsköp 

iiga motsvarande tillämpning. 
Kreditgivaren tillgodoräknas den obetalda delen av skuldbeloppet efter 

avräkning enligt 13 *· Kreditgivaren äger därjämte tillgodoräkna sig dröjs

målsränta, dock ej enligt högre räntefot än som angives i (5 * första stycket 

förslaget till räntelag), samt kostnaden för återtagandet. Ersättning får kost

nad som nu sagts utgår enligt bestämmelser som regeringen meddelar. 

Överstiger varans värde det belopp som kreditgivaren tillgodoräknas, får 

varan ej återtagas med mindre kreditgivaren betalar överskottet till köparen 

eller, om handräckning sökts hos kronofogdemyndigheten, nedsätter över

skottet där. 
Är varans värde mindre lin det belopp som tillgodor~iknas kreditgivaren, 

får denne ej kräva ut skillnaden i annat fall än då varan på grund av köparens 

åtgärder utsatts för onormal viirdeminskning. Kreditgivaren får i sådant fall 

ej kräva ut mer än vad som hänför sig till v~irdeminskningen. 
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18 § Kreditgivaren får hos kronofogdemyndigheten söka handräckning för 
varans återtagande, under förutsättning all om kreditköpet upprättats en 

av parterna unclerskriven handling som innehåller 

l. förbehåll om återtaganclerlill samt 
2. de uppgifter som angives i 9 s första stycket. 
Ansökan om handräckning skall göras skriftligen samt innehålla uppgift 

om den del av skuldbeloppet som utestår obetald. Ansökningen skall i hu
vuclskrifl och bestyrkt avskrift vara åtföljd av elen handling som avses i 

första stycket. 

19 § I fråga om handräckning för varans återtagande samt i fråga om för
rättning får verkställighet av dom. varigenom köparen förpliktas llimna till
baka vara som sålts med återtaganclerföt, äger i övrigt vad som föreskrives 
i lagen (1915:219) om avbetalningsköp motsvarande tillämpning. 

Handräckning eller verkställighet får dock ej beviljas beträffande vara 
som enligt 65 ~ utsökningslagen (1877:31) undantages från utmätning. 

20 § liar ansökan om handräckning ff>rklarats förfallen enligt 16 ~ lagen 
(1915:219) om avbetalningsköp, får kreditgivaren ej längre göra gällande 
återtaganderätten. 

21 § Kreditgivaren får ej mottaga av köparen ingången växel förbindelse be
träffande fordran på grund av kreditköpet. Han får ej heller till bevis för 
sin fordran mottaga av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan 
av denne ingången skuldförbindelse, vars överlåtande eller pantsällning in
skriinker köparens rätt att framställa invfodningar på grund av köpet, om 
ny borgenär i god tro förvärvar forclringshandlingen. 

Första stycket första punkten liger ej tillämpning på egen växel som är 
utstlillcl av bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbrukskas
serörelsen. 

22 § Innebär avtal som berättigar till kontoköp att kreditutrymmet får tas 
i anspråk även för annat förvärv iin köp av vara, skall denna lags bestlim
melser till den del de rör kontoköp iiga motsvarande ti!Himpning på förvärvet. 

23 § Avtalsvillkor som inneblir att elen med vilken kreditgivaren triilTat över
enskommelse som bcriittigar till kontoköp (kontohav aren) åtager sig be
talningsansvar för belopp, som påförts kontot genom att kontokort använts 
för inköp av obehörig. får endast göras gällande 

\. om kontohavaren liinrnat ifrån sig kortet till annan, 

2. om kontohavaren genom grov oaktsamhet förlorat kortet eller 
3. om kontohavaren. utan all grov oaktsamhet ligger honom till last. 

förlorat kortet och underlåtit att snarast efter upptäckt av förlusten göra 

anmälan hos kreditgivaren. 
För belopp som påförts kontot sedan kontohavaren hos kreditgivaren gjort 
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anmiilan att han ej liingre har kortet i sin besittning iir kontohavaren be
talningsansvarig endast om han förfarit svikligt. 

Särskilda besriimmelser om lån 

24 § Erhåller konsumenten, när fråga ej är om kreditköp, kredit i form av 
lån, skall innan avtalet slutes kreditgivaren i tilllimpliga delar lämna kon
sumenten skriftlig uppgift om kreditbeloppet, kreditkostnaden, effektiva rän
tan, skuldheloppet, kredittiden samt de tidp:rikter då delbetalningar skall 
göras. 

25 § A vtalsvillkor, varigenom kreditgivaren förbehå11.:. • sig rätt att kräva 
betalning i förtid, får i fråga om lån som avses i 24 ~ göras i;:ill<mde endast 
om trygghet ej hingre föreligger för låneförbindelsens fullgörande. 

Tillsyn m. m. 

26 §Myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över efterlevnaden 
av denna lag. 

Tillsynen skall utövas så, att den ej vållar större kostnad eller olägenhet 
iin som är nödvändig. 

27 §Tillsynsmyndigheten har rätt att företaga inspektion hos näringsidkare 
som Himnar konsumentkredit i sin yrkesmässiga verksamhet och att taga 
del av samtliga handlingar som rör verksamheten. 

Den som bedriver verksamheten skall liimna myndigheten de upplys
ningar om verksamheten som myndigheten hegiir för sin tillsyn. 

Underlåter den som bedriver verksamheten att lämna tillgång till handling 
eller att lämna upplysning i fall som avses i denna paragraf, får myndigheten 

förelägga vite. 

28 § Det ankommer på myndigheten, att meddela föreskrifter om hur upp

giftsskyldigheten enligt 3, 9 och 24 ~~ skall fullgöras. 
Myndigheten har härutöver rätt att meddela de föreskrifter som föranleds 

av tillsynen. Föreskrift enligt detta stycke får förenas med vite. 
Innan föreskrift meddelas skall företrädare för berörda näringsidkare be

redas tillfälle att yttra sig. 

29 § Den som hos myndigheten tagit befattning med tillsynsiirende enligt 
denna lag får ej obehörigen yppa vad han diirvid fått veta om enskilds 

personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshernlighct. 
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Sira//' m. m. 

30 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 
5, 7, 21 eller 29 ~ eller mot föreskrift som meddelats enligt 28 ~ första stycket. 

31 § Allmlint åtal för brott mot 29 ~ får väckas endast om målsäganden 

anger brottet till åtal eller åtal iir påkallat från allmän synpunkt. 

32 § Talan mot tillsynsmyndighetens beslut föres hos regeringen genom 

besvär. 

Denna lag tr~ider i kraft den Tillsynsmyndigheten får dock 

f(ire niimnda dag meddela föreskrift enfigt 28 ~.såvitt avser tiden efter ikraft

trlidandet. 
Bestämmelserna i 5 och 7 ~~ om kreditbelopp och kredittid gäller ej kre

ditköp som omfattas av förordningen ( 1959:575) med föreskrifter om vissa 
betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar. 

Förslag till 
Lag med särskilda bestämmelser om uthyrning av vara 

I liirigenom föreskrives följande. 

I §Denna lag gäller när konsument av näringsidkare hyr vara, som lir avsedd 
huvudsakligen för enskilt bruk och som hyres ut i näringsidkarens yrkes
mässiga verksamhet. 

Lagen g~iller under motsvarande förutsUttningar även i fråga om uthyrniog 
från annan än näringsidkare, om uthyrningen förmedlas av näringsidkare 
som ombud for uthyraren. 

Avtalsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner 
enligt denna lag iir ogiltigt. 

2 § Överenskommer parterna om Hingre hyrestid iin en månad, räknat från 
utgången av den månad då uthyrningen börjar, och överstiger varans kon
tantpris det gränsvärde, son, regeringen beslutat med stöd av 6 ~ konsu
mcntkreditlagen, får uthyraren ej överllimna varan till konsumenten förrän 
denne hos uthyraren deponerat ett belopp som motsvarar antingen 

I. betalning för hela den avtalade hyrestiden eller 
2. tjugofem procent av varans kontantpris. 
Bestämmes ej hyrestiden och överstiger kontantpriset gränsvärdet, får 

varan ej överliimnas förriin konsumenten deponerat det belopp som angives 

i första stycket 2. 
Belopp som sålunda deponerats får ej utlämnas till konsumenten förrän 

hyröavtalet upphör att glilla. Vad nu sagts utgör ej hinder mot all kon-
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sumenten ur det deponerade beloppet tar i anspråk medel för betalning 

av förfallen hyra. 

Det åligger uthyraren att utan dröjsmål avskilja deponerade medel från 

egna tillgångar. 

3 § Uthyraren får då varans kontantpris överstiger grlinsvärdet ej medgiva 

sådan förllingning av hyrestiden att den sammanlagda tiden blir längre lin 

en månad, räknat från utgången av den månad då uthyrningen började, 

i annat fall än att konsumenten deponerat det belopp som angivcs i 2 ~ 

första stycket 2. 

Med förlängning likstlilles nytt avtal betrliffande varan eller annan vara 

av samma slag. 

4 § Som deposition enligt 2 eller 3 ~ anses ej belopp vilket konsumenten 

erhållit såsom lån av uthyraren eller av kreditgivare som avses i I ~ kon

sumentkreditlagen på grund av överenskommelse mellan denne och ut

hyraren. 

Med kontantpris avses det pris till vilket uthyraren skulle ha varit villig 

att sälja varan mot kontant betalning. Kan detta pris ej beräknas skall såsom 

kontantpris anses varans gängse marknadspris. 

5 § Överstiger varans kontantpris gränsvärdet och överenskommer parterna 

om längre hyrestid än en månad, räknat från utgången av den månad då 

uthyrningen börjar, eller bestämmes ej hyrestiden, skall uthyraren innan 

avtalet slutes i tillämpliga delar lämna konsumenten skriftlig uppgift om 

hyrestidcns liingd, vad konsumenten har att erlägga i betalning för hyrcs

tiden, varans kontantpris, depositionsbeloppets storlek, de särskilda hyres

beloppens storlek och när dessa skall betalas, i vad mån hyresbelopp skall 

betalas ur depositionsbeloppet samt tidpunkten för varans överlämnande. 

Har uthyraren genom utfästelse om underhåll, reparation eller liknande åtagit 

sig att svara för varan under hyrestiden, skall uthyraren därjämte liimna 

uppgift om hur stor del av betalningen för hyrestiden eller av de särskilda 

hyresbeloppen som hlinför sig till åtagandet. 

Har parterna överenskommit om hyrestid som ej är längre än en månad, 

riiknat från utgången av den månad då uthyrningen börjar, och vill parterna 
I 

förllinga hyrestiden därutöver, skall vad som stadgas i första stycket iakttagas 

vid förlängningen, om varans kontantpris överstiger gränsvärdet. 

6 § Har hyresförhållandet varat längre tid iin sex månader, får konsumenten 

göra sig fri från avtalet med en månads uppsiigningstid. 

7 § Vid hyrestidens utgång eller niir avtalet eljest upphör att gälla skall ut

hyraren genast återbiira vad konsumenten deponerat jämte ränta, i den män 

det deponerade beloppet ej till följd av avtalet tagits i anspråk såsom beta!:iing 

för den utnyttjade hyrestiden. 
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8 § Konsumenten har, då hyresförhållandet varat Jiingre tid än sex månader, 

rätt att köpa varan för ett pris som motsvarar skillnaden mellan vad som 

enligt andra stycket tillgodoräknas uthyraren och konsumenten. 

Uthyraren tillgodoräknas varans kontantpris vid hyrestidens början samt 

till skUligt belopp de kostnader han har haft for att fullgöra sådant åtagande 

som avses i S ~ första stycket andra punkten. Konsumenten tillgodoräknas 

vad han har erlagt i betalning för den utnyttjade hyrestiden. 

Konsumenten har rätt att utan särskilt vederlag bli ägare till varan när 

konsumenten med tillämpning av andra stycket tillgodoräknas ett större 

belopp än uthyraren. 

9 § När särskilda förhållanden påkallar det, får regeringen betriiffande ut

hyrning av viss vara föreskriva att 2, 3, 6 och 8 ~~ ej skall äga tillämpning 

eller meddela därifrån avvikande föreskrifter om deposition, uppsiigningsrätt 

och rätt att köpa varan. 

IO §Myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över efterlevnaden 

av denna lag. 

Tillsynen skall utövas så, att den ej vållar större kostnad eller olägenhet 

i\n som är nödvändig. 

11 § Tillsynsmyndigheten har rätt att företaga inspektion hos näringsidkare 

som lämnar konsumentkredit i sin yrkesmässiga verksamhet och att taga 

del av samtliga handlingar som rör verksamheten. 

Den som bedriver verksamheten skall lämna myndigheten de upplys

ningar om verksamheten som myndigheten begär för sin tillsyn. 

Underlåter den som bedriver verksamheten att lämna tillgång till handling 

eller att lämna upplysning i fall som avses i denna paragraf, får myndigheten 

förel1igga vite. 

12 § Det ankommer på myndigheten att meddela föreskrifter om hur upp

giftsskyldigheten enligt 5 ~ skall fullgöras. 

Myndigheten har härutöver rätt att meddela de föreskrifter som föranleds 

av tillsynen. Föreskrift enligt detta stycke får förenas med vite. 

Innan föreskrift meddelas skall företrlidare får berörda näringsidkare be

redas tillfälle att yttra sig. 

l3 § Den som hos myndigheten tagit befattning med tillsynsiirende enligt 

denna lag får ej obehörigen yppa vad han därvid fått veta om enskilds 

personliga förhållanden eller om yrkes- eller affärshemlighet. 

14 § Till böter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 

2, 3 eller 13 ~ eller mot föreskrift som meddelats enligt 12 ~ första stycket. 

15 § Allmänt åtal för brott mot 13 ~ får viickas endast om målsäganden 

anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmfo synpunkt. 
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16 ~ Talan mot tillsynsmyndighetens beslut föres hos regeringen genom 
besvär. 

Denna lag träder i kraft den . Tillsynsmyndigheten får doi.:k 
före nämnda dag meddela föreskrift enligt 12 ~,såvitt avser tiden efter ikraft
trädandet. 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

Härigenom föreskrives att I ~ lagen ( 1915:219) om avbetalningsköp skall 
ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~~1dc/se Föreslagen ~vdelse 

Med avbetalningsköp - - - - - - - - erlagd. 
Har avtalet - - - - - - - - därav. 
Sammanlagda beloppet - - - - - - - - utgiva. 

Denna lag triider i kraft den 

I .Jiliga vm konsumentköp gäller 
b.estämmelsema i kons11me111kre
ditlage11. 

Äldre bestämmelser giiller dock i fråga om konsumentköp som ingåtts 
före lagens ikrafttrL-idande. 

Förslag till 
Lag om ändring i konsumentköplagen (1973:877) 

Härigenom föreskrives att 15. 16 och 17 ~~ konsumentköplagen ( 1973:877) 
skall upphöra att giilla vid utgången av . Paragraferna gäller dock 
fortfarande i fråga om köp som ingåtts före nämnda tidpunkt. 
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Bi/af!.a 2 

Sammanställning av remissyttranden 

1 Förslaget till konsumentkreditlag 

1.1 Allmänna synpunkter 

RA anser att kommittens förslag innebär en värdefull förstärkning av 
konsumentskyddet och att de framlagda lagförslagen i allt väsentligt framstår 
som välmotiverade och ägnade att läggas till grund för lagstiftning. RÅ 
framhåller att inom kriminalpolitiken uppmärksamheten alltmer har kommit 
att riktas mot nya former av ekonomisk kriminalitet, bl. a. bedrägeriliknande 
beteenden som riktar sig mot en stor"grupp medborgare, t. ex. konsumenter 
i allmänhet. Värdet i varje särskilt fall kan vara så begränsat att någon 
enskild målsägande inte finner skäl att reagera med polisanmälan eller på 
annat sätt. RÅ anser att det här som i andra fall är bättre att försöka förebygga 
sådana företeelser än att i efterhand ingripa med straffrättsliga påföljder. 
Enligt RÅ:s uppfattning utgör en civilrättslig reglering till skydd för kon
sumenterna ett gott exempel på brottspreventiva insatser på detta område 
och de framlagda förslagen kan enligt RÅ hälsas med tillfredsställelse även 
från denna speciella synpunkt. 

Gö1a hovrätt ansluter sig till uppfattningen att konsumenternas ställning 
vid kreditköp behöver förbättras i vissa hänseenden. Hovrätten har emel
lertid vissa invändningar mot förslaget. vilket enligt hovrättens mening in
nebär en relativt omfattande reglering av kreditköpen av delvis straffrättslig, 
delvis civilrättslig natur. Hovrätten vänder sig särskilt mot tanken att införa 
en straffrättslig reglering i fråga om marknadsföring, kontantinsats. kredittid 
och upplysningsplikt, där de fördlag'na bestämmelser som skall grunda 
straffansvar enligt hovrättens mening är mycket obestämda till sitt in
nehåll och inte tillgodoser de krav som från rättssäkerhetssynpunkt måste 
ställas på straffsanktionerade lagbestämmelser. Hovrätten anser vidare alt 
den föreslagna straffrättsliga regleringen kommer att kräva en betydande 
tillsynsorganisation. medföra belastning av rättsväsendet samt leda till en 
stel och onyanserad reglering. Enligt hovrätten bör en i och för sig angelägen 
lösning av ifrågavarande konsumentproblem inte sökas inom ramen för 
en straffrättslig lagstiftning. Hovrätte.n avstyrker därför att kommittens för
slag läggs till grund för lagstiftning i" denna del. Enligt hovrättens mening 
bör i stället prövas en lösning genom näringsrättsliga regler, såsom inom 
ramen för marknadsföringslagen, 

Datainspektio11e11 anser att betänkandet innehåller en rad förslag av positivt 
värde för ett förbättrat konsumentskydd inom sitt område. Flera bestäm
melser i förslaget har emellertid enligt datainspektionens mening fått en 
utformning som innefattar ej avsedda begränsningar av kredit möj I igheterna. 

Datainspektionen framhåller att ett väsentligt anspråk på en lagreglering 
inom förevarande område är att lagreglerna är entydiga och lättillämpliga 
eftersom de skall tillämpas av personer utan juridisk sakkunskap. Enligt 
datainspektionens uppfattning uppfyller lagförslagen inte detta anspråk. De 
föreskrifter som tillsynsmyndigheten utfärdar kan enligt datainspektionen 
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inte i alla avseenden tänkas lösa de tolkningsproblem som lagstiftningen 
lämnar öppna. Vidare anser datainspektionen att frågan om nordisk sam
ordning av ny lagstiftning på det aktuella sakområdet inte tillräckligt har 
belysts i betänkandet. 

Bankinspektionen framhåller att den föreslagna lagen är tillämplig inte 
bara på krediter, som säljare av varor lämnar till köpare, utan även på bank
krediter som lämnas konsument för hans enskilda behov, däribland eg
nahemslån och andra lån till egen bostad. Lagen har sålunda en vid syftning 
och går in på viktiga delar av bankinspektionens verksamhetsområde. Den 
huvudsakliga regleringen avser emellertid kreditköp <4-23 ~~)och berör ban
kerna i den mån de övertar fordringar från säljare eller lämnar lån till kon
sument för betalning av vara och detta sker på grund av överenskommelse 
mellan bank och säljare. 

Bankinspektionen uppger att bankernas finansiering av avbetalningshan
del sker genom rörelsekrediter, som möjliggör för säljarna att själva lämna 
kundkrediter och behålla kundfordringarna i egen portfölj, och/eller genom 
rebelåning av fordringarna. Rörelsekrediterna lämnas mot realsäkerhet eller 
annan säkerhet, som inte innebär direkt belåning av kundfordringar. Denna 
kreditgivning berörs inte av bestämmelserna om kreditköp på annat sätt 
än genom den inverkan bestämmelserna kan få på bedömningen av fö
retagets (säljarens) allmänna kreditvärdighet och värdet av fåretagsinteck
ning, beträffande vilken kundfordringsstocken i och får sig kan vara ett 
viktigt element. Rebelåning av kundfordringar innebär vanligtvis att fö
retaget (säljaren) beviljas en kredit med villkoret att det skall finnas viss 
säkerhetsmarginal - storleken beroende av beräknad förlustrisk - mellan 
disponerat kreditbelopp och summan av de fordringar i vilka banken har 
säkerhet. Det är inte fråga om ett regelrätt övertagande från bankens sida 
av fordringarna utan om en säkerhetsrätt, i vars konstruktion brukar för
utsättas att företaget (säljaren) återtar fordran som inte likvideras i förutsatt 
ordning. Sådan fordran kan i regel återlämnas av banken inom den för
utnämnda säkerhetsmarginalen. Eftersom de föreslagna bestämmelserna ta
lar om övertagande av fordran, förtjänar det enligt bank inspektionen påpekas 
att bank inte kan köpa eller definitivt utan regressrätt överta fordringar 
(jfr 54 ~ banklagen). Bankinspektionen niimner vidare att för kreditenga
gemang generellt glillamle hypotek ofta är så beräknat att det ger viss mar
ginell täckning av kredit som här avses. 

Bankinspektionen anser att lagförslaget inte i någon avgörande grad torde 
inverka på bankernas möjligheter att genom krediter av förutnämnt slag 
finansiera avbetalningshandel. Den effekten bör dock inte uteslutas att ban
kerna med hänsyn till principen om betryggande säkerhet kan få anledning 
kräva ökade säkerhetsmarginaler eller nedskärning av krediterna beroende 
på hur man bedömer företags (säljares) allmänna kreditvärdighet. Siirskild 
betydelse har därvid enligt bankinspektionen de genom lagförslaget starkt 
begränsade möjligheterna att återta vara vid bristande likvid. 

Bankinspcktionen säger sig se de föreslagna bestämmelserna angående 
kredtiköp främst med utgångspunkt från deras betydelse får bankverksam
heten. Bank inspektionen går därför inte in på de allmänt konsumentpolitiska 
övervägarn.len som bär upp förslaget och tar sålunda inte ställning till den 
enligt inspektionen svårbedömda frågan om det är ett konsumentintresse 
att som skydd mot förhastade kreditköp kräva kontant betalning av minst 
en 0ärdedel av kontantpriset. Inte heller går bankinspektionen närmare in 
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på elen tämligen invecklade reglering som föreslå5 eller på frågan, om de 
kostnaclsökningar för kreditköpare som enligt inspektionens mening torde 
följa därav är motiverade med hänsyn till de avsedda fördelarna för kon
sumenterna. Utifrån de synpunkter som bankinspektionen främst har att 
beakta anser sig inspektionen i huvudsak dock kunna lämna förslagets cen
trala delar utan väsentlig erinran. 

RSV delar kornmittens uppfattning att konsumentkrediter även i fram
tiden kommer att fylla en viktig funktion för många konsumenter och att 
den enskilde konsumentens ställning på kreditrnarknaden därför behöver 
förblittras. RSV anser att kornmittens förslag till upplysningsplikt för säljaren 
om kreditvillkoren hlirvid har en slirskilt viktig funktion att fylla. 

Kronofogdemyndigheren i Gö1eb01gs disrri/.:r framhåller att den har mer mål 
om återtagande enligt lagen om avbetalningsköp att handlägga än någon 
annan kronofogdemyndighet i landet. Kronofogdemyndigheten anser inte 
att avbetalningshandelns verkningar har varit så negativa att det är påkallat 
med en så genomgripande reform som kommitten har föreslagit. Enligt 
kronofogdemyndighetens mening bör det räcka med en partiell reform av 
avbetalningsköplagen. Kronofogdemyndigheten påpekar att endast en obe
tydlig del av alla kreditköp leder till handräckningsansökan. I övriga fall 
slutförs köpet eller träffar parterna någon form av uppgörelse. 

Kronofogdemyndigheten framhåller att det visserligen får anses tillfreds
ställande att utvecklingen går mot andra kreditformer men att vissa nack
delar dock är förbundna därmed. Bl. fl· kommer det att finnas medborgare 
som saknar möjlighet att erhålla andra former av kredit. Dessa har f. n. 
möjlighet till inköp av arbetsbesparande hushållsredskap och annan egendom 
genom att säljaren anser sig kunna lämna kredit mot säkerhet i det sålda 
godset på grund av äganderättsförbehåll. Om förslaget genomförs står enligt 
kronofogdemyndigheten inte heller denna kreditmöjlighet öppen. Innan 
möjligheterna till kreditköp så markant begränsas måste. framhåller kro
nofogdemyndigheten, frågan om alternativa kreditformer lösas. Ett grund
läggande motiv för den föreslagna lagstiftningen är att förstärka konsu
mentens ställning. Enligt kronofogdemyndigheten kan det på goda grunder 
befaras ::itt konsumentens stlillning i !lera avseenden försiimras. 

Ett annat skäl som kronofogdemyndigheten anser tala mot den föreslagna 
lagstiftningen är att den avviker från den reglering av avbetalningshandeln 
som finns i övriga Norden. trots att den stora rörligheten över gränserna 
motiverar en enhetlig lagstiftning på området. 

Krono/iJgdemyndigheren i Maries/ad~ disrrikr delar uppfattningen att de nu
varande bestlimmelscrna om avbetalningsköp bör kompletteras med regler 
som stärker köpares/kredittagares stiillning, men att de traditionella av
betalningskreditern<1 inte kan avskaffas inom överskådlig framtid. 

Det nuvarande systemet är enligt kronofogdemyndigheten förenat med 
vissa missförhållanden som bör rlittas till. Detta bör ske utan att man sam
tidigt försvårar eller lägger hinder i vägen för den avbetalningshamJel som 
fungerar väl. som framstår som konsumentvänlig och som omfattar 100 000-
tals inkomsttagare. Allmänhetens formliga att - när vissa fakta är kända 
- kunna bedöma vad som Ur ekonomiskt vettigt i det särskilda fallet bör 
inte förringas på ett sådant sätt som enligt kronofogdemyndighetens upp
fattning präglar t. ex. 5, 7 och 24 ~§ i förslaget till konsumentkreditlag. 

Också /.:ronologdemyndi~heren i Vänersborgs disrri/.:1 anser att konsumen
ternas ställning i kreditsammanhang behöver stärkas. Enligt kronofogde-

14 RiksdaKen 1976177. I sam/. Nr 123 
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myndigheten synes den föreslagna konsumentkreditlagen i allt väsentligt 
ägnad att tillgodose detta syfte. Kronofogdemyndigheten i !•.-la/mö distrikt fin
ner likaledes det framlagda förslaget i huvudsak väl ägnat att ligga till grund 
för lagstiftning. 

Kronr,f"ogdemy11dighete11 i Västerås distrikt säger sig hysa i stort sett samma 
uppfattning som kommitten om nödvändigheten av en lagstiftning som 
stärker konsumentens ställning vid kreditköp. Kronofogdemyndigheten 
uppger att elen i sin verksamhet ofta finner att det lir de ekonomiskt svaga 
och samtidigt okunniga om innebörden i den kredit som Himnas. som blir 
föremål för exekutiva åtgtirder vilka än mer försvårar deras situation. Enligt 
kronofogdemyndighetens mening synes den tillämnade lagstiftningen därför 
i princip vara motiverad, även om den innebär en hård styrning av kon
sumentens frihet att välja köpform och vara. Kronofogdemyndigheten anser 
dock att kommitten har överbetonat avbetalningshandelns negativa verk
ningar och förordat åtgärder som inte kan undanröja de menliga konse
kvenserna av förhastade köp i allmänhet. Kronofogdemyndigheten anser 
vidare att vissa bestämmelser som i sista hand berör kronofogdemyndighets 
verksamhet har fått en utformning som kan bli till viss nackdel för kon
sumenten. Kronofogdemyndigheten åsy,ftar hiirvid de enligt myndighetens 
mening alltfrir stränga reglerna i 16 ~ förslaget till konsumentkreditlag om 
begränsning av återtaganderätten. 

Enligt ko11j1111k111ri11stillltet har kommitten sett frågan om kreditköpen· som 
en social fråga och avsett att skydda de svagaste konsumenterna mot att 
lockas till alltför stora kreditköp och - som kommitten anser - alltför dyra 
avbetalningsköp. Institutet menar att framför allt förslaget om inskränk
ningar i återtaganderätten sannolikt leder utvecklingen i riktning mot mindre 
inslag av kreditköp finansierade av de säljande företagen. Institutet fram
håller emellertid att kommitten inte har diskuterat hur finansieringspro
blemen skall lösas för de grupper som för närvarande har svårigheter att 
erhålla andra krediter. främst personer med lägre inkomst. Enligt institutets 
uppfattning torde för dessa grupper kornmittens förslag om inskränkningar 
av återtaganderätten och om högre kontantinsatser närmast få den effekten 
att köpen av varaktiga konsumtionsvaror minskar. Vill man bryta kom
binationen kredit och köp utan att få alltför uttalade sådana effekter, ställer 
detta enligt institutet krav på en ny typ av kreditgivning som troligen skulle 
få baseras på kreditfårsäkring. Ett från sociala synpunkter godtagbart för
siikringssystem synes enligt institutet utgöra ett behövligt komplement till 
de av kommitten framlagda förslagen. 

Konjunkturinstitutet framhåller vidare att kommitten tycks ha utgått från 
att människor i allmiinhet har låg planeringskapacitet och att man därför 
bör försvåra möjligheterna till kreditköp. I den mån kommittens bedömning 
av sjiilv<l utgångs!Uget kan anses riktig är det enligt institutet ingalunda 
sjiilvklart att slutsatsen må~te bli den som dragits av kommitten. Just en 
låg plancringskapacitet skulle kunna göra det motiverat att inte låta kre
ditköpen bli alltför svåråtkomliga för konsumenterna. Bristande möjligheter 
till kreditköp skulle nämligen kunna leda till att inköpen i ökad grad riktas 
mot icke varaktiga nyttigheter. Det skulle enligt institutets mening kunna 
ifrågasättas om inte det "tvångssparande" som ett kreditköp ofta föranleder 
kan vara lämpligt för en del konsumenter som annars har stora svårigheter 
att göra ett större samlat köp. 



Prop. 1976/77:123 211 

Enligt institutet föreligger det vissa svårigheter att få ett hegrepp om de 
aktuella problemens samhiillsekonomiska betydelse och om konsekvenserna 
av den föreslagna lagstiftningen. Konsumtionskrediternas omfattning är 
otillräckligt statistiskt belysta och den löpande informationen på området 
iir mycket ofullstiindig. Institutet menar att det skulle vara av stort värde 
att få tillgång till en samlad total bild av samtliga konsumtionskrediter vid 
åtminstone någon tidpunkt under senare år. Enligt institutet kan fåriind
ringar i villkoren får avbetalningshandeln och annan form av kreditköps
verksamhet få effekter på efterfrågan på i första hand varaktiga konsum
tionsvaror. Institutet påpekar att sådana förändringar dlirmed utgör ett tänk
hart medel att använda i stahiliseringspolitiskt syfte. Villkoren för konsum
tionskrediterna kan också påverka konsumtionens fördelning mellan olika 
grupper av varor och tjiinster samt mellan särskilda inkomstgrupper. Denna 
typ av effekter synes enligt institutet förtjäna uppmärksamhet även från 
de synpunkter som varit viigledande för kreditköpkommitten i dess arbete. 

Kommerskollegium säger sig inte vara övertygat om att den av kommitten 
föreslagna lagstiftningen till alla delar främjar syftet att förstiirka konsu
mentens ställning i kreditsammanhang. 

Svenska handelskammar('./iirbunder och Stockholms handelskammare anser 
att den föreslagna regleringen är alltför långtgående. Om förslaget genomförs 
uppstår enligt dessa rernissinstansers mening en betydande risk för att får
säljningen av konsumentkapitalvaror kommer att minska. För många kon
sumenter kommer de skärpta reglerna för kredithandeln att medföra att 
de tvingas avstå från planerade inköp medan andra kanske uppskjuter ett 
planerat köp eller väljer att köpa en billigare vara. Sannolikt kommer efter
frågeminskningen beträffande vissa varugrupper att bli av sådan omfattning 
att sysselsättningen påverkas. 

Handelskammareförbundet och handelskammaren framhåller att det vis
serligen finns anledning att i vissa avseenden stärka konsumenternas ställ
ning på kreditköpsområdet. Utgångspunkten bör dock vara att det är kon
sumenterna själva som skall bestämma vilka varor de vill köpa och hur 
de skall disponera sina ekonomiska resurser för olika ändamål. Därvid bör 
konsumenterna självfallet ha ett så bra heslutsunderlag som möjligt. Han
dclskammarefårbundet och handelskammaren ställer sig därför positiva till 
de bestämmelser i elen föreslagna konsumcntkreditlagen som syftar till att 
tillförsäkra konsumenten tillgång till en korrekt och uttömmande infor
mation om kreditvillkor, kostnader m. m. Denna form av lagstiftning be
friimjar enligt handclskammareförbundets och handelskammarens på sikt 
konsumentens intressen långt bättre än sådana direkta regleringar som in
nebtir ingrepp i hans beslutsfrihet och återspeglar en ambition till över
vakning och styrning från myndigheternas sida. 

Ö.1·1Ngiirla11d~ och Siider111a11/a11d~ handelskammare ansluter sig i sitt ytt
rande till den av kommitteledamoten Björling avgivna reservationen. Han
delskammaren anför att kommittens förslag beträffande regleringen av av
betalningshandeln tagna var för sig kan synas rimliga och inte alltför genom
gripande. Tillsammantagna kommer åtgärderna dock enligt handelskam
marens mening att innebära en omfattande inskränkning av avbetalnings
handeln och därigenom en väsentlig omstrukturering av hävdvunna för
säljningsformer samt fara för sysselsättningen inom vissa branscher. Han
delskammaren uttrycker vidare farhågor för snedvridning av efterfrågan från 
nyttiga kapitalvaror till rena konsumtionsvaror. Handelskammaren anser 
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att kommitten inte ens i ringa mån har beaktat avbetalningshandelns positiva 
sidor och att förslagen i väsentliga delar motverkar syftet att skydda kon
sumenterna mot alltför betungande kreditåtaganden och mot alltför stränga 
påföljder om de likväl råkar i betalningssvårigheter. Om en konsument verk
ligen vill genomföra ett avbetalningsköp kommer de skärpta villkoren ofta 
att innebära kredit i andra former, vilket enligt handelskammarens mening 
knappast framstår som mindre betungande för konsumenten. Slopandet av 
återtaganderätten kommer enligt handelskammaren att framtvinga en pröv
ning a,v köparens kreditvärdighet på samma sätt som nu sker i samband 
med beviljandet av kontokredit. Handelskammaren menar att resultatet ofta 
kommer att bli att något avbetalningsköp över huvud taget inte blir av 
och att just den mindre kapitalstarka grupp av konsumenter för vilka av
betalningssystemet varit det kanske enda sättet att förvärva en kapitalvara 
för hemmet kommer att avhållas från sådana köp, vilket handelskammaren 
anser vara en missriktad form av konsumentskydd. Avbetalningssystemct 
innebär enligt handelskammaren i allt väsentligt betydande fördelar för stora 
grupper av konsumenter och bör underlättas i stället för att försvåras. 

Handelskammaren i Jönköpings län framhåller att det är betydelsefullt med 
en lagstiftning vilken ger som resultat en ökad information om kostnader 
och villkor i samband med kreditköp. Lagstiftningen bör dock inte vara 
så överbeskyddande att den omöjliggör kreditköp, som för många framstår 
som ett bra finansieringsaltcrnativ. Enligt handelskammaren har kreditkö
pen även i dagens samhiille en viktig funktion att fylla, inte minst vid 
köp av nyttoföremål. llandelskammaren framhåller att en stor hemmamark
nad är en förutsättning för att ett Riretag idag med framgång skall kunna 
exportera konsumentkapitalvaror. Om lagstiftningen leder till att hemma
marknaden kraftigt minskar, kommer detta enligt handelskammaren direkt 
att påverka företagens möjligheter att konkurrera utomlands med kraftiga 
negativa sysselsättningscffekter som följd. 

Handelskammaren anser att konsumenterna redan idag gör de nödvlindiga 
avvägningarna inför köp och att lagstiftningen i det avseendet knappast 
kommer att påverka deras handlingssiitt. Att en konsument i dag medvetet 
skulle ges felaktig eller oklar information om den reella kostnaden vid olika 
finansieringsalternativ måste enligt handelskammarens uppfattning höra till 
undantagen. 

Gotlands handelskammare anför liknande synpunkter beträffande behovet 
av möjligheter till kreditköp och den föreslagna lagens verkningar för kon
sumenterna. Handelskammaren anser att nu gällande lagstiftning bereder 
konsumenterna tillräckligt skydd. 

Skånes handelskammare anser att det i vissa avseenden finns behov av 
en särskild reglering av konsumentkreditköp. Handelskammaren hyser 
emellertid tveksamhet inför den modell kommitten har valt för främjande 
av konsumentintresset, huvudsakligen på grund av att vissa av förslagen 
enligt handelskammarens uppfattning kommer att försämra konsumentens 
ställning och leda till oacceptabla förändringar i befintlig näringsverksamhet. 

Handelskammaren anser att kommitten endast mycket schematiskt har 
redovisat kreditköpens fördelar för konsumenterna, och att det hade varit 
värdefullt om kommitten genomfört någon form av attitydundersökning 
beträffande konsumenternas inställning till kreditköp. Enligt handelskam
marens mening känner konsumenterna själva sin förmåga att utnyttja till
gängliga resurser och konsekvenserna av de misstag som självfallet ibland 
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begås utgör enligt handelskammaren i flertalet fall knappast så stora problem 
att de motiverar till de omfattande ingrepp i den enskildes valmöjligheter 
som kommitten har föreslagit. 

Handelskammaren finner det uppenbart att den föreslagna lagstiftningen 
på sikt kommer att innebära att kreditköpsmöjligheterna minskar väsentligt. 
En sådan utveckling kan enligt handelskammarens mening knappast anses 
främja konsumentens ställning. Handelskammaren framhåller att ett brett 
utbud av valmöjligheter beträffande såväl själva varan som finansierings
formen framstår som en av de mera väsentliga förutsättningarna för att 
konsumenten skall kunna genomföra ett efter sina önskemål och resurser 
riktigt köp. Begränsningar i möjligheterna att välja lämplig form för finan
siering av ett köp kommer att i stor utsträckning drabba konsumenter med 
begränsade inkomster och tillgångar. Framför allt de föreslagna reglerna 
beträffande kontantinsats och kredittid kan därför enligt handelskammarens 
mening komma att få sociala konsekvenser. Handelskammaren framhåller 
vidare att de kännbara pålagorna på avbetalningskrediterna på sikt kommer 
att innebära en överströmning från avbetalningsköp till framför allt lån i 
kreditinstitut vilka lån kan förväntas bli dyrare eftersom hanteringen av 
dem är förhållandevis kostsam. Samtidigt kan det bli svårare att erhålla 
kredit, inte minst med hänsyn till de kreditrestriktioner som bankerna kan 
komma att åläggas från tid till annan. 

Handelskamrarna i Göteborg och Kar/srad samt handelskammaren i Örebro 
och Västmanlands län ansluter sig till kommitteledamoten Björlings reser
vation och experten Casons särskilda yttrande. Handelskammaren i Örebro 
och Västmanlands län anser att det, om kommittens förslag godtas, föreligger 
uppenbar risk för att många konsumenter ställs utan realistiska möjligheter 
att finansiera köp av varaktiga kapitalvaror. Enligt handelskammarens me
ning måste kreditköpet bibehållas som ett användbart alternativ till bank
krediter eftersom möjligheten till sådana krediter inte står öppen för alla 
konsumenter och bankerna i samband med kreditrestriktioner inte ens kan 
tillgodose legitima lånebehov. 

Även Väsrerbottens handelskammare anser det orealistiskt att anta att ban
kerna skulle ha resurser att bevilja krediter för varuköp i situationer då 
utlåningsmöjligheterna minskar. Enligt handelskammarens mening kom
mer de åtgärder som föreslagits i syfte att begränsa kreditköpmöjlighcterna 
för de resurssvagare - viss minsta kontantinsats, maximering av kredittiden 
och begränsning av återtaganderätten - i särskilt hög grad att drabba dem 
som bäst behöver möjligheten till kreditkonsumtion. Handelskammaren be
farar vidare att förändringar i förutsättningarna för kreditköp kan få be
tydande effekter för sysselsättningen. 

NO delar kommittens uppfattning att konsumentskyddet behöver för
stärkas på området för kreditköp. Ett väsentligt medel härför är enligt NO 
med all säkerhet att bedömningsunderlaget för köparen/låntagaren vid val 
mellan olika betalningsalternativ förbättras avsevärt. 

NO vill inte bestrida att syftet att skydda konsumenterna mot alltför 
betungande kreditåtaganden och mot alltför stränga påföljder vid betalnings
svårigheter är angeläget. NO håller också för troligt att de föreslagna åt
gärderna kommer att nedbringa frekvensen havererade avbetalningsköp och 
att man vidare i någon mån torde uppnå en i och för sig önskvärd över
strömning till billigare kreditformer. De f. n. svagaste avbetalningskundernas 
intresse av att få tillgång tiil eftertraktade varor får enligt NO tillgodoses 
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på annat sätt. Den höjning av kontantinsatsen som blir följden i många 
fall, den strikta begränsningen av kredittiden och den starkt inskränkta 
återtaganderätten torde enligt NO:s mening nämligen sammantaget försvåra 
för åtskilliga svaga konsumenter att köpa vissa varor, samtidigt som de 
skyddas mot kanske för tunga ekonomiska åtaganden. NO påpekar att dessa 
konsumenter oftast inte heller har möjlighet att ordna bankkredit. Enbart 
kontantinsatskravet kan i och för sig mötas med sparande under viss tid 
före köpet och kan i så fall inte anses medföra allvarligare olägenheter. 
NO anser emellertid att det m:kså finns risk för att vissa konsumenter frestas 
att söka lån vid sidan av den reguljära lånemarknaden på ännu sämre villkor. 
Ett sätt att lösa problemen kan enligt NO vara att försäkrings- eller stats
garantivägen bereda även svaga köpare möjligheter till inköpskrediter. 

NO konstaterar att kommitten har insett att ett införande av de föreslagna 
bestämmelserna åtminstone under en övergångstid kan minska konsumen
ternas efterfrågan och att det därför skulle kunna finnas anledning att ta 
hänsyn till det konjunkturpolitiska läget vid fastställandet av tidpunkten 
för lagens ikraftträdande. NO anser att detta är en viktig aspekt på de till
tänkta reglerna som måhända borde ha utvecklats ytterligare i själva be
tänkandet. Även om konsumentskyddsaspekten är den primära går det enligt 
NO inte att bortse från de konjunkturpolitiska verkningarna. 

KO framhåller i sitt yttrande att läget på kreditmarknaden idag medför 
åtskilliga olägenheter för den enskilde konsumenten. Utbudet av krediter 
är stort, och det kan vara svårt för konsumenten att avgöra vilka kredit
erbjudanden som är fördelaktiga och vilka som är oförmånliga. Likaså kan 
konsumenten ha svårt att bilda sig en uppfattning om vilken extra ekonomisk 
belastning som ett köp av en vara eller en tjänst på kredit i förhållande 
till ett kontantköp medför. Enligt KO är det många gånger alltför lätt att 
ingå avtal om kreditköp, vilket medför att många konsumenter drar på 
sig skulder och kostnader som de egentligen inte har råd med. Den kon
sument som har gjort ett kreditköp har vidare en otrygg ställning i olika 
avseenden. Vid dröjsmål med betalningen riskerar konsumenten att den 
återstående skuldsumman förfaller till betalning omedelbart. Säljarens rätt 
att ta tillbaka varan utgör ett latent hot. KO anser det nuvarande läget 
otillfredsställande också från andra utgångspunkter. Många avbetalningsköp 
fullföljs inte av köparna, vilket är till mer inte bara för säljarna utan också 
för övriga konsumenter genom den kostnadsövervältring som ofta torde 
göras på dem. Även för samhället i stort är detta till nackdel. Statliga myn
digheter belastas med betydande kostnader för att tillhandahålla säljarna 
en indrivningsapparat. 

KO uppger att han under sin verksamhetstid har fått motta ett stort antal 
anmälningar som gällt marknadsföringen av krediterbjudanden. I många 
fall då marknadsföringen bedömts vara otillbörlig, har rättelse kunnat vinnas. 
Enligt KO har dock lagen om otillbörlig marknadsföring gett KO små möj
ligheter att påverka företagens marknadsföring så att konsumenten lätt kan 
jämföra olika kredit- och försäljningsutbud. Vidare kan KO med stöd av 
avtalsvillkorslagen bara i begränsad utsträckning ingripa mot sådana villkor 
för olika slags kreditköp, t. ex. avbetalningsköp, som gör konsumenternas 
ställning otrygg. KO nämner dock att KO år 1973 hade omfattande för
handlingar med centrala organisationer inom näringslivet om utformningen 
av ett köpekontrakt för standardvaror. främst avsett för kreditförsäljning, 
vilka ledde till att det utarbetades ett nytt kontrakt, "K 74". med en speciell 
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variant för hemförsäljning, "K 74 (H)", vilka kontrakt iir anpassade till kon
su mentköplagen. 

Enligt KO iir behovet av ytterligare åtgiirder på delta område stort. KO 
stiiller sig diirför positiv till kreditköpkommittens 11:irslag. 

SPK framhåller att de av kommitten föreslagna skärpningarna av kre
ditvillkoren bör ses i förhållande till den praxis som f. n. gäller för kreditköp 
inom skilda varuområden. För vissa varuområden såsom exempelvis TV
och fotohandeln kommer förslaget att innebära en skärpning av gällande 
praxis. medan kreditvillkoren på andra områden, främst handeln med bilar 
och större fritidsbåtar, redan är i överenssUmmelse med de föreslagna be
stiimmclserna. Enligt SPK:s mening måste skärpta regler. som iir avsedda 
som skydd för konsumenten, noga viigas mot önskemålet om ett kredit
system som gör det möjligt för konsumenter utan större tillgång till kontanta 
medel att ska0~1 konsumtionskapitalvaror. SPK delar kommittens uppfatt
ning att en fortsatt utwckling mot billigare kreditformer är förmånlig ur 
konsumentsynpunkt. Det finns visserligen restriktioner för erhållande av 
banklån för konsumtionsändamål. SPK erinrar emellertid om att bankerna 
hittills vanligen beviljat s. k. sparlån iiven under tider då andra former av 
kredit i allmänhet inte givits för konsurntionsändamål. 

Kons11ment1•erke1 framhåller att en betydande del av de produkter som 
används i hemmet betingar en så stor kapitalinsats att det för stora grupper 
av konsumenter är svårt att förvärva dem genom kontant köp med egna 
medel. Samtidigt har dessa produkter en så lång brukstid att det framstår 
som motiverat att betalningen kan pågå under en lång tid. Konsumentverket 
nämner i detta sammanhang varor som förväntas ha en livslängd av IO 
år eller mer, såsom symaskiner, frysskåp, tvättmaskiner, TV-apparater och 
bilar. Enligt konsumentverkets mening har många konsumenter ett legitimt 
behov av att på något sätt erhålla krediter eller lån för sådana köp. Stora 
grupper medborgare - särskilt då resurssvaga konsumenter - är hänvisade 
till avbetalningskrediter. 

Konsumentverket delar kreditköpkommittens uppfattning att konsumen
tens s@lning bör väsentligt förbättras i kreditsituationen. Konsumentverket 
instämmer vidare i kommittens uppfattning att den biista åtgiirden i avsikt 
att förbättra konsumenternas liige är att öka deras möjligheter all erhålla 
reguljära lån. Verket framhåller att sådana krediter i dagens läge dock inte 
iir tillgängliga för stora konsumentgrupper. En orsak lir att dessa gruppers 
kreditvärdighet iir för låg enligt glingse bedömningsnormer. En annan orsak 
iir att bankkrediter är konjunkturbetingade på ett helt annat sätt än av
beta! ningskred iterna. Kredit möj I igheterna sk u I le en I igt konsument verket 
kunna !lirblittras exempelvis genom statliga garantier för lån i vanliga banker, 
ett försäkringssystem för skydd av konsumentkrediter, förblittrade boslitt
ningslån, särskilda kreditinstitut för småkrediter osv. Konsumentverket fö
reslår att dessa frågor utreds innan slutlig stiillning tas till kommittens förslag. 

Kan konsumenternas kreditbehov lösas på angivet sätt blir avbetalnings
krediterna enligt konsumentverkets mening i stor utsträckning onödiga. 
I vissa situationer kan det dock framstå som önskvlirt för konsumenten 
att ett köp avslutas omgående utan att hela köpesumman betalas kontant. 
Detta kan vara fallet bl. a. vid hemförsäljning. Även vid köp av dyrare 
produkter, exempelvis bilar och båtar, kan det vara av viirde med ett av
bctalningssystem chir den köpta varan kan utgöra slikerhct för betalningen. 
Härigenom minskar man kreditgivarens risktagande och underlättar köpet. 
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Dessa skäl talar enligt konsumentverkets uppfattning för att det även fort
sättningsvis kommer att finnas ett visst berättigat utrymme för avbctal
ningskrediter även om systemet måste väsentligen förbättras. 

Länsstyrelsen i Göteborl{s och Bohus län uttalar att det framstår som an
geläget ur allmän synpunkt att kreditförsiiljningen ges viss stadga och till
styrker att kommittens förslag i allt väsentligt läggs till grund för lagstiftning. 

Köplagsutredningen anför i sitt yttrande att kreditköpkommittcns förslag 
i två viktiga avseenden skiljer sig från den konsumentskyddande lagstiftning 
som tidigare har lagts fram i Sverige. Det ena är att förslaget tar upp be
tydelsefulla regler som, även om de skulle stå i överensstämmelse med 
konsumenternas intressen på llingre sikt, dock inte kan tänkas motsvara 
de enskilda konsumenternas önskemål i de särskilda fallen. Det andra är 
att medan tidigare lagstiftning i stort sett har accepterat bestående förhål
landen och sökt influera på avtal och praxis så att de rättsinstitut som nu 
förekommer skall fungera till konsumenternas b~ista, syftet med föreliggande 
förslag är att motverka vissa hittills betydelsefulla juridiska institut. Några 
av de viktigaste reglerna avser ytterst att påverka utvecklingen i riktning 
att avskaffa de traditionella avbetalningskrediterna och andra krediter som 
lämnas i samband med försäljning. 

Köplagsutredningen finner för sin del inte möjligt att ta ståndpunkt i 
frågan om det är lämpligt att söka motverka avbetalningsköpen. Ett bestämt 
ställningstagande skulle enligt köplagsutredningen fordra bl. a. sakkunskap 
i ekonomiska frågor och en ingående analys av de sannolika konsekvenserna 
av att avbetalningsköpen minskar. Köplagsutredningen anser att åtskilliga 
sådana konsekvenser kan tänkas: att köp i större utsträckning sker kontant, 
att andra kreditformer träder i stället, att handräckning vid avbetalningsköp 
ersätts av lagsökning och utmätning som medel att framtvinga betalning 
av köpkredit, att konsumtionen av sådana varor som nu köps på avbetalning 
i betydande utsträckning erslitts av annan konsumtion, att säljarna finner 
möjligheter att kringgå lagen. Kan man räkna med att andra llimpligare 
kreditformer ställs till förfogande for dem som nu är h~invisade till av
betalningsköp, talar enligt köplagsutredningen säkert mycket för att mot
verka dessa köp. Köplagsutredningen anser det önskvlirt att möjligheten 
härtill blir föremål for en närmare utredning. Kommitten har emellertid 
enligt köplagsutredningens mening inte visat att avbetalningsköpen - eller 
andra former av kreditköp - är onödiga. En utgångspunkt hör i s@lct vara, 
att det finns ett kreditbehov som bör kunna tillfredssrnllas till liigsta möjliga 
kostnad. Köplagsutredningen menar att de båda huvudsyften som kom
mitten lagt till grund, nämligen att motverka kombinationer av köp och 
kreditgivning och att hindra missbruk och olämpliga påföljder, inte utan 
svårighet kan tillgodoses genom samma regler. Det kan befaras att regler 
som har till väsentligt syfte att motverka köpkrediter inte är ägnade att 
underlätta att de krediter som faktiskt förekommer fungerar smidigt och 
till konsumenternas bästa. 

Köplagsutredningen anser att det eventuella värdet av att motverka av
betalningsköpen måste vägas mot de betydande olägenheter som man kan 
vänta om kommittens förslag genomförs. Reglerna kan enligt köplagsut
redningen inte antas motsvara konsumenternas egna önskemål. Köplags
utredningen menar att detta slirskilt gliller kravet på minsta kontantinsats. 
Sådana inskränkningar i konsumenternas frihet att sjlilva bestämma vilka 
avtal som de skall ingå måste enligt köplagsutrcdningens uppfattning. oav-
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sett vilken inställning man har till avbetalningsköp i allmänhet. betraktas 
som en betydande nackdel. KöplagsLJLredningen anser det inte heller kunna 
uteslutas, att en köpare för att undgå tilliimpning av den föreslagna kon
sumentkreditlagen söker dölja att ett kiip i sjiilva verket är ett konsumentköp, 
vilket kan försvåra för honom att åberopa hemförsäljningslagen, 
konsurnentköplagen eller avtalsvillkor som endast giiller for konsumentköp. 

Köplagsutredningen berör också de av kornmitten l()reslagna straffreg
lerna. Enligt köplagsutredningens mening synes det inte lämpligt att införa 
straffregler som må5te befaras bli ineffektiva på grund av att båda parter 
i ett avtalsforhållande vill undgå att tilliimpa lagens regler. Erfarenheterna 
från hyresregleringen iir inte uppmuntrande. Flirutsättningarna for straff
barhet iir också så utformade att avseviird osäkerhet kan uppstå om en 
handling är straffbar eller inte. Bruket av straffsanktionen får enligt köp
lagsutredningens mening betraktas som en olägenhet av det föreslagna 
systen1et, låt vara att svårigheterna att finna andra sanktioner är uppenbara. 

Köplagsutredningen anför vidare att kommittens önskan att förebygga 
kringgående av de föreslagna reglerna leder till att de skall giilla även andra 
typer av avtal än de som de främst riktar sig mot och utredningen finner 
det htirvid bl. a. anmärkningsvärt, att de regler som avser att motverka 
avbetalningsköpen också riktar sig mot de typer av kreditköp som siigs 
inte vara förbundna med mera påtagliga oliigenheter för konsumenterna, 
särskilt s. k. låneköp och kontoköp. Däremot vill kommitten, framhåller 
köplagsutredningen, tillåta "överströmning" från kreditköp till banklån, utan 
att ställa upp något krav på minsta kontantinsats eller liingsta kredittid, 
och utan att omgärda dessa med några egentliga garantier mot missbruk. 
Enligt köplagsutredningens mening iir det emellenid viktigt att olika kre
ditforrner får konkurrera på lika villkor. 

I fråga om kommittens förslag om begränsning av riitten att åtena sålt 
gods vid konsumenters kreditköp framhåller köplagsutredningen bl. a. att 
det synes tveksamt om man nu bör avskaffa all möjlighet får en konsument 
att lärnna kreditsUkerhet i lös sak utan besittning för sUkerhetshavaren. Ut
redningen anser att denna fråga bör lösas i ett större sammanhang. 

Sammanfattningsvis uttalar köplagsutredningen som sin mening att -
även om det skulle hefinnas motiverat att motverka avbetalningsköp i tra
ditionell mening - olägenheterna av de förslag om kommitten framlägger 
må5te hetraktas som mycket betydamh.:. Huruvida dessa oliigenheter kan 
elimineras utan att förslaget helt omarbetas, anser sig köplagsutredningcn 
inte kunna bedöma. Enligt utredningen måste det emellertid vara ett vU
sentligt syfte för en fortsatt bearbetning av det framlagda förslaget att eli
miner.1 dessa olägenheter. Köplagsutredningen anser det m.:kså erforderligt 
att den föreslagna konsumentkreditlagcn hlir föremål för en betydande om
arbetning i rUttstekniskt avseende. Därvid hör enligt utredningens mening 
i högre grad ;in som skett i förslaget J.;onsumcnternas intresse av såv~il över
skådlig lagstiftning och begreppsbildning som differentierade uppgifter vid 
ingående av olika med kredit förbundna avtal uppmärksammas. Betriiffande 
de konsumentskyddande reglerna hör avsevärd uppmiirksamhet ägnas åt 
frågan om de ytterligare fördelar som konsumenterna kan uppnå genom 
att deras skydd stärks är viirda det pris som kan bestå i att kreditgivningen 
till konsumenter försvåras. 

Hetnfiirsä/j11i11gskommillt;11 (majoriteten) instämmer i allt väsentligt i vad 
som i hetiinkandct framhålls därom, att nliigenheterna vid kreditköp har 
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sin grund huvudsakligen i kombinationen kredit och köp samt att det starkt 
kan ifrågasättas om inte de traditionella avbetalningskrediterna i framtiden 
bör avskaffas och kredtigivningen i stiillet överlåtas på banker eller andra 
kred i tinrätt ni ngar. 

Hemförsäljningskommittcn framhåller att det är vHI känt att det i dag 
förekommer en marknadsföring rn.:h en konkurrens inom avbetalningshan
deln som många gånger lockar konsumenten med låg kontantinsats och 
lång kredittid. Härigenom kommer väsentliga egenskaper hos varan, så~om 
pris och kvalitet samt garantier och serviceåtaganden från säljaren m. m. 
i bakgrunden. Av betiinkandet framgår att avbetalningssliljaren i många 
fall tillgodogör sig en vinst på själva kreditgivningen, vilket innebär att 
konsumentens kreditkostnad överstiger den "riskfaktor", som borde vara 
avgörande. Hemförsäljningskommittcn finner emellertid naturligt att kre
ditköpkommittcn inte ansett tiden mogen att avskaffa köpkrediterna, efter
som ett sådant förslag skulle ställa krav på nya kreditformer för de stora 
konsumentgrupper som i dag är hUnvisade till kreditköp. 1-lemförsUljnings
kommittcn anser det dock beklagligt att kreditköpkommitten inte på något 
sätt berört frågan om sådana kreditformer, även om den inte uttryckligen 
n~imnts i kommittens direktiv. 

Hemförsäljningskommitten erinrar om att hemförsäljning sedan lång tid 
tillbaka har debatterats och kritiserats. Särskilt hemförsiiljning på kredit har 
ansetts medföra ekonomiska och sociala vådor för konsumenterna. Kraven 
på ingripanden från statsmakterna mot hemförsäljning har därför ofta riktat 
in sig på avbetalningshandeln. OmvUnt har kraven på en reformering av 
avbetalningssystemet ofta haft sin udd riktad mot just agent verksamheten. 
Enligt hemförsäljningskommittens mening framgår det på skilda ställen i 
betänkandet att hehovet av skydd för konsumenterna vid kreditköp är sär
skilt markant vid hemförsäljning. Andelen kreditköp är större vid hem
försäljning än vid butiksförsiiljning, de lägsta inkomstgrupperna har extremt 
höga kreditköpsandelar för dammsugare och symaskiner som i mycket stor 
utstrikkning säljs via hemHirsäljning, kontantinsatserna är i många fall låga 
vid hemförsUljning av dessa varor. 1-lemfOrsäljningskommittcn framhåller 
att ett genomförande av de framlagda förslagen inte kommer att påverka 
hemförsliljningskommittens utredningsarbete betriiffande allmänt öppet köp 
och återlämningsrätt vid köp av begagnad personbil. 

E11 ledamu1 m· he111/örsä/j11i11gskommi11h1 (dircktih·en Per Schierbeck) instiim
mer i elen reservation som avgetts av kommittCledamoten Björling och i 
experten Casons stirskilda yttrande samt hiinvisar till Sveriges köpmanna
förbunds remissyttrande. 

I s;irskilt yttrande framhåller en ledamot m· he111/iirsii(i11i11gskommi11e11 (pro
fessorn Ull Bernitz) att man i !lera hinder redan har genomfört omfattande 

. konsumentskyddande lagstiftning om konsumentkrediter. Det är enligt Ber
nitz i hög grad påkallat att tidsenlig sådan lagstiftning genomförs också 
i Sverige. Bernitz lir av den uppfattningen att det idag föreligger miss
förhållanden inom avbetalningshandeln vilka siirskilt knyter sig till :ner
taganclcriitten samt till avriikningsreglerna i samband med iJtertagande men 
liven visar sig på andra Slitt. Enligt Bernitz' mening bör den ny:.1 lagstiftningen 
därför i första hand inriktas på att komma till riitta med från konsument
synpunkt olämpliga företeelser i samband med avhetalningsförsiiljning och 
närliggande kreditformer. 
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Kreditköpkommitten har emellertid, anför Bernitz, inte nöjt sig härmed 
utan har låtit lagförslaget omfatta konsumentkrediter överhuvudtaget. För
slagets ambitionsnivå har bl. a. hlirigcnom blivit mycket hög. För att lag
tekniskt klara uppgiften har kreditköpkommitten nödgats tillgripa grova 
schablonregler samt föreslå införande av ett sannolikt omfattande tillsyns
systcm. Enligt Bernitz' uppfattning har ambitionsnivån satts för högt i nu-

• varande läge, särskilt med hänsyn till att kreditkiipkommitten inte haft 
"att föreslå nya kreditformer att fungera som alternativ till eller eventuellt 
erslitta kreditköp. lfärtill kommer att om man vid en analys av förmån-

" iigheten för konsumenten av kontant köp resp. förekommande former av 
kreditköp tar hänsyn till genomsnittlig inflationstakt och avdragsrätten vid 
beskattningen för skuldränta, kontantköp generellt sett knappast torde fram
stå som så förmånliga som kreditköpkommitten synes ha antagit. Det hör 
enligt Bernitz också framhållas att privatpersoners möjligheter att utnyttja 

'-' ·sina konsumtionskapitalvaror och sitt lösöre i övrigt såsom kreditunderlag 
utan att behöva frånh:inda sig besittningen iir ett generellt problem, som 
förtjänar att utredas närmare Ol'.h i positiv anda. 

Leasingutredningen säger sig från de synpunkter utredningen har att fö
reträda inte ha något att erinra mot den föreslagna konsumentkreditlagens 
principiella innehåll. 

1i,,fa/mö kommun (kommunso•relsens mqjorile!) framhåller alt utbudet av 
konsumentkrediter under senare år kraftigt ökat och att det diirför är an
geHiget att få till stånd enhetliga villkor på sätt som framgår av kommittens 
förslag. Dessa är enligt kommunen i allt väsentligt lignade att tillstyrkas. 
En förutsättning får en effektiv lagstiftning på området är dock enligt kom
munen att den blivande tillsynsmyndigheten tillförs personella ol'.h andra 
resurser i tillriickligt mått. 

Kommunen anser att ett krav på 25 procents kontantinsats sannolikt 
kommer att styra kreditköpskunderna till bankerna. Man får enligt kom
munen utgå från att bankerna söker tillgodose denna efterfrågan på deras 
tjänster och att de intar en positiv attityd när det gäller att bedöma kon
sumenternas kreditförmåga. Enligt kommunens uppfattning bör myndig
heterna ges möjlighet att i någon form ingripa, om bankerna skulle anse 
småkrediterna olönsamma, eftersom det annars föreligger uppenbar risk att 
den svarta lånemarknaden kommer att få näring. 

En minoritet inom Malmö kommunsrrrcfse ansluter sig i allt väsentligt till 
kommitteledamoten Björlings reservation samt anför d~irutöver bl. a. att det 
är nödvändigt att den föreslagna lagstiftningen utformas enkelt och generellt, 
så att handeln kan tillämpa den utan tolkningssvårigheter Ol"h så att tillsynen 
över cfterlevandcn av lagstiftningen inte blir kostnadskrävancle. 

LO instämmer i kommittens uppfattning att en stor del av de olägenheter 
som är förknippade med kreditköp bottnar i att säljare och kreditgivare 
ofta är samma person. LO ansluter sig vidare till tanken att kreditgivningen 
på sikt bör överlåtas till fristående kreditinr~ittningar. LO understryker att 
det for att konsumentskyddsregler av nu aktuellt slag skall bli effektiva 
krävs, att de lir enkelt utformade och inte uppfattas som onödiga eller "by
råkratiska" av konsumenten. För att den föreslagna lagstiftningen skall få 
avsedd effekt måste, framhåller LO. såvlil konsumenterna som näringsidkare 
och kreditgivare informeras. LO förutsätter därför att en massiv informa
tions- och upplysningskampanj kommer till stånd i samband med den fö
reslagna lagens ikraftträdande. 
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De framlagda lagförslagen utgör enligt LO:s mening en naturlig och kon
sekvent uppföljning och utveckling av tidigare reformer inom konsument
rättens område. LO tillstyrker därför i princip de framlagda förslagen. Intill 
dess nya kreditformer har introducerats på marknaden får emellertid nu
varande kreditköpsmöjligheter enligt LO:s mening inte omgärdas med så 
stränga regler att de blir omöjliga att utnyttja för stora konsumentkategorier. 
LO framhåller att detta i all synnerhet gäller då inskränkningarna kommer 
att drabba konsumenter som har låg inkomst och/eller stor försörjningsbörda 
Ol:h som på grund härav eller av andra skäl inte bedöms som kreditvärdiga. 

Även TCO delar kommittens uppfattning att de traditionella avbetal
ningskrediterna och andra krediter som nimnas i samband med försäljning 
i framtiden bör avskaffas och kreditgivningen helt överlåtas på banker och 
andra kreditinriittningar. Ett slitt att förbiittra konsumenternas möjligheter 
att förvUrva dyrbarare konsumtionskapitalvaror vore enligt TCO således att 
öka möjligheterna till reguljlira lån. TCO framhåller att sådana krediter i 
dagens l~ige emdlertitl inte lir tillglingliga för stora konsumentgrupper, främst 
p. g. a. ;1lt deras kredit vlirdighet enligt glingse bedömningsnnrmer anses för 
läg. Statliga garnnlier för bankll\n. ett försäkringssystc111 fiir skydd av kon
su111cnlkreditcr, rlirbtittratle boslittningslän eller särskilda kreditinstitut för 
smålån skulle kunna förbättra dessa gruppers lånemöjligheter. TCO anser 
alt dessa frågor närmare bör utredas. I avvaktan på den föreslagna utred
ningen anser TCO det dock motiverat att konsumenternas kreditsituation 
på vissa punkter forbiittras. 

Srer~~es advokatsam/imd avstyrker att ti:irslaget till konsumentkreditlag 
läggs till grund för lagstiftning. Advokatsamfundet tillstyrker viss ytterligare 
reglering av konsumentkrediterna i förhållande till gällande rätt men anser 
att denna reglering kan ske genom ändringar i och tillägg till nuvarande 
lagstiftning. 

Advokatsamfundet erinrar om de nya lagar på konsumentskyddsområdet 
som redan föreligger och som ger möjligheter att på olika sätt ingripa mot 
skilda former av missbruk inom avbetalningshandeln, nämligen lagen om 
otillbörlig marknadsföring, lagen om förbud mot otillbörliga avtalsvillkor 
och lagen om hemförsäljning m. m. Härtill kommer reglerna i avbetalnings
köplagen. Genom dessa lagstiftningsåtgärder har enligt advokatsamfundet 
konsumentens ställning vid kreditköp i avseviird utsträckning förbättrats. 

Om kommittens förslag genomfors, är det enligt advokatsamfundets me
ning de konsumenter som inte har tillgång till alternativa tinansierings
möjligheter som i första hand skulle drabbas av de skärpta reglerna för 
kredithandeln. Även om bankerna for närvarande har en positiv inställning 
till konsumentlån, är denna fråga helt beroende av den kreditpolitik som 
fårs i landet. Bankernas benägenhet att lämna personlån kan snabbt ändras. 
Det synes enligt advokatsamfundet inte möjligt att i nämnviird omfattning 
ersätta avbetalningskrediterna med en kombination av banklån och kon
tantköp. 

Advokatsamfundet anser att det av kommitten redovisade faktaunder
laget är ofullständigt. De fördelar för konsumenterna som är förknippade 
med kreditköp berörs endast i korthet. Enligt advokatsamfundets mening 
vilar förslaget vidare på den felaktiga uppfattningen att konsumenterna över
lag inte kan på egen hand rätt bedöma sina behov och sina möjligheter 
att fullfölja de åtaganden som förekommer vid kreditköp. Advokatsam
fundet anser inte heller att de i betänkandet lämnade uppgifterna om kre
ditförluster och av kronofogdemyndigheterna handlagda avbetalningsmål 
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ger skäl för att påstå att olägenheterna med den traditionella avbetalnings
handeln skulle vara så stora att lagstiftningen måste inriktas på att avskaffa 
den för det stora flertalet produkter. Vidare anser advokatsamfundet att 
det är en brist att några mera genomgripande och övertygande analyser 
av förslagets verkningar inte verkställts. I detta avseende lir man enligt 
advokatsamfundet utlämnad till mer eller mindre kvalificerade gissningar, 
såväl hur industrin skall anpassa sig till de ändrade förhållandena som vilka 
samhällsekonomiska konsekvenser lagstiftningen kommer att medföra. 

Advokatsamfundet ser det också som en allvarlig brist att kommitten 
inte ägnat större uppmärksamhet åt hur den framtida kreditköpshandeln 
skall finansieras, om kommittens förslag genomförs. För närvarande sker 
finansiering i stor utsträckning genom att avbetalningskontrakten överlåts 
på bank eller annat finansieringsinstitut. Härvidlag spelar säkerheten i form 
av äganderättsförbehållet till varan stor roll. Om denna säkerhet inte längre 
står till buds, synes möjligheterna för de säljare som inte kan stiilla andra 
säkerheter att finansiera sin kreditförsäljning vara försvinnande små. 

Föreningen Sveriges kro110,/ogdar anför att kommittens förslag syftar till 
att stärka konsumenternas ställning bl. a. genom att ålägga avbetalnings
säljare skyldighet att lämna uppgift om kreditkostnadernas storlek. Enligt 
föreningens mening måste denna målsättning anses vara riktig och stå i 
samklang med utvecklingen i samhället. Föreningen delar också uppfatt
ningen att kreditkostnaderna bör hållas nere men hHvdar att detta bör ske 
på ett sådant sätt att konsumenternas valmöjlighet inte i väsentligare grad 
minskas. 

Föreningen framhåller att de betalningssvaga konsumenterna, på grund 
av företagens skiktning av kunderna, i allmänhet har haft att välja mellan 
en dyr kredit eller ingen kredit alls. Avbetalningsköp har ofta även för 
normala konsumenter inneburit höga kreditkostnader. Någon alternativ kre
ditform har emellertid ännu inte kunnat ordnas. Enligt föreningen måste 
institutet avbetalningsköp därför behållas tills vidare, och reformsträvandena 
måste inriktas på att förbHttra köparnas ställning. Föreningen anser emellertid 
att stränga skyddsregler i många fall kan avsevärt minska konsumenternas 
möjligheter att få kredit. Den mest konsumentviinliga attityden i nuvarande 
läge vore därför enligt föreningens mening att sätta ett tak för kreditkost
naderna och låta konsumenterna frill välja köpform. 

Sveriges induslri/örbund. SvNiges gmssisf/(irbuml och Sl'eriges köpmanna
jijrhund. till vilkas gemensamma yttrande Kon{ek1ivnsi11d11s1rij(ire11i11gen. Sve
riges musikhandlares riks/(irbund och en ledamot av hem/(irsäliningskommillen 
(direk1öre11 Per Schierbeck) hHnvisar, ansluter sig i alla delar till kommit
teledamoten Björlings reservation samt anför bl. a. följande: 

Organisationerna jämte flera andra näringslivsorganisationer lät i oktober 
1975 genomföra en undersökning för att kartlägga allmlinhetens kunskaper 
om, inställning till och erfarenheter av kreditköpen (näringslivets attityd
undersökning). Anledningen till att denna undersökning gjordes var att kom
mitten inte klarlagt dessa förhållanden men det oaktat föreslår en mycket 
genomgripande reglering av konsumtionskrediterna. Detta förefaller så 
mycket märkligare som konsumtionskreditutredningen, vilken år 1961 lät 
utföra en mycket omfattande intervjuundersökning bland hushållen för att 
utröna kreditköpens förekomst och fördelning inom olika varugrupper och 
hushåll, hushållens attityder m. m., i sitt slutbetänkande ställde sig positiv 
till konsumtionskrediternas förekomst. Kommittens uppgift har enligt be-
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tänkandet varit att föreslå åtgärder som förstärker konsumenternas stiillning 
i kreditsammanhang. Organisationerna ställer sig högst tvivlande till att 
delta resultat skulle uppnå~ om föreliggande förslag blir föremål for lag
stiftning. Regleringen innebär en kraftig inskränkning i konsumenternas 
frihet att själva bestämma när och på vilket sätt de skall göra sina inköp. 
De konsumenter som inte har tillgång till kontanta medel och som inte 
kan prestera säkerhet för kredit torde över huvud taget inte fä möjlighet 
att genomföra köp av kapitalvaror och tjiinster i den omfattning de sjUlva 
anser önskvärt och realistiskt ur privatekonomisk synvinkel. Regleringen 
tycks vara baserad på uppfattningen att konsumenterna saknar förmåga att 
själva avgöra om de skall köpa på kredit eller ej. Organisationerna anser 
att näringslivets attitydundersökning visar att merparten av konsumenterna 
- framför allt de som använder sig av kreditköp - har en annan uppfattning. 
Kommitten ifrågasätter om inte de traditionella avbetalningskrediterna och 
andra krediter, som Himnas i samband med försäljning. i framtiden bör 
avskaffas och kreditgivningen i stället hell överlåtas på banker eller andra 
kreditinrättningar utan direkt försäljningsintresse. På detta sätt försvårar 
eller omöjliggör man för stora grupper av konsumenter - framför allt de 
resurssvaga, de som saknar tillgång till andra finansieringsmöjligheter - att 
utnyttja en del av sin inkomst till inköp av varor som iir så dyrbara att 
de inte kan betala dem kontant. Att kunna fördela kostnaderna över en 
längre tidsperiod anför kommitten själv som en stor fördel med kreditköpen. 
Alt för övrigt förlita sig på att banker och andra kreditinrättningar vid varje 
tid skall stå till tjänst med de lån konsumenterna önskar torde vara alltför 
optimistiskt. Av konjunkturpolitiska skiil begränsas som bekant bankernas 
utlåningsmöjlighetcr från tid till annan. Att konsumenterna genom alt enbart 
vara hänvisade till bankernas utlåningsmöjligheter på detta s1itt skulle bli 
beroende av en konjunkturpolitisk reglering är olämpligt. Om kommittens 
förslag blir föremål för lagstiftning är risken stor att försiiljningen av kon
sumentkapitalvaror på kredit kommer att minska. Detta kommer till klart 
uttryck i niiringslivets attitydundersökning. På fråga vad de intervjuade skul
le göra om vid ett planerat större inköp på kredit det visade sig alt de 
inte kunde få låna i bank och ej heller köpa på kredit i någon form, svarade 
56 procent att de skulle ha avstått från att köpa. Endast 20 procent svarade 
att de skulle spara först och köpa sedan. Efterfrågeminskningen skulle san
nolikt bli av sådan omfattning att sysselsättningen beträffande t1era va
rugrupper kom att negativt påverkas. Organisationerna hänvisar till Hus
qvarna AB:s skrivelse till justitiedepartementet i anledning av kommittc
betänkandet. Av skrivelsen framgår bl. a. att Husqvarna 1974 höjde kon
tantinsatsen från tidigare 7 procent till 12 procent samtidigt som man mins
kade kredittidens längd från 36 till 29 månader. Dessa ätgärder hade till 
följd att antalet avbetalningsförsiiljningar sjönk från 60 procent år 1973 till 
46 procent vid mitten av 1975. Totalförsäljningen minskade med 10---15 
procent i volym vilket allvarligt påverkat det svenska försiiljningsbolagets 
lönsamhet. En annan bransch inom vilken sysselsiittningen skulle komma 
att negativt påverkas om lagförslaget går igenom iir handeln med musik
instrument. Denna bransch medger vid kreditköp låg kontantinsats och 
lång kredittid. Ytterligare ett exempel på en bransch d:i.r, om förslaget går 
igenom, försäljningsvolymen skulle minska lir möbelhandeln. Inom denna 
bransch tillämpas redan en genomsnittlig kontantinsats av omkring 25 pro
cent. Emellertid skulle elen föreslagna regeln om att i princip avskaffa åter-
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taganderiitten lä en mycket negativ effekt. Den totala försäljningen inom 
möbelhandeln 1974 utgjorde J 300 miljoner kronor. Kreditförsäljningen sva
rade for 440 miljoner kronor. 

Organisationerna betonar all de delar kommittens uppfattning att kon
sumenterna bör ha tillgång till sådan information att de lätt kan göra en 
kostnadsjilmförelse mellan olika former av kredit och mellan olika kredit
givares ert,judanden. Organisationerna delar också kommittens uppfattning 
att konsumenterna bör skyddas mot osk1iligt stränga påföljder för det fall 
de likväl inte fullföljer ingånget avtal. Vad organisationerna vänder sig emot 
iir att kon1mittcn tycks ha bortsett från att konsumenterna har behov av 
kredit och att detta behov bör tillfredsställas på ett för alla parter smidigt 
sätt och till konsumenternas bästa. Organisationerna kan därför inte ac
ceptera de föreslagna reglerna om kontantinsats, kredittid, trepartsförhål
landen och återtagander~itt, vilka syftar till att på sikt avskaffa köpkrediterna. 

S/-1!0 ställer sig positiv till att reglerna för konsumentskydd vid avbe
talningsköp moderniseras och förbättras. Detta bör emellertid enligt SHIO:s 
mening ske genom att man tillskapar en "ramlag" får konsumentkreditköp, 
medan detaljhestlimmelser för olika varugrupper och branscher bör utformas 
efter förh;rndlingar mellan KO/konsumentverket och berörda branschor
ganisationer. 

KF framhåller att konsumentkooperationen av hävd företräder principen 
att konsurnentköp skall göras mot kontant betalning. Ett skäl för denna 
ståndpunkt. ~ir enligt KF att kontant betalning motverkar oöverlagda köp. 
Den tekniska utvecklingen på konsument varusidan har emellertid föranlett 
att avsteg måste göras från denna princip. Sålunda har KF genom låneköpet 
infört en form av lån, som är direkt knutet till förvärv av kapitalvaror. 
Denna konstruktion medfor att krediten skiljs från betalningen som alltid 
sker kontant. Enligt KF är det riktigt, som kommitten konstaterat, att kon
sumenternas kostnader för låneköp i allmiinhet är lägre Un för traditionella 
avhetalningsköp samt att KF härigenom har tagit initiativ till en för kon
sumenterna fördelaktig utveckling som leder bort från sådana kreditköp 
diir siiljarcn, såsom vid avbetalningsköp, kan ta tillbaka varan. 

K F påpekar att rådande intlationstakt och den skattemässiga effekten 
av skuldriintor faktiskt kan medföra, att kredit som IUmnas i samband med 
köp blir Jördelaktigare för konsumenten än att denne sparar till kontantinsats 
eller till ett helt kontant köp. Enligt KF är det beklagligt att kommitten 
inte har utrett detta förhållande. KF anser att kommittens uttalanden om 
sitt syfte att skydda konsumenten mot alltför betungande åtaganden i sam
band med köp hlirigenom kommer att framstå som mindre väl underbyggda. 

KF anser att det vid den fortsatta behandlingen av den föreslagna lagen 
hör övervligas att göra den mer Oexibel så att kreditgivningens omfattning 
kan anvlindas som kompletterande konjunkturpolitiskt instrument. 

S1·emka hank/iireningen ansluter sig till kommittelcdamoten Björlings re
servation och till experten Casons särskilda yttrande. 

Bankföreningen anser att ambitionen att hålla den varubundna kredit
givningen till konsumenter inom en socialt och samhällsekonomiskt för
svarlig ra!ll hör kunna tillgodoses med mindre långtgående, mindre kom
plicerade och mindre stelbenta regler iin vad kommitten föreslagit i fråga 
om krav på kontantinsats och begriinsning av kredittiden. Bankföreningen 
sliger sig hiirvid vilja fasta särskild vikt vid de farh<igor som yppats för 
att de föreslagna reglerna skulle kunna få negativa konsekvenser för sys
selsättningen. 
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Beträffande tidpunkten för ett ikraftträdande av en eventuell lagstiftning 
enligt kommittens förslag anser bankföreningen att ikraftträdandet inte bör 
ske förrän tidigast sex månader efter det att riksdagen antagit lagstiftningen. 
Bankföreningen framhåller att åtskilligt förberedelsearbete av praktisk natur 
måste genomföras för att myndigheter och nliringsliv skall kunna anpassa 
~ig till ifrågavarande lagstiftning, ett arbete som inte rimligen kan påbörjas 
med full kraft förrlin riksdagsbeslut i ärendet föreligger. Kommitten har 
föreslagit att tillsynsmyndigheten innan lagstiftningen triider i kraft skall 
kunna meddela föreskrifter enligt 28 § förslaget till konsumentkreditlag. 
Detta torde enligt bankföreningens mening också vara helt nödvändigt för 
att lagen skall kunna förutsättas fungera på avsett vis. Härtill kommer att 
tillsynsmyndighetens föreskrifter enligt förslaget skall tillkomma i samarbete 
med näringsidkarna och deras organisationer varjämte tid behövs for an
passningen i övrigt inom näringslivet av rutiner, blanketter o. d. 

Svenska sparbanks/vreningen avstyrker förslaget till konsumentkreditlag, 
med undantag av bestämmelserna om upplysningsplikt beträffande kredit
kostnader, i fråga om vilka sparbanksföreningen dock anser att de särskilda 
förhållanden som gäller för konsumentkrediter i bank bör beaktas. Spar
banksföreningen anser att avbetalningsköpen i dag representerar en så stor 
del av kapitalvarumarknaden att allvarliga verkningar för handel och industri 
skulle uppkomma om kommitteförslaget lades till grund för lagstif"tning. 

Sparbanksföreningen ansluter sig till konsumtionskreditutredningens 
(SOU 1966:42) allmänna bedömning, enligt vilken en förbättrad konsument
upplysning ökar konsumenternas möjligheter att på förmånligaste sätt ut
nyttja sin frihet att viilja mellan olika kreditformer, enligt vilken en vaken 
konsumentopinion utgör en viktig garanti för att konsumtionskrediterna tar 
en så effektiv utformning som möjligt och enligt vilken detta i ett samhälle 
som i allt väsentligt bygger på fri konkurrens och fritt konsumtionsval lir 
en viktig grundval för all bedömning. Sparbanksföreningen sliger sig vidare 
anse att en huvuddel av konsumentkrediterna bör förmedlas via banksys
ternet. För detta talar enligt sparbanksforeningen såvlil konsumenternas in
tresse av krediter till bästa pris som samhällsekonomiska effektivitetsskäl. 
En förutsättning är emellertid, framhåller sparbanksföreningen. att penning
politiken mera medvetet sammankopplas också med målen för konsument
politiken. 

Sparbanksforeningen riktar kritik mot att det knappast föreligger en analys 
av huruvida foriindringar under senare år i hushållens ekonomiska situation 
eller på konsumentkreditmarknaden som sådan kan föranleda ingripanden 
av elen art som kommitten föreslagit. Sparbanksföreningen framhåller att 
1970-talet for de svenska hushållen har inneburit en omfattande omför
delning av de ekonomiska resurserna. Förändringar i skatte- och sociat
lagstiftning kombinerade med en solidarisk lönepolitik har medfört en be
tydande inkomstutjämning mellan olika typer av hushåll. Övergång till må
nadslön för allt fler löntagare liksom minskade lluktuationer i inkomster 
vid sjukdom eller arbetslöshet medger i dag möjligheter for de flesta att 
planera sin ekonomi på längre sikt och att liven genomföra kreditköp utan 
negativa konsekvenser. Sparbanksforeningen uppger att detta helt och fullt 
bestyrks av erfarenheter som vunnits inom sparbankernas hudgetrådgivning. 
Undersökningar som under år 1975 gjorts av nliringslivct och av Sveriges 
Radio ger enligt sparbanksforcningcn också underlag för en sådan bedöm
ning. 
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Enligt sparbanksföreningens mening har kommitten i stor utsträckning 
byggt sina stUllningstaganden på ett inaktuellt och därmed osäkert material, 
och inte ;tnalyserat konsumentens preferenser för olika finansieringsformer 
vid köp. Ehuru forskningen beträffande konsumenternas beteende när det 
giiller ekonomisk planering visserligen inte är särskilt omfattande är det 
enligt sparbanksföreningen dock uppenbart att olikheter i sparbetecnde fö
religger. Några kan utan yttre tryck bestämma sig för att spara till ett bestämt 
mål medan andra behöver kontraktera sitt sparande antingen det sker i 
förskott eller i efterhand. Sparbanksföreningen anför vidare att det för många 
iir nödvändigt att spara i förskott med speciellt avtal för att nå fördelar 
som hög avkastning eller lånelöfte, om sparandet skall bli av och fullföljas. 
För andra utgör äganderättsförbehållet vid avbetalningsköp en väsentlig för
utsättning för att åtagandet skall fullföljas. Enligt sparbanksföreningens upp
fattning ilr det olyckligt att kommitten inte tagit hänsyn till sådana in
dividuell<l avvikelser utan bedömt konsumenternas beteende och behov som 
enhetliga. 

Sparbanksföreningen framhåller att konsumenternas problem på kredit
marknadcn huvudsakligen är två: åtkomsten och priset. Flertalet hushåll 
behöver ha tillgång till krediter för angelägna behov, t. ex. investering i 
varaktiga kapitalvaror. De skall också erhålla dessa krediter till ett rimligt 
pris och på rimliga amorteringsvillkor. Dessa senare utgör för det enskilda 
hushållet ett väl så viktigt motiv för val av kredit som priset. Sparbanks
föreningen anser att den traditionella avbetalningshandeln oftast har uppfyllt 
åtkomstvillkoret men mindre ofta och mindre väl har motsvarat kravet 
på rimlig<1 priser. Kostnadssidan har sedan länge behövt saneras. Detta har 
enligt sparbanksföreningen försvårats av främst två skäl. För det första har 
den reguljära bankkreditmarknaden inom ramen för nuvarande penning
politik inte sHippts fram tillräckligt för att kunna erbjuda sina prismässigt 
och amorteringsmässigt bättre alternativ. För det andra har det varit svårt 
för konsumenterna att överblicka de verkliga och fulla kostnaderna eftersom 
prisdeklaration av krediter saknats. 

För sanering av avbetalningshandeln föreslår utredningen en reglcrings
modell med tre grundHiggande inslag: generell kontantinsats, begränsning 
av amorteringstiden till två år, samt upphävande av rätten att återta varor 
med ett kontantpris som inte överstiger två basbelopp. Enligt sparbanks
förcningcns mening löses inte något av de två grundproblemen med denna 
modell. Sparbanksföreningen anser att åtkomsten av krediter försvåras. Säl
jarens återtaganderätt har enligt sparbanksföreningen representerat den enda 
säkerhet som kunnat åberopas av de konsumenter som inte haft tillgång 
till pantbrev, borgen eller etablerad bankkontakt. En stelt reglerad kon
tantinsats liksom en snäv återbetalningstid som inte tar hänsyn till betal
ningsförmåga kan enligt sparbanksföreningen stjälpa i stället för att hjälpa. 
Sparbanksföreningen menar att det finns inslag i förslaget som kan få djupt 
ojämlika verkningar, inte minst för de yngre konsumenthushållen som ofta 
har stora investeringsbehov men ännu är oprövade i kreditsammanhang. 
Modellen komplicerar enligt sparbanksföreningen också refinanseringen av 
en acceptabelt fungerande del av avbetalningshandeln och den kan därmed 
verka prishöjande. 

En bätcre modell för sanering av avbetalningshandeln vore enligt spar
banksföreningens åsikt ett generellt pristak med en maximering av den ef
fektiva räntan, eftersom denna modell attackerar konsumentkreditens kost
nadsproblcm men bevarar det bästa i åtkomstmöjlighcten och tillgodoser 
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både samhällets och konsumentens intresse. De invändningar som utred
ningen framför mot en sådan tanke finner sparbanksföreningen inte över
tygande. Sparbanksföreningen anser vidare att övervakningen av att be
stämmelserna efterföljs inte blir svårare med denna modell än med den 
av utredningen föreslagna och att farhågorna för att konkurrens mellan olika 
kreditformer skulle upphöra är ogrundade. 

Sl'eriges .fbreningsbankers .förbund ansluter sig i huvudsak till kommittc
ledamoten Björlings reservation. Förbundet framhåller att kommittens över
väganden prliglas av uppfattningen, att konsumenterna inte själva kan be
döma konsekvenserna av sina åtaganden 01.:h att samhället därfår bör be
gränsa konsumenternas valfrihet och handlingsmöjligheter. Förbundet delar 
inte denna grundläggande uppfattning och anser därför inte att förslaget 
gagnar konsumenternas intressen. Enligt förbundets mening torde tvärtom 
skillnaderna mellan betalningssvaga och betalningsstarka konsumenter 
ytterligare markeras, om förslaget genomförs. LRF anför liknande synpunk
ter. 

PK-banken anser att kommittens förslag innebär risk för att utbudet av 
vissa typer av konsumtionskrediter kommer att minska. Enligt PK-banken 
är det inte säkert eller ens sannolikt att bankinstituten kommer att kunna 
kompensera denna minskning, bl. a. på grund av de periodvis återkommande 
kreditrestriktionerna som i hög grad drabbar hushållssektorn. Kommittens 
bristande intresse för denna sida av problemet torde enligt PK-banken boltna 
i en grundläggande värdering att skuldsättning för konsumtionsändamål 
är av ondo. PK-banken anser det kunna på goda grunder ifrågasättas om 
en sådan generalisering är berättigad i dagens samhälle. Med stigande lev
nadsstandard förstora befolkningsgrupper, innebärande bl. a. avsevärda sats
ningar på hem och fritid. kommer konsumtionen i framtiden sannolikt i 
än högre grad än hittills att inriktas på varaktiga konsumtionsvaror i sådana 
prislägen att de normalt inte kan betalas ur elen löpande inkomsten. Enligt 
PK-banken är det, särskilt vid nuvarande prisstegringstakt. inte svårt att 
finna exempel på att köp på kredit iir ett får konsumenten fördelaktigt hand
lingsalternativ. 

PK-banken framhåller att det for en utredning av det slag som kornmitten 
haft att genomföra i och för sig är en rimlig utgångspunkt att konsumenten 
ekonomiskt och kunskapsmässigt normalt befinner sig i underliige i för
hållande till säljaren/kreditgivaren och att konsumentens ställning därför 
behöver stärkas. Enligt PK-bankens uppfattning finns det dock anledning 
ställa frågan om det är nödvändigt med en så omfattande reglering, som 
kommitten föreslagit. Ökade fortlöpande kontakter mellan bankerna och 
den stora allmänheten. inte minst genom tillkomsten av ett par miljoner 
aktiva lönekonton under senare år, har gjort och kommer att göra det mer 
naturligt för allmänheten att vända sig direkt till bankerna när det gäller 
konsumtionskrediter. Enligt PK-banken börjar det också bli allmänt känt 
atl bankkrediter i allmänhet är billigare än andra jiirnförbara kreditformer. 
Genomförs förslaget om öppen redovisning av kreditkostnaderna kommer 
enligt PK-banken överströmningen till bankerna sannolikt att påskyndas. 
Mot bakgrund av den antydda utveckling på efterfrågesidan synes det enligt 
PK-bankens mening berättigat att ifrågasätta behovet av en del av de åtgärder 
kornmitten föreslagit, inte minst om man beaktar konsekvenserna på ut
budssidan. 

Sammanfattningsvis framhåller PK-banken att den st~iller sig odelat po-
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sitiv till förslaget om ökad upplysningsplikt och att detta tillsammans med 
ökad konsumentupplysning på litet sikt bör kunna omstrukturera konsu
mentkreditgivningen i den riktning kornmitten eftersträvar. Enligt PK-ban
ken behövs emellertid dessutom en mera positiv inst1illning från stats
makternas sida till bankinstitutens utlåning till hushållssektorn. Flertalet 
av de övriga förslag kommitten framlagt anser PK-banken leda till alltför 
omfattande regleringar utan att innebära någon egentlig lösning på själva 
gr:.mdproblemet att förse allmänheten med billiga krediter i betryggande 
former. 

Fi11an.5ieri11g~/iire1age11s fljrening ansluter sig i huvudsak till kommittelc
damoten Björlings reservation och till experten Casons särskilda yttrande. 
Vidare hänvisar föreningen till näringslivets attitydundersökning. 

Föreningen uppger att kommittens lagförslag berör de finansieringsföretag 
bland föreningens medlemmar som är avbetalningsinstitut och kreditkorts
företag samt lämnar följande upplysningar om refinansiering och hantering 
av avbetalningskontrakt. 

För de flesta varugrupper som säljs med stöd av konsumentkrediter utgör 
avbetalningskrediterna enligt föreningen den dominerande kreditformen på 
marknaden. Avbctalningsinstituten belånar avbetalningskontrakt som slutes 
mellan säljföretag och konsument. Hos avbetalningsinstituten förekommer 
dessutom vissa andra finansieringsformer såsom personkrediter. förbätt
ringslån till egna hem, lån till fritidsbåtar och bilar. Såviil avbetalnings
instituten som kreditkortsföretagen åtager sig iiven att administrera och fi
nansiera säljföretags finansieringsverksamhet mot konsument. Avbetal
ningsinstitutens verksamhet vänder sig till siiljföretagen som för konsu
mentkreditgivning erbjuds en finansicringsfunktion och en hanteringsfunk
tion. På marknaden finns ett flertal olika refinansieringsforrner för avbe
talningsfordringar. En av de vanligaste formerna för föreningens medlemmar 
kan i korthet beskrivas enligt följande. Kreditens grunddrag är att säljfö
rctaget erhåller en kreditmöjlighet upp till en högsta limit inom vilken sälj
företaget fortlöpande äger refinansiera avbetalningskontrakt. Finansierings
företaget granskar varje enskilt avbetalningskontrakt och efter kreditpröv
ning meddelas siiljföretaget och dess kund att kontraktet godtagits. I re
finansieringsavtalet med säljföretaget anges de formella och materiella krav 
som ett avbetalningskontrakt skall uppfylla. Alla risker inkl. kreditrisken 
åvilar vanligen säljföretaget. Det hör således till undantagen att finansie
ringsföretagen "köper" (övertager kreditrisken) för säljföretagens avbetal
ningskontrakt eller att kreditrisken delas. Avtalet mellan avbetalningsin
stitutet och säljföretaget innehåller en r~itt för finansieringsföretaget att åter
föra kontraktet till siiljföretaget om t. ex. fel på varan uppstår eller gäldenären 
inte betalar. I avtalet mellan finansieringsföretaget och säljföretaget regleras 
även andra tjänster. Avbetalningsinstitut ombesörjer t. ex. den för de flesta 
sälj företag mycket betungande hanteringen av avbetalningsreskontran så<>om 
uppläggning, mottagning och bokföring av betalning, kravverksamhet och 
statistik. De ledande finansieringsföretagen, vilka är medlemmar i förening
en, har nått mycket långt då det gäller att utnyttja datatekniken i admi
nistrationen av avbetalningsfordringarna. Detta ger dem möjlighet att till 
rimliga kostnader erbjuda säljföretagen en omfattande service som innebär 
bl. a. kostnadsbesparingar. Den administrativa hanteringstjänsten säljs i be
tydande omfattning även separat utan kombination med kredit. Det fö
rekommer sålunda att finansieringsföretag utför hanteringsfunktionen för 
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avbetalningskontrakt som säljföretag refinansierat hos bank. Den teknik 
som tillämpas vid refinansiering/hantering är att avbetalningskontraktet 
upprättas och översändes till finansieringsföretaget varefter datorn presterar 
en avräkning till siiljföretaget. Finansieringsföretaget underrättar konsumen
ten om att säljföretaget till finansieringsföretaget överlåtit sin fordran och 
rätten till varan. 

När det gäller kontoköpen anmärker föreningen att i betänkandet (avsnitt 
4.3.3) anges att antalet konton vid ingången av år 1975 uppskattats till 
mellan 200 000 och 250 000 och den utestående kreditvolymen till mellan 
200 och 250 miljoner kronor. Till dessa silTror skall enligt föreningen dock 
läggas den kontoverksamhet som förekommer i postorderbranschen där an
talet konton uppges vara ca 200 000, motsvarande en utestående kreditvolym 
på 100-150 miljoner kronor. 

Föreningen anser att kommittens målsättning att ytterst påverka utveck
lingen mot att kreditgivningen helt överlåtes på banker eller andra kre
ditinrättningar utan direkt försäljningsintresse har inverkat på utformningen 
av kommittens förslag så att uppgiften att förstärka konsumenternas ställ
ning i kreditsammanhang har kommit att intaga en mer sekundär plats. 
Föreningen anser vidare att betänkandet baserats på ett ofullständigt material 
och att dess framställning rörande avbetalningsköp inte är rättvisande, varvid 
föreningen särskilt berör några punkter i betiinkandet. 

Föreningen kritiserar sålunda bl. a. kommittens uttalanden att det länge 
stått klart att erbjudande av kredit i samband med köp kan leda till att 
konsumenten åtar sig betalningsförpliktelser som inte kan klaras av, att 
redan det stora antalet avbetalningsmål härvid talar sitt tydliga språk samt 
att det står klart att, även om det stora flertalet konsumenter slutligen betalat 
sina köpskulder, detta inte sällan sker med stora svårigheter och under 
uppoffringar på andra för hushållen betydelsefulla områden. Enligt förening
ens mening är uttalandena inte underbyggda. Hänvisningen till det stora 
antalet avbetalningsmål avser enligt föreningen troligen den utredning som 
intagits som bilaga 2 i betänkandet och i korthet redovisas på s. 68 i be
tänkandet. Där uppskattas antalet avbetalningsköp 1971 till 750 000 st. Den
na siffra är enligt föreningen felaktig. Föreningen uppger att redan en grov 
skattning av endast några av föreningens medlemmars "nydiskontering" 
leder till detta resultat. Därtill kommer det betydande antal kontrakt som 
bankerna diskonterar samt de kontrakt som sälj företagen inte refinansierar. 
När det gäller kommittens uttalande att av totalt 750 000 avbctalningsköp 
38 374 köp - eller ungefär fem procent - ledde till ansökningar om åter
tagande av godset vill föreningen fösta uppmärksamheten på att antalet 
ansökningar måste sättas i relation till antalet löpande kontrakt under 1971, 
vilket enligt föreningen leder till en väsentligt lägre procentsats. 

Föreningen vänder sig vidare mot kommittens uttalanden att avbetal
ningsköpet medför påfallande höga kreditkostnader för konsumenten. att 
prisskillnaden mellan avbetalningskredit och andra krediter endast till liten 
del kan förklaras under hänvisning till större kreditrisker. att förklaringen 
till huvuddelen av kostnadsskillnaden torde ligga i sjiilva systemet. att av
betalningshandeln med dess sammanblandning av kredit och försäljning 
inte på samma sätt som bankverksamhet fyller kraven på rationellt skött 
kreditgivning samt att systemet i regel föruts~itter att säljaren i sin tur anlitar 
olika kreditgivare med åtföljande hanterings- och refinansieringskostnader. 
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Enligt föreningens mening iir kommittens material varken tillräckligt om
fattande eller tillriickligt analyserat för att motivera dessa uttalanden. För
eningen framhåller att de mindre undersökningar som kommitten låtit 
genomföra eller hänvisat till hänför sig till olika år och att endast ett fåtal 
varugrupper har medtagits vid jämförelser av kreditkostnaderna. Föreningen 
påpekar också att det finns finansieringsföretag som åt bank omhänderhar 
hantering av hos bank refinansierade avbetalningskontrakt. Enligt förening
ens mening har kommitten förbisett att systemet innebär en kostnadsbe
sparing hos de säljföretag som inte sjiilva sköter avbetalningsreskontran. 
Föreningen framhåller vidare att kommitten vid sina jämförelser betr'ciffande 
konsumentens kreditkostnader inte har beaktat att säljföretagen på annat 
sätt, t. ex. i förhållande till konsumenten i gemen, kan finansiera sina kre
ditkostnader, medan vid avbetalningsköp köparen ensam biir alla kredit
kostnader. Enligt föreningens mening torde skillnaderna för konsumenten 
mellan de olika konsumentkreditformernas kreditkostnader i realiteten bli 
förhållandevis begränsade om hlinsyn tas till samtliga omständigheter. För
eningen framhåller också att banklån i allmänhet inte är ett alternativ till 
konsumentkrediter för flertalet konsumenter samt att skillnaden i kredit
kostnad för konsumenten mellan en avbetalningskredit och ett banklån i 
vart fall för mindre krediter torde vara obetydlig med hänsyn till nuvarande 
avgifter för uppläggning och amortering vid banklån. 

Sammanfattningsvis uttalar föreningen att kommitten inte har beaktat 
de olika konsumentkrediternas karaktär, funktion och plats på marknaden. 
Föreningen framhåller att varken säljföretag eller finansieringsföretag ens 
på kort sikt iir betjiinta av att konsumentens intresse åsidosiitts. Såväl för
eningen som dess medlemmar har på olika sätt arbetat för konsumentens 
beriittigade anspråk på skydd i samband med konsumentkrediter. Förening
en uppger att den tog intiativet till bl. a. de standardiserade avbetalnings
kontrakt som numera upprättats genom Köpekontraktsgruppens försorg efter 
överlliggningar med KO. Föreningen anför vidare att konsumentkreditmark
naden under en lång följd av år har varit föremål för en självsanering som 
följt av koncentrationstendenser och ett intensifierat marknadsintresse. Kon
sumentkrediternas finansiiirer är i huvudsak koncentrerade till banker och 
finansieringsföretag samt till större tillverkare och grossister. För att bibehålla 
och förstiirka allmänhetens och siiljföretagens förtroende iir det i finan
siUrernas intresse att åstadkomma och bevara en god etik och normbildning 
för konsumentkrediterna. Konsumentkredit marknaden iir i dag viiletablerad 
och möjliggör en utökad kreditgivning till konsument. Föreningen fram
håller att varje konsumentkreditform som omniimns i kommittens betiin
kande fyller sin funktion och har sin plats på marknaden. Anpassning har 
skett efter behov och önskemål och marknaden kiinnetecknas enligt för
eningen av en konkurrens som främjar såvUI produktutveckling som pris
siittning till gagn för konsumenterna. 

Mot den angivna bakgrunden framstår enligt föreningens uppfattning ner
talet av de bestiimmelser som kommitten föreslår såsom verklighetsfräm
mande. Föreningen anser att kommittens f<.irslag innebiir sådana ingrepp 
att det finns risk för att avbetalning och kreditkort kommer att avskaffas 
eller kraftigt begränsas som kreditformer. Föreningen uttalar att den ore
serverat ansluter sig till syftena att förstiirka konsumenternas ställning i 
kreditsammanhangen samt att skydda konsumenterna mot >1lltför betung
ande kreditåtaganden och mot alltför striinga påföljder om de likväl råkar 
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i betalningssvilrigheter. Enligt föreningens mening kommer emellertid 
många av kommillens förslag, om de genomförs, all få helt motsatta effekter 
och bl. a. inskrlinka möjligheterna för stora konsumentgrupper att täcka 
angel~igna behov. medan andra betydande konsumentgrupper kommer all 
helt utestängas från konsumentkrediter och andra linansieringsmöjligheter. 

Finansieringsföretagens förening åberopar vidare ett yttrande av prqtl>.~sorn 
Lennart Vahlen. vilket fogats såsom bilaga till föreningens remissyttrande. 

Vahlen anför att kommittens förslag skiljer sig frän tidigare lagar och 
lagförslag inom dels. k. konsumentpaketet genom sin politiska målsättning 
att begränsa och styra konsumenternas handlingsmöjligheter. Kom
mitten vill försvära och så småningom avskaffa de traditionella avbetal
ningskrediterna. Oavsett vilken ståndpunkt man intar till frågan om det 
föreligger ett behov av politisk styrning av konsumenternas kreditinköp 
uppstår enligt Vahlens mening rättstekniska svårigheter att tillgodose denna 
målsli.ttning i en lag som också skall innehålla regler om konsumentskydd 
i sedvanlig mening. Vahlen framhåller att kommitten t. ex. h;.ir försökt att 
genom sitt förslag förbättra institutet avbetalningsköp men samtidigt har 
velat göra 1wbetalningsköpet mindre attraktivt för praktisk användning. 
Enligt Vahlen är läsaren av förslaget inte sällan i ovisshet om vilket av 
dessa syften som kan antas ha dominerat vid utformningen av olika stad
ganden, vilket försvårar lagtolkningen. 

Vahlen anför vidare att kommitten med sina utgångspunkter inte har 
haft anledning att göra några nyanserade avvägningar mellan motstående 
intressen eller att ta hänsyn till de föreslagna bestämmelsernas praktiska 
anvfodbarhet i den meningen att de olika reglerade rättsinstituten skall 
fortleva och kunna hanteras i näringslivet. Vahlen framhåller att endast 
mycket starka närings- och konjunkturpolitiska skäl kan tiinkas motivera 
en lagstiftning i överensstämmelse med förslaget. Detta innehåller flera regler 
som måste antas strida mot rimliga intressen från enskilda konsumenters 
sida, det bryter igenom bestående riittsinstitut och branschsedvanor och 
försöker introducera hell nya begrepp och rutiner utan hiinsynstagamlt: till 
differentieringen av olika branscher. Vidare är förslaget svåröverskådligt och 
det laborerar med en omfattande bcgreppsflora som enligt Vah!Cn måste 
betraktas som obegriplig för andra ~in för specialister och som omöjliggör 
realistisk information. Konsekvenserna av olika föreslagna regler iir svära 
att bedöma och otillriickligt utvecklade i motiven. Vahlcn anser clt:t också 
uppenbart att de föreslagna reglerna skulle bereda stora praktiska tilliimp
ningssvårighetcr. 

Vahlen anger vissa exempel på vad som enligt hans mening visar lag
förslagets särart ur konsumenträttslig synvinkel. Härvid anmr Vahlen bl. a. 
följande. Enligt I § 3 st. i den föreslagna konsumentkreditlagen skall av
talsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner enligt 
lagen vara ogiltigt. A andra sidan bör villkor som leder till fördelaktigare 
resultat för konsumenten än en tilliimpning av lagens föreskrifter enligt 
motiven kunna åberopas. Hit kan enligt Vahlen onekligen höra avtalsbe
stiimmelser om liingre krcdillid iin 24 månader eller om riitt till anstånd 
med betalningen i vissa situationer. Sådana bestiimmelser blir därför enligt 
niimnda stadgancle civilriittsligt bindande. Vah!Cn framhåller att det måste 
anses föga önskvärt att tillskapa rättsregler som av båda avtalsparter kan 
anses vara till nackdel för dem. Man kan enligt Vahlen skapa en svart 
marknad som leder till förakt för rättskipningen och till en dålig och osäker 
rättstilliimpning. 
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Vidare anmärker Vahlen att förslaget till konsumentkreditlag uppställer 
ett invecklat system av skyddsregler för konsument vid kreditköp, vilka 
regler blir tillämpliga med full effekt när avbetalningsköp med återtagan
derUtt föreligger, i mindre utsträckning när återtaganderätt ej föreligger 
och i ringa utsträckning vid konsumentlån. Likväl vill kommitten avskaffa 
återtaganderätten och leda utvecklingen över från avbetalningsköp till kon
sumentlån, dvs. lån som inte ges av säljaren eller annan kreditgivare på 
grund av överenskommelse mellan denne och säljaren. Vahlen påpekar att 
detta innebär att kommitten, när den önskar avskaffa avbetalningsköpet, 
också vill avskaffa de sociala skyddsreglerna både i lagen om avbetalningsköp 
och i den föreslagna konsumentkreditlagen för att behålla endast det ut
sökningsrättsliga beneficiet, till nackdel både för konsumenterna och för 
näringslivet. 

Vahlcn berör vidare Jen av kommitten föreslagna skyldigheten för kre
ditgivare all i marknadsföringen Wmna information om bl. a. kreditkost
naden och framhåller att en sådan information marknadsmUssigt bör medföra 
~1tt avbetalningskredit inte blir dyrare ~in annan konsumtionskredit, om man 
bortser från att vissa tilliigg kan vara motiverade för finansierings- m;h han
teringskostnader, vilka dock enligt kommittens mening inte skall vara så 
stora och ur konsumentens synpunkt kan uppvägas av fördelen att kre
ditköpet är bekviimt. Enligt Yahlcns mening borde det då inte finnas någon 
~inledning all med alla medel bckiimpa avbetalningsköpet. 

A1RF delar kommittens allmänna bedömning att de olika former av kre
ditköp som förekommer i marknaden behöver ses över. En positiv grundsyn 
på reformarbetet är enligt '.\1RF motiverad från både näringsidkar- och kon
sumentskyddssynpunkt. 

MRF hyser dock betänkligheter mot lagförslagets omfattning och de
taljrikedom samt säger sig ha den erfarenheten att okunnigheten hos kon
sumenterna är ganska stor även beträffande redan gällande, väsentliga kon
sumentskyddsregler. 

Betr~iffande kommittens uttalanden att man i ett längre perspektiv bör 
kunna skilja varuförsäljningen från kreditgivningen och att den senare i 
högre grad bör överl:1tas till kreditinstituten anför MRF att proportionen 
och ansvarsfördelningen mellan de olika försäljnings- och kreditformerna 
siikerligen kan diskuteras. Enligt MRF bör det emellertid vara ett viktigt 
mål i konsumentpolitiken att bibehålla valfrihet och alternativa linansie
ringsvUgar. MRF framhåller att avbetalningskrediten v~il försvarar sin plats 
i kreditsystemet. Den ~ir snabb och praktisk samt ger utrymme for ett visst 
- men begr~insat - risktagande. Kostnaderna för avbetalningskrediter i de
taljistledet blir av naturliga skLil högre lin för !ån i banker och linansic
ringsinstitut. MRF påpekar att bilhandeln har gjort noggranna kostnads
<lllalyser som presenterats för kommitten och som finns redovisade i be
tänkandet. De undersökningar som kommitten har genomfört visar enligt 
MRF:s mening inga anm~irkningsvLirda kreditkostnader för bilbranschen 
jämfdrt med andra konsumentkreditområden. dock fdrekommer variationer 
i. kreditkostnadsnivån som kan behöva rLittas till. Kommittens uttalanden 
;ttt domstolarna genom ti!Himpning av den förmögenhetsrättsliga general
klausulen skall kunna motverka oskLiligt höga kreditkostnader iir enligt 
MRF:s mening en positiv komplettering av kommittens förslag rörande 
upplysningsskyldighet för kreditgivare. MRF framhåller vidare att avbe
talningssLiljaren måste redovisa merviirdeskatt på den totala kreditkostnaden, 
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vilket innebär en olycklig konkurrensskevhet i relation till bankerna. Från 
konsument- och näringsidkarhåll har länge krävts en ändring hiirutinnan. 
Vidare medför den intlationistiska utveckling som utmärker Sveriges -
liksom de tlesta övriga 111dustriliinders - ekonomi enligt MIU' oundvikligen 
höga kreditkostnader, eftersom räntan i princip skall täcka såväl rimlig ka
pitalavkastning som penningvärdeförsämringen under lånetiden. MRF anser 
att detta faktum bör observeras vid stiillningstaganden till såväl kostnadsnivå 
som kredittidens längd. 

Sammanfattningsvis uttalar MRF att det framlagda förslaget till konsu
mentkreditlag på många områden innebär en positiv nydaning av ett rätts
område som länge varit i stort behov av modernisering. Många av de fö
reslagna konsumentskyddsreglcrna välkomnas också av MRF som dock 
på några punkter framför erinringar, främst mot tanken att avskaffa åtcr
taganderlitten för bilar med ett kontantpris understigande två basbelopp. 

MRF hänvisar till näringslivets attitydundersökning samt till vissa andra 
undersökningar, som redovisas i MRF:s tidskrift "Motorbranschen" nr 
14:1975. 

Också S1•eriges bilindustri- och bi(rJrossis(/örening hänvisar till dessa un
dersökningar. I anslutning härtill framhåller föreningen att konsumentpo
litiska åtgärder bör baseras på verklig kännedom om konsumentens situation 
och attityder samt att det utredningsunderlag som krediköpkommitten re
dovisat inte ger något tillfredsställande sådant underlag. Detta gäller enligt 
föreningen främst den alldeles övervägande delen av avbetalningsköp som 
inte föranleder återtagning. Föreningen framhåller att ett fungerande system 
för konsumtionskrediter i första hand är ett konsumentintresse, vilket enligt 
föreningen klart framgår av de åberopade undersökningarna. Bland olika 
former av konsumentkrediter spelar enligt föreningen avbetalningshandeln 
en avgörande roll även om den inom bilsektorn minskat i relativ betydelse. 
Föreningen påpekar att det av niiringslivets attitydundersökning framgår 
att av de intervjuade som haft aktuell erfarenhet av avbetalningsköp 65 
procent haft enbart goda erfarenheter, medan endast åtta procent haft enbart 
dåliga. Enligt föreningen lir det också branschens erfarenhet att avoctal
ningsköpen nUstan alltid fullföljs utan allvarliga anmärkningar. Antalet åter
tagningar iir mycket litet och kreditförlusterna små. Föreningen anser alt 
det mot denna bakgrund inte finns någon anledning att göra det svårare 
för konsumenten att få avbetalningskredit som ett alternativ till andra former 
av konsumentkrediter. Det bör också ligga i konsumentens intresse att han 
för att l~ittare få kredit kan erbjuda lämplig sUkerhet. Föreningen anför att 
detta kanske speciellt gliller de konsumenter som köper begagnad bil och 
som man i andra konsumentpolitiska sammanhang värnar om, men vilkas 
kreditmöjligheter allvarligt begränsas om de inte kan erbjuda bilen som 
säkerhet. 

Föreningen framhåller vidare att konsumtionskrediterna är ett branschin
tresse för bilbranschen och då inte minst för biltillverkarna och leveran
törsföreiagen. Det är väsentligt att planeringen kan ske på längre sikt och 
att hela försäljnings-, garanti- och servicesystemet fungerar på ett rationellt 
sätt som ger god, stabil ekonomi för alla parter. 

Vid bedömningen av kommittens förslag, främst då det gäller återtag
anderätten, bör enligt föreningen inte bortses från risken för kostnadsför
höjande effekter på grund av ökade kostnader för besvärligare och mer 
ingående kreditbedömningar, inklusive värdering av alternativa säkerheter, 
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samt större kreditförluster för branschen. Enligt föreningens mening kan 
förslagen också medföra sysselsällningsproblem på grund av minskad bil
försäljning, orsakad av försämrade kreditmöjligheter för konsumenten. 

Föreningen biträder kommillens uppfattning att man vid bestämmandet 
av tidpunkten för ikraftträdandet bör beakta att myndigheternas förbere
dande arbete tar viss tid i anspråk. Enligt föreningens mening är det dock 
minst lika viktigt att berörda företag och deras organisationer får erforderlig 
tid för information. omformulering av avtalsvillkor och omorganisation av 
olika rutiner. Föreningens erfarenhet från bl. a. introduktionen av konsu
mentköplagen är att informationsbehovet knappast kan överskattas. 

M framhåller i sill yttrande att förbundets synpunkter främst baserar sig 
på de erfarenheter, som förbundet vunnit såsom landets största företrädare 
för bilkonsumenterna. M ställer sig positivt till den föreslagna konsument
kreditlagens bestiimmclser angående informationsplikt samt avräkning vid 
återtagning och förtidsbetaJning. 

M anser att bilkonsumenterna något förenklat kan indelas i två grupper, 
nämligen dels den som noga överväger ett avbetalningsköp, dels den som 
impulsköper utan närmare eftertanke. Det förefaller enligt M:s mening mind
re troligt att impulsköparna i någon nämnvärd omfattning skulle ha skyddats 
av nu gällande regler om minsta kontantinsats och längsta avbetalningstid 
inom bitbranschen. Enligt !'v1:s erfarenheter är den grupp som noga överväger 
sitt bilköp utan tvekan väsentligt större än den "obetänksamma" gruppen. 
M anser att det är motiverat att skydda konsumenten i olika sammanhang, 
men ett sådant skydd får enligt M:s uppfattning inte i alltför stor utsträckning 
baseras på att konsumenten helt saknar möjligheter att själv avgöra, huruvida 
han har ekonomiska förutsättningar att genomföra ett avbetalningsköp. M 
framhåller all man i sammanhanget rimligen måste beakta att ett inte ovä
sentligt antal avbetalningsköp, som planerats av den enskilde konsumenten, 
aldrig kommer till stånd på grund av att den kreditprövning, som säljaren 
ofta företager, utvisar att avbctalningsköpet skulle bli alltför hetungande 
för den presumtive köparen. 

De speciella regler, som sedan 1959 tillämpats vid köp av personbilar 
på avbetalning, har enligt M i stort sett fungerat tillfredsställande. Emellertid 
ställer sig M tveksamt till huruvida den föreslagna konsumentkreditlagen 
medför önskat konsumentskydd utan att samtidigt förvärra läget för den 
omdömesgilla majoriteten av konsumenter. M uppger att erfarenheterna 
från kontakter med bilköpare som gjort s. k. impulsköp har visat att det 
biista skyddet mot impulsköp, såviil på avbetalning som kontant, är en ut
vidgning av tilrnmpningsområdet för de prim:iper som ligger till grund för 
hemförsUljningslagen eller någon form av generell återllimningsrlitt. Om åter
lämningsriitt införs bör enligt M sUljarens kostnader på grund av ell åter
liimnande givetvis drabba den som utnyttjar denna rlitt och inte hela kon
sument kol lekt i vet. 

KAK anser i princip att en förbättring av konsumentskyddet på kredit
köpsområdet är önskvärd. KAK menar emellertid att en del av kommittens 
förslag kommer att motverka detta syfte genom regler som är så långtgående, 
t. ex. betrliffande återtagningsrätten, alt svårigheterna för kreditköp avsevärt 
ökas och konsumenternas valfrihet minskas. Enligt KAK:s uppfattning bör 
fastslås att konsumenterna i ett demokratiskt samhälle sjlilva skall ha rätt 
att fritt bestämma vilka varor och tjänster de vill köpa och hur de skall 
disponera sina ekonomiska resurser. Konsumenterna är. framhåller KAK, 
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de enda som har möjlighet att själva insiktsfullt bedöma de egna behoven 
och möjligheterna att själva tillgodose dem. KAK anser det anmiirkningsviirt 
att kommitten inte ens har försökt utröna konsumenternas önskemiil. KAK 
åberopar näringslivets attitydundersökning och påpekar att avbetalningsköp 
endast i undantagsfall föranleder allvarliga anmiirkningar. Mot denna bak
grund finns det enligt KAK:s mening inte någon anledning att göra det 
svårare för konsumenten att använda sig av avbetalningskredit som alter
nativ till andra kreditformer. KAK anser det särskilt böra framhållas att 
en stor grupp konsumenter, i synnerhet bland bilägare, accepterar avbe
talning som den naturliga kreditformen. Enligt KAK gäller detta framför 
allt de ekonomiskt svagare konsumenter som av ekonomiska skäl köper 
begagnad bil och för vilka det lir av siirskild vikt att kunna erbjuda bilen 
som sUkerhet. 

MHF framhåller att kreditmarknaden under de senaste decennierna har 
ökat i omfattning och att detta tyder på att ett stort antal konsumenter 
i denna ser ett acceptabelt siitt att finansiera sina inköp. Under perioder 
av kraftig inflation kan det enligt MHF t. o. m. i vissa fall anses ha varit 
ekonomiskt gynnsamt att anlita de kreditmöjligheter som erbjudits. Kom
mitten har, framhåller MHF, underlåtit att redovisa de positiva effekter 
som köpkreditema i vissa fall kan ha för hushållen medan de negativa 
sidorna däremot har belysts ganska ingående. Denna något ensidiga redo
visning kan enligt MHF till viss del bero på det bristande faktaunderlaget. 
MHF anser att resultatet av näringslivets attitydundersökning antyder att 
det skulle ha varit av stort värde som underlag !Or kommittens s@lnings
taganden, om kommitten undersökt konsumenternas inställning till köp
krediterna, anviindningen av dessa samt behovet av reformer. 

MHF anför vidare att det av betänkandet framgår att man syftar till ett 
avskaffande av nu förekommande avbetalningskrediter för att i framtiden 
helt överföra denna verksamhet på banker och andra kreditinriittningar som 
inte har direkta försiiljningsintressen. Detta är enligt MllF:s mening i och 
för sig en lovviird rnålsiittning eftersom den skulle kunna leda till liigre 
kreditkostnader för konsumenten. Enligt MHf har kommitten emellertid 
bortsett från att dagens situation med en "fri kreditmarknad" till stor del 
iir ett resultat av att banker och andra kreditinstitutioner till följd av bl. a. 
kreditrestriktioner fått begriinsade utlåningsmöjligheter. MHF befarar diirför 
att ett avskaffande av nuvarande konkurrens mellan olika kreditformer i 
betydande omfattning kan begriinsa konsumenternas möjlighet att fritt viilja 
tid och siitt for anskaffning av en vara. 

Svenska ho/.;/ör/äggare/öreni11ge11 framhåller att det inte minst mot bak
grund av de konsumentskyddande lagar som på senare år gjort Sverige 
känt som ett föregångsland lir naturligt att avbetalningshandeln och övriga 
former av konsumentkrediter får en modern reglering. 

Srenska båtindustriföreningen ansluter sig i allt väsentligt till kommit
teledamoten Björlings reservation. Enligt föreningen har kommitten un
derkänt konsumenternas förmåga att själva bedöma sin ekonomiska situa
tion och föreningen anser att kommittens striivandcn att skydda konsu
menterna har fått formen av ett ekonomiskt förmynderi som friimst drabbar 
de konsumenter som saknar möjlighet att anviinda alternativa finansierings-

s~itt. 
Föreningen anser att den föreslagna konsumentkreditlagen i stora stycken 
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är såväl konsumentovänlig som företagsficntlig och att den inte under några 
omständigheter kan ges den kategoriska utformning som kommitten fö
reslagit. Föreningen framhåller att många människor inte skulle kunna skaffa 
sig vLirdefulla kapitalvaror om inte möjligheten till rimliga avbetalningsköp 
fanns och att samhället bör underhitta i stället för att försvåra för mlin
niskorna att skaffa sig kapitalvaror. Enligt föreningen tyder nliringslivets 
attitydundersökning på att en stor majoritet av kreditköpare har enbart 
goda erfarenheter av kreditköp. Föreningen framhåller vidare att den bland 
sina medlemmar har ett nertal relativt sma företag som siiljer förhållandevis 
dyra kapitalvaror. Enligt föreningens mening har kommitten ensidigt inriktat 
sig på konsumentens/köparens situation m:h föreslagit förändringar som 
ställer i varje fall den mindre företagaren försvarslös mot en mindre nog
räknad köpare. 

Föreningen uppger att den i likhet med en rad andra remissinstanser 
avgav ett positivt remissvar över betänkandet "Utsökningsrätt XIII" (SOU 
1974:55). De där föreslagna möjligheterna till hypotekarisk pantsättning sågs 
enligt föreningen av både bransch och konsumenter som en positiv ut
veckling. Såvitt föreningen kunnat inhämta kommer dessa förslag inte att 
föreläggas riksmötet i form av en proposition inom "överskådlig framtid". 
Detta faktum i kombination med de ändringar i sjölagen som per den I 
januari 1976 minskat möjligheterna till inteckning av småbåtar och med 
de av kommitten framlagda förslagen gör enligt föreningen att den, hyser 
allvarlig oro för den framtida utvecklingen vad avser möjligheterna till vet
tiga och för branschen viil anpassade kreditformer. Det är föreningens upp
fattning att ett genomförande av kommittens förslag med säkerhet får all
varliga konsekvenser för de nesta företag inom båtbranschen liksom för 
konsumenterna. 

Direk(/örsä(ining.~(öretagensförening (DFJ lämnar i sitt remissyttrande bl. a. 
följande upplysningar rörande föreningens verksamhet. 

DF bildades 1968 och är en sammanslutning av företag, vilka organiserat 
sin marknadsföring i Sverige så att försäljningen huvudsakligen sker direkt 
från producent till konsument (direktförsäljning, hemförsäljning). DF om
fattar f. n. I OS medlemsföretag, varav 87 betecknas som associerade. Fö
retagen representerar ett antal olika varubranscher med distributionsformen 
som gemensam bas. De största medlemsföretagen har bedrivit en konti
nuerlig verksamhet med personlig försäljning direkt till konsument sedan 
början av 1910-talet och tillhör idag landets ledande industriföretag både 
riär det gäller svensk marknad och export. Som syssclsättningsfaktor utgör 
DF:s medlemsförctag ett icke oväsentligt inslag i svenskt näringsliv. Fö
retagens marknadsandelar kan enligt DF uppskattas till exempelvis för sy
maskiner cirka 80 procent, för dammsugare 40 procent, för övriga hus
hållsrnaskiner 15 a 20 procent, för brandskyddsmaterial 70 procent. Av böck
er avsätts cirka 40 procent via direkt personlig kontakt. Av medlemstöretagen 
bedriver över 90 procent kreditförsäljning i systematisk form. Majoriteten 
av dessa svarar för och/eller administrerar kreditgivning till konsument 
i egen och/eller huvudleverantörens regi. Enligt DF berör förslagen till lind
ringar i nuvarande kreditlagstiftning således i hög grad medlemsföretagens 
framtida marknadsställning och konkurrenssit_uation. 

Df ansluter sig till syftet med kommittens förslag att stärka konsumen
ternas ställning vid kreditköp samt framhåller att inte något av DF:s mcd
lemsföretag ens på kort sikt är betjänt av att obilliga villkor tillämpas eller 
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att mindre god affärssed får göra sig gällande. DF ifrågasätter emellertid 
om kommittens förslag i praktiken verkligen skulle få avsedd effekt och 
om det stora köparskikt som berörs skulle uppleva den föreslagna reformen 
som konsumentvänlig. Enligt DF:s mening bör konsumenterna själva be
stämma vad de vill köpa av varor och tjänster och hur de skall disponera 
sina ekonomiska resurser för olika lindamål. Betänkandets beskyddande ten
dens ter sig enligt DF något överdriven vid en tidpunkt då kontinuerlig 
konsumentupplysning via alla typer av massmedia tillhör vardagen och kon
sumenterna sedan början av 70-talet åtnjuter ett lagstiftningsskydd utan 
tidigare motstycke. 

Enligt DF synes kommitten utgå från att den kreditgivande näringsidkaren 
ofta är benägen att missbruka sin ställning och dra otillbörlig fördel av 
elen konsument som utnyttjar kreditköp. Sådant missbruk borde enligt DF:s 
mening enklast kunna motverkas genom det redan existerande förbudet 
mot oskäliga avtalsvillkor. 

DF menar att kreditgivning genom det säljande företaget för majoriteten 
av konsumenterna framstår som rationell. DF hänvisar hHrvid till niirings
livets attitydundersökning samt till en tidigare undersökning av liknande 
slag (se SOU 1966:42). DF finner det anmärkningsvärt att utredningen vill 
främja konkurrens på olika villkor: å ena sidan bankkredit utan krav på 
kontantinsats och utan merv1irdesskatt på kreditkostnaden, å den andra sidan 
säljarkredit med obligatorisk kontantinsats och merv1irdesskatt även på kre
ditkostnaden. 

Enligt DF torde kommitten inte ha avsett att genom krav på kontantinsats 
och maximering av kredittidens längd skapa ett konjunkturpolitiskt instru
ment. DF säger sig_ i detta sammanhang vilja understryka att flera av de 
i förslaget ingående best~immelscrna redan på kort sikt otvivelaktigt skulle 
komma att få negativa effekter på DF:s medlemsföretags ekonomi. Enligt 
DF är det sålunda uppenbart att den föreslagna lägsta kontantinsatsen om 
25 procent kommer att innebära ett säljmotstånd för de medlemsföretag 
som idag traditionellt arbetar med en handpenning som ligger mellan 5 
och l 0 prm:ent samt att den föreslagna maximeringen av kredittiden kommer 
att verka i samma riktning. DF anser att dessa båda åtgärder tillsammans 
med slopande av återtaganderätten och den därav följande restriktiviteten 
i kreditgivningen kan förmouas leda till avsevärt minskade avsättnings
möjligheter. Detta kommer enligt DF att medföra kortare serier i produk
tionen, sysselsiittningsproblem i såväl tillverknings- som distributionsleuet, 
försämrad lönsamhet i företagen och prishöjningar för konsumenten. DF 
framhåller att för flera av DF:s tillverkanue medlemsföretag en stark hem
mamarknad utgör den primära förutsättningen för en effektiv exportverk
samhet. En försvagad s@lning på hemmamarknaden innebär fördelar för 
uthindsk konkurrens och försämrar med dubbel effekt det svenska företagets 
internationella konkurrenskraft. Åtgärder som medvetet 1iventyrar med
lemsförctagens ekonomi kan enligt DF komma att få allvarliga konsekvenser 
för svsselsättningen på många orter i lanuet. 

DF vänder sig även mot kommittens uttalanden i bet[inkanclet att den 
föreslagna kontantinsatsen sannolikt leder till en minskning av hemför
säljningen samt att det ur samhällsekonomisk synvinkel inte torde vara 
något att invända mot att denna "jämförelsevis kostsamma och ibland på
trängande forsäljningsform" får träda tillbaka. Enligt DF:s mening har hem
försäljningen inom många branscher en avgörande inverkan på konsument-
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prisnivån. Bokproduktionen inom landet skulle enligt DF få åsättas ett mång
dubblat pris om spridning via direkt personlig försäljning skulle hämmas 
eller hindras. Detsamma gäller för flera andra varubranscher där de stora 
seriernas ekonomi, möjliggjord genom direktförsäljning, enligt DF ger en 
lägre konsumentprisnivå än som eljest vore möjligt. 

Svenska postorderforeningen ansluter sig till kommitteledamotcn Björlings 
reservation samt hänvisar till näringslivets attitydundersökning. 

Föreningen uppger att den består av 13 medlemsföretag samt att tre av 
dessa erbjuder kunderna kontokredit. Dessa tre företags sammanlagda kon
toförsäljning under år 1975 beräknas enligt föreningen till totalt 215 miljoner 
kronor. De tre företagen har sammanlagt beviljat 320 000 konton. Den sam
manlagda utestående kreditvolymen är 160 miljoner kronor. De genom
snittliga köpen uppgår till 300 kronor per köptillfålle och det genomsnittliga 
saldot per konto uppgår till 695 kronor. 

Föreningen påpekar att enbart Köpkort AR och föreningen sammanlagt 
har ca 500 000 kontohavare medan kommitten i sitt betlinkande anger det 
totala antalet kontohavare till mellan 200 000 och 250 000. De utestående 
kontokrediterna hos Köpkort AB och föreningen uppgår till sammanlagt 
ca 350 miljoner kronor medan kommitten beräknat volymen till totalt 
200-250 miljoner kronor. Såvitt föreningen kan förstå har kommitten över 
huvud taget inte tagit hänsyn till den kontokredithandel som sker genom 
postorderföretagen. Erfarenheterna av denna handel visar enligt föreningen 
att kunderna på intet sätt saknar förmåga att själva avgöra sina möjligheter 
att sköta betalningarna. De s. k. problemkunderna representerar endast ca 
en procent. Enligt föreningen är postorderhandelns service speciellt viktig 
för landets gle.sbygdsområdcn dlir postorderföretagen inte bara fungerar som 
varudistributörer utan också som bekväma och viktiga kreditgivare. Om 
kommittens förslag till konsumentkreditlag genomförs oföriindrat kommer 
postorderföretagen enligt föreningens uppfattning att påverkas kraftigt i ne
gativ riktning med minskad sysselsättning inom branschen som följd. 

Svenska a1111011siircrs /iire11i11g och S1•enska rcklamhl'råtiirhund<'t a nsl utcr 
sig till kommittens strävanden att skapa enhetliga regler för kredithandeln 
och stiirka konsumenternas stiillning i samband med kreditköp. Ett för
enhetligande av reglerna ger konsumenten hättre översikt av marknaden 
<;amtidigt som sjiilva beslutsfattandet underfötas. Sålunda bör enligt för
eningen och förbundet de föreslagna reglerna om upplysningsplikt vid mark
nadsförif!g ge köparen ett väsentligt bättre underlag för bedömning av 
olika krediterbjudanden samt möjliggöra det för köparen förmånligaste be
slutet. Föreningen och förbundet anser dock att kommitten i sin ambition 
att utöka skyddet för konsumenten har kommit att föreslå alltför restriktiva 
regler, framför allt i fråga om kontantinsatsens storlek, kredittidens liingd 
och återtaganderiitten, på vilka punkter föreningen och förhundct ansluter 
sig till kommittelcdamoten Björlings reservation. De föreslagna åtgärderna 
kommer enligt föreningen och förbundet sannolikt att verka ätcrhållamle 
på kreditutbudet och diirmed göra det svårare för dem som har störst behov 
av kredit att erhålla sådan. Vidare framhåller de att den föreslagna kon
sumentkreditlagen i hög grad kommer att påverka rutinerna inom detalj
handeln och att man där kan förutse besvärligheter med avseende på tolkning 
och tillämpning. 

Köpknrt AB uppger att dess verksamhet består i <ltt administrera och fi
nansiera kontoköp varvid bolaget niira samarbetar med affars- och spar-
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bankerna. Bolaget är det enda rikstiickande kreditkortsforetaget och svarar 
för mer iin hälften av kreditkortsmarknaden. Retr~iffande verksamhetens 
aktuella omfattning (oktober 1975) uppger bolaget att det har 180000 kon
tohavare, att kontokrediter har beviljats till ett belopp av 417 miljoner kronor, 
att kontokrediter har disponerats till ett belopp av 191 miljoner kronor, 
att försiiljningen år 1975 beräknas uppgå till 300 miljoner kronor samt att 
7 400 detaljister är anslutna. 

Bolaget uppger vidare att kontoköpens andel av de totala kreditköpen 
på den svenska marknaden iinnu är förhållandevis ringa men på senare 
år har befunnit sig i kraftig tillviixt. Detta torde bero på att konsumenterna 
i ökad omfattning, såsom kommitten framhållit, kommit att uppfatta kon
toköp som ett modernt och fördelaktigt alternativ till andra köp- och be
talningsformer. Kontokrediter, såsom Köpkort, uppfyller enligt bolagets me
ning redan i hög grad de krav som kommitten ansett väsentliga att beakta. 
De bygger sålunda på ett fortlöpande kundförhållande mellan konsument 
och kreditkortsf'öretag, de ger i likhet med bankkredit konsumenten stor 
frihet vid val av inköpsstiille och de är inte förenade med återtaganderätt 
betrMfande inköpta varor. 

Bolaget ansluter sig till kommitteledamoten Björlings reservation. Bolaget 
anser sålunda att kommittens rl.irslag iir alltför långtgående i förhållande till 
syftet att åstadkomma ett bättre konsumentskydd. Ifråga om kontantinsats, 
kredittidens längd, återtaganderiitt, trepartsförhållande m. m. anser bolaget 
att den föreslagna regleringen är överdrivet detaljerad och enligt bolagets 
mening torde den få till följd att många konsumenter, som inte har tillgång 
till kontanta medel eller som inte kan prestera säkerhet för kredit, över 
huvud taget inte får möjlighet att genomföra köp av kapitalvaror och dyrare 
tjänster i den omfattning de själva bedömer önskvärt och realistiskt ur pri
vatekonomisk synvinkel. Om lagstiftningen på så sätt försvårar eller om
intetgör tillgången till elen organiserade konsumentkreditmarknaden finns 
det enligt bolaget påtaglig risk för att kreditsvaga konsumenter vänder sig 
till en dyrare och vanskligare "grå" kreditmarknad, vilket uppenbart skulle 
motverka utredningens syfte. 

Bolaget uppger att mångåriga erfarenheter hos bolaget och övriga svenska 
finansieringsföretag tyder på att konsumenterna har förmåga att själva avgöra 
vilka ekonomiska åtaganden de kan gå iland med. Konsumenten i gemen skö
ter enligt bolaget avvecklingen av sina kreditköp utan anmärkning och finan
sieringsföretagen iakttar en betydande flexibilitet när det gäller beviljande av 
betalningsanstånd i ömmande fall. Det finns inga fakta som talar för att mor
gondagens mer välutbildade och medvetne konsument skulle ha sämre förmå
ga att rätt bedöma sina konsumtionsbehov och sin betalningsförmåga. Inte hel
ler finns något som tyder på att finansieringsföretagen av egen drift skulle vara 
på väg mot en hårdare behandling av de ekonomiska mellanhavandena med 
sina kunder. I sammanhanget hänvisar bolaget till näringslivets attitydunder
sökning, vilken enligt bolaget visar att behovet hos konsumenten av en långt
gående reglering av villkoren för konsumentkrediter inte är så stort som kom
mitten synes ha antagit. 

H11smoders/örb11ndet Hem och Samhälle avstyrker att kommittens förslag 
lägges till grund för lagstiftning. Förbundet gillar i och för sig syftet att stärka 
konsumentens stiillning vid kreditköp men ifrågasiitter om lagförslaget verk
ligen skulle få gynnsam effekt för konsumenten. Enligt förbundets mening 
kan det befaras att verkan blir den motsatta, särskilt för resurssvaga kon-
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sumenter. Kommittens uppfattning att konsumenten i en köpsituation inte 
är i stånd att själv bedöma sina behov och möjligheter att fullfölja gjorda 
åtaganden finner förbundet närmast stötande, och förbundet ansluter sig 
på denna punkt till kommitteledamoten Frrenkels reservation. Enligt för
bundet bör det vara ett oavvisligt krav att konsumentens valfrihet i köp
situationen hibehålles. Näringslivets attitydundersökning visar enligt för
bundet att Ocrtalet konsumenter har enbart goda erfarenheter av nuvarande 
förhållanden på konsumentkreditmarknadcn. 

Husqvama A Bframhålleratt bolaget med sitt engagemang inom kreditköps
sektorn självfallet är införstått med utredningens grundläggande strävan alt å
stadkomma en modern reglering av kreditköpen. Bolaget kan emellertid inte på 
alla punkter ansluta sig till kommittens överväganden och förslag, vilka enligt 
bolaget rubbar hävdvunna värderingar av de avtalsslutande parternas elemen
tära rälligheter och skyldigheter. Bolaget redovisar i remissyttrandet sin erfa
renhet av kreditköpsfrågoroch gördärjämteett försök till utvärdering av den av 
kommitten föreslagna lagstiftningens tänkbara effekter. Bolaget anför därvid 
bl. a. följande: 

Husqvarnaärettavdesvenska företag som byggt ut sin försäljningsorganisa
tion för att söka å~tadkomma en effektiv bearbetning av marknaden. Detta gäl
ler samtliga produktområden inom vilka bolaget verkar, men förhållandet är 
inom ramen för kommittens uppdrag mest uttalat beträffande symaskins
sektorn. Av Oera orsaker - inte minst frånvaron av en svensk symaskins
fackhandel - har bolaget valt hcmfdrsäljningssystemet, diir kreditköpsmöj
ligheten spelar en mycket betydelsefull roll. Totalomsättningen i Sverige är 
ca 80 miljoner kronor. Inte mindre iin 50 procent av företagets förs~iljning 
sker på avbetalning. Fram till 1974 var avhetalningsandelen över 60 procent 
av totalförsiiljningen. Under trycket av kapitalhrist samt vetskapen om att 
kreditköpkommittcn hade planer på att höja handpenningens storlek samt 
minska kredittidens längd, höjdes år 1974 kontant insatsen från tidigare ca 
7 prOl:ent till ca 12 procent. samt minskades kredittidens Wngd frän 36 
månader till 29 månader. Dessa åtgUrder har haft till följd att antalet av
betalningsförsiiljningar har sjunkit från 60 procent år 1973 till 46 procent 
vid mitten av 1975. Detta har medfort en minskning av LOtalforsii!jningen 
med 10-15 procent i volym, vilket allvarligt påverkat Jet svenska förs;ilj
ningsholagets lönsamhet. Bolaget har under mer Un 65 år samlat erfarenheter 
från sin verksamhet och successivt kunnat stiirka sin stiillning. Man kan 
därfrir på empiriska grunder hiivda, att avbetalningshandeln fungerat utan 
större oliigenhet för kunderna och att den i bolagets fall utgör ett finan
sieringsalternativ utan vilket ett stort köparskikt inte skulle ha kunnat för
v;irva en så produktiv nyttighet som symaskinen innebiir för de allra Oesta 
hushåll. Symaskinen utgör ett gott exempel på arhets- och tidshesparande 
hj;ilpmedel i hemmet. Genom kombinationen av uppsökande hemförslilj
ning och ett okomplicerat kreditgivningssystem kan den forviirvas också 
av de m~inniskor for vilka den innehiir en v~isentlig privatekonomisk be
sparingsmöjlighet. Utöver den produktiva nytta som en symaskin får genom 
flitigt anvlindande har den iiven en påfallande läng ekonomisk livsliingcl. 
När ett byte sker har den gamla maskinen ett högt andrahandsvUrde, vilket 
konsumenten tillgodogör sig genom inbytesförfarandet. En nyligen genom
förd undersökning visar t. ex. vilka genomsnittliga inbytesvHrden som till
godorliknas kunden: 
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---------------· -·· 

Tillv<.:rkn. ir Modell 

-------------. 

1961 
1965 
1970 
1974 

2000 
2000 
6020 
6440 

Pris (cxkl. mo111~) 

1.250:-
1.395:
I .4S5:-
l.743:- -1.951:-

240 

1975 
lnbyresvärdc 

800:-
850: 

1.000:-
1.600:-

Rcninkamlel innehM\er ett flertal exempel på vac\ m~m anser vara oskäli~a 
krcditkostnadt!r vid t. t!X. avbetalningsköp. Det tordt! i ot:h l'iir sig inte finnas 
anledning att ifrågasätta dessa hedömningar. Det bör enligt bolagets mening 
emellertid också understrykas, att exempel finns på företag, vars politik härvid
lag är påtagligt konsumentvänlig. Sålunda framgår i hetänkandet (sid. 60) att 
den effektiva räntan vid symaskinsköp från Husqvarna utgiir 13.8 prot:ent. så
vida den lägsta kontant insatsen erlagts och den maximala kredittiden utnytt
jas. Detta kan i såväl absoluta som relativa termer bt!traktas som en för konsu
menten ytterst skälig kostnad, även jämfört med t. ex. ett låneköp. Som fram
hållits har bolaget sedan 1973 höjt kontantinsatsen och minskat kredittidens 
längd. Detta har haft till följd att dt!n "effektiva räntan" ,som i slutet på 1973 var 
13.8 procent nu är 18,2 procent under samma förutsättningar. Den högre kont
ant insatsen respektive den kortareamorteringstiden har alltså i detta hänseen
de försämrat konsumentens ställning. Om man beaktar det faktum att syma
skinen är en produktiv investering redan under amorteringstiden, framstår 
fortfarande den aktuella räntekostnaden som förmånlig även jämfört med al
ternativet att avstå från köpet till dess hela inköpspriset kan erläggas kontant. 
Bolagets avbetalningsförsäljning av symaskinerskermed äganderättsförbehåll 
inom ramen för gällande lagstiftning. Detta medför en för båda parter enkel av
talsform. dlir t. ex. kreditvärdighetsprövningen och kreditupplysningsruti
nerna kan redut:eras till ett minimum. I praktiken har det också visat sig 
att man tack vare detta kan bedriva en myt:ket liberalare kreditpolitik iin 
om denna säkerhetsriitt saknades. Av detta följer att många av de minst 
köpstarka konsumenterna - vars behov av en symaskin samtidigt ofta iir 
störst - endast härigenom varit i stand att förviirva produkten. Naturligtvis 
fdrekommer rall av havererade köp. varvid varan i sista hand måste återtas. 
Andelen sådana fall är dock på intet sätt anmärkningsviird. Det okom
plit:erade handrät:kningsförfarande som nuvarande hestiilnmelscr mt!dger 
är dessutom smidigt ot:h inte minst ur konsumentens synpunkt praktiskt. 
eftersom det inte medför varaktig registrering eller annan prickning. Ur 
ekonomisk synpunkt innebiir en återtagning av varan ingen som helst fdrlust 
för köparen. Dels har tillgången till en symaskin varit en produktiv faktor 
i hushållet och dels förekommer it:ke siillan fall diir kunden i samband 
med återtagandet erhåller ett kontantbelopp som restitution. nlimligen då 
varan bedöms ha ett högre viirde lin det aktuella restbeloppet. Detta sam
manhänger med symaskinens tidigare beskrivna viirdebestiindighet. Även 
om det alltså forekommer att maskiner måste återtas. iir det långt vanligare 
att bolaget träffar nya betalningsplaner med konsumenten: denne har nästan 
undantagslöst fortsatt behov av maskinen och önskar helst behålla den. 
Varken myndigheter eller kunder har under den länga period som bolaget 
bedrivit avbetalningsförsäljning haft anledning att rikta kritik mot bolagets 
kreditpolitik eller dess siitt att i förekommande fall göra siikcrhetsrätten 
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gällande. - Det dominerande köparskiktet utgörs av barnfamiljer med svag 
likvid ställning. För dessa är en låg handpenning och lång kredittid av ut
slagsgivande betydelse. Inte sällan saknar dessa familjer en etablerad bank
förbindelse och lieras möjligheter till målsparande är av många skäl tämligen 
begränsade. En så skärpt reglering av konsumentkrediterna som utredningen 
föreslår, skulle otvivelaktigt minska inköpsmöjligheterna för de människor 
det här gäller. Dessa omsHindigheter tillsammantagna stmler enligt bolagets 
mening symaskinen i en siirst1illning, vilken iiven erkänts av statsmakterna. 
Vid genomförandet av vissa konjunkturpolitiskt betingade kreditköpsregle
ringar under 1950-talet undantog sålunda den dåvarande regeringen syma
skinen från beslutade skiirpningar av villkoren. - För det enskilda företaget 
är det omöjligt att bortse från de företagsekonomiska och sysselsättnings
miissiga konsekvenserna av de presenterade förslagen. För bolagets del berörs 
i Sverige ca 2 000 människor enbart inom produktion och marknadsföring 
av symaskiner. En begränsning av kredittiden enligt kommittens förslag 
kommer otvivelaktigt att försvåra avsättningen. Ännu större negativ effekt 
kan antas uppstå genom den stipulerade minsta kon tant insatsen om 25 pro
cent vilken bör ställas i relation till vad som nu tillämpas av företaget. 
Det rör sig dock om mer än en fördubbling av handpenningen. Mer iin 
hälften av kreditköparna liimnar idag den minsta föreskrivna kontantin
satsen. Om man antar att denna grupp helt skulle bortfalla på grund av 
att man inte kan betala elen högre kontantinsatsen, innebär detta en 25 %-ig 
nedgång i företagets svenska försäljning. För bolaget kan en sådan minskning 
göra det omöjligt att bibehålla nuvarande organisation på grund av att de 
fasta kostnaderna per enhet ökar i motsvarande grad, genomsnittsförsälj
ningen per representant sjunker med omedelbara krav på högre provisioner 
vid kollektivavtalsförhandlingarna och enär konkurrensläget inte medger 
kompensation i form av prishöjningar. I slutfasen av detta tänkta läge uppstår 
en kapitalförstöring av stora mått, varvid dessutom inom fält- och repre
sentantkåren om i:a 500 personer betydande sysselsättningsproblem kan be
faras. Cr bolagets synpunkt följer vidare, att avsättningsproblemen över 
huvud skulle bli ytterst svårbemästrade, alldenstund det i Sverige inte exi
sterar någon fackhandel som kunde utgöra ett tillniirmclsevis acceptabelt 
substitut. Att bygga upp ett sådant återförsäljarnät skulle medföra inves
teringar av en omfattning som bolaget troligen inte vore i stånd att med 
framgång genomföra. Mot dessa resonemang kan visserligen hiivdas, att 
företagets symaskinsproduktion till tre fjärdedelar exporteras och att Sverige 
därför får antas spela en marginell roll. Situationen är emellertid elen, att 
en stark hemmamarknad är elen absoluta förutsiiltningen för en effektiv 
internationell bearbetning, inte minst i denna svåra bransch. Det starka 
ömsesidiga beroendet sammanhänger med t. ex. följande omstiindigheter. 
Bolaget har funnit sin speciella "nisch" i form av högt utvecklade ma
skintyper. Nuvarande organisation har i sitt arbetssätt en inbyggd feed-back 
funktion, som snabbt registrerar marknadens reaktioner, varigenom man 
kan bibehålla sitt tekniska och kommersiella försprång i relation till kon
kurrenterna. En försvagad hemmamarknad innebär motsvarande fördelar 
för de utländsk<! fabrikaten då importen från länder med lägre kostnadsnivå 
kommer att oavsiktligt gynnas. Detta försämrar i dubbel omfattning bolagets 
konkurrenskraft på världsmarknaden. Det kan alltså med fog hävdas, att 
en reglering av konsumentkrediterna för det klassiska avbctalningsobjekt 
som symaskinen utgör skulle kunna medföra en väsentlig nedgång i elen 

16 Riksdagen 197{,!77. I sam/. Nr 1:!3 
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totala avsättningen på hemmamarknaden, företagsekonomiska effekter av 
betydande omfattning, vilka eventuellt leder till en nedbrytning av bolagets 
svenska försäljningsorganisation, en därav följande försvagning av den in
ternationella konkurrensförmågan samt i sista hand allvarliga sysselsiitt
ningsproblem bland de ca 2 000 anställda inom produktion och marknads
föring. Sammantagna kan dessa tänkbara effekter för den svenska syma
skinsindustrin bli så kiinnbara att man måste ifrågasätta om verksamheten 
på sikt kan framgångsrikt bedrivas. 

Husqvarna AB hiinvisar i sitt remissyttrande till en skrivelse till bolaget 
från dess norska dotterföretag. I skrivelsen. som är dagtecknad den 5 sep
tember 1975, anges bl. a. att i Norge infördes krav på 35 procents kon
tantinsats från den 16 maj 1974, att symaskinsbranschens omsättning under 
"perioden" sjunkit med 15 procent samt att detta innebär att avbetalnings
handeln nedgått med 30 procent. 

AB IKEA Konto ansluter sig till kommitteledamöterna Björlings och Frren
kels reservationer samt till de särskilda yttranden som avgetts av två av 
kommittens experter. Bolaget uppger sig ha den erfarenheten att konsu
menterna på egen hand rätt kan bedöma sina behov och sina möjligheter 
att fullgöra gjorda åtaganden. Enligt bolagets mening bör strävan vara att 
informera konsumenten om hans valmöjligheter och inte att genom lag
stiftning begränsa hans handlande. 

AB Electrolux anser att kommittens förslag kan komma att kraftigt påverka 
bolagets sysselsättning, exportmöjligheter och lönsamhet. Bolaget framhåller 
att den totala kreditförsäljningen i Sverige år 1973 utgjorde ca 5 miljarder kro
nor, att bilar, TV, möbler, båtar och hushållsapparater var de fem viktigaste 
grupperna med e~ andel av ca 30 procent eller 1.5 miljarder kronor samt att av 
sistnämnda belopp bolaget omsätter ca I 00 miljoner kronor genom hemförsälj
ning av dammsugare. Härvid sysselsätts ca 700 säljare. Denna starka hemma
marknad med direkt kontakt med konsumenterna har enligt bolaget gett en 
unik möjlighet att utveckla konkurrenskraftiga dammsugare. 

Bolaget uppger att dess dammsugare både i Sverige och i utlandet siiljs 
genom hemförsiiljning varvid avbetalningsköpet enligt bolaget iir en van
lig företeelse som av konsumenten upplevts som ett bra och hekviimt al
ternativ. Hos de svenska kunderna varierar kontantinsatscn mellan 5 och 
7 procent. Enligt bolagets uppfattning skulle en minskning i försäljningen 
inträda redan vid en nedre kontantinsatsgräns på 10 procent, och om gränsen 
höjs till av kommitten föreslagna 25 procent iir enligt bolaget mer iin halva 
kreditförsäljningen i farozonen. Bolaget påstår att konsekvenserna skulle 
bli ett omsiittningsbortfall på ca 20 miljoner kronor, en minskning i sys
selsättningen med omkring 140 personer på säljsidan och med 50 personer 
inom fabrikationen och indirekt med ytterligare personer på arbetar- och 
tjänstemannasidan inom och utom koncernen. Denna minskning skulle en
ligt bolagets mening dessutom få följder för sysselsiittning och kostnadsnivä 
i bolagets försäljning i Skandinavien och i övriga viirlclen samt hos bolagets 
unclerleverantörer. Härigenom skulle bolaget också få en annan kostnadsbilcl 
i sin dammsugarfabrik i Västervik, vilket skulle påverka bolagets export. 

Försiiljningen av bolagets konsumentkapitalvaror i Sverige är enligt bo
laget av storleksordningen 400 miljoner kronor. En undersökning år 1972 
gav enligt bolaget vid handen. att omkring 11 procent såldes på avbetalning 
i Sverige med en liigsta kontantinsats av ca 15 procent och med en av
betalningstid av upp till 30 månader och vanligast mellan 18 och 24 månader. 
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I anslutning härtill framhåller bolaget att en avbetalningshandel med 11 
procent av omsättningen i fackhandeln inte återspeglar det fulla kredit
behovet för inköp av kapitalvaror eftersom konsumenten har alternativa 
möjligheter att finansiera sitt köp, t. ex. med banklån. 

Bolaget anser att ytterligare en utredning bör tillsättas för att undersöka de 
makroekonomiska effekterna av kommittens förslag. 

Sveriges musikhandlares rik~förbund anser att kommittens lagförslag inte tar 
hänsyn till de speciella förhållandena i olika berörda branscher, i synnerhet 
inom handeln med musikinstrument. Enligt förbundet beräknas preliminärt 
J 975 års omsättning inom denna bransch uppgå till 164 miljoner kronor. 

Förbundet redovisar en undersökning som dåvarande Sveriges Pianoför
bund företog under tiden 1/12 1966-2812 1967 betriiffande köp av pianon. 
Undersökningen omfattade 16 firmor och 904 försiiljningar. Enligt förbundet 
visade undersökningen bl. a. att avbetalningsförsäljningen uppgick till ca 
50 procent. Kredittiden varierade från sex månader till fem år och var någon 
gång ännu längre. I något mer än 50 procent av fallen uppgick kredittiden 
till fyra år. 

Förbundet uppger vidare att de instrument som i dag köps oftast ligger i pris
klassen 5 000-7 000 kronor. Vid avbetalningsköp av pianon ligger den genom
snittliga kontant insatsen på 200-300 kronor medan "motsvarande" belopp vid 
hyresförfantnde I igger på I 00-150 kronor. 

Förbundet anser att de hushåll som har barn i skolåldern kommer att drabbas 
hårdast av kommittens förslag till begriinsningar av kredithandeln. Förbundet 
framhåller att samhället sedan slutet av 60-talet harlämnatökat stöd till musik
undervisningen i skolorna, vilket resulterat i ett ökat intresse får musik 
från elevernas sida. Denna ökade satsning från samhällets sida har enligt 
förbundets mening inte följts av motsvarande större möjligheter för berörda 
hushåll att leva upp till skolans högre undervisningsstandard i musik. För 
att överbrygga denna situation har musikhandcln försökt att tillämpa så 
gynnsamma villkor som möjligt får dessa konsumenter. Branschen har här
vid kunnat gå med på konsumenternas önskemål om bättre kreditmöjligheter 
på grund av att nuvarande regler medger det och diirför att pianon har 
en förhållandevis lång livslängd, 50--70 år. Enligt förbundet visar erfaren
heterna inom branschen att en låg handpenning och en lång avbetalnings
period är den enda möjligheten för föräldrar att skaffa ett dyrbart instrument 
under barnens uppviixt- och skoltid. Hyresförfarandet gör det möjligt får 
föräldrar med barn i skolåldern att inte binda stort kapital i en vara som 
barnen efter några år kanske tappar intresset för. Även ungdomar som spelar 
i fritidsorkestrar har enligt förbundet ökat sin efterfrågan. Ofta är det här 
fråga om ungdomar som ännu inte har kommit ut i förvärvslivet och som 
därför ofta får hjälp av sina fc.iriildrar, vilka i sin tur utnyttjar de kredit
möjligheter som den nuvarande avbetalningsköplagen medger. Enligt för
bundet skulle den föreslagna lagstiftningens effekt inom denna grupp san
nolikt bli att de ungdomar, vars föräldrar inte har god ekonomi, kommer 
att hamna i en siimre situation än sina kamrater. Förbundet framhåller 
också att musikstuderande och andra enskilda konsumenter kommer att 
drabbas om kommittens förslag genomförs, i all synnerhet de musikstu
derande som har begränsade inkomster. 

Förbundet håller för sannolikt att ett genomfc.irande av kommittens lag
förslag sannolikt kommer att medverka till ökad import av billigare och 
siimre musikinstrument. Detta kommer att medföra negativa konsekvenser 
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inte bara för konsumenterna utan iiven för de få svenska pianotillverkarna, 
för vilka resultatet anses kunna bli driftsinskränkningar. 

Elinderska Canto Företagen ansluter sig till kommitteledamoten Björlings 
reservation. Rörande sin verksamhet uppger Conto Företagen följande. Före
taget driver dels egen kontoverksamhet med refinansiering i Stockholms spar
bank och dels !ego-verksamhet, som innebär att företaget sköter det admini
strativa arbetet i samband med kontoförsäljning förledande svenska detaljhan
delsföretag i enlighet med speciella samarbetsavtal, bl. a. inom möbelbran
schen, radio- och TV-branschen samt konfektionsbranschen. Köpkort och 
Canto Företagen är landets två ledande service- och finansieringsföretag på 
kontokortssektorn. Totalt är antalet konton i Canto Företagens verksamhet ca 
60 OOOmedenbeviljad kredit på över 180 miljonerkronor, varav den utnyttjade 
krediten f. n. är ca 70 miljoner kronor. 

Conto Företagen anser att en kreditköpsbegränsande lagstiftning i första 
hand kommer att drabba de ekonomiskt svaga i samhället. Innan man å
stadkommer denna skada bör man enligt Canto Företagen söka utreda vilka 
faktorer som ligger bakom fall av betalningssvårigheter vid kreditköp. Canto 
Företagen uppger att de interna analyser som företaget gjort otvetydigt visar ,att 
betalningssvårigheter sammanhänger med inträffade yttre händelser av typen 
skilsmässa, förlust av nära anhörig och arbetslöshet. För dylika fall kan den av 
kommitten föreslagna lagen enligt Canto Företagens mening knappast få nå
gon hjälpande effekt, snarare tvärtom. 

Också S\'enska/öretagares rikstbrhund ansluter sig till kommillCledamoten 
Rjörlings reservation. Förbundet anför bl. a. att avbetalningshandeln utgör 
en betydelsefull faktor både i den enskildes och i samhällets ekonomi och 
framhåller att det är svenska produkter som klart dominerar kreditköps
marknaden. Förbundet uppger att avbetalningsköpet tidigare var en inköps
form främst för konsumenter med små inkomster men numera anlitas även 
av konsumentgrupper med höga inkomster. En av de friimsta orsakerna 
till denna förändring torde enligt förbundet vara den fortlöpande inflationen 
i kombination med möjligheten att göra avdrag vid taxeringen för ränteut
gifterna. 

Förbundet anser att förändringar i formerna för kreditköp i mycket hög 
grad skulle påverka både elen enskilde och näringslivet. Åtgärder som innebiir 
risker för en avmattning av kreditköpen torde sålunda enligt förbundet direkt 
påverka sysselsättningen i näringslivet. Vidare anser förbundet att kom
mittens förslag rörande främst kontant insats samt begränsning av kredittiden 
och säljarens återtaganderätt kan befaras stjälp:.i de svaga konsumenterna 
genom att nära nog ställa dem utan möjlighet all anskaffa dyrbarare kon
sumtionsvaror. Enligt förbundets uppfattning har det inte kunnat konsta
teras några så allvarliga missförhållanden med den nuvarande ordningen 
all de kan motivera en begriinsning av möjligheterna till kreditköp. För
bundet anser att en förhiittrad skolundervisning i konsumentkunskap skulle 
vara betydligt effektivare ~in en mångfald av ingrepp och kontrollåtglirder. 

Några remissinstanser berör särskilt de begrepp och begreppsd~/initioner som 
kommer till användning i den föreslagna konsumentkreditlagen (jfr 2 ~ försla
get till konsument kreditlag). 

En ledamot ar hem(årsä/jningsknmmitten (prqfessnrn Ulf Bemir:) framhåller 
i särskilt yttrande att ett .uttryck får förslagets höga ambitionsnivå är den 
vidsträckta bestämning som givits ett av förslagets nyckelbegrepp, kreditköp. 
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Med förslagets definition blir alla konsumentköp där konsumenten får varan 
i sin hand utan att dessförinnan ha erlagt full betalning att se som kreditköp. 
Bernitz påpekar att under denna definition faller mängder av fall, som i 
det praktiska livet inte uppfattas såsom krcditgivningssituationer, exem
pelvis vanlig budskickning där betalning förutsätts ske i efterhand inom 
några dagar eller skickning av vara per post mot betalning enligt medsänd 
räkning eller postgiroblankett. Lagförslagets vidsträckta kreditköpsbegrepp 
ter sig enligt Bernitz konstruerat. Bernitz anser att det med hänsyn härtill 
och till att lagförslaget väsentligen endast omfattar kreditgivning med längre 
kredittid lin en månad kan ifrågasHttas om behov föreligger av ett kre
ditköpsbegrepp med den föreslagna omfattningen. Mer naturligt synes 
enligt Bernitz' mening vara att som kreditköp endast betrakta köp förenade 
med överenskommelse om kreditgivning av viss, närmare angiven, minsta 
längd och omfattning samt uppställa en supplerande regel för fall där betal
ningsanstånd uttryckligen eller de facto givits efter köpet. -Även M berör be
greppet kreditköp och framhållersHrskilt att begreppet kan vålla svårigheter ex
empelvis vid bil reparationer som oftast inrymmer både försäljning av vara(re
servdcl)och av tjänst (in montering). Köplagsutredningen anser att begreppsap
paraten och definitionerna i förslaget till konsumentkreditlag bör övervägas 
närmare. Utredningen framhåller att åtskilliga av definitionerna i uppräkning
en i förslagets 2 ~är svårtillgängliga, särskilt de som hänvisar till andra i uppräk
ningen definierade termer. Enligt köplagsutredningcn kan det också ifrågasät
tas om definitionerna alltid överensstämmer med det bruk som sedan görs av 
termerna. Kronofogdemyndigheten i Mariestads distrikt anför liknande syn
punkteroch framhåller att man så långt det är möjligt bör hålla sig till vedertag
na begrepp. Även Sveriges advokatsafr!fllndoch prqfessorn Lennart V ah/en, vars 
yttrande åberopas av Fi11a11sicri11gs/iirctagc11s.fiirc11i11g. stiiller sig tveksamma till 
kommittens begreppssystematik. 

1.2 Lagstiftningstekniken 

Flera remissinstanser anför synpunkter på den av kommitten valda lag
stiftningstekniken. 

RA framhåller att lagstiftningen på konsumentskyddsområdet tenderar 
att bli svåröverskådlig. Enligt RÅ bör i vart fall på Hingre sikt övervägas 
att sammanföra åtminstone den föreslagna konsumentkreclitlagen, avbetal
ningsköplagen, konsumentköplagen och hemförsäljningslagen till en lag. 
Även konsumentl'erker betonar att det är en fördel om lagstiftningen på 
området samordnas så långt som möjligt så att konsumenter m. Il. får lättare 
att överblicka gällande bestämmelser. Konsumentverket anser att frågan 
om samordning mellan å ena sidan lagstiftning om konsumentkrediter för 
betalning av tjänster och den föreslagna lagen med särskilda bestämmelser 
om uthyrning av vara samt å andra sidan övrig konsumentskyddslagstiftning 
bör avgöras i samband med behandlingen av konsumenttjänstutredningens 
framtida förslag. 

Vissa rcmissinstanser ifrågasätter om inte en del av reglerna i den fö
reslagna konsumentkreditlagen bör inarbetas i eller eljest närmare samordnas 
med den nya marknadsföringslagen. Giira horrärr framhåller - till synes 
särskilt rörande de straffsanktionerade bestämmelserna om kreditgivares 
upplysningsplikt, kreditbelopp och kredittid - att det kan ligga nära till 
hands att utforma bestämmelserna som ett komplement till den allmänna 
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bestämmelsen om otillbörlig marknadsföring i marknadsföringslagen. Regler 
av sådan natur skulle enligt hovrätten kunna vara mera allmänt hållna, 
medan det närmare innehållet fick bestämmas genom förhandlingar mellan 
näringslivet och KO och i sista hand genom marknadsdomstolens praxis. 
Med en sådan lösning skulle de olika förhållandena inom skilda branscher 
och skillnaderna mellan olika typer av krediter lättare kunna beaktas. Efter
levnaden av sådana bestämmelser skulle enligt hovrätten också kunna kon
trolleras på ett betydligt enklare och mindre kostnadskrävandc sätt. Enligt 
konsumentverket bör bestämmelserna i förslagets 3 och 28 ~~lämpligen upp
tas i marknadsföringslagen. Herriförsä(iningskommitten (mqjoriteten) och TCO 
ifrågasätter om inte samtliga de föreslagna bestämmelserna om informa
tionsplikt bör föras in såsom specialbestiimmelser i marknadsföringslagen. 
En ledamot av herr1/0rsä(jni11gskommitten (professorn U(f Bernit:) framhåller 
i särskilt yttrande att det med hänsyn till att rnarknadsföringslagen upptar 
en generalklausul om informationsskyldighet kan ifrågasättas, om särskilda 
lagregler rörande marknadsföring av krediterbjudanden över huvud är er
forderliga. Bernitz påpekar emellertid att marknadsföringslagens särskilda 
straffbestämmelser, riktade mot vissa förfaranden som entydigt framstår 
som oliimpliga, ger marknadsföringslagen ökad stadga m:h konkretion. Det 
vore enligt Bcrnitz' mening lämpligt att på grundval av den föreslagna kon
sumentkreditlagens 3 ~ utforma en särskild, straffsanktionerad bestämmelse 
i marknadsföringslagen om underlåten information vid marknadsföring av 
krediterbjudanden till konsument. Även pn1/('ssom Lennart Va'1/c;n ifråga
sätter i sitt av Finansieringsfbretagens .förening åberopade yttrande om de 
föreslagna stadgandena om marknadsföring i 3 och 24 ~~behövs med hiinsyn 
till det allmänna stadgandet om information i 3 ~ marknadsföringslagen. 
I praktiken kommer vid tillämpningen av denna lag förhandlingar att föras 
mellan näringslivet och KO om lämplig utformning av information till kon
sumenter och KO har enligt lagen rättsmedel till sitt förfogande om någon 
uppgörelse ej kan nås. Enligt Vahlen kan man därför slopa marknadsför
ingsbestämmelserna i en kommande konsumentkreditlag och vid tillämp
ningen av den nya marknadsföringslagen beakta de synpunkter som kommit 
fram i kommittebetänkandet. Denna uppfattning delas av Sveriges indu
stritörbund. Sveriges grossis(/örbund. Sveriges köpmanna.förbund, Sveriges mu
sikhandlares riksförbund. Kot1/ektionsinduslritöreningen. Sveriges bilindustri
och bilgrossis(/örening. en ledamol av hen1/örsä(jningskommillen (direklören Per 
Schierbeck) och Svenska banA;töreningen. Bankföreningen anser att man hä
rigenom skulle kunna vinna betydande fördelar. De enligt bankföreningens 
mening komplicerade och stelbenta reglerna i kommittens förslag skulle 
kunna undvaras och en smidig tillämpning skulle främjas genom att nä
ringsidkarnas hela informationsplikt kunde hanteras inom ramen för ett 
enhetligt marknadsrättsligt regelsystem. 

KO däremot framhåller att de föreslagna reglerna om upplysningsskyl
dighet på kreditmarknaden innefattar en specialreglering som är mer de
taljerad än marknadsföringslagens allmänt formulerade bestiimmelser. Kre
ditmarknaden är också ett område som iir ganska klart avgr:insat fr;\n andra 
områden. Med hänsyn till att reglerna om upplysningsskyldigheten i sam
band med konsumentkrediter måste vara ganska detaljerade och i viss mån 
principiellt avvikande från marknadsfdringslagens. bör enligt KO:s mening 
en specialreglering - på sätt utredningen foreslagit - ske i konsumentkre
ditlagen. KO framhåller att en sådan lösning givetvis inte hindrar att in-
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gripanden kan ske också enligt marknadsföringslagcn vid otillbörlig mark
nadsföring av krediter. 

Flera remissinstanser berör frågan om den föreslagna konsumentkre
ditlagstiftningens inordnande i eller samordning med konsumentköplagen 
och avbetalningsköplagen. Dessa remissinstanser förordar emellertid i all
mänhet en mindre omfattande eller mindre långtgående reglering av kon
sumentkrediterna. Konsumentverket väcker frågan om inte konsumentkre
ditlagstiftningen med undantag av bestämmelserna i förslagets 3 och 28 ~~ 
kan inarbetas i konsumentköplagen. När det gäller de föreslagna bestäm
melserna om kontantinsats och längsta kredittid vid kreditköp - vilka av
styrks av konsumentverket - framhåller verket all motsvarande reglering 
f. n. endast finns beträffande fiirsliljning av bilar på avbetalning, där reg
leringen tillkommit främst av konjunkturpolitiska skiil. Konsumentverket 
anser all en reglering som utgör ett konjunkturpolitiskt instrument måste 
ha en nexibel utformning för att kunna anpassas till det aktuella konjunk
turliiget och cfäför inte skall placeras i en lag med huvudsakligen kon
sumentskyddande syfte. Sw'l'iges jöre11ingsbanke1:1· jihbund förordar en upp
delning av konsumentkreditregleringen på konsumentköplagen och avbe
talningsköplagen. Datainspektionen framhåller att de föreslagna bestlimmel
serna om kreditköp avses gälla för vanliga konsumentköp från näringsidkare 
medan avbetalningsköpslagen kvarstår i princip oförändrad och blir tillämplig 
endast i vissa andra situationer, såsom vid vissa kreditköp av näringsidkare. 
Flera skäl talar enligt datainspektionens mening för att dessa regelsystem 
i stiillet sammanförs till en lag. Därigenom skulle underllittas tillämpningen 
av och tillsynen över lagens efterlevnad samt informationen om lagen till 
säljare/kreditgivare och till konsumenterna. En sådan lösning hindrar enligt 
datainspektionen inte en särreglering av konsumtionskrediter. Datainspek
tionen hänvisar i detta sammanhang till den lagtekniska lösningen i krc
ditupplysningslagen. Fiireningen Sverf~es kronofogdar anser att en uppdelning 
av avbetalningsköpen på två lagar iir iignad att vålla oenhetlig rättstillämp
ning och tveksamhet t. ex. niir det giiller frågan vem som skall anses vara 
konsument och sålunda åtnjuta skydd av konsumentkreditlagen. Föreningen 
befarar också att reglerna kan bli svåröverskådliga f<'>r allmiinhctcn. För
eningen föreslår att man under det fortsatta lagstiftningsarbetet undersöker 
möjligheterna att inarbeta de nya reglerna i gällande avbetalningsköplag. 
Även RSV anser att uppdelningen av avbetalningsköpen på två lagar kan 
vålla problem, nämligen vid den rättsliga prövningen av kreditavtalet i hand
räckningsärenden. Fråga kan uppkomma om ett avtal skall hlinföras till 
konsumentkreditlagen eller till avbetalningsköplagen, om kronofogdemyn
dighet skall pröva denna fråga ex officio eller först efter invändning samt 
om hur kronofogdemyndighet skall förfara om klarhet inte kan vinnas. 
RSV erinrar om all handräckning bygger på ett skriftligt, förenklat pro
cessuellt f'c.irfarande hos kronofogdemyndighet, som saknar möjlighet att 
närmare granska partsrelationerna. Enligt RSV:s uppfattning bör kronofog
demyndighet vid tveksamhet ha möjlighet att avvisa ansökan om återtag
ning. RSV finner det angeläget att dessa frågor klarläggs genom motiv
uttalanden i en kommande proposition. Göra hovrätt ifrågasätter om reglerna 
i 11 och 12 ~~ avbetalningsköplagen, vilka väsentligen har ett socialt syfte, 
bör kvarstå oförändrade om kommittens förslag genomförs. Enligt hovrätten 
synes i vart fall utrymme saknas får tillämpning av 11 ~ andra stycket av
bctalningsköplagen på köp av varJ som inte är avsedd för enskilt bruk. 
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Ueträffandc konsumentköp har bestämmelsen enligt hovr~itten inte heller 
någon självstiindig betydelse vid sidan av regeln i 19 ~ andra stycket kon
sumentkrcditlagen. l.easi11g11tred11i11gen påpekar att viigtraliklagstiftningen 
föreskriver särskilt ägaransvar för bl. a. den som innehar ett fordon "på 
grund av avbetalningsköp". Utredningen framhåller att dessa lagrum gi
vetvis bör gälla även vid kop med förbehåll om återtaganderätt enligt den 
föreslagna konsument k red i !lagen. 

1.3 Tillämpningsområdet 

Det stora flertalet remissinstanser fönnar utan erinran de i l ~ förslaget 
till konsumentkreditlag upptagna bestämmelserna 0111 lagens tillämpnings
områdc. 

Krom1/iJgdemyndighe1ema i Göteborgs och Aiariestacls distrikt anser dock 
att den föreslagna lagen bör omfatta alla avbetalningsköp och inte bara sådana 
där konsument är köpare och näringsidkare är säljare. De båda kronofog
demyndigheterna framhåller att även andra kredittagare än konsumenter 
är i behov av skydd i kreditsituationen och att skyddsbehovet gör sig gällande 
även om kreditgivaren inte är näringsidkare. Med en sådan mer enhetlig 
reglering vinns enligt de båda kronofogdemyndigheterna också att man und
viker problem med gränsdragningen mellan avbetalningsköplagen och den 
föreslagna konsumentkreditlagen. Köplagsutredningen framhåller att den all
männa formuleringen av I ~ förslaget till konsumentkreditlag, enligt vilken 
lagen skall gälla kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och 
som llirnnas till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verk
samhet. ger upphov till viss osäkerhet om lagens räckvidd särskilt som 
det måste vara svårt att avgöra om ett lån eller en löpande kredit lir avsedd 
för enskilt bruk. Köplagsutredningen nämner som exempel fall där en ar
betsgivare lämnar sina arbetstagare lån för förvärv av egna hem. Det kan 
enligt utredningen också vara ovisst för vilket ändamål en checkräknings
kredit Jlimnas. Köplagsutredningen framhåller vidare att förslagets innebörd 
beträffande lån såtillvida synes något oviss, som de föreslagna reglerna om 
tillsyn (26-29 ~~) enligt sin ordalydelse skall gälla även för lån, medan i 
motiven tillsynsreglcrna inte nämns bland dem som är tilHimpliga på lån. 
Enligt köplagsutredningen synes det sakligt sett tveksamt om banker och 
försäkringsbolag, vilka är underkastade annan tillsyn, bör vara underkastade 
tillsyn av särskild myndighet i vad avser lån som de lämnar till konsumenter. 
De speciella reglerna om lån (24 och 25 ~~) är också föga betydande. Köp
lagsutredningen anser därför tillräckligt skHI saknas att låta den föreslagna 
lagen bli tillämplig på fristående lån. särskilt som det torde vara lätt att 
genomföra det väsentliga av förslagets intentioner genom den tillsyn som 
banker och försäkringsbolag redan är underkastade. Även Sveriges doma
reförbwtd framhåller att tillämpningsområdet för den föreslagna kunsument
kreditlagcn synes oklart. Eftersom den föreslagna lagen avses omfatta varje 
kredit som huvudsakligen syftar till privat konsumtion, vare sig detta syfte 
skall uppnås genom köp av varor, tjänster eller på annat sätt med användande 
av kredit är det enligt förbundets mening lätt att föreställa sig svårbedömda 
gränsfall. särskilt i fråga om kredit vid husbyggnad och dylikt. Professorn 
Lennart Vah/h1 anför i sitt av Finansiering!fföretagensjörening åberopade ytt
rande liknande synpunkter. Vahlen anser det vara otydligt vad som menas 
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med kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk. Enligt Vahlen 
måste i sista hand kredittagarens för kreditgivaren utåt synbara syften bli 
avgörande. förslaget skall emellertid, framhåller Vahlt:n, inte innebära att 
kreditsökanden är skyldig att lämna en redogörelse för sina syften. Vahlen 
anmärker all förslaget inte gör någon skillnad mellan investeringar och köp 
av egentliga förbrukningsaniklar. - När det gäller konsumentkreditlagens 
tillämpningsområde menar Vahlen vidare, i anslutning till 4 ~ i förslaget 
till konsumentkreditlag, att det inte längre finns anledning att söka föra 
in vissa hyresavtal under bestämmelserna om kreditköp eftersom kommitten 
även har framlagt ett förslag till lag med särskilda bestämmelser om ut
hyrning av vara som i olika avseenden innehåller strängare regler för nä
ringsidkaren än konsumentkreditlagen. Enligt Vahlen är det då i stället 
av större intresse att draga en klar gräns mellan köp och hyra, bl. a. genom 
att ta ställning till problemet med hyresavtal som har optionsklausul. Vahlen 
framhåller att konsumenten enligt den föreslagna uthyrningslagen, då hy
resförhållandel varat längre tid än sex månader, skall ha rätt att förvärva 
varan. Varje hyresavtal som varar längre än sex månader måste därför enligt 
Vahlens mening betecknas som ett avtal som medför en villkorlig äganderätt 
för konsumenten. Enligt Vahlen kommer ifrågavarande bestämmelser i ut
hyrningslagen säkerligen att intas i de skriftliga hyresavtal som upprättas 
efter lagarnas eventuella ikraftträdande och således bli avtalsinnehåll. Den 
praktiska konsekvensen härav synes vara att ett hyresavtal som varat längre 
tid än sex månader bör betraktas såsom ett kreditköp. Det synes nämligen, 
framhåller Vahlen, svårt att i praktiken balansera skillnaden mellan så olika 
regelsystem på skilda varianter av villkorlig äganderätt, den ena beroende 
av att konsumenten fullgör sina avbetalningar och den andra av att kon
sumenten förklarar sig vid en senare tidpunkt än avtalsslutet vilja bli ägare 
till godset. 

Komm<'rskol/egium bitriider kommittens förslag att de nu gällande kon
junkturpolitiskt 111otiverade avbetalningsreglerna inom bilbranschen bör 
kvarstå oförändrade. Också leasinguf/'l'(/ningen förklarar sig utgå från alt 
detta åtminstone t.v. 'blir fallet. Enligt bilkrcdi111äm11dc11 torde det i de fö
reslagna övergångsbestiimmelserna angivna undantaget för bilhandeln giilla 
inte endast bilatfarer som omfattas av förordningen (1959:575) med före
skrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmiissig försäljning av bilar utan 
iivcn afförcr som berörs av avbetalningsöverenskommelsen rörande bilar. 
Detta bör enligt bilkreditnämndens mening klargöras i ett motivuttalande 
eftersom 1959 års förordning inte i några materiella hiinscenden giiller MRF:s 
medlemmar och ,indra bilhandelsföretag som har anslutit sig till avbetal
ningsövcrenskomrnelsen. Bilkreditniimnden påpekar all det diirvicl bör be
aktas att bilförsiiljning till anstiillcla och vissa andra bilafforcr, t. ex. köp 
av invalidbilar, faller utanför avbetalningsöverenskommclsen och f. n. inte 
berörs av några sUrskilda regler om kontantinsats och kredittid. Även om 
de särskilda reglerna för bilhandeln alltså lämnas åt sidan finns det enligt 
bil kreditnämndens mening anledning att uppmärksamma några rättstillämp
ningsproblem som hänger samman med de olika regelsystemen på detta 
område. I den praktiska tillämpningen har sålunda visat sig att vissa slag 
av kringgåenden av reglerna om kontantinsats och kredittid fångas upp 
vid den rättsliga prövningen inom bilkreditnämnden, medan svårigheter 
har uppkommit att beivra motsvarande förfaranden inom det område som 
handläggs av åklagare och domstolar med stöd av 1959 års förordning. Att 
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bilkreditnämnden har kunnat gå längre när det gäller att fälla till ansvar 
för vissa kringgåenden av bestämmelserna hänger enligt nämnden samman 
med de anvisningar rörande avbetalningsöverenskommelsens tillämpning 
som MRF har utfärdat efter hörande av kommerskollegium och med det 
förhållandet att MRF-handlarna också har åtagit sig att i sin försäljnings
verksamhet inte vidta åtgärd som strider mot syftet i överenskommelsen 
eller som är avsedd att möjliggöra ett kringgående av densamma. Då nu 
lagstiftningsåtgärder övervägs bör enligt bilkreditnämndens mening dessa 
för branschen besvärande olikheter i den rättsliga behandlingen rättas till, 
liven om bil handelns särskilda villkor får stå kvar i övrigt. Bil kreditnämnden 
anser det viktigt att sådana uttalanden i förarbetena som överensstämmer 
med bilkreditnämndens praxis får slå igenom också på det område som 
regleras av 1959 års förordning, även om förordningen i övrigt lämnas oför
ändrad. I Iärigenom skulle de berörda olikheterna mellan de båda regel
systemen på bilköpsområdet i stort sett försvinna. Enligt bilkreditnämndens 
mening gäller behovet av en samordning av nu antytt slag inte bara de 
situationer som kommitten har berört utan också en rad tillämpningsfrågor. 

Svenska ba11f\före11i11ge11 anser att s. k. notariat lån på de skäl experten Cason 
har anfört i sitt särskilda yttrande bör undantas från den föreslagna lagens 
tillämpningsområde. Detta kan enligt bankföreningen enkelt åstadkommas 
genom ett tillägg till 1 ~ andra stycket i förslaget till konsumentkreditlag 
av innebörd att lagen ej gäller sådana "förmedlingskrediter" som förmedlas 
av bankinstitut som står under bankinspektionens tillsyn. I anslutning härtill 
förordar bankfbreningen också att krediter avsedda att siikerställas genom 
panträtt i fast egendom eller tomträtt undantas från lagens tillämpnings
område. Sådana krediter är enligt bankföreningen praktiskt taget aldrig ett 
alterantiv till en finansiering genom ett kreditköp, och att tynga handlägg
ningen av ärenden rörande fastighetskredit med redovisning av "den eff
ektiva räntan" torde, enligt bankföreningens uppfattning, inte tillgodose 
något praktiskt behov hos konsumenterna. Även professorn Lennart Vahlh1 
framhåller i sitt av Finansiering~företagens .fiirening åberopade yttrande att 
den föreslagna konsumentkreditlagen synes få ett alltför vidsträckt tillämp
ningsområde om den skall omfatta även lån mot panträtt i fast egendom. 

1.4 Uppb·sningsplikt för kreditgivaren 

Kommittens förslag att kreditgivare skall vara skyldig att vid marknads
föring av krediter och i samband med avtal om kreditköp eller lån llimna 
uppgift om bl. a. kreditkostnad stöds i princip eller lämnas i princip utan 
erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser. I flera remissyttranden 
framhålls att detta förslag är av särskild betydelse för att förbättra kon
sumentens ställning inte bara genom att bättre beslutsunderlag ges utan 
ocksä genom att konkurrensen mellan olika kreditformer och kreditgivare 
foimjas. 

Såsom framgår av ett föregående avsnitt ( 1.2) ifrågaslitter vissa remiss
instanser om inte informationsplikten bör regleras inom ramen tör mark
nadsföri ngslagen. 

Flera remissinstanser betonar vikten av att upplysningsplikten ges en så
dan utformning att elen information som skall Wmnas blir liitlillgiinglig för 
konsumenterna samt praktiskt hanterlig för kreditgivarna. Synpunkter i den-
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na riktning framförs bl. a. av datainspektionen. Skånes handelskammare. 
köp/agsutredningen. LO. SHIO. MRF. S1•eriges bilindustri- och bi/grossistför
ening. H11smoderstörb11nder Hem och Samhälle. Bl. a. Skdncs ha11def.5kammarc 
och 1WRF framhåller att det fär IC.iruts;ittas att schablonregler och s. k. lat
hundar får komma till användning i den praktiska tillämpningen. MRF 
framhåller också vikten av att myndigheterna och handeln gemensamt ut
arbetar tilliimpningsanvisningar. Även enligt Svenska bankjöreningen torde 
det vara nödvändigt att tillsynsmyndighetens föreskrifter om redovisning 
av den effektiva räntan meddelas i tabellform så att de kan tiWimpas vid 
butiks- eller bankdisken utan särskilda räkneoperationer i varje enskilt ären
de. I anslutning härtill framhåller bankföreningen vikten av att tillsyns
myndigheten ges tillräckliga resurser för att kunna utforma praktiskt an
vändbara föreskrifter. 

llcmtbrsä(iningskommitth1 (maioritl'ten) iir positiv till den föreslagna upp
lysningsplikten men anser att det kan finnas skiil att inte ha alltför stora 
förvlintningar på effekterna av de föreslagna bestämmelserna. förutsätt
ningen för att informationen skall få någon effekt i det enskilda fallet iir 
niimligen att konsumenten har tillgång till alternativa finansicringsformer. 
För den svage konsumenten, som inte är "bankmässig", blir informationen 
om den höga kostnaden för avbetalningsköp närmast en ytterligare sten 
på bördan. Hemförsäljningskommitten påpekar att det av betänkandet fram
går att konsumenterna i USA påverkats mycket litet i sitt beteende av den 
där föreskrivna informationen om den relativa kostnaden för krediten. 

Svenska annonsörers .förening och Sl'enska rek/ambyrqförbundet anser det 
oklart vad som menas med marknadsföring där kredit erbjudes. Tolkningen 
av innehållet i 3 ~ förslaget till konsumentkreditlag kan därför komma att 
variera mellan olika kreditgivare och tillämpningen av bestämmelserna i 
paragrafen kan komma att vålla besvärligehter. Enligt föreningen och för
bundet blir för en reklamköpare tolkningen av särskild betydelse när ut
rymmet för information är begränsat på grund av mediets karaktär. Detta 
gäller exempelvis vid s. k. slagordsreklam, information på dekaler, mini
affischer etc. Föreningen och förbundet anser därför att lagtexten bör in
nehålla klarare definitioner av begreppet marknadsföring med kreditcrbiu
dande. Föreningen och förbundet understryker vidare nödviindighetcn av 
att tilliimpningsföreskrifter i fråga om upplysningsplikten tar hänsyn till 
att informationsmiingden må<;te anpassas till mediets förutslittningar och 
att begränsningar av informationen diirför i vissa fall av praktiska skiil iir 
nödviindiga. Även Kiiflkort AB utgår ifrån att tillsynsmyndigheten för be
fogenhet att i individuella fall ge dispens från skyldigheten att i annonsering 
och skyltning ange den cfTektiva r~intan. Bolaget arbetar av tradition med 
igenkHnningssyrnboler i siiljföretagens annonser och pä deras dörrar. fönster 
och kassaplatser (dekaler). Dessa K-miirkcn fyller visserligen syftet att erinra 
kunden om möjligheten att köpa med hjlilp av Köpkort. men de lir enligt 
bolagets mening inte egentliga erbjudanden om kredit utan snarare en bc
talningsanvisning av samma typ som "Betala glirna med check". Bolaget 
framhåller att varken K-märkena i siiljföretagsannonser eller dekalerna har 
sådan storlek och utformning att de på ett för konsumenten meningsfullt 
siitt kan förses med uppgift 0111 den effektiva riintan samt att det f. ö. i 
praktiken skulle vara ogörligt att byta fönster- och kassadekaler efter varje 
riintcändring. 
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Datainspektionen framhåller att det är väsentligt att konsumenten får saklig 
och riktig information omedelbart innan ett köp slutes. Beträffande infor
mationsplikten enligt 9 ~ i den föreslagna konsumentkreditlagen kan det 
emellertid enligt datainspektionens mening ifrågasättas om inte uppgifternas 
mängd motverkar det vällovliga syftet. För en köpare är det egentliga in
formationsbehovct att m den ekonomiska innebörden av kreditavtalet klar
gjord för sig. Den föreslagna infor111ationsskyldigh1:1cn innebär bl. a. all en 
trefaldig information skall lämnas om kostnaderna för krediten. Datain
spektionen anser det kunna övervägas om inte erforderlig information kan 
lämnas på ett för köparen liittillgängligare sätt. Liknande synpunkter anförs 
av köplagsl/lredningen, Sveriges industriforbund, S1•eriges grossist/arbund, Sveri
ges kiip111a1111af(irbuml, S1•('!'(~es 11111sildw1111/arl's riks/iirb11111!. k1m/i'ktilmsi11du
strifore11i11ge11 samt en ledamot av hemjorsä(i11i11gskommitten (direktören Per 
Schierbeck), vilka också ifrågasätter om syftet att köparen skall kunna basera 
sitt beslut på en jämförelse mellan olika kreditmöjligheter tillräckligt till
godoses om upplysningsplikten kan fullgöras först i avtalsögonblicket genom 
uppgifter i kontraktet. 

KO anser det vara av största betydelse att regeln om upplysningsplikt 
inför avtalsslutet får genomslagskraft. För att uppnå detta bör enligt KO 
påföljden för brott mot regeln skärpas. KO ansluter sig till förslaget att 
vid kontoköp upplysning enligt 9 ~ om den effektiva räntan skall lämnas 
inte vid inköpstillfället utan när kreditöverenskommelsen träffas. Den av 
utredningen föreslagna upplysningsplikten bör enligt KO:s mening dock 
utökas. KO framhåller att kontohavaren när kreditöverenskommelsen träffas 
- oavsett vilken information som då lämnas till honom - inte klart kan 
inse vilka amorteringar och kostnader som ett ianspråktagande av krediten 
kommer att medföra. Kreditkostnaden kan då inte anges, eftersom den 
är beroende av framtida hiindelser, dvs. av i vad mån kontohavaren tar 
krediten i anspråk eller ej. KO anser det kunna förmodas att kontohavaren, 
inte minst sedan han redan tagit i anspråk viss kredit, har svårt att inför 
en ny debitering av kontot avgöra vilken effekt denna kommer att få i 
fråga om ytterligare kostnader. Det lämpligaste skulle därför vara om kon
tohavaren inför varje ny debitering hade kännedom om de kostnader som 
hade samband med den kredit som redan tagits i anspråk. KO framhåller 
att del visserligen inte torde vara möjligt all åstadkomma detta med nu
varande system får debitering m:h redovisning av konton, men att det dock 
tinns vissa möjligheter att ge kontohavaren överblick över sin kostnads
ställning. I USA föreskrivs i den federala s. k. "Truth in Lending Act" 
att vissa uppgifter om kreditkostnaden skall anges i det månatliga saldo
beskedet. Enligt KO bör detta kunna tillämpas Ol:kså h~ir. KO anser det 
diirför böra föreskrivas att uppgift skall liirnnas om den effektiva riintan 
på ianspråktagen kredit då saldobesked utl1irdas eller skriftligt krav framsfolls 
på grund av gjord debitering av kontot. 

Kiiplags111rcd11i11gc11 påpekar att ett sk~il till att kreditköpkommitten vill 
låta all kreditgivning får konsumtionsändamål omfattas av den föreslagna 
konsumentkreditlagen iir att det enligt kommittens mening fordras en
hetlighet i begrepp och normer fcir att konsumenterna skall kunna överblicka 
olika alternativ på krcditmarknaden. Köplagsutredningen anser det dock 
kunna ifrl!1rnsiittas om den enhetlighet som kommiucn föreslår iir iig
nad att öka-överskf1dlighe1en. Den leder hl. a. till en högt driven abstraktion 
i begreppsbildningen, något som inte bara för allmänheten utan även för 
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fackmän kan bereda svårigheter när man skall bilda sig en uppfattning om 
vad som avses och jämföra fördelar och olägenheter av olika kreditformer. 
Köplagsutredningen framhåller hl. a. att begreppet kreditköp täcker trans
aktioner som sinsemellan skiljer sig avsevärt. De fakta som en konsument 
kan behöva känna vid dessa olika köp varierar enligt köplagsutredningen 
starkt, och kreditkostnaden uttryckt som effektiv ränta är blott ett av dem. 
Vid delbetalningsköp torde en väsentlig synpunkt för konsumenten vara 
hur stort helopp han skall betala varje månad, så att han kan s!Hlla detta 
i relation till sina inkomster och till sina övriga utgifter. Vid kontokort 
torde däremot ofta vara viktigast, vilka möjligheter köparen har att helt 
undgå räntor och vilka maximala kreditbelopp och kredittider han kan erhålla 
med utnyttjande av kortet. Kraven på information vid kontokrediter synes 
diirfår enligt köplagsutredningens mening inte i så hög grad som enligt 
förslaget böra koncentreras till den effektiva räntan. 

Köpkort AB har inget att invända mot den föreslagna upplysningsplikten 
i 3 och 9 ~~. Bolaget uppger att det i sin marknadsföring och i de kon
tobestämmelser som ingår i avtalet med varje kund under en längre tid 
har angivit en effektiv ränta i intervall (t. ex. 14-17 9ii). En dylik uppgift 
torde enligt bolaget vara i överensstämmelse med kommittens uppfattning 
om schablon för ränteangivelsen och bolaget förutsätter att ev. erforderliga 
kompletteringar kan utarbetas i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Några remissinstanser berör särskilt begreppet effektiv ränta och därmed 
sammanhängande frågor. Datainspektionen framhåller att begreppet effektiv 
ränta synes bygga på fiktionen att kreditkostnaden enbart är en funktion 
av kredittiden. Enligt datainspektionen är detta emellertid inte fallet. Vid 
all kreditgivning till konsument uppkommer dels en fast kostnad, bestående 
av kostnad för inhämtande av kreditupplysning och kostnad för arbete med 
uppläggning av krediten, dels en rörlig kostnad, nämligen räntan på det 
belopp som omfattas av krediten. Såväl jämförelser mellan olika kredital
ternativ som avräkning vid förtida betalning och vid återtagning skulle enligt 
datainspektionen underlättas om en sådan uppdelning görs definitionsmäs
sigt. Inspektionen påpekar att motsvarande uppdelning av kostnader och 
löpande ränta är föreskriven i 5 ~ inkassolagen. Datainspektionen anser att 
räntan bör anges på enhetligt sätt för alla former av konsumentkredit, för
slagsvis som årlig ränta på skuldbeloppet. Malmö kommun (kommunsryre/sens 
majoritet) ställer sig skeptisk till att begreppet effektiv ränta skall användas 
som jämförelsenorm i konsumentupplysningen. Enligt kommunen känner 
de flesta inte till begreppets innebörd och det används i skiftande betydelser. 
Enligt kommunens mening hör kreditkostnaden alltid uttryckas i kronor. 
Sveriges advokatsa111fund samt pro/'essorn Lennart Vahlen, vars yttrande åbe
ropas av Finansierings(öreragemfifrening, anser begreppet effektiv ränta konst
lat och stridande mot vanligt språkbruk. Advokatsamfundet och Vahlen 
framhåller att räntor i sedvanlig mening endast är en del av kreditkostnaden, 
medan enligt förslaget kreditkostnaden fiktivt skall anges som en årlig ränta 
för att möjliggöra en avskräckande jämförelse med egentliga låneräntor. 
Ränta på skuld är avdragsgill vid beskattning men "effektiv ränta" är inte 
avdragsgill i sin helhet. Härtill kommer att den verkliga räntan är avdragsgill 
end,1st i den utstriickning och för det år den faktiskt erläggs. Advokat
samfundet och Vahlen anser att förslaget i denna del kommer att skapa 
förvirring. 

Sre11ska ba11/.;löreni11ge11 understryker betydelsen av att de föreskrifter om 
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redovisning av den effektiva räntan som avses gälla bankkrediter grundas 
på en formel som ger en rättvisande bild av den verkliga kreditkostnaden 
for bank krediter vid en jämförelse med andra kreditformer. Bankföreningen 
påpekar att det härvidlag är av stor betydelse att den formel som läggs 
till grund beaktar amorteringsintervallets inverkan på den effektiva räntan. 
Svenska sparbank!ifdreningen framhåller att den av kommitten anvisade for
meln för beräkning av effektiv ränta vid månadsamorteringar inte kan an
vändas i de fall då amorteringsperioderna är kvartal eller halvår. Avvikelser 
på flera procentenheter kan förekomma. Enligt sparbanksföreningen bör till
synsmyndigheten uppmärksammas på förhållandet. Sparbankstbreningen 
påpekar vidare att konsumenten, som är van att bedöma kostnad i kronor 
och ören, torde behöva särskild information även om amorteringstaktens 
och amorteringstidens inverkan på kreditkostnaden. 

Direk(/brsä/jning!iföreragens Jörening (Df) har i princip ingenting emot att 
kreditkostnaden blir föremål för klargörande information till konsumenterna, 
men ifrågasätter om användandet av begreppet effektiv ränta kan tjäna avsett 
syfte. Enligt Df kan begreppet inte anses vara vedertaget och entydigt. 
DF framhåller att frågan om användandet av begreppet effektiv ränta dock 
inte enbart iir en semantisk fråga. Enligt DF:s mening har begreppet sådana 
uppenbara begränsningar att det inte kan tjäna som "jämförpris" for olika 
kreditkostnader. utan tvärtom kan bli vilseledande för konsumenten vid 
val mellan olika köpalternativ. DF åberopar i detta sammanhang en till 
föreningens yttrande fogad utredning av ekonomie licentiaten Ulf Lundman. 
Stockholm, vilken enligt DF:s mening visar att effektiva räntan inte är 
ett så entydigt mått på kreditkostnaden att den kan bli ett begripligt inslag 
i konsumentupplysningen. 

Husqvama AB anser att även t. ex. kontantinsatsens storlek och kredit
tidens längd bör anges för att uppgift om den effektiva räntan vid mark
nadsföring skall utgöra en för konsumenten meningsfull information. Enligt 
bolaget kan det antas att en komplett sammanställning över relevanta be
räkningsgrunder blir så omfattande, att dess återgivande vid varje form 
av marknadsföring blir opraktiskt eller ohanterligt. För att täcka alla tänkbara 
räntevariabler inom ett helt produktsortiment skulle en så stor mängd upp
gifter behöva anges att konsumenten oavsiktligt kan bli vilseledd. Bolaget 
ifrågasätter också om innebörden i begreppet effektiv ränta över huvud taget 
kan göras förståeligt för den köpande allmänheten. 

I fråga om kravet på att kreditgivaren i vissa fall enligt 3 oi:h 9 ~~ i 
förslaget till konsumentkreditlag även skall ange varans kontantpris framhåller 
datainspektionen att kontantpriset enligt förslaget inte skall vara lika med 
"prislappspriset", eftersom eventuellt förekommande kontantrabatter bör 
dras av från detta pris. Detta innebär bl. a. svårigheter för säljaren och till
synsmyndigheten att fastställa korrekt kontantpris. På sikt kan effekten 
bli att kontantrabatter helt försvinner, vilket knappast gagnar konsument
kollektivet som helhet. Även NO anser att kravet på uppgift om "net
tokontantpris" kan tänkas leda till en minskad rabattgivning. NO menar 
att detta i så fall bör leda till en motsvarande sänkning av kontantprisnivån 
för att konsumenterna skall hållas skadelösa. Tillsynsmyndighet och pris
övervakande myndighet får enligt NO antas kunna beakta effekter även 
av detta slag. SPK säger sig inte gå in på närmare bedömning av för- och 
nackdelar med på marknaden förekommande pris- och rabattdifferentiering. 
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SPK framhåller dock att de genomsnittligt uttagna priser för varor och tjän· 
ster, som presenteras i SPK:s utredningar - vilka kommitten anser kan 
ligga till grund för normbildningen niir det gäller kontantpriset - i samtliga 
fall avser förhållanden under tidigare perioder. För vissa varor genomför 
SPK fortlöpande undersökningar, medan beträffande andra varor utredning
arna genomförs med längre tids mellanrum. Den ambitionsnivå som korn
mitten förutsätter hos tillsynsmyndigheten när det gäller bestämning av 
kontantpriset skulle enligt SPK kräva att ett omfattande statistiskt material 
inhämtas fortlöpande för samtliga berörda varor. SPK framhåller vidare att 
resultaten av SPK:s rabattundersökningar avser de genomsnittliga rabatterna 
för grupper av företag, hela branscher etc. Om uppgifter om kontantpriser 
skall kunna ha ett reellt informationsvärde bör enligt SPK:s mening fö
refintlig spridning i rabattgivningen redovisas, vilket kräver omfattande sta
tistiska undersökningar. 

RSV tar upp vissa ska11erii11s/~~a synpunkter på den föreslagna informa
tionsplikten för kreditgivare. RSV framhåller att det i förslaget förutsätts 
att den information konsumenten skall få i samband med köpet inte skall 
omfatta ett uttryckligt angivande av den i beloppet "kreditkostnad" ingående 
delposten "alla räntor". Från skatterättslig synpunkt anser RSV att en ob
ligatorisk upplysningsplikt även i detta avseende bör tas in i lagtexten. Såsom 
motivering härför anför RSV följande. 

Enligt 39 ~ 1 mom. kommunalskattelagen är ränta på skuld, som inte 
skall dras av i annan förvärvskälla, avdragsgill under inkomst av kapital. 
Även om räntan hänför sig till en i princip inte avdragsgill levnadskostnad 
är den alltså avdragsgill. Regeringsrätten har i ett pleniavgörande (RÅ 1970 
ref. 9) prövat frågan om avdrag vid köparens inkomsttaxering för ränta, 
avbetalningstillLigg och expeditionskostnader vid köp på avbetalning av per
sonbil, avsedd att användas uteslutande för privat bruk. Regeringsrättens 
majoritet fann därvid bl. a. att. om vid avbetalningsköp avtal träffades mellan 
parterna om <Jtt ränt<J skulle erläggas på ogulden del <Jv köpeskillingen, riint<Jn 
var avdragsgill vid inkomsttaxeringen även om den ingick i avbetalnings
priset. Av utgången i målet framgår vidare att avbetalningstillägg och ex
peditionskostnader vid köpet inte ansågs avdragsgilla. Regeringsrättens ut
slag har diskuterats av Claes Sandcls. Plenimål om avbetalningsrLinta. Skat
tenytt, 1970, s. 157, jfr också Ulf Malmgård, Om avdrag för räntekostnad. 
Skattenytt, 1974, s. 196. Av Malmgårds artikel, s. 198. framgår att RSV:s 
nämnd för rättsärenden i ett ärende om förhandsbesked i taxeringsfråga 
funnit att avgift för chcckräkningskredit var att jämstmla med gäldränta 
vid beräkning av inkomst av kapital. Talan fördes inte mot detta förhands
besked. varför ärendet inte kom under regeringsrättens prövning. Det har 
inte nlirmare klarlagts hur förhandsbeskedet skall ses i förhållande till re
geringsrättens utslag om behandlingen i avdragshänseende av olika poster 
i ett avbetalningspris. Numera föreligger ett av Köpekontraktsgruppen efter 
överläggningar med konsumentombudsmannen utarbetat standardformulär 
för avbetulningskontrakt, vari den i princip avdragsgilla riinteposten skall 
specificeras och vissa upplysningar om avdragsrätten lämnas. Likväl fö
rekommer det många gånger att skattskyldiga i sina deklarationer yrkar 
avdrag för gäldriinta trots att fråga är om en helt eller delvis inte avdragsgill 
kostnad som rör avbctalningsköp. Om taxeringsmyndigheternas utredning 
visar att den skattskyldige gjort sådant yrkande, vägras avdrag antingen 
för hela det yrkade beloppet eller också för den del av avbetalningstillägget 
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som inte efter en skälighetsuppskattning kan hänföras till avdragsgill ränta. 
Anses den skattskyldige ha lämnat oriktig uppgift i sin deklaration rörande 
det yrkade avdraget påförs också skattetillägg enligt 116 a ~ taxeringslagen. 
Enligt RSV:s mening synes de skattskyldiga med visst fog kunna hävda, 
att en del av "kreditkostnaden" är ränta och såsom sådan en avdragsgill 
kostnad. Om riintan cfärvid inte specifkerats särskilt, återstår endast att 
göra en skönsmässig bedömning. Både för de skattskyldiga och taxerings
myndigheterna iir ett sådant förfarande otillfredsställande eftersom det i 
och för sig måste finnas faktiska möjligheter att räkna fram det exakta 
räntebeloppet. Av det anförda framgår att posten "effektiv ränta" från taxe
ringssynpunkt är utan intresse och - särskilt om den är den enda ränteposten 
som presenteras av säljaren - kan vara direkt vilseledande för köp<tren. 
Posten "effektiv ränta" omfattar ju även kostnader som inte är avdragsgilla 
vid taxering. Då det är delposten "alla räntor" i kreditkostnaden som är 
den vid taxering i princip avdragsgilla kostnaden, bör den posten specificeras 
särskilt i samband med att säljaren informerar köparen inför köpet. Även 
om kreditköpet sträcker sig över flera kalenderår och räntan alltså inte får 
dras av under ett utan under flera beskattningsår är en sådan specifikation 
av stort värde för elen skattskyldige och för myndigheternas taxeringskon
troll. Hlirtill kommer att en sådan specifikation iiven tillgodoser ett viktigt 
konsumentintresse. En öppen redovisning av denna räntepost ger konsu
menten en förbättrad möjlighet att göra jämförelser med andra finansie
ringsalternativ. Vid sådana val har beskattningseffekterna normalt intresse 
även för den vanlige konsumenten. 

RSV framhåller vidare att det i andra stycket av anvisningarna till 14 ~ 
lagen om mervärcleskatt stadgas bl. a. att avbetalningstillägg, finansieringstill
lägg, ränta och annat pristillägg som skall erläggas av köparen enligt avtalet 
skall inräknas i vederlaget. Detta vederlag läggs sedan till grund för bestiim
mande av det beskattningsvärde på vilket skatten beräknas. Gällande reglerom 
mcrviirdeskatt motiverar alltså inte, såsom principerna för inkomstbeskatt
ningen, någon specifikation i faktura eller motsvarande handling av delposten 
räntekostnad, utan alla kreditkostnader inräknas i vederlaget. Enligt RSV är 
det emellertid inte säkert att bestämmelserna fortsättningsvis kommer att ha 
denna innebörd. I en skrivelse till finansdepartementet den 27 maj 1971 lade 
RSV fram vissa ändringsförslag på mervärdeskatteområdet. RSV anförde där
vid bl. a., att ränta på reversfordran och andra skuldebrev inte borde räknas in i 
beskattningsvärdet och att samma princip borde gälla även i avbetalningskon
trakt angiven ränta. I mervärdeskatteutredningens delbetänkande ''Översyn 
av mervärdeskatten, del I, Materiella regler" (Os Fi I 973:3)anfördes (s. 82). att 
utredningen avsåg att i sitt slutbetänkande särskilt behandla räntefrågan. Slut
betänkandet har ännu inte avlämnats men kan snart förväntas. För det fall reg
lerna om ränta på mervärdeskatteområdct kommer att ändras blir det, framhål
ler RSV, sålunda även ur mervärdeskattesynpunkt angeläget att delposten 
"alla räntor" specificeras särskilt i köpehandlingarna i samband med kreditköp. 

Frågorna i vad mån upplysningsplikten vid marknadsföring bör gälla även 
för kredi1er och a11drafor1/öpande kredi1er i bank samt i vad mån kreditgivaren 
bör vara skyldig att lämna uppgifter om kreditkostnad m. m. vid avla/ 0111 lån 
11tan samband med kreditköp berörs av ett stort antal remissinstanser. 

1-:0 tillstyrker kommitt~ns förslag i dessa delar och framhåller det an
geliigna i att också kreditgivare som erbjuder från visst köp fristående lån 
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blir skyldiga att lämna uppgift om effektiv ränta. Även på detta område 
finns enligt KO behov av upplysning. Inte sällan beskrivs olika låneformer 
i marknadsföringen på ett sådant sätt att en presumtiv låntagare måste ha 
stora svårigheter att bedöma om lånet är förmånligt med hänsyn till bl. a. 
räntans storlek och amorteringstidens längd. Nlir det gäller tillämpningen 
av 24 ~ i förslaget till konsumentkreditlag framhåller KO att det torde kunna 
uppstå tveksamhet om ett lån i ett visst fall lämnas till en person i egenskap av 
konsurnentellerrörelseidkare. KOförutsätteratt regeln får en extensiv tillämp
ning och att upplysningar alltid lämnas orn det inte ärosannolikt att lånet eller 
en del av det kommer att användas för privat konsumtion. För vissa lånefor
mer. såsom bosättningslån och s. k. sparlån, vilka ärdirekt avsedda för konsu
menter. bör enligt KO tillsynsmyndigheten föreskriva generell uppgiftsskyl
dighet. Enligt KO:s mening bör vidare uppgift enligt 24 ~lämnas inte bara till 
den person som upptar lånet utan också till annan som i egenskap av t. ex. bor
gensman eller växelgäldenär ikläder sig ett betalningsansvar gentemot kredit
givaren. 

Åtskilliga remissinstanser ansluter sig i dessa frågor till experten Casons 
särskilda yttrande - till vilket kommitteledamoten Björling i sin reservation 
i huvudsak anslutit sig - nämligen kronofogdemyndigheren i Vä;.:jö distrikt, 
Östergötlands och Södermanlands handelskammare. handelskamrarna i Göre
horgocll Karl5tad. handelskammaren i Örebro och Västmanlands län, en ledamot 
av hen1försä(iningskommilfen (direktör('n Per Schierbeck). Sveriges industri/ör
bund, Sveriges grossis1/örh11nd. Sveriges köpmannqförhund, Sveriges musikhand
lares riksforhund, Svenska bankföreningen, Finansiering~foretagens .forening, 
Svenska bå1ind11striföreningen. Svenska postorde~/öreningen. Köp kort AB. IKEA 
konto AB. Elinderska Conto Företagen. Sveriges.foretagares rik~/örbund. Även 
Skånes handelskammare och Gotlands handelskammare anför synpunkter som 
väsentligen motsvarar dem som återfinns i Casons särskilda yttrande. 
Länsstrrelsen i Göteborg och Boh11s län ansluter sig till Casons mening att upplys
ningsplikten enligt 24 ~förslaget till konsumentkreditlag beträffande lån som 
är fristående från kreditköp bör göras beroende av konsumentens begäran där
om samt att s. k. notariatlån helt bör undantas från den föreslagna upplysnings
plikten. Sveriges.föreningsbankersf<jrbund anser att upplysningsplikten inte bör 
omfatta bankerna. 

Bankinspektionen framhåller beträffande 3 ~ förslaget till konsumentkredit
lag att bestämmelsen när det gäller bankernas kreditgivning främst torde ta sik
te på bankernas direkta medverkan i kreditköpssammanhang. Närbank mark
nadsför sin rörelse, innefattande bl. a. kreditgivning i hittillsvarande former till 
privatpersoner, torde ett uppfyllande av bestämmelsen mera sällan vara möjligt 
eller meningsfullt, eftersom kreditvillkoren dels är avhängiga av diskontot, 
dels skiftar med hä11syn till om säkerhet ställs eller ej och till säkerhetens be
skaffenhet i förekommande fall. Enligt bankinspektionen hindrar detta dock 
inte att upplysning lämnas om effektiva räntan-vid oförändrat diskonto-i frå
ga om standardiserade pcrsonkrcditformer såsom sparlån o. d. Bank inspektio
nen framhåller vidare att för checkräkningskredit (med eller utan ställd säker
het)deneffektiva räntan inte kan bestämmas på förhand,eftersomsjälva kredi
ten utgör ett rambelopp och sammanlagda beloppet av kreditavgift och ränta 
bcrorav i vilken utsträckning kontot disponeras. Dessa omständigheter bör be
aktas vid meddelande av föreskrifter angående paragrafens tillämpning för 
banker. För att så skall kunna ske i erforderlig mån och uppgiftsskyldighetcn 
inte k riiva större arhctsi nsatseroch kostnader än som är skäligt bör enligt bank-

17 Riksdagen /97fJ! 77. I sam/. Nr 123 
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inspektionens mening lydelsen av 3 ~jiimkas. Enligt bank inspektionen har lik
nande synpunkter giltighet bctrMfonde ti!Himpningen av 24 ~förslaget till kon
sumentkreditlag såvitt angår effektiv ränta och kreditkostnader. Exempelvis 
synes det inte meningsfullt eller möjligt att lämna uppgift om "kreditkost
naden angiven såsom en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet. i förekom
mande fall under hänsynstagande till att delbetalningar skall göras under 
den löpande kredittiden" (definitionen av effektiv rlinta}, när fräga iir om 
amorteringslån med lång löptid. Angivande av räntesats som - om lånet 
inte är räntebundet - relateras till gällande diskonto bör enligt bankinspek
tionens mening vara tillfyllest. I nu nämnt avseende kan emellertid även 
behöva beaktas att det är svårt för bankerna att beträffande kredit, som 
reellt förutsätts löpa under så lång tid att bankens kostnader inte kan förutses 
redan vid kreditavtalets ingående. för hela löptiden binda sig vid en strikt 
diskontorelaterad räntesats eller kreditavgifter som gäller vid kreditens liim
nande. Bankinspcktioncn anser därför att ocksä innehållet i 24 ~ jämkas. 
Bankinspektionen framhåller i sammanhanget att det bör kunna förutsättas 
att förändringar av kreditvillkoren till kundens nackdel inte skall ske om 
de inte är nödvändigt betingade av omständigheterna. Förändringarna bör 
inte vara av annat slag än vad kredittagaren enligt bankens information 
vid kreditens lämnande har haft anledning att räkna med. Naturligtvis kan 
situationer uppstå då en avvägning mellan kredittagarens och bankens in
tressen är komplicerad. Tillsynsmyndigheten fyller här enligt bankinspek
tionens erfarenhet en viktig funktion såsom en instans for prövning av 
klagomål från allmänheten. Även Svenska sparbanks/iirenini<en - som i fråga 
om checkräknings- och kontokrediter ansluter sig till experten Casons sär
skilda yttrande - påpekar de praktiska svårigheter för bankernas del att 
uppfylla upplysningsplikten som vid lån med liingre löptid följer av dis
kontoändringar. Enligt sparbanksföreningens mening måste bankerna an
tingen medges rätt att i avtal införa bestämmelser om föriindring av kre
ditkostnad vid diskontoändringar, eller också måste avtalen siigas upp och 
skrivas om vid varje ränteändring. Det förra alternativet talar enligt spar
banksföreningen för att bankerna bör befrias från upplysningsplikt vad giiller 
krediter med längre löptid, då konsumenten inte med ledning av infor
mationen kan göra de överväganden utredningen avser. Det senare alter
nativet motverkar de rationaliseringsåtgärder, som vidtagits inom lånehan
teringen och förutsätter ätergång till ökad manuell behandling. Sparbanks
föreningen framhåller att en sådan åtgärd skulle kraftigt fördyra admini
strationen och "verka starkt prishöjande, vilket knappast kan anses gagna 
konsumenternas intressen. NO framhåller att upplysningsplikten i fråga om 
t. ex. effektiv ränta på sådana krediter som inte iir knutna till visst köp 
inte får drivas sä långt att kostnaderna för dessa jämförelsevis fördelaktigu 
kreditformer höjs. Såvitt gäller förslaget att vid checkräkningskrediter och 
andra fortlöpande krediter den effektiva räntan skall anges för olika tänkbara 
utnyttjanden får enligt NO:s mening förutsättas att man kan få ange ett 
begränsat antal realistiska alternativ. Även SACOISR framhåller att man 
i fråga om fortlöpande krediter måste beakta svårigheten att ge upplysningar 
som täcker varje slags användning av kreditutrymmet. PK-banken anser 
att de svårigheter att ange de exakta kreditkostnaderna som kommer att 
föreligga vid vissa kreditformer inte torde vara större än att de kan lösas 
i samråd med tillsynsmyndigheten. 
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1.5 Kreditbelopp och kredittid 

Kommittens förslag rörande maximering av kreditbeloppet (krav på kon
tantinsats) och kredittiden vid kreditköp har. såsom antyds av de i avsnitt 
I. I redovisade uttalandena, fatt ett blandat mottagande. 

1.5. I Maximering av kreditbeloppet (kral' på kontantinsats) 

Kommittens förslag på denna punkt stöds eller lämnas utan erinran av 
RA. Göra hovräll. RSV. kronofogdemyndigheterna i Malmö. Mariestads, Vä
nersborgs och Västerås distrikt. statens industriverk. länsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohus län. hen1tbrsäliningskommi11en (mqjoriteten). leasingl/fredningen. 
LO. TCO. M och KAK. Statens industriverk anser dock att kommitten inte 
i tillräcklig omfattning utrett lagstiftningens inverkan på varuefterfrågan 
och därmed inte heller produktions- och sysselsättningseffekterna i de bran
scher vars försäljning till stor del sker genom kreditköp. Det förefaller enligt 
industriverkets mening sannolikt att efterfrågan på vissa varor kan komma 
att omfördelas produkt- och tidsmässigt. Negativa effekter kan uppstå på 
kort sikt, i synnerhet om lagförslaget skulle införas under en lågkonjunktur 
med sviktande orderingång. Även om man på kort sikt kan se vissa negativa 
effekter bedömer industriverket det emellertid som mindre sannolikt att 
produktionen och sysselsättningen inom industrin kan komma att påverkas 
i nämnvärd omfattning. Hem/l:irsäliningskommi11e11 (majorireten) uppehåller 
sig vid kreditköpkommittens uttalanden i betiinkandet, att förslagen i denna 
del innebär en uppstramning av nuvarande förhållanden särskilt för företag 
som bedriver hemförsäljning av hushållsmaskiner på kredit, att den fö
reslagna kontantinsatsen kan fr>rmodas leda till en minskning av hemför
säljningen. att det ur samhiillsekonomisk synvinkel inte torde vara något 
;llt invända mot att denna jiimförelsevis kostsamma och ibland påträngande 
försäljningsform får träda tillbaka samt att det - med hänsyn till de effekter 
på exempelvis sysselsättningen som detta kan medföra - dock kan finnas 
skäl att med tillämpning av den föreslagna dispensregeln i 8 ~ konsument
kreditlagen under en övergångstid ge företagen tillfälle till en omläggning 
av sina försäljningsmetoder. Hemförs:iljningskommitten ansluter sig till des
sa bedömningar. För den händelse förslagen om kreditbelopp och kredittid 
inte skulle befinnas liimpliga att genomföra på hela marknaden framhåller 
hemförsäljningskommittcn att hemforsäljningsområdet torde vara den del 
<IV marknaden diir det är mest befogat att genomföra en sådan reglering. 
Hemförsäljningskommittcn menar all som en följd av förslagets lagtekniska 
konstruktion - all kontantinsatsen skall erläggas när krediten tas i anspråk. 
dvs. senast när konsumenten får den köpta varan i sin besittning - kommer 
konsumenten i de fall niir hemförsäljaren levererar varan redan vid av
talstil\fa\let (sammanträffandet) att tvingas övervliga sitt köp noggrannare 
[in f. n. enbart på grund av kravet på kontantinsats. Att konsumenten på 
detta sätt erhåller en extra "hjiilp" att noggrant överväga och kanske motstå 
en hemförsiiljares aktiva säljargumentering finner hemförsäljningskommit
tcn tillfredsställande mot bakgrund av dess kiinnedom om hemförsiiljnings
rnarknaden. Visserligen har konsumenten sin ångerrätt att falla tillbaka på, 
men den information som hemförsiiljningskommitten har tillgång till ger 
en antydan om att det finns en psykologiskt betingad tröghet eller rentav 
motvilja hos konsumenterna att utnyttja ångerrätten även niir det vore 
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befogat. flcmförsiiljningskommittcn nämner i sammanhanget att de tvi'.! 
största företagen på hemförsiiljningsområdet - AB Elextrolux och Hus
qvarna AB - bägge regelmiissigt levererar sina varor direkt vid avtalstillfallct. 
Antagandet i propositionen till hemförsäljningslagen (prop. 1971 :86 s. 73, 
82), att ångerveckan skulle medföra att det skulle komma att höra till undan
tagen att köparen fick varan levererad innan ångerfristen löpt ut, har alltså 
inte besannats. Den kanske främsta orsaken härtill iir enligt hemforsiilj
ningskommittcn att ångerfrekvensen hos köparna kommit att ligga på en 
låg nivå, varför det inte berett företagen några problem att leverera direkt. 
LO hänvisar bl. a. till resultatet av näringslivets attitydundersökning, enligt 
vilken de intervjuade i genomsnitt accepterade en lägsta kontantinsats om 
20 till 25 procent, samt till att det av hctiinkandet framgår att kontant insatsen 
vid havererade avbetalningsköp är extremt låg. En relativt kraftig kon
tantinsats skulle enligt LO antagligen leda till att den enskilde konsumenten 
tvingas att noggrant tiinka över köpet och dess konsekvenser. Huruvida 
kontantinsatsen skall bestiimmas till 25 procent eller till en liigre procentsats 
för att detta syfte skall uppnås ~ir enligt LO svårbedömbart. I brist på närmare 
utredning hiirom accepterar LO kommittens förslag, men framhåller att detta 
tal på intet sätt är sakrosankt. Skulle det senare visa sig att kravet på 25 
procents kontantinsats är olämpligt, bör enligt LO procentsatsen justeras. 
TCO anför liknande synpunkter. 

Datainspektionen anser att ett krav på kontantinsats har ett väsentligt 
värde för konsumentskyddet genom att en köpare bättre överväger affären 
och genom att kreditåtagandet minskar. Datainspektionen ifrågasätter dock 
om inte det avsedda konsumentpolitiska målet kan nås även om anspråket 
på kontantinsats sätts liigre än 25 procent. vilket för vissa varor och branscher 
innebär en avsevärd höjning och kan befaras leda till omställningssvårig
heter. Malmö kommun (kommunstyrt>/sens mqioritef) hälsar i och för sig för
slaget om viss minsta kontantinsats med tillfredsstiillelse men anser att 
en modifiering av insatsens storlek kan överviigas. SACO!SR förordar el! 
krav på 15 procents kontantinsats. SACO/SR hyser dock tvekan om i vad 
mån bestämmelser om kontantinsats och kredittid verkligen blir effektiva 
med hänsyn till åtalsregelns utformning. Vidare iir det enligt SACO/SR 
oklart i vad mån alternativa finansieringsforrner kommer att stå till buds 
för de ekonomiskt svaga grupperna i samhället samt vilka samhällseko
nomiska konsekvenser, närmast avseende sysselsättningen, som förslaget 
kommer att fä. Att hemförsäljningen skulle drabbas hårt av en regel om 
kontantinsats, betraktar SACO/SR dock inte som någon nackdel. SACO/SR 
framhåller att man på grund av dessa tveksamma punkter kunde ifrågasiitta 
en alternativ metod, exempelvis att ge KO ett uppdrag inom ramen för 
avtalsvillkorslagen att förhandla om och i sista hand inför marknadsdom
stolen föra talan om kontantinsatseroch kredittid. Enligt SACO/SR förefaller 
emellertid en sådan ordning ganska tung. Föreningt>n Svt'figes krono/ägdar 
ha i och för sig inte mlgot att erinra mot en lagstiftning om minsta kon
tantinsats men är dock något tveksam till kornmittens förslag med hänsyn 
till att det kan vålla svårigheter för köpsvaga konsumenter. .Ä. ven KF ansluter 
sig i princip till förslaget att en viss procent av kontantpriset skall erHiggas 
som kontantinsats, men påpekar att man inte kan bortse från att många 
konsumenter vid en så hög kontantinsats som den föreslagna får svårare 
att göra övervägda och riktiga köp. KF anser att denna negativa fördel
ningspolitiska effekt av lagförslaget iir iignad att väcka betiinkligheter. KF 
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ifrågasiitter därför om inte den för konsumenterna mer fördelaktiga kre
ditformen låneköp bör särbehandlas. Det som härvid kommer ifråga gäller 
närmast kontantinsatsens höjd. Enligt KF iir det önskvärt att lagförslaget 
i detta hänseende modifieras. 

NO framhåller att en fixering av kontantinsatsen till 25 procent överlag 
visserligen har praktiska fördelar men torde få starkare effekter i vissa bran
scher som nu har klart lägre genomsnittsinsatser än i andra branscher. Här
igenom kan uppstå kontraktionseffekter som inte är önskvärda från allmän 
synpunkt. Detta drabbar sannolikt inte enbart varor som siiljs direkt i hem
men. Om man vill undvika alltför många dispensfall hör det diirför enligt 
NO övervägas att direkt i Jagen möjliggöra anpassning av kontantinsatsen 
efter förhållandena på olika varuområden. 01irvid hör man ocksä söka und
vika att verkningarna av bestiimda kontantinsatskrav siirskilt drabbar Jäg
prisföretag, t. ex. inom postorderhandeln, som f. n. torde ha relativt låga 
- vid kontoköp inga - krav på kontantinsats. 

KO delar kommittens uppfattning att det finns anledning att söka ned
bringa kostnaderna och att få konsumenten att niirmare överviiga sitt behov 
av en viss vara och innebörden av ett kreditköp. KO menar liksom kom
mitten att en maximering av kreditbeloppet kan vara ett lämpligt instrument 
med vilket detta kan åstadkommas. Som framgår av betänkandet inne
bär en regel om Wgsta kontantinsats om 25 procent av kontantprisct 
for ett stort antal kreditköp ingen ändring i förhållande till Wget i dag. 
Inom en stor del av den seriösa avhetalningshandeln kräver siiljarna kon
tantinsatser på mellan 20 ocr 40 procent. I vissa branscher iir kon
tantinsatserna normalt högre. Det förekommer också branscher med lägre 
kontantinsatser. Lägre kontantinsatser - eller inga kontantinsatser alls -
uttas enligt KO:s erfarenhet i huvudsak av mindre nogräknade säljare, inte 
minst vid hemförsäljning. Det är också signifikativt att köp med låg kon
tantinsats havererar oftare än andra köp. KO är således i princip enig med 
utredningen om att det bör uppställas krav på viss minsta kontantinsats 
vid kreditköp. KO vill dock inte tillstyrka den föreslagna 25-procentsregeln. 
En sådan regel kan enligt KO vara praktisk att tilliimpa men innebär dock 
att man något godtyckligt låser fast principen om lägsta kontantinsats och 
därmed avstår från möjligheten att i praktiken uppnå de eftcrstriivade ef
fekterna. I vissa fall kan det vara befogat med en högre kontantinsats än 
25 procent, medan det i andra fall är liimpligare med en lägre handpenning. 
KO förordar diirför en mer flexibel reglering. Det bör enligt KO:s uppfattning 
ankomma på regeringen att på förslag av tillsynsmyndigheten bestämma 
vilken lägsta kontantinsats som skall gälla för olika varuslag. Lägsta kon
tantinsats hör således kunna fastställas till olika procentsatser för skilda va
rugrupper. Detta innebär enligt KO inte att samtliga förekommande varor 
bör indelas i en stor mängd grupper och att man sedan föreskriver om 
viss lägsta kontantinsats för varje grupp. Än mindre innebär det att kon
tantinsatsen skall differentieras inom varje varugrupp. Detta skulle enligt 
KO vara alltför tungt att ,1drninistrera utan att fördelarna därmed skulle 
vara siirskilt stora. Systemet skulle också bli svåröverskådligt för både nä
ringsidkare och konsumenter. En viss differentiering av lägsta kontantinsats 
kan enligt KO:s menin_g diirernot vara Himplig, t. ex. så att liigsta kon
tantinsats fastställs till visst lägre procenttal för varor av nödvändighets
karaktär och till visst högre procenttal för varor av renodlad lyx- eller till
fällighetskaraktär. Härvid bör hänsyn också tas till varans pris. KO anser 
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att en differentiering kan vara lämplig även av konjunkturpolitiska skäl. 
KO framhåller att om detta KO:s förslag genomförs bör man å andra sidan 
kunna avstå från den av kommitten föreslagna dispensregeln. Ett dispens
förfarande torde enligt KO inte vara något Himpligt styrmedel i detta fall. 
En dispensregel tillämpas antingen försiktigt, vilket medför att lägsta kon
tantinsatsens storlek inte anpassas till de faktorer som bör beaktas i sam
manhanget, eller generöst, vilket leder till att antalet dispensansökningar 
blir stort. 

Köplagsl/fredningen anser att kravet på minsta kontantinsats om 25 procent 
av kontantpriset för konsumenterna kommer att kännas som ett band på 
deras frihet att bestämma om sina privata angelägenheter. Inga omstiin
digheter, hur socialt eller ekonomiskt övertygande de iin må vara, beriittigar 
köparen att träffa avtal om kreditköp med liigre kontantinsats. - Den fö
reslagna konsumentkreditlagen 5 ~ ger enligt köplagsutredningen flera ex
empel på att önskan· att förebygga att reglerna kringgås leder till att de 
skall giilla även andra typer av avtal iin dem som de frilmst riktar sig mot. 
Skall inte betalning ske omedelbart vid överlämnande av vara måste enligt 
förslaget parterna siirskilt komma överens om en kredittid på högst en 
månad; eljest fordras att kreditbeloppet utgör högst 75 procent av priset. 
Enligt köplagsutredningen blir det alltså inte Hingre möjligt all tör de 
fall, diir det iir klart all köparen inte skall åtnjuta någon liingre kredit, 
behandla betalningstiden så formlöst som vanligen sker nu. Enligt försla
get får, om parterna har kommit överens om en kredittid som ej är 
längre iin en månad och de vill förlänga denna tid, kreditbeloppet lika
ledes utgöra högst 75 procent av priset. Köparen måste med andra ord 
vid förlängningen alltid betala minst 25 procent av priset. Men i många 
fall sker nu, om inte köparen betalar i tid, ingen särskild överenskommelse 
utan förlängningen av kredittiden sker genom att säljaren dröjer med att 
kräva in en förfallen fordran. Enligt köplagsutredningens mening framgår 
inte av lagtexten eller motiven vad säljaren enligt den föreslagna lagen bör 
göra för att vara siiker på att inte ådra sig straff niir köparen inte betalar 
vid förfallotiden. Skulle resultatet bli att han regelbundet söker driva in 
åtminstone 25 procent, utan avseende vid de omstiindigheter som föranlett 
att köparen inte betalar, kan regeln enligt köplagsutredningens mening inte 
anses fungera till konsumenternas förmån. Köplagsutredningen framhåller 
emellertid vidare att utredningen givetvis inte vill motsiitta sig att det ställs 
upp ett krav på minsta tillåtna kontantinsats vilket har till syfte inte att 
motverka kreditköpen men att bidra till att avbetalningsköpen fungerar 
lämpligt och köparnas kreditkostnader hålls nere. Kraven bör därvid variera 
med hänsyn till vilken kreditform det är fråga om och nivån bör inte slittas 
så högt att iiven konsumenter i visserligen små men ändock ordnade eko
nomiska förhållanden i praktiken utestiings från möjligheten att efterfråga 
dyrare konsumentkapitalvaror. 

SH!O anser att en modernisering och förbättring av reglerna för kon
sumentskydd vid avbetalningsköp bör ske genom en ramlagstiftning fc:ir 
konsumentkreditköp, medan detaljbestämmelser ror olika varugrupper och 
branscher bör fastställas efter förhandlingar mellan KO/konsumentverket 
och berörda branschorganisationer. Svenska sparbanks/oreningen biträder 
principen att viss kontantinsats bör förekomma men anser att den bör an
passas till konsumentens betalningsförmåga. De av kommitten angivna 
gränserna är enligt sparbanksföreningen godtyt:kligt valda. MRF framhåller 
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alt det torde vara prim:ipie\lt riktigt att ha vissa generella regler för minsta 
kontantinsats och liingsta kredittid för dyrare kapitalvaror. Större köpåta
ganden bör enligt MRF i normalfallet motsvaras av en likviditetsuppoffring 
för köparen. MRF framhåller att avbetalningsöverenskornmclsen för bil
handeln utan tvivel bidragit till sundare branschförhållanden. Restriktio
nerna har nämligen, förutom samhällsekonomiska, även positiva sociala 
och konsumentpolitiska effekter. Reglerna nödvändiggör för hushållen att 
planera sina investeringar på ett förnuftigt sätt. Detta förutsätter dock att 
restriktionerna inte blir så hårda att de får en direkt prohibitiv effekt. MRF 
påpekar dock att de erfarenheter som vunnits av kreditrestriktioner inom 
bilbranschen inte utan vidare låter sig överföras till andra kapitalvarubran
scher. Varje varugrupps olikartade förutsättningar måste beaktas och ev. 
restriktionssystem byggas upp diirefter. En viktig och måhiinda avgörande 
invändning som kan riktas mot kommittens förslag om generella kredit
restriktioner iir att kontrollaspekten inte tillriickligt beaktats. MRF anser 
att det kommer att bli svårt att skapa ett effektivt system utan risk för 
antingen urholkning av bestämmelserna genom bristande efterlevnad eller 
för en alltför omfattande kontrollapparat. Det torde enligt MRF:s mening 
vara välbetänkt att analysera restriktionsmöjligheterna från bransch till 
bransch och söka förverkliga målsättningarna i nära samarbete med berörda 
branschorganisationer. Liknande synpunkter framförs av Sveriges bilindustri
och bilgrossis(/Örening. 

flertalet remissinstanser är negativa till ett lagfäst krav på viss minsta 
kontantinsats. Detta gäller kronofogdemyndigheterna i Göteborgs- och Vä:<jö 
distrikt. Svenska handelskammare/örhundet. Stockholms handel~kammare. Ös
terg{irlands och Södermanlands handelskammare. Cior/ands handelskammare. 
Skånes handelskammare. handelskamrarna i Göteborg och Karlstad, hande/s
kammaren i Örebro och Västmanlands län, en ledamot av he111törsä(inings
kommitten (direktören Per Schierbeck). en minoritet i Malmö kommunstyre/se. 
Sveriges industri/örbund, Sver(f{es gross{~t/örbund. Sver(ges köpmannaJörbund, 
Sveriges musikhandlares rik.~/örbund. Km1fektionsindustriföreningen, LRF. 
Svenska bankjöreningen, Sveriges .föreningsbankers .förbund. Finansiering.~/ö

retagensförening, Svenska håtindustr!föreningen, Svenska postorde~/öreningen. 
Svenska annonsörers .förening, Svenska reklambyråJörbundet. Köpkort AB. 
llusmoders/örbundet Hem och Samhälle, AB Electrolux. Dessa rcmissinstanser 
anser i andra hand, om ett lagfäst krav på viss minsta kontantinsats likviil 
skall införas, att kontantinsatsen bör sättas lägre lin kommitten föreslagit 
och inte högre än 10-15 procent av kontantpriset. I allrniinhet åberopas 
för dessa ståndpunkter samma eller liknande skäl som kommittcledamoten 
Björling andragit för sin reservation i denna del. Finansierings/öretagens.för
ening framhåller bl. a. att föreningen bestämt avråder från en i lag diffe
rentierad reglering av ett ev. kontantinsatskrav med hänsyn till varugrupp 
eller med begagnande av olika beloppsgränser. Enligt föreningen är utländska 
erfarenheter härav negativa. 

Ett lagfäst krav på viss minsta kontantinsats avstyrks vidare av kom
merskollegium. Västerbottens handelskammare, konsumentverket. Sveriges ad
vokatsamtimd, PK-banken. MHF. Direkt/örsälining!j/Öretagens förening. Hus
qvama AB. Elinderska Conto Företagen, Svenska/öreragares rik~/örbund. Hiir
vid anför kommerskollegium bl. a. att de föreslagna reglerna om kontantinsats 
(och maximering av kredittiden) kan komma att verka diskriminerande gent
emot konsumentgrupper med begränsad likviditet samt att det skulle er-
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fordras en mycket stor kontrollapparat för att övervaka efterlevnaden av 
reglerna. Även kons11me111rerket och JfHF anser att kommittens förslag om 
krav på kontantinsats (och maximering av kredittiden) innebiir en försämring 
för de stora konsumentgrupper som har de ekonomiska förutsättningarna 
för att klara av ett kreditköp vid låg kontantinsats och med många små 
delbetalningar. Konsumentverket anser det oberättigat att låta det begränsade 
antalet misslyckade kreditköp leda till en allmän försiimring av kreditmöj
ligheterna även för köpare som klarar av sådana köp. Konsumentverket 
finner emellertid situationen något annorlunda niir det gäller hemförsäljning. 
Enligt konsumentverkets mening lir vid denna försäljningsform riskerna 
för oöverlagda köp stora och verket anser att det skulle kunna vara viirdefullt 
att för hemförsäljning införa de av kommitten föreslagn,1 reglerna om kon
tantinsats och maximering av kredittiden. Sreriges adrokatsam/imd fram
håller att svårigheterna att lagstifta såvitt gäller kontantinsats och kredittid 
är uppenbara. De stora i praktiken förekommande variationerna av dessa 
faktorer ger enligt advokatsamfundet klara beliigg för att förhållandena viixlar 
betydligt från en brJnsch till en annan och att parterna anpassar sig hiirtill. 
Den aktuella varans pris och ekonomiska livslängd måste enligt advokat
samfundets uppfattning spela stor roll vid faststiillandet av minsta kon
tantinsats och längsta kredittid. En h1gstiftning som inte tar hiinsyn till 
dessa faktorer kan inte vara meningsfull. Å andra sidan skulle en för de 
enskilda varuslagen anpassad reglering bli så komplicerad att den redan 
av detta skiil inte bör ifrågakomma. Härtill kommerenligt advokatsamfundet 
att en dylik lagstiftning i stort sett endast skulle innebära en kodifiering 
av gällande praxis. 

Svenska bo/.;/örläggare.föreningen tar upp frågan om särbehandling av kre
ditförsäljning av böcker och korrespondensk11rser i fråga om krav på minsta 
kontantinsats, samt ansluter sig till kommitteledamoten Björlings reserva
tion i fråga om bokförsiiljningcn. Enligt föreningens mening bör i första 
hand bokförsäljningen av tryckfrihetsrättsliga och kulturpolitiska skäl helt 
befrias från krav på kontantinsats. Detsamma bör giilla korrespondenskurser. 
Skulle detta inte bedömas som möjligt bör i vart fall kraven på kontantinsats 
för böcker och korrespondenskurser nyanseras så som skett i dansk och 
norsk lagstiftning. Enligt bokförliiggareföreningen kan ett krav på minst 
25 procents kontantins<llS vid avbetalning få klart negativa effekter för bok
försäljningen. Böcker som det från kulturpolitisk synpunkt iir angeliiget att 
sprida. bl. a. uppslagsverk. säljs i allmänhet utan någon kontantinsats alls, 
varför ett krav på 25 procents kontantinsats här skulle bli siirskilt märkbart. 
En betydande volymminskning av kreditförsliljningen av böcker skulle k.un
na bli följden och denna skulle gå ut över den kulturellt värdefulla litteratur 
som skulle omfattas av den föreslagna konsumentkredillagen. BokförWg
gareföreningen finner det förvånande att kommitten inte diskuterat möj
ligheten att uppställa sådana undantag från ett krav på kontantinsats 
vid avbetalning som finns i dansk och norsk lagstiftning. Skiilen till 
denna särbehandling av böcker synes enligt föreningen vara tryck
frihetsriittsliga och kulturpolitiska. När det giiller de tryckfrihetsriittsliga 
synpunkterna åberopar bokförläggareföreningen bestämmelserna i 6 kap. 
I § tryckfrihetsförordningen, enligt vilka varje svensk medborgare och 
svenskjuridisk person har riilt att fritt saluhålla eller annorledes sprida tryckta 
skrifter. Bokförläggareföreningen hävdar att spridningsrättcn enligt orda
lagen i tryckfrihetsförordningen har obegränsad riickvidd. men naturligtvis 
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i praktiken måste underkastas vissa inskriinkningar, t. ex. av ordningshänsyn 
eller då spridningen utgör ett led i en i brottsbalken kriminaliserad handling. 
När det gäller frågan i vad mån hinder får uppställas för att tillgodose kon
sumentpolitiska intressen iir bedömningen enligt bokförliiggareförcningens 
uppfattning betydligt Unsligare. Föreningen menar att lagstiftaren genom 
sitt ordval i 6 kap. l ~ tryckfrihetsförordningen synes ha velat slå vakt om 
den uppsökande försiiljning, som det i hög grad är fråga om niir det gäller 
kreditförsäljning av böcker, för att göra spridningsriitten verkningsfull. Rät
ten till saluhållande nämns i lagtexten som en integrerande del av sprid
ningsfriheten. Detta måste enligt bokförliiggareföreningen innebiira att vid 
en avvägning mellan å ena sidan konsumentpolitiska intressen av att 
införa restriktioner som i praktisk ti!Himpning verkar inskränkande på sprid
ningsrätten och å andra sidan intresset av att uppriitthålla tryckfrihetsför
ordningens spridningsriitt opåverkad, det senare intresset måste viiga vä
sentligt tyngre. Bokförbggareföreningen anser att ingripanden enligt mark
nadsföringslagen mot otillbörliga marknadsmringsmetoder eller enligt av
talsvillkorslagen mot oskiiliga avtalsvillkor vid kreditförsäljning av böcker 
inte är jtimförbara med vad som föreslås av kommitten. Marknadsförings
lagen och avtalsvillkorslagens regler tillämpas med utgångspunkt från en 
otillbörlighets- och oskiilighetsbedömning i det enskilda fallet och kan diirför 
inte hota spridningsriitten för en betryggande majoritet av dem som siiljer 
böcker. De i förslaget till konsurnentkreditlag intagna restriktionerna kom
mer enligt bokförläggareföreningen diiremot att drabba spridningen av böck
er mera generellt och i fråga om kravet på kontant insats med stor sannolikhet 
verka försvårande. Beträffande de kulturpolitiska spekterna på kornmittens 
förslag erinrar föreningen om att en inte oväsentlig del av de från kulturell 
synpunkt angelligna böckerna säljs via avbetalning och har sådant pris att 
de kommer att omfattas av förslaget. Det gäller i första hand uppslagsverk 
av olika slag. Att en effektiv spridning av goda uppslagsverk måste ses 
som ett viktigt kulturpolitiskt intresse torde enligt bokförliiggareföreningen 
kunna betraktas som sjiilvklart. Föreningen påpekar att detta klart har ma
nifesterats i den statliga kulturpolitiken. Enligt bokförliiggareföreningen är 
det ett välkllnt och på lång erfarenhet grundat faktum att större uppslagsverk 
behöver en uppsökande försiiljning på avbetalningsvillkor för att kunna spri
das. Bokförläggareföreningen framhåller alt marknadsföringslagen och av
talsvillkorslagen tillsammans med herntörsäljningslagen fullt torde tillfreds
ställa behovet av all ge konsumenterna ett effektivt skydd mot bokför
säljning som sker i strid mot konsumenternas intressen. Föreningen vill 
inte fördölja att det tidigare förekommit en inte obetydlig direktförsäljning 
av böcker med diskutabla metoder. Försäljning av vissa utländska upp
slagsverk har i några fall varit av detta slag och därmed bidragit till att 
skada den seriösa boktörsliljningen. Enligt bokförfaggareforeningcn synes 
emellertid en väsentlig sanering ha iigt rum under senare år och det iir 
endast enstaka fall som kan rapporteras från KO. 

Även Direkt/örsälining.1/öreragensjörening anser att böcker bör siirbehandlas 
när det giiller kravet på kontantinsats, såsom skett i Danmark och Norge. 
Uppfattningen att en siirskild reglering för böcker bör övervägas delas också 
av åtskilliga remissinstanser som ansluter sig till kornrnitteledamoten Björ
lings reservation, nämligen kronqfiJgdemyndiglwten i Vii.\iö distrikt. Öster
götlands och Södermanlands handefsk.ammare, handelsk.amrarna i Göteborg 
och Karlstad. handclska111mare11 i Örebro och Västmanlands län. en ledamot 
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av hemförsä(iningskommitth1 (direktören Per Schierbeck). Sveriges industriför
bund, Sveriges grossis!förbund, Sveriges köpmanna/1irb1111d, Sveriges musik
handlares rik~/brbuml. Ko11/'ektionsindustri/ih·eningen, Svenska.företagares riks
,liirbund, Svenska bank/öreningen. Sveriges ./Öreningsbankers .förbund, Finan
sieringsföreragensförening, Svenska båtindustrifvreningen. Svemka annonsörers 
jiirening. Svenska reklambyrq(ijrbundet, Köpkort AB. 

Al anser att det från konsumentsynpunkt inte innebär några risker att 
för avbetalningsköp av bilar siinka kontantinsatsen till 25 procent. Enligt 
!'vi måste förutsättas att konsumenten vid en så kostnadskriivande inves
tering som ett bilköp noggrannare än eljest överväger sina möjligheter att 
fullfölja köpet. M anser vidare att vid flertalet bilköp på avbetalning en 
kontantinsats på 25 procent är mer än tillräcklig för att köparen normalt 
inte skall behöva riskera att värdet av bilen under en tvåårig kredittid 
iir lägre än restskulden. Enligt \1 kan en onödigt hög kontantinsats vid 
bilköp vara till nackdel för konsumenter som har stort behov av bil men 
begränsad likviditet. Genom ett krav på alltför hög kontantinsats kan en 
sådan konsument tvingas till att köpa en sämre bil. vilket i sin tur kan 
medföra en så kraftig ökning av underhållskostnaderna att det skulle ha 
stiillt sig fördelaktigare med en dyrare bil, en lägre kontantinsats, ett högre 
kreditbelopp och en högre kreditkostnad. Detta har liven väsentlig betydelse 
för trafiksäkerheten. 

Beträffande de av kommitten föreslagna reglerna att bl. a. kontantinsats 
skall krävas när varas kontantpris överstiger ett av regeringen efter förslag 
av tillsynsmyndigheten bestiimt gränsvärde. högst fem procent av basbe
loppet enligt lagen om allmän försäkring, finner datainspektionen det tvek
samt om i vart fall beloppsmässigt små krediter vid avbetalningsköp hör 
undantas från en regel om minsta kontantinsats. Datainspektionen fram
håller att en konsument med så svag betalningsförmåga att han efterfrågar 
kredit för inköp för några hundra kronor ofta torde vara i siirskilt stort 
behov av konsumentskydd. Bibehålls avgränsningen enligt 6 ~ i förslaget 
kan vidare regeln om liigsta kontantinsats på ett enkelt sätt kringgås. Enligt 
datainspektionen bör cliirför 5 ~ första stycket ändras och 6 ~ i förslaget utgå. 

Många remissinstanser ansluter sig på denna punkt till kommitteleda
moten Björlings reservation, enligt vilken i första hand griinsviirdet bör be
stiimmas i lag och utgöra minst 10 procent av basbeloppet med möjlighet 
för regeringen att meddela avvikande föreskrifter niir särskilda skäl påkallar 
det och i andra hand griinsviirdet bör bestiimmas av regeringen utan bun
denhet till visst högsta gränsvärde. Denna uppfattning delas således av kro
nofogdemyndigheten i l'äxiö distrikt, Svenska handef~kammare/örbundet, 
Stockholms handelskammare. Östergötlands och Södermanland.s hcmdelskam
mare. Gotlands handelskammare. handelskamrarna i Göteborg och Karlstad. 
en ledamot m• he111/iirsiili11ingsko111111ittl;ll (t!irl'ktiiren PN Schi<.'rbeck). en 111i-
11ori1ct i ;\.lalmii k111111111111s1yrelsc. Sl'eriges i11dustri/iirh11nd. Sl'er~~1·s grussisl
.törhund. Sl'eriges kupmamw/iirhuncl. Sl't'riges musikhandlares riksfbrhul/(I, 
Kon/i'ktionsil/(ll/st ri/iireningl'll. S1·enska .fiin•tagarcs riks/(jrhul/(/, S1·e11ska ba11k
.fiireni11grn. S1·cr~t:es Jiin•11i11gsha11ken Jiirh1111d. S1·e11ska bdti11dus1ri/iirrni11g('n, 
S1·e11ska a1111011siircrs _!iirl'11i11g, S1·rnska rekla111b1n//iirhu11det. Kiipkort .·I 8. 
Krmkk1io11si11dustri/örc11i11gc11 framhåller att i:n viisentlig del av den inhemska 
produktionen av framförallt s. k. tyngre konfektion, varmed avses överrockar 
och kappor samt kostymer och drlikter, men även en rad andra konfek
tionsartiklar betingar cletaljhandclspriser som viisentligt överstiger det av 
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kommitten föreslagna högsta griinsviirdet. Eftersom dessa varor i betydande 
omfattning köps på avbetalning befarar Konlcktionsindustriförcningen att 
kommitt6ns förslag kommer att tvinga många konsumenters efterfrågan 
bort frän svenska kvalitetsvaror mot billigare och siimre varor. ofta av ut
Wndskt ursprung, vilket skulle medföra iin mer ökade svårigheter för den 
svenska konfoktionsindustrin. Också Sl'eriges intl11s1r1/i.irb1111d. Sl'l'r~~l'S gros
sisr/örbund och Sveriges köpmannq/iirbund samt flintlerska Cvmo Företagen 
framhåller i detta sammanhang de svårigheter som kommittens förslag rö
rande gränsvärdet skulle medföra för den svenska teko-industrin, som till 
IOljd av det höga svenska kostnadsliigct nödgats satsa på hiig kvalitet och 
design som konkurrensmedel i förhållande till de ofta billigare importva
rorna. Enligt organisationerna kan sysselsättningen inom branschen påverkas 
negativt. 

Även Skånes handelskammare och SACOI SR anser att gr~insvärdet bör 
bestämmas i lag, såsom en bråkdel av basbeloppet så att det blir indexreglerat 
genom basbeloppets förändringar. SACOI SR framhåller dock att sådana för
iindringar av tekniska skäl inte bör förekomma vid annan tidpunkt än års
skifte. Kronofogdemyndigheren i Gö1eb01:v;s distrikr. Skånes handelskammare. 
SH!O och Husmoder!f/Örbunder Hem och Samhälle anser att gränsvärdet bör 
utgöra minst JO procent av basbeloppet. Finansiering!j(Öreragensförening anser 
att lagen bör ange ett lägsta gränsvärde, som regeringen inte får underskrida, 
samt att detta bör sättas väsentligt högre än kommitten föreslagit. I an
slutning hiirtill framhåller föreningen att det av kommitten föreslagna högsta 
gränsvärdet innebiir att de föreslagna reglerna kommer att omfatta åtaganden 
som inte kan anses betungande. Svenska posrorder/oreningen föreslår att 
gränsvärdet höjs till minst 25 procent av basbeloppet. Handelskammaren 
i Örebro och Väsrmanlands län anser att regeringen fritt bör få bestämma 
griinsvärdet. 

Flera remissinstanser tar upp frågor rörande vissa enskildheter i de fö
reslagna reglerna om kontantinsats. 

Köplagslllredningen framhåller att avgränsningen mellan köp och andra 
avtal iir betydelsefull med hiinsyn inte minst till straffhotet mot den som 
övertriider 5 ~ i den föreslagna konsumentkreditlagen. Enligt köplagsutred
ningen kan dock många gånger tvekan uppstå. Utredningen nämner som 
exempel att en siiljare av monteringsfärdiga trähus förmedlar långvarig kredit 
på förmånliga villkor mot siikerhet i pantbrev i köparens fastighet. Sådan 
kredit blir inte möjlig enligt lagförslaget. Åtar sig säljaren liven uppförande 
av huset. kan det enligt köplagsutredningen bli fråga om annat lin köp 
och i så fall gäller inte 5 ~ (bortsett från de fall diir 22 ~ iir tilliimplig), men 
frågan om avtalets natur blir ofta mycket svårbedömd. 

Prq/essorn Lennarr Vahlen anser i sitt av Finansieringsforeragens .förening 
åberopade yttrande att det inte sakligt kan motiveras att högsta tillåtna 
kreditbelopp skall beräknas med utgångspunkt i varans kontantpris och inte 
i det belopp för vilket varan kan köpas på avbetalning. Vahlen påpekar 
vidare att kommittens beskrivning av under vilka förhållanden det skall 
anses föreligga avtal om !lera kreditköp vid samma tillfälle t5 ~andra stycket 
förslaget till konsumentkreditlag) iir oklar. 

Sistniimnda bestiimmelse berörs också i andra yttranden. Krono/ogdemyn
digheren i Göreborgs disrrikr anser att bestlimmelsen är så lätt att kringgå 
att den inte fyller någon funktion och diirför bör utgå. Köpkort AB och 
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Elinderska Canto Företagen anför liknande synpunkter. S11enska postorder
jiireningen hänvisar till kommittens motivuttalande att inköp på olika av
delningar i ett varuhus som regel inte bör anses som köp vid samma tillfälle. 
Föreningen förklarar sig förutsiitta att postorderföretagen/postordervaruhu
sen behandlas på samma sätt som andra varuhus och att inköp från olika 
avdelningar i en postorderkatalog således inte skall anses som köp vid samma 
tillfälle. Svenska annonsörers.förening och Svenska reklambyrå/örbundet fram
håller att bestiimmelsen kan tolkas godtyckligt o<.:h att den dessutom kan 
innebära att frågan om kontantinsats blir beroende av vilket inköpsstlille 
konsumenten viiljer. Görs t. ex. flera inköp samtidigt i en mindre ekipe
ringsbutik blir elen sammanlagda summan av inköp av olika varor av såviil 
ekiperings- som konfektionskaraktiir - oavsett om de har naturligt samband 
eller inte - avgörande för om kunden skall avkriivas en kontantinsats vid 
själva köptillföllet. Om motsvarande köp görs på olika avdelningar i ett 
varuhus och något naturligt samband inte föreligger mellan inköpta varor 
behöver kontantinsats inte uttagas. om ingetdera köpet överstiger griins
värdet. Enligt föreningen och förbundet skulle en stor del av dessa problem 
försvinna genom en höjning av gränsviirclet för krav på kontantinsats till 
exempelvis 25 procent av basbeloppet. Liknande synpunkter - dock inte 
i fråga om effekterna av en höjning av griinsviirdet - anförs av AB IKEA 
Konto. 

Göta hovrätt. krono.fogdemynd~~heten i Göteborgs distrikt, Föreningen Sve
dges kronofogdar och bi/kreditnämnden påpekar att kommitten inte har berört 
frågan i vad mån kontantinsatsen skall kunna erHiggas helt eller delvis genom 
att köparen lämnar en vara i byte. Göta hovrätt utgår från att kontant insatsen 
skall kunna erliiggas helt eller delvis genom att köparen liimnar en vara 
i byte. Värderingen av inbytesobjektet komplicerar då ytterligare beriikningen 
av kont,rntpriset. Från tillämpningen av förordningen ( 1959:575) med fö
reskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmiissig försiiljning av bilar 
har hovriitten den erfarenheten att överviirdering av inbytesobjekt ofta iir 
mycket svår att styrka. Aven NO framhåller att värderingen av inbytesvaror 
i relation till kontantinsatskravet lir ett svårbcmiistrat problem som kräver 
vidare överviigandcn. Bi/kreditnämnden framhåller att det r. n. inre ton.le 
vara ovanligt att bytesvaror lämnas vid köp av TV-apparater, båtar, hus
vagnar m. m. Medges enligt den föreslagna konsumentkreditlagen att kon
tantinsatsen helt eller delvis får betalas i denna form möter en rad tillämp
ningsproblem som måste beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. Hil
kreditniimnden lämnar tlcra exempel på detta från sin tilliimpning av av
betalningsöverenskommelsen för bilbranschen. En inom bilhandeln vanlig 
företeelse utgör sålunda överviirdering av inbytesbilen. Tas denna upp till 
för högt värde och tillskjuts inte kontant likvid i motsvarande mån upp
kommer brist i fråga om kontantinsatscns reella värde. Att detta förfarings
sätt är så utbrett förklaras ofta av det psykologiska faktum att köparen 
många gånger iir mera intresserad av det inbytespris som åsätts hans tidigare 
bil iin den mellanskillnad som han får betala. Inte siillan genomförs därför 
affären så att även försäljningsobjektets pris "hissas" varigenom affärens 
resultat. sett från säljarens synpunkt. blir detsamma. Om transaktionen be
räkningsmiissigt förs ned till sina "riitta viirden" framkommer som regel 
det faktum att kontantinsatsen inte har blivit fullt betald. I andra fall rör 
det sig om mer eller mindre medvetna chansningar i fråga om inbytesbilcns 
kondition. Man har alltså inte iakttagit den undersökningsplikt som bort 
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komm•I i fråga enligt god köpmannased. En bristfällig bil har inte vid inbytet 
haft det värde som fordrats för att kontantinsatsen skulle bli uppfylld. Till
synen av avbetalningsöverenskommelsens efterlevnad och bilkreditnämn
dens prövning försvåras i dessa fall av att utredning måste införskaffas om 
de olika objektens riitta värde, bilarnas tidigare och senare öden. olika om
ständigheter som kan påverka värdeuppgång eller värdenedgång. t. ex. re
parationer och andra påkostnader resp. lång lagringsticl, skador efter inbytet, 
rabattgivning osv. Ofta kommer prövningen att få avse en kedja av tran
saktioner. varvid de bokförda viirclena sällan kan tjiina som ledning. I sista 
hand får prövningen göras utifrån de erfarenheter och den sakkunskap som 
finns företrädd inom bilkreclitniimnclen. - Den föreslagna 5 ~ konsument
kreclitlagen utesluter enligt bilkreclitnämnclen inte s. k. mellanprisaffärer, 
dvs. att i köpehancllingen anges endast vilket objekt som siiljs, vilket objekt 
som byts in och vad köparen har att betala emellan. kontant och genom 
avbetalningar. Utredning och prövning blir dä än mera komplicerad eftersom 
kontraktet inte ger någon upplysning om försiiljningspris och inbytespris 
utan endast om mellanskillnaden. Med utgångspunkt från kreditbeloppet. 
som alltid brukar kunna fastställas, är det emellertid möjligt att utreda hur 
affären går ihop inom de föreskrivna ramarna. Visar det sig då att för
siiljningsobjekt och inbytesobjekt måste åsättas från marknaclsbilden helt 
avvikande värden för att ekvationen skall gå ihop, brukar bilkreditnämnden 
utdöma vite. - En variant som främst förekommer vid nybilsförsäljning 
gäller nedvärdering av både försäljningsobjekt och inbytesbil. Till stöd för 
att elen föreskrivna kontantinsatsen ändock har blivit betald brukar säljaren 
åberopa att inbytesbilen vid senare försäljning har inbringat vinst. som bör 
tillgodoräknas den förra affären. Bilkreclitnämnclen har emellertid intagit 
elen ståndpunkten att bestämmelserna om kontantinsats gäller varje avslutad 
affär och att vinster i efterföljande försiiljningslecl alltså inte får åberopas. 
Ställningstagandet motiveras inte bara av de risker for skattenykt som fö
religger utan också av svårigheter att bedöma vad som utgör vinst i verklig 
mening. Över huvud taget fordrar elen fiktiva viirdesättningen - både över
värdering och unclervärdering - långtgående undersökningar. Ofta visar sig 
affärens rätta innebörd först i slutet av den s. k. byteskedjan. - Att endast 
inbytesobjektets nettovärde får tillgodoräknas köparen som kontantinsats. 
dvs. att eventuella restskulder först skall riiknas av på inbytesobjekt. bör 
enligt bilkreclitniimndens mening komma till uttryck i lagtext eller motiv, 
om lagstiftaren vUljer att tillåta annan form for kontantinsats än likvida 
medel. Ställning får då tas iiven till frågan huruvida varor av annat slag. 
tjiinster. motfordringar etc. får gä i avriikning på kontantinsatsen, t. ex. be
gagnad bil vid köp av husvagn. fritidsbåt etc. - Bilkreditnämnden påpekar 
vidare att den föreslagna konsumentkreclitlagen inte gäller renodlade kon
tantafförer, men blir tillämplig så snart en köpare ges anstånd med betalning 
mer än en månad. Enligt bilkreditniimndens mening bör därför möjligen 
klargöras att reglerna gäller även om elen ursprungliga affären formellt kon
strueras som en ren kontantaffar. 1 bilbranschen förekommer det att man 
söker kringgå avbetalningsöverenskommelsens regler om kontantinsats med 
sådana s. k. kontantkontrakt, vilka har kombinerats med sidokrediter. som 
medför att det i verkligheten rör sig om en avhctalningsaffär. - Bestäm
melserna i I och 2 ~~ i elen föreslagna konsumentkreclitlagen torde enligt 
bilkreditniimnclen innebära att kontantinsatsen inte får inbegripa kredit som 
har liimnats eller förmedlats av säljaren. Förbud mot sådana inte alls ovanliga 
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kringgåenden bör enligt nämndens mening framgå direkt av ordalydelsen 
i lagens S ~,såsom i 2 ~ I rnom. andra stycket i förordningen med föreskrifter 
om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar och 3 ~andra 
stycket i avbetalningsövcrcnskornmelscn för bilbranschen. Bilkrcditniimn
den framhåller vidare att reglerna i S ~ konsumentkreditlagen torde omfatta 
inte bara rena kontraktsfcirscclser gällande kontantinsatsens storlek utan 
även faktiska handlanden från siiljarens sida, t. ex. att varan utlämnas till 
köparen utan att kontantinsatscn har blivit fullt betald (jfr betänkandets. 172 
och 194). Den senare situationen ~ir enligt bilkreditn~irnnden utomordentligt 
vanlig på avbetalningsöverenskommclsens område. dvs. man skriver for
mellt oantastliga kontrakt men den försålda bilen utlämnas trots brist i 
kontantinsatsen. Förbudet mot utlämnande av varan bör därför enligt bil
kreditnämndens mening komma till klart uttryck i lagtexten. Liknande an
miirkningar kan enligt bilkreditnärnnden riktas mot formuleringarna i 5 ~ 
andra och tredje styckena förslaget till konsurnentkreditlag, vilka för tanken 
enbart till renodlade kontraktsförseelser. 

1.5.2 Maximering av kredi1tiden 

Kornmittens förslag att kreditgivaren vid kreditköp inte skall äga medge 
längre kredittid iin två år stöds eller lämnas utan erinran av RA. Göra hovrälf. 
RSV, krom!f'ogdemyndigheterna i A-lalmö. Aforiestads. Vänersborgs och Väster
ås distrikt, statens industriverk, hem(örsälini11gskommi1te11 (majoritete11), lea
sing11tredninge11. Malmö kommun (kommuns~1·relsens majoritet) och Svenska 
bokförlägga refbre11i 11ge11. 

NO framhåller att en maximering av kredittiden till två år av utrednings
materialet att döma synes bättre anpassad efter rådande förhållanden iin 
förslaget rörande kontantinsats. Behovet av avvikelser torde enligt NO 
främst göra sig giillande vid mycket stora inköp t. ex. ifråga om båtar samt 
vissa reparationer i bost~ider. NO påpekar att i sådana fall möjligheterna 
till banklån do<.:k synes vara större och att kommitten föreslår dispensmöj
lighet för liingre kredittid. Ytterligare ett alternativ skulle enligt NO vara 
att i lagen medge kredittid på t. ex. tre år för inköp över viss beloppsgräns. 
förslagsvis knuten till basbeloppet. Föreningen Sveriges kronq(ogdar säger sig 
kunna acceptera en längsta kredittid om två år men framhåller att en sådan 
regel förutsätter att köparen i fråga om vissa avtal har förmåga att göra 
relativt stora avbetalningar och att regeln kan vålla svårigheter för köpsvaga 
konsumenter. 

Det helt överviigandc flertalet rcmissinstanser ställer sig emellertid ne
gativa till att i lag fastst:ills en enda maximigriins för kredittiden vid två 
år. Av dessa anser ett stort antal att en begriinsning av kredittiden i enlighet 
med kommittens förslag inte gagnar konsumenterna. 

Svenska handelskammarc/örb1111dN, Stockholms handclskammare. Skånes 
handelskammare. SACO!SR, Sl'er~l{es adrnkatsam/lmd, S1·enska sparbanks
.fbrc11ingen. Fi11ansicri11gsförctagens förening och Sl'enska .fbrctagares rik~tbr
b1111d är entydigt negativa till att kredittidens liingd över huvud taget lagregle
ras. 

Datainspektionen anser att det sakliga innehållet i den av kommitten fö-
reslagna bestiimmelsen om Hingsta kredittid överensstämmer med rådande 
praxis på kreditköpsmarknaden utom i vissa fall avseende siirskilt dyrbara 
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varor. såsom större fritidsbåtar. Den naturliga reglering som sålunda skett, 
visar enligt datainspektionens mening att behovet av en lagreglering all
varligt kan ifrågasättas. De konsumenter, som betros med så stora krediter 
att liingre kredittider än två år kommer ifråga. lär inte vara i särskilt stort 
behov av konsumentskydd på sådant sätt som föreslås. I viss konsument
kredit förekommer s. k. betalningsfria månader. vanligen juli och december 
eller eljest valfria månader. Detta synes vara till fördel för konsumenten. 
men skulle försvåras om förslaget genomfördes. Datainspektionen framhåller 
att sanktionerna mot den som överträder bestämmelsen kan medföra att 
en kreditgivare underlåter att ge ett i och för sig berättigat betalnings
anstånd som skulle innebära förlängd kredittid, vilket kan åligga honom 
att göra för att fullgöra den icke sanktionerade skyldigheten enligt inkas
solagen ( 1974: 182) att iakttaga god inkassosed. Enligt datainspektionens upp
fattning bör den föreslagna regeln diirför utgå eller väsentligen mildras. Där
med nås också den fördelen att dispensbestämmelsen· i 8 ~ förslaget till 
konsumentkreditlag kan undvaras såvitt rör kredittid. Om kredittidsbegräns
ningen likväl anses böra ingå bör dispens branschvis eller för vissa varor 
kunna medges av tillsynsmyndigheten sjiilv. Allmänt sett torde enligt da
tainspektionen sådana "särskilda förhållanden" som den föreslagna regeln 
i 8 ~ syftar på ytterligt sällan föreligga om det konsumentpolitiska syftet 
vidmakthålls. Om bestämmelsen är avsedd som ett konjunkturpolitiskt styr
medel synes detta enligt datainspektionen vara alltför trubbigt för att ge 
erforderlig effekt. 

Kommersko/legium anför bl. a. att de föreslagna reglerna om (kontantinsats 
och) maximering av kredittiden kan komma att verka diskriminerande gen
temot konsumentgrupper med begränsad likviditet. 

KO avstyrker den av kommitten föreslagna maximeringen av kredittiden. 
En begränsning av kredittiden kan enligt KO visserligen vara befogad i 
enstaka fall. Obestridligen blir kreditkostnaderna lägre ju kortare kredittiden 
är. Enligt KO är det dock tveksamt om den föreslagna tvåårsregeln kan 
få någon större praktisk betydelse. Av betänkandet framgår att kredittiderna 
idag vid avbetalningsköp och låneköp normalt ligger v1il under två år och 
är längre bara vid köp av vissa dyrare kapitalvaror. Regeln kan däremot 
få som följd att en låginkomsttagare som kanske har vilja och förmåga 
att under en längre tid spara ihop kontantinsatsen till en dyrare kapitalvara 
inte alls får möjlighet att förvärva varan. eftersom han inte kan inrymma 
de höga avbetalningar, som blir följden av tvåårsregeln. i sin budget. KO 
anser att mot detta knappast kan anföras att konsumenten slipper höga 
kreditkostnader genom att köpet inte blir av. Det kan inte uteslutas att 
en konsument som befinner sig i den situation som beskrivits föredrar att 
betala kanske i och för sig höga kreditkostnader framför att vara tvungen 
att avstå från varan eller tjiinsten. KO framhåller att det bör beaktas att 
den information som skall liimnas konsumenten före avtalet bör leda till 
att han får en realistisk uppfattning om vilken ekonomisk börda som avtalet 
kommer att medföra för honom. Med hiinsyn härtill och till vad som anförts 
om förekommande kredittider måste enligt KO:s mening nackdelarna med 
en begränsning av kredittiden från konsumentsynpunkt anses vara större 
än fördelarna. 

Konsumentverket framhåller att den föreslagna regleringen friimst kommer 
att gälla produkter med relativt lång livsliingd. L:r ekonomisk synvinkel 
är det enligt konsumentverket teoretiskt viil berättigat att kredittiden kan 
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riicka under varans hela livslängd. Konsumentverket anser visserligen att 
så långa kredittider kanske inte bör förekomma i praktiken, men resone
manget leder konsumentverket till att motsätta sig kommittens förslag om 
generell reglering av kredittiden. Konsumentverket anser det oberiittigat 
att låta det begränsade antalet misslyckade kreditköp leda till en allmiin 
försämring av kreditmöjligheterna även för köpare som klarar av sådana 
köp. - Såsom tidigare har framgått menar dock konsument verket att det 
skulle kunna vara av värde att vid hemförsiiljning begränsa kredittiden i 
enlighet med kommittens förslag. 

LO sliger sig i princip kunna acceptera en längsta kredittid om två år, 
i allt fall för produkter av icke alltför stort viirde. För varor och tjänster 
som representerar mer betydande värden, måste emellertid enligt LO:s me
ning en kredittid om högst två år kiinnas betungande for det stora tlertalet 
konsumenter. LO anser därför att det finns skiil för en liingre kredittid 
i dessa fall. Ett lämpligt gränsvärde kunde enligt LO vara ett basbelopp. 
TCO. Sveriges bilindusrri- och bilgrossisr/lirening och KAK intar i huvudsak 
samma ståndpunkt men niimner inte någon viss beloppsgr~ins. 

Flertalet remissinstanser i övrigt anser att kredittiden måste kunna diffe
rentieras med hänsyn till olika faktorer såsom varans art, pris. brukstid 
och beräknade ekonomiska livslängd, kreditbeloppets storlek och kredit
formen. Hit hör ett antal remissinstanser som i denna del ansluter sig till 
kommittclcdamoten Björlings reservation, niimligen krono/ögdcmy11d~~heren 
i Vä,'(jÖ distrikr. handelskamrarna i Götcbo1gs och Karlstad, handelskammaren 
i Örebro och Västmanlands län, handelskammaren i Östergötlands och Sö
dermanfands fän, en ledamot av hen1fursäfjningskommirtcn (direkrören Per 
Schierbeck). en minoritet inom Malmö kommunstyrelse. Sveriges indusrrifiir
bund, Sveriges grossist/orb1111d. Sveriges köpmannaf(irbund. Sveriges musik
hamlfares riksförbund. Kon(ektio11sind11stri/(ireningl'n. Sl'enska ba11k/ore11ingen. 
Svaiges ./(ireningsbankers .frirbuml, Svenska posrorderfiireningl'n. S1·l'nska an
nonsiirers ./(irening, Svenska reklambyrå/örbumlet. Köpkort AH. För en sådan 
differentiering av kredittidens längd, med en högre maximitid ~in två år, 
uttalar sig också handefskammarl'n i Jiinkupings län, Gorlands handefskam
mare. fänss~1·refsen i Göteborgs och Bohuslän. köplags11tredninge11. SHIO. KF. 
LRf. PK-bankl'n. AfRF, M. MHF. Svl'nska båtindustri/iireningl'n. Direkt
.försä(jnings/'ijreragens/örening. Husqvarna AB, AB Ell'ctrolux. E/indl'f.ska Conro 
Företagen. /f11smoder.~/orb11ndet Hl'tn och Samhä{{e föreslår att den av kom
mitten föreslagna tvåårsregeln görs dispositiv. 

Flertalet remissinstanser. bland dem flera myndigheter, flera företrädare 
för särskilt konsumentintressen, flera näringslivs- och kreditgivarorganisa
tioner och flera företag framhåller att en lagreglering av kredittidens längd 
under alla förhållanden bör innehålla särskilda regler som medger forliing
ning av kredittiden om köparen huvudsakligen utan egen skuld råkar i 
betalningssv[1righeter såsom vid arbetslöshet, sjukdom o. d. Inte minst friin 
näringslivshåll riktas skarp kritik mot att kommitten inte har föreslagit 
siiclana regler, vilka skulle ge kreditgivaren möjlighet att visa köparen 
hänsyn. NO framhåller i detta sammanhang att om en maximitid på 
två år skall kunna uppr~itthållas det i och för sig synes ofrånkomligt 
att kräva att den vid avtalets ingående bestämda kredittiden aldrig får över
skrida två år. Detta hindrar dock enligt NO inte att anstånd med betalningen 
bör kunna ges på grund av vissa godtagbara och i lagtexten preciserade 
omständigheter som inträffat efter köpets avslutande och som inte skiiligen 
kunde förutses vid detta tillfälle. 
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Finansiering!)(öreragens .förening, Svenska posrordei:/öreningen och Köpkorl 
AB framhåller att man vid en eventuell lagreglering av kredittidens längd 
bör lämna utrymme för kreditgivaren att medge vissa amorteringsfria må
nader per år, t. ex. vid jul- och semestertid. 

Några remissinstanser berör vissa enskildheter i kommittens förslag rö
rande begränsning av kredittiden vid kreditköp. Darainspektionen framhåller 
att bestämmelsen i 7 ~ i förslaget till konsumentkreditlag utsiiger att kre
ditgivaren ej får medgiva liingre kredittid än tjugofyra månader. Enligt de
finitionen av begreppet kreditgivare i förslagets 2 ~ täcker begreppet även 
fristående kreditgivare som banker m. fl. Det ger - om inte placeringen 
av 7 * under rubriken "Särskilda bestämmelser för kreditköp" beaktas -
enligt datainspektionen intryck av att t. ex. ett icke till bestiimt köp kopplat 
banklån till konsument inte får löpa med längre kredittid än två år. Detta 
har, framhåller datainspektionen, inte varit kommittens avsikt. Sådant lån 
behandlas i 24 ~. Generellt bör dock en lagregel kunna läsas och förstås 
utan hjälp av mellanrubriker i lagen. SACOISR hiinvisar till kommittens 
motivuttalanden att kreditgivaren inte skall lastas, om konsumenten trots 
krav inte betalar inom tvåårsfristen, men att såväl ett uttryckligt som stil
latigande medgivande av förliingd kredittid är förbjudet. SACO/SR anser 
att stora svårigheter uppenbarligen kan uppstå när det gäller att avgöra vilken 
utformning kreditgivarens krav måste ha haft och att avslöja rena skenkrav. 
Hela bestämmelsen förefaller enligt SACO/SR att bli utomordentligt inef
fektiv, i vart fall avseende krediter som förlängs efter hand. Synpunkter 
i denna riktning anförs också av bl. a. köplagsurredningen och Sveriges ad
voka1san1fund. Advokatsamfundet menar att ett god tagande av kommittens 
förslag i detta avseende med all sannolikhet skulle leda till ett stort antal 
onödiga rättegångar för att säljaren inte skall riskera att anses ha medgett 
förlängning av kredittiden. Också professorn Lennarr Vahlen uppehåller sig 
i sitt av Finansiering~/öreragensjörening åberopade yttrande vid kornmittens 
motivuttalanden att såväl ett uttryckligt som ett stillatigande medgivande 
om längre kredittid bör kunna läggas kreditgivaren till last. Enligt Vahlens 
mening måste sådana subtiliteter som viljeförklaringar som avges genom 
passivitet anses vara mindre lyckade i en konsumentlagstifcning. Vahlcn 
framhåller vidare att det synes oliirnpligt att i en konsumentskyddslagstift
ning uppställa krav på att näringsidkaren i vissa fall så snart som möjligt 
skall stämma konsumenten och att man måste skilja mellan å ena sidan 
det ursprungliga avtalet och å andra sidan vad som senare kan överenskommas 
i en förändrad situation. Enligt Vahlen står kornmittens hårda 
ställningstaganden i motsatsförhållande till annan lagstiftning inom kon
sumentpaketet. Bi/kreditnämnden anser att man bör eftersträva en formu
lering av l<;gtexten i 7 s förslaget till konsumcntkreditlag som innebär att 
inte bara rena kontraktsförseelser utan också faktiska tillåtandcn av för lång 
kredittid kommer att fångas upp. Att reglerna om kredittid genom t. ex. 
muntliga sidoöverenskommelser kringgås på detta sätt är enligt hilkredit
nämnden inte ovanligt inom bilhandeln. En variant är att säljaren redan 
från början utan anledning medger amorteringar som ligger långt under 
vad som fordras för att avbetalningsbeloppet skall slutregleras inom före
skriven tid. Det förekommer också att kontrakten föreskriver månatliga 
inbetalningar med låga belopp och en sista betalning vid kredittidens utgång 
med mångfaldigt högre belopp, s. k. tung bakända. Inte sällan löses upp
komna betalningsproblem vid amortcringstidens utgång genom att kontrak-

18 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 123 
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tet skrivs om eller att återköp eller bilbyte då sker. Bilkreditnämnden brukar 
i sådana fall göra en total bedömning av hur affaren har kommit att gestalta 
sig. Har säljaren inte kunnat visa några skäl får att affären har utvecklat 
sig som den har gjort och kvarstår betydande belopp obetalda vid amor
teringstidens utgång, har det ansetts utgöra ett förfarande som strider mot 
syftet med avbetalningsövcrenskommelsen för bilbranschen. 

1.5.3 Särskilt angående kontoköp och låneköp. Kontoköp av annat än varor 

Åtskilliga remissinstanser tar upp frågan om elen föreslagna konsument
kreditlagens tillämpning på kontoköp och låneköp. Vissa av dessa rcmiss
instanser synes anse att ifrågavarande kreditköpsformer helt bör undantas 
från lagens tilliimpningsområdc, andra att de bör undantas från tillämp
ningsområdet för tlertalet av de föreslagna s:irskilda bestiimmelserna om 
kreditköp. Eftersom det största intresset dock knyter sig till kravet på kon
tantinsats redovisas yttrandena i förevarande sammanhang. 

Kommittens förslag i denna del stöds eller lämnas utan erinran av bl. a. 
RA, Göra hovrätt, RSV. kronofogdemyndigheterna i Mal111ö. Vänersbo1gs och 
Västerås distrikt. KO. sratens indusrril'erk. he111/örsä{iningskommitth1 (mqjo
riteten). leasing11tred11ingc11, /lvfal111ö kommun (ko1111111111s~1·relsem 111ajoritef). 1\4 
och Föreningen Sveriges kronofogdar. vilka remissinstanser också anslutit 
sig till eller inte framfört någon inviinclning mot tanken på någon form 
av lagreglering rörande krav på kontantinsats vid kreditköp. 

Kron()f'ogdemyndigheren i Mariesrads disrrikt framhåller att avbetalnings
köpet, såsom kommitten funnit, är elen dyraste formen av konsumentkredit, 
medan låneköpet och kontoköpet däremot inte är förbundna med några 
påtagliga oliigenheter för konsumenterna. Om dessa former liimnas utanför 
konsumentkreditlagen kan en överströmning beräknas ske från vanliga av
betalningsköp till låneköp och kontoköp utan återtagander:itt. En sådan ut
veckling framstår enligt kronofogdemyndigheten som önskv:ird och behöver 
inte betyda att olägenheterna och missförhållandena följer med. 

Kommerskollegium anför att det skulle innebiira att många av fördelarna 
med kontoköp försvinner, om även kontokrediter skall omfattas av den 
föreslagna lagstiftningen. Rent allmänt synes enligt kollegiet skyddsbehovet 
vid kontokrediter inte vara särskilt framträdande med beaktande av att be
viljandet av kontokrediter regelmässigt föregås av en tämligen ingående 
kreditvärdighetsprövning och att kreditbeloppet är anpassat till kontoinne
havarens betalningsförmåga. Om åtgi-irder i den riktning kommitten före
slagit skulle övervägas bör därför, enligt kollegiets uppfattning, den modell 
som kommitteledamoten Björling förordat i sin reservation komma i fråga. 

Enligt SPK visar olika undersökningar. där kreditförsäljningen som sälj
form belysts, att låneköp är mindre kostsamma för konsumenten än av
betalningsköp. Vidare framgår, framhåller SPK. av kommittens redovisning 
av konsumentkooperationens låneköp att denna kreditform har fungerat 
väl samt att låneköpet och kontoköpet för niirvarande inte är förbunda med 
mera påtagliga olägenheter för konsumenterna. Genom införandet av lå
neköpet har KF tagit initiativ till en utveckling som leder bort från kreditköp 
vid vilka säljaren kan ta tillbaka varan. Enligt SPK:s mening kan man ifrå
gasätta värdet av alt begränsa möjligheterna till utveckling av en kredit
köpform, som visat sig fördelaktig ur konsumentsynpunkt. Skulle vid en 



Prop. 1976/77:123 275 

skärpning av avbetalningshandelns regler en markant ökning av låneköp
formen äga rum och medföra skadliga verkningar för konsumenterna, kan 
enligt SPK en reglering övervägas i den situationen. 

KF anser att kommitten inte har redovisat några egentliga skäl som talar 
för att en överströmning till bl. a. låneköp skulle leda till några oönskade 
effekter för konsumenterna. Bortsett frän att en legal särbehandling av lå
neköpen kan innebära vissa lagtekniska svårigheter. som dock torde kunna 
lösas, vill KF reservera sig mot kommittens principiella uppfattning att lå
neköp i alla delar måste behandlas på samma siitt som övriga kreditköp. 
KF anser att det bör övervägas på nytt om inte skilda former av lån och 
krediter som himnas i samband med köp kan regleras på olika sätt. 

Om de traditionella avbetalningsköpen anses böra motverkas på grund 
av olägenheter som är förenade med dem, följer enligt köplagsutredningens 
mening därav inte att man bör motverka även former av kreditköp som 
inte har dessa olägenheter, särskilt låneköp och kontoköp. Köplagsutred
ningen anser det tvärtom kunna ifrågasättas om man inte bör uppmuntra 
en överströmning till sådana former. Köplagsutredningen framhåller att de 
regler om kontantinsats och längsta tillåtna kredittid som lämpar sig för 
delbetalningsköp inte behöver llimpa sig för exempelvis kontokrediter, be
träffande vilka det synes tillräckligt att inrikta konsumentskyddet på vad 
som iir av direkt betydelse för dem. Enligt köplagsutredningen synes särskilt 
kravet på kontantinsats vid köp med kreditkort vara otillräckligt underbyggt. 
Dessa kort har den dubbla funktionen av betalningsmedel och metod att 
skaffa kredit. Kontohavaren kan efter eget gottfinnande avgöra när och 
i vilken utsträckning han vill utnyttja kreditmöjligheten. Eftersom kom
mittens förslag går ut på att kravet på kontantinsats skall gälla även vid 
kontokort, blott det finns möjlighet att utnyttja kreditmöjligheten, äventyras 
enligt köplagsutredningens mening också betalningsfunktionen. Köplags
utredningen anser att kontokortens berättigande är en alltför betydelsefull 
fråga för att kunna behandlas blott som en konsekvens av vad som bör 
gälla vid avbetalningsköp. Köplagsutredningen framhåller vidare att externa 
kontokort i stor utstriickning har den konstruktionen. att debitering sker 
på företag i vilket kontoinnehavaren är anställd. Här uppstår enligt köplags
utredningen å ena sidan risker för att reglerna kringgås och ä andra sidan 
svåruppfyllda krav på säljarna att avgöra om ett inköp som skall debiteras 
på företaget i realiteten avser en konsumentkredit. Köplagsutredningen anser 
också att frågor rörande internationellt anknutna transaktioner bör beaktas 
och ställer frågan om siiljaren iir skyldig att avkräva en utländsk turist, 
som gör ett inköp i Sverige och vill betala med ett internationellt kreditkort, 
kontant bernlning med 25 procent av priset, och huruvida säljaren, om kre
dittiden är högst en månad men krediten förlängs, vid förlängningen är 
skyldig utkräva 25 procent av priset. - Köplagsutredningen kritiserar 
i sammanhanget att kornmitten vill tillåta överströmning från kreditköp 
till banklån utan all för dessas del uppställa krav på minsta kontantinsats 
eller längsta kredittid och utan att omgärda banklånen med några egentliga 
garantier mot missbruk. Kommittens påstående att ett från försäljnings
intressen fristående banklån f. n. praktiskt taget alltid representerar ett bil
ligare alternativ för konsumenten än kreditköp torde enligt köplagsut
redningen inte vara riktigt. Vid utnyttjande av de fördelaktigaste betal
ningsmöjligheterna vid kontokort debiteras ingen ränta. Vid köp utan be
stämd kredittid bestäms kreditkostnaden i realiteten av dröjsmålsräntan. 
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Enligt köplagsutredningens mening iirdet viktigt att olika kreditformer kon
kurrerar på lika villkor, varvid konsumenten iiven bör kunna beakta den 
större bekvämlighet som kontokrediter erbjuder i jämförelse med banklån. 
Villkoren blir inte lika om vid den ena kreditformen krävs en betydande 
kontantinsats som inte fordras vid den andra. - Köplagsutredningen an
märker vidare att en förutsiittning för tillämpning av 5 ~ i förslaget till kon
sumentkreditlag är viss överenskommelse mellan "parterna". Vid köp med 
externt kreditkort kan här med parterna avses siiljare och köpare, kre
ditgivare och köpare eller möjligen såväl säljare och köpare som kreditgivare. 
Om. såsom normalt är fallet, köparen har rätt att vlilja mellan å ena sidan 
betalning inom den tid som avses i 5 ~ första stycket och å den andra 
sidan längre kredittid uppkommer enligt köplagsutredningen frågan om det 
är tillräckligt att köparen lovar säljaren att anviinda det förra alternativet. 
Mot en sådan tolkning talar enligt köplagsutredningens mening att "par
terna", när ordet anviinds andra gången i 5 ~ tredje stycket, rimligtvis in
nefattar kreditgivaren. Behålls nuvarande regler för kreditgivningen, ligger 
det enligt köplagsutredningen därför närmast till hands att tolka 5 ~ så att 
kontantinsats alltid krävs när gränsvärdet överskrids. 

En ledamot av hen1/orsä(iningskommitth1 (pro.fessor Ulf Bemitz) framhåller 
i särskilt yttrande att betänkligheter kan anföras mot att låta det före
slagna regelsystemet i princip också innefatta kontoköpen, särskilt när 
det gäller externa kontokort. Det grundläggande skiilet till kreditköpkom
mittens ställningstagande härvidlag - att man velat effektivt motverka en 
överströmning från avbetalningsköp och liknande till kontoköp - förefaller 
enligt Rernitz föga bärkraftigt. Bernitz framhåller att en dylik överströmning 
från flera synpunkter snarast synes fördelaktig. De externa kontokorten ut
färdas efter reell kreditprövning. Krediten är inte varubunden och i stor 
utsträckning inte heller siiljarbunden. Kontoköpet framstår enligt Bernitz 
härigenom som en från avbetalningsköpet artskild företeelse eftersom de 
för avbetalningsköpet karakteristiska nackdelarna saknas vid kontoköpet. 
Härtill kommer enligt Bernitz att en regel om minsta kontantinsats, även 
med hänsyn tagen till föreslagen bcloppsgriins, rimligen måste starkt re
ducera kontokortens praktiska användbarhet som betalningsmedel. En sär
skild komplikation är här att en del kontokort har internationell räckvidd. 
Med hänsyn till det sagda bör enligt Bernitz' mening externa kontokort
system hållas utanför i vart fall de föreslagna lagreglerna om minsta kon
tantinsats. Bernitz framhåller att lagstiftningen sjiilvfallet bör kompletteras 
om kringgåendetendenser eller andra olämpliga förhållanden, knutna till 
kontokortssystemen. skulle yppa sig framdeles. 

LO anser att man kan ifrågasätta lämpligheten av att låta samma regler 
gälla både för konventionella avbetalningsköp och för de från konsumentens 
synpunkt fördelaktigare låneköpen och kontoköpen. LO kan inte finna någon 
nackdel med en överströmning från vanliga avbetalningsköp mot låneköp 
och kontoköp så länge inte några nya, alternativa kreditformer har tillskapats. 
Enligt LO:s mening måste konsumenten uppfatta kontantinsatskravet vid 
kontoköp som krångligt och stridande mot kontokortens funktion av he
talningsmedel, särskilt om konsumenten inte anviinder kontokortets kre
ditmöjligheter. Skall kontantinsats över huvud taget kriivas vid kontoköp 
bör den enligt LO:s mening kunna betalas vid niistkommande månads
inbetalning. LO påpekar vidare att ett krav på att kontohavare skall amortera 
kontoskulden med minst I 0 procent per månad kan innebära att konto-
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havaren i det enskilda fallet kan drabbas av hårdare betalningsvillkor än 
vid avbetalningsköp. 

Även Sveriges advokatsan1/imd kritiserar kommittens förslag att låneköp 
och kontoköp skall omfattas av de föreslagna bestämmelserna om kreditköp. 
Advokatsamfundet anser det omöjligt att med någon slikerhet förutse om
fattningen av den av kommitten befarade överströmningen och påpekar 
bl. a. att låneköp och kontoköp föregås av en tämligen ingående prövning 
av köparens solvens. Även om man räknar med en betydande överströmning 
kan detta enligt advokatsamfundet rimligen inte anses vara en oliigenhet 
som motiverar lagstiftningsåtgärder, eftersom kommitten själv utgår från 
att låneköpen och kontoköpen - i motsats till avbetalningsköpen - fungerar 
tillfredsställande. Från denna utgångspunkt borde alltså, menar advokat
samfundet, en överströmning till sistniimnda kreditköpsformer vara önsk
värd. Ett införande av krav på kontantinsats vid köptillfället skulle enligt 
advokatsamfundet omöjliggöra kombinationen av kredit- och kontantfunk
tionerna i ett och samma kort. 

Svenska sparbank~/"öreningen anser att det i praktiken torde vara ogenom
förbart att inom kontokortsområdet tillämpa samma bestiimmelser som för 
avbetalningshandeln. Sparbanksföreningen framhåller att flera kontokort har 
ett inbyggt kontantköpsalternativ och att några dessutom medger uttag av 
kontanter. Enligt sparbanksföreningen bör kontokortet därför inte lämpligen 
jämföras med avbetalningskredit. Den inbyggda kreditens likhet med check
räkningskredit i bank talar enligt sparbanksföreningens mening för att den 
bör betraktas som en sådan. Prq(essorn Lennart Vahlen anför i sitt av Finan
sierings/örewgens./Orening åberopade yttrande att kontokortssystemet är det 
för konsumenten fördelaktigaste system som omfattas av föreslagna sär
skilda bestämmelser om kreditköp. Enligt Vahlen har kontokortssystemet 
betydande praktiska fördelar för konsumenten som inte har beaktats i för
slaget. Finansieringsföretagen har sålunda kontroll över siiljarna och gör 
ett positivt urval av dessa. Vahlen framhåller att detta för konsumentens 
del innebär att han normalt slipper ha att göra med säljare som kan bli in
solventa eller som levererar underhaltiga produkter eller som inte fullgör 
sina garantiåtaganden. Det kan enligt Vahlcn ifrågasiittas om inte dessa 
fördelar för konsumenten iir så stora att de överträffar det skydd som kon
sumenten fått genom konsumentköplagen och avtalsvillkorsl<igen. Förslaget 
att kontantinsats skall uttas vid köptillfället även niir fråga är om kontoköp 
betecknas av Vahlen såsom destruktivt. Också Vahlen stiiller frågan hur 
utlänningars kontoköp i Sverige skall behandlas. 

Även Köpkorr AB framhåller att bolaget och andra kontokortsföretag gör 
en selektiv bedömning av de siiljföretag som önskar ansluta sig till resp. 
kontosystem, vilket medför att konsumenter med rätt att handla på kon
tokredit utan extra besvär eller kostnader kan sägas uppnå större trygghet 
i relationerna med säljföretagen än om de efter helt personligt val av affär 
gör ink.öp med sparade eller lånade kontanta medel. Enligt bolaget torde 
det inte råda någon tvekan om att kontokort för många konsumenter idag 
framstår som en bekväm och praktisk kombination av betalnings- och kre
ditmedel, som i de flesta avseenden helt kan jämställas med checkkredit. 
Bolaget anser att kommitten. i linje med sin i betänkandet redovisade sakliga 
bedömning av kontokreditens verkan för konsumenten, borde ha avstått 
från att låta hela lagförslaget omfatta kontoköp och begränsat tillämpningen 
på kontoköp till de för denna kreditform relevanta regelområdena - upp-
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lysningsplikten, återbetalningssättet (dvs. kredittidens längd), ansvaret för 
säljarens ev. försummelser samt betalningsansvaret vid obehörigt utnytt
jande av kontokort. Det kan enligt bolaget ifrågasättas, om inte lagförslaget 
skulle vinna i tydlighet på att dessa kvarvarande bestämmelser om kontoköp 
sammanfördes till ett avsnitt "SUrskilda bestUmmelser om kontoköp". -
Att kontantinsats vid köp med kontokort skall uttas vid köptillföllet är 
enligt bolaget helt oförenligt med kontokortens grundliiggande ide, som 
går ut på att i ett och samma system rationellt kombinera en kontant
bctalningsfunktion och en kreditfunktion av rullande natur. Bolaget fram
häller att kontokrediten i de flesta avseenden liknar en checkkontokredit. 
För såväl konsumenten som detaljhandeln kommer det enligt bolaget att 
framstå som omotiverat och stötande att kontantinsats skall erläggas vid 
köp med kontokort men inte vid köp med den likartade checken. Bolaget 
p~1pekar vidare all på grund av kontokreditens konstruktion kommittens 
förslag om kontant insats inte kommer att nå det avsedda syftet att få kunden 
att besinna varje inköps ekonomiska tyngd. Detta framgår enligt bolaget 
av följande exempel. Om en kontokund har en outnyttjad lim it på 4 000 
kr. och avser att köpa en soffa för 2 000 kr. kan han idag göra detta på 
sitt konto utan kontantinsats. Skulle lagförslaget gälla finge kunden erliigga 
500 kr. i kontantinsats vid köptillfället. Han skulle dock samtidigt kunna 
göra inköp av andra varor på sitt konto för både de 500 kr. som motsvarar 
kontantinsatsen och ev. högre belopp så länge han håller sig inom den 
beviljade limiten. Hans totala kreditengagemang skulle sålunda inte minskas 
genom kravet på kontantinsats vid köpet av soffan. Enligt bolaget kommer 
ett krav på kontantinsats att försvåra den praktiska hanteringen av kontoköp 
för såväl konsument som säljföretag och få till följd ett administrativt mer
arbete som leder till irritation och ökade kostnader i detaljhandeln och 
dUrmed ytterst för konsumenten utan att några fördelar ifråga om kon
sumentskydd står att vinna. Bolaget anser det kunna ifrågasättas, om kom
mitten har rätt i sin förmodan att förhastade köp sker speciellt ofta vid 
kreditköp. Enligt bolaget visar dess praktiska erfarenheter att oöverlagda 
köp sker minst lika frekvent med sparade eller upplånade kontanta medel 
eller med s. k. betalkort. Att oöverlagda köp inte iir ett allvarligt problem 
för bolagets kunder visas enligt bolaget bl. a. av att den genomsnittligt dis
ponerade kontokrediten uppgår till 45-50 procent av den beviljade, utan 
större svHngningar till följd av stisonger eller konjunkturer. Enligt bolaget 
torde de formkrav som gäller vid beviljande av såviil konto- som avhe
talningskredit i realiteten utgöra en effektivare spärr mot oöverlagda inköp 
iin krav på kontantinsats i köpögonblicket. - Bolaget noterar att de föreslagna 
förutsättningarna för kravet på kontantinsats visserligen gör att en stor del 
av kontoköptransaktionerna i praktiken torde falla utanför kravet på kon
tantinsats. Enligt bolaget är det dock uppenbart att flera hundratusen kon
toköp varje år kommer att ligga över griinsviirdet. Ett siirskilt problem i 
detta sammanhang iir enligt bolaget att flertalet kontokonssystem. dLiribland 
Köpkort, bygger på den grundläggande iden att kontokunden i köpögon
hlicket inte behöver avgöra om han skall utnyttja kreditmöjligheten eller 
betala hela kontoskulden i slutet av den månad clå han får sitt kontoutdrag 
och diirmed använda kontokortet som betalningsmedel. varvid enligt fcir
slaget kontantinsats inte skulle behöva uttagas. Bolaget framhåller vidare 
att införandet av ett gränsvärde under vilket kreditköp kan ske utan kon
tantinsats ifråga om kontoköp kan medföra osäkerhet i tillämpningen samt 
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risker for avsiktliga eller oavsiktliga feltolkningar i relationen siiljare-köpare. 
Bedömningen av när det vid flera kreditköp vid samma tillfälle kan anses 
föreligga ett "inbördes samband" mellan varorna kan bli subjektiv och tiinjas. 
Köp till belopp över gränsviirdet kan komma att delas upp i delar, var och 
en understigande griinsviirdet. Den tredje i transaktionen inblandade parten, 
kontokortsföretaget, som enligt lagförslaget synes ha ett ansvar rör att siil
jaren iakttar lagens besUimmelser, saknar i dylika fall praktisk möjlighet 
att kontrollera lagens efterlevnad. Hur någon kontroll på detta område eliest 
skulle kunna ske med rimlig insats niir det gäller köp med kontokort 
är okänt. Bolaget påpekar att vissa kontosystem medger rätt för konto
havaren att mot sin kontokredit lyfta kontanta medel upp till visst belopp. 
Detta innebiir ytterligare en möjlighet for en kontohavare att formellt upp
fylla lagregeln om kontantinsats utan att det av kommitten angivna hu
vudsyftet med bestiimmelsen uppnås. LagbesUmmelser av detta i relation 
till sitt fodamål verkningslösa och därtill otydliga och svärkontrollerade 
slag bör enligt bolagets mening över huvud taget inte lillskapas, i varje 
fall inte i samband med transaktioner som kontoköp. - Krav på kontant insats 
vid köp med kontokort förekommer bolaget veterligt inte i något land. Skulle 
kommittens förslag genomföras skulle detta enligt bolaget i hög grad försvåra 
det internationella samarbete som håller på att växa fram på kontokorts
området. - Bolaget avstyrker mot bakgrund av det anförda helt förslaget 
att kontoköp skall vara forbundet med krav på kontantinsats. Skulle kon
toköpen likviil inte anses kunna undantas från ett generellt kontantinsatskrav 
kan enligt bolaget en del av oliigenheterna med förslaget elimineras om 
kontantinsatsen inte tas ut i affären utan genom att kontokortsföretaget 
tillåts fora upp kontantinsatsen under sUrskild rubrik på kontoutdraget, med 
skyldighet for konsumenten att varje månad helt betala summan av fö
regående mänads kon tant insatser tillsammans med sedvanlig mänadsamor
tering av kontoskulden. 

Svenska postorder/oreningen uppger att postorderföretagen erbjuder sina 
kunder att köpa på konto med upp till 19 månaders kredittid. Kunderna 
får varorna hemsända till påseende utan kostnad i I 0 dagar. Enligt föreningen 
finns här inte någon form av köptvång eller påverkan till köp. Detta för
säljningssystem ger enligt föreningen kunderna stor köptrygghet och ett 
gott konsumentskydd. Att oöverlagda köp från kontokundernas sida inte 
är något problem framgår enligt föreningen bl. a. av att beviljade konto
krediter i genomsnitt utnyttjas endast till ca 40 procent. 

Även Elinderska Canto Företagen - till vars yttrande i denna del Husmo
ders/Orbundet Hem och Samhälle i huvudsak ansluter sig -anser att kontoköp 
snarare bör jämföras med checkräkningskrcdit än med avbetalningskredit, 
eftersom kontokrediten avser en form av löpande kredit, som står till räk
ningshavarens disposition under obegränsad tid. Enligt Conto Företagen 
erbjuder kontokorten en rationell kreditform, eftersom initialkostnaderna 
för upplysning, kreditprövning, registrering m. m. kan fördelas på flera köp 
och slås ut på en lång tidsperiod. Detta är en av anledningarna till att kon
tokrediter i allmänhet är billigare för konsumenten iin avbetalningskrediter. 
Canto Företagen anser att en överströmning till kontokrediter därför inte 
borde innebära någon nackdel från konsumentsynpunkt. Conto Företagen 
framhåller vidare att det alltid har varit lättare för unga människor och 
får personer, som inte har en inarbetad bankförbindelse, att få kontokrediter 
än att få banklån samt att dessa grupper kommer att ha sämre förutsättningar 
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än andra att investera i nyttiga kapitalvaror om kontoköpen regleras genom 
restriktioner som inte gäller för checkräkningskrediter. Enligt Conto Fö
retagen har den nya kontokortstekniken också påtagliga utvecklingsmöj
ligheter mot ett framtida betalningsförmedlingssystem, där elektroniken får 
ökad betydelse. Conto Företagen befarar att en kreditköpslagstiftning som 
inte tar hänsyn till detta kan bromsa en rationalisering av både checkkrcditer 
och checl<lönesystem. Ett krav på kontantinsats vid kontoköp är enligt Conto 
Företagens mening praktiskt ogenomförbart. En omfattande övervaknings
apparat måste organiseras för kontroll av efterlevnaden. Trots detta kan 
kontantinsatskravet kringgås genom fördelning av större köp på olika in
köpsställen eller tidpunkter, och företagare med mera rymligt samvete kom
mer att få konkurrensfördelar jämfört med den seriösa handeln. AB IKEA 
Konto framför liknande synpunkter som Köpkort AB och Elinderska Conto 
Företagen samt uppger bl. a. att med det av kommitten föreslagna gräns
värdet kontantinsats skulle erfordras vid ca 40 procent av alla inköp hos 
IKEA. 

Också krono/ogdemy11digheterna i GötehOJgs och Vä.\jö distrikt. Svenska han
delskammare.förbunder. Stockholms handelskammare, ha11delskamrarna i Gö
teborg och Karlstad, handelskammaren i Örebro och Västma11lands län, Öster
götlands och Södf'fmanlands handelskammare. NO. liinsstyrelsen i Göteborgs 
och Bohuslän, en ledamot av hem/örsäljningskommitten (direktören Per Schier
beck), Sveriges ind11stri/örh1111d, Sveriges grossis(/Örbund, Sver~~es köpman11ajör
b1111d. S1•eriges musikha11dlares riksförbund, Konlektionsindustri/öre11ingen, 
S1•enska .företagares rik~törb1111d. LRF. S1·e11ska ba11kf(ire11i11gen .. 'frt'riges .för
eningsbankers .förbund, PK-ba11ke11, KAK, Svenska båtindustri{<ireningen, 
Svenska annonsörers.förening och Svenska reklambyrqfärb11ndet anser att kon
toköpen bör undantas från ett eventuellt lagstadgat krav på kontantinsats. 
Flertalet av dessa rcmissinstanser anser i andra hand att kontantinsatsen 
i vart fall inte hör tas ut vid köpetillfället utan i samband med niistkommande 
månadsamortering på kontot. De skiil som anförs för dessa ståndpunkter 
ansluter i flertalet fall till kommittCledamoten Björlings reservation i denna 
del. LRF m:h Sveriges.töre11ingsbankers .förbund framhåller dessutom att det 
torde finnas än mindre anledning att i detta eller andra hänseenden för 
kontokort tilliimpa andra bestämmelser iin för checkriikningskrediter om 
kreditkortsföretagen. som i annat sammanhang ifrågasatts. stiills under off
entlig tillsyn. 

Datainspektionen, Gotlands handelskammare, Skånes handelskammare. 
SACOI SR. SH/Ooch AfRFanseratt en eventuell kontantinsats vid kontoköp 
bör tas ut i samband med n~istkommandc månadsamortering på kontot. 
MRF uppger att anviinclningen av kontokort under senare år har ökat kraftigt 
inom bilverkstadssektorn och att kontokorten ct:ir visat sig fylla en praktiskt 
viktig funktion. MRF är angeläget om att denna seriösa betalnings- och 
kreditfunktion inte störs. 

Kommittens förslag att elen föreslagna konsumentkreditlagens bestiim
melser till den del de rör kontoköp skall iiga motsvarande tifömpning även 
på förvärv genom kontoköp av annat än vara (22 ~ förslaget till konsument
kreditlag) liimnas i och för sig utan erinran av praktiskt taget samtliga re
missinstanser. Köpkort AB framhåller att bolaget inte har något att inviinda 
mot att en konsumentkreclitlagstiftning omfattar också kontoköp av tjänster. 
Köplagsutredningen diiremot anser det godtyckligt att betriilTande tjänster 
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göra den skillnad mellan olika kreditformer som kommitten underkiinner 
betriiffande köp av vara. Utredningen framhi1ller bl. a. att om en villaiigare 
låter reparera sitt hus - något som antas utgöra avtal om t.iiinst. ej om 
köp - och byggmiistaren liimnar honom kredit blir lagen. inklusive kravet 
på en kontantinsats om tjugofem procent. ti!Wmplig om krediten liimnas 
mot kontokort men inte eljest. 

t .6 Trepartsförhållanden 

Kommittens förslag att köparen vid kreditköp i princip skall få göra giil
lande samma befogenheter på grund av köpet mot kreditgivaren som mot 
siiljaren samt att detta kreditgivarens ansvar skall giilla vid alla former av 
kreditköp, även gentemot kontokortsföretag, godtas eller liimnas utan erin
ran av de !lesta remissinstanserna, bl. a. Göra hol'riitt. KO. konsumentverket, 
hen1/orsä(j11i11)!,skommitte11 (majuriteten). Alalmö ko1111111111 (kommuns(rrd>ens 
majoritel). LO, TCO. Sl'eriges ad\'okarsam/imd, KF. MHF, H11smoders/(jrb11n
det Hem och Samhälle. Göta hovrätt påpekar dock att det i I 0 ~andra stycket 
förslaget till konsumentkreditlag uppstiillda kravet att köpare, som vill fram
ställa anspråk mot annan kreditgivare iin siiljaren, först skall göra sannolikt 
att säljaren inte fullgör sina åligganden på grund av köpet kan medföra 
svårigheter och oenhetlighet i tilliimpningen. Huvriitten förordar en utform
ning som innebär antingen att kreditgivaren åliiggs solidarisk betalnings
skyldighet eller att köparen får viinda sig mot kreditgivaren endast om siil
jaren avvisat hans anspråk eller viss tid förflutit från det krav framstiillts 
mot säljaren. Darain1pektio11en anmärker betriilfande samma bestiimmelse 
att det måste vara svårt att föra sannolikhetsbevisning om en underlåtenhet, 
siirskilt som det iir kreditgivaren som i första hand skall avgöra om san
nolikhet föreligger i det ifrågavarande hiinseendet. Enligt datainspektionen 
måste det vidare förutsättas att kommittens förslag medför ökade refinan
sieringskostnader som slutligt får betalas av kreditköparen. KO tillstyrker 
den föreslagna regeln om kreditgivares ansvar men framhåller att den knap
past kan förviintas få någon betydelse för köparna annat iin i de i och för 
sig viktiga fall, då orsaken till att säljaren inte fullgör sina åligganden är 
tredska eller oförmåga till följd av insolvens. Diiremot synes enligt KO 
regeln inte vara tilliimplig i de fall då orsaken till att siiljaren inte uppfyller 
köparens anspråk iir att det råder delade meningar mellan parterna om vilka 
åligganden vardera parten har på grund av köpet. För att köparen i ett 
sådant fall skall kunna göra sannolikt att siiljaren ej fullgör "sina åligganden 
på grund av köpet" torde enligt KO i många fall kriivas att köparens rätt 
till betalning - efter hävning - faststiills av domstol. och i det liiget får 
kreditgivarens ansvar betydelse bara om domstolsutslagct inte kan verk
ställas hos säljaren. LO anser att kommittens förslag i denna del är en 
välmotiverad förstärkning av konsumcntköplagens motsvarande bestäm
melser. Sveriges adl'okarsam/imd framhåller att den föreslagna ut vidgningen 
av skyddet för konsumenten kan medföra att möjligheterna till finansiering 
av kreditköp försvåras men anser inte denna oliigenhet större än att li
nansieringsintresset bör vika för intresset att skydda konsumentens åtcr
kravsriitt. AIHF menar att konsumenten ofta likstiiller siiljare och kredit
givare och att det därför finns mycket som talar för att konsumenten ges 
möjlighet att göra giillande samma befogenheter på grund av köpet mot 
kreditgivaren som mot siiljaren. MHF anser det utgöra en naturlig del av 
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upplysningsplikten att för konsumenten klart redogöra tör vad ett treparts
förhållande innebiir. 

Kommittens förslag kritiseras emellertid av många remissinstanser. Kro-
110/(Jgdemyncligheren i 1 'iixjii disrrikr, kommerskollegium, Svenska handelskam
mare/örbunder, Stockholms handelskammare, Gotlands handelskammare, han
clelskamrama i Götebo1:~ och Karlstad, Skånes handelskammare, handelskam-
111arc11 i Örebro och Väs1ma11la11ds län. Ös1ergiirla11ds od1 Söclcr111a11la11ds ha11-
c/('lska111111arc. rn leda111or m· he111/iirsäl/11i11gsko111111it1t;11 (direk1iirc11 Per Schier
beck). SACO!SR, Sveriges i11dusrri/iirb1111d. Sl'erige.1· grossisl/iirh1111cl, Sl'eriges 
köpma1111a/iirh11nd. Sveriges musikhaml/ares riks/iirbuml. Ko11kk1io11si11d11srri
.fiire11i11gen. SHIO. Sl'enska .fiiretagares riks/iirbuncl. LRF. Sl'e11ska bc111k/iir
e11ingrn, S1•e11ska sparha11ks/iire11i11gc11. Srcriges./iirrni11gsba11kcrs/iir/J1111(/, PK
hanken. Af RF, Svenska po.11orcler/iirc11i11ge11, Elim/erska Con10 Fbrera
gcn, ansluter sig till eller synes eljest i huvudsak inta samma ståndpunkt 
som kommitteledamoten Björling i dennes reservation, niimligen att kre
ditgivarens ansvar bör bibehållas på samma nivå som i konsumentköplagen 
men att ansvaret bör utvidgas till att glilla vid alla former av kreditköp, 
således t. ex. även vid kontoköp. De skäl som anförs hiirfor övcrensstiimmer 
i huvudsak med dem som Björling åberopat. SACO!SR anför att det vis
serligen Ur fullt möjligt och förståeligt från konsumentsynpunkt att såsom 
kommitten hysa uppfattningen att finansiiiren oavsett god tro inte blott 
skall vara avskuren från möjligheten att kriiva ytterligare betalning utan 
liven vara skyldig att aterbetala av honom uppburet belopp, konsu
menten Uger häva köpet. Det är dock enligt SACO/SR:s mening en vil
seledande marknadsföring av förslaget, när kommitten påstår att denna fi
nansiärens återbetalningsskyldighet skulle framgå redan av 27 ~skuldebrevs
lagen oi::h att konsumenten förlorar rätten att återfå betalningar från finan
siären först om konsumenten frånsagt sig denna riitt vid köpet. Nämnda 
lagrum handlar uteslutande om vilken r~itt den som förviirvar förste bor
genärens fordran har att kriiva in utestående del av denna fordran, och 
gäldenärens skydd är konstruerat som en inviindningsr:itt mot nye bor
genären (se NJA Il 1936 sid. 106). Ett genomförande av 10 ~ förslaget till 
konsumentkreditlag skulle enligt SACO/SR:s mening kunna tolkas som 
ett godtagande av kommittens resonemang om 27 ~ skuldebrevslagen om 
det inte i en eventuell proposition klargörs att ställningstagandet :ir isolerat 
till konsumentkreclitområdet. SACO/SR anser vidare att I 0 ~ förslaget till 
konsumentkreditlag har fått en något onöjaktig formulering. I första stycket 
sägs köparen ha samma befogenheter mot kreditgivaren som mot säljaren, 
vilket i allmänhet betyder att köparen kan kräva rättelse in natura (repa
ration), medan tredje stycket enligt SACO/SR:s mening begr~insar kredit
givarens ansvar till att i pengar utge vad han uppburit från köparen. 
SACO/SR förmodar att avsikten inte har varit att finansiären skall kunna 
åhiggas att utföra en reparation ens inom ramen for detta ekonomiska v~irde 
utan att hans skyldighet blott avser pengar. 

Någn1 remissinstanser, bl. a. köplags11rred11i11gen, .'fre11ska sparha11ks/iir
e11i11gen. Finansieri11gs/iircragensjorening och Köpkorr AB avstyrker helt kom
mittens förslag rörande trepartsförhållanden och anser att regleringen h:irav 
i konsumentköplagen bör hibehållas oföriindracl. K1Jplags11rred11ingcn fram
haller att regeln i 15 ~ konsumentköplagen iir baserad på tanken. att en 
köpare inte skall komma i <imre situation genom det s:itt på vilket siiljaren 
finansierar köpet. Kommitten har enligt köplagsutredningen inte anfört nå-
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got argument till stöd för sin mening att den finansiär som möjliggör för 
siiljaren att utnyttja den försiiljningsmiissigt sett gynnsamma formen kre
ditköp bör vara skyldig att ta dd i ansvaret mot konsumenten. Om samma 
resonemang tillämpas pä kreditgivning for annat iindamål än att befordra 
konsumentköp, skulle banker och andra kreditgivare ådra sig ett långtgående 
ansvar för sina kunders förpliktelser. I realiteten innebär den föreslagna 
regeln. framhåller köplugsutredningen, att den omstiindigheten att siiljaren 
finansierar köpet genom att överlåta kontraktet medför att köparen får bättre 
r:itt iin han eljest skulle ha haft. Han får niimligen möjlighet att göra giillande 
befogenheter iiven mot linansiiiren. Köplagsutreclningen framhåller att det 
egentliga skiilet till elen av kommitten föreslagna regeln synes vara att kom
mitten vill ge köparen möjlighet att kriiva tillbaka vad han har erlagt till 
kreditgivaren. Det beriittigacle hiiri kan enligt köplagsutredningens mening 
betvivlas bl. a. på den grund. att regeln inte träffar alla finansiärer som 
möjliggör för siiljaren att utnyttja formen kreditköp utan endast den finansiiir 
som cliirvid förviirvar siiljarens fordran mot köparen, således inte exempelvis 
den som tillgodogör sig fordran som siikerhet genom företagsinteckning 
(ifr 4 ~ 6 p. lagen om företagsinteckning). Köplagsutredningen anser att regeln 
emellertid dessutom går långt utöver syftet att vid hävning möjliggöra för 
köparen att återkriiva vad han erlagt till finansiiiren. Den ger stöd för att 
ålägga banker och linansieringsföretag att avhjiilpa fel och avlämna gillt 
gods niir en säljare till vilken de liimnat kredit levererar varor behäftade 
med fel, låt vara med en begriinsning till vad kreditgivaren mottagit av 
köparen med anledning av krediten. Den utvidgar enligt köplagsutredningen 
också det s. k. produktansvaret till att i siirskilda fall iivila banker och and
ra finansiiirer, något som helt strider mot nu allmänt godtagna 
principer för placeringen av detta ansvar. Köplagsutredningen kri
tiserar i detta sammanhang också förslaget att finansiiirens ansvar 
skall vara beroende av att köparen gör "sannolikt" att säljaren inte full
gör sina åligganden enligt köpet. Eftersom det hiir är fråga om en civil
rlittslig befogenhet, som normalt skall tilliimpas utanför domstol vid 
privata uppgörelser. synes enligt köplagsutredningen en sannolikhetsbedöm
ning rörande så komplicerade förhållanden som ofb kan förekomma föga 
liimplig. Utredningen framhåller att man vid solidariska skuldförhållanden 
i svensk r:itt vanligen begagnar regler som ger borgeniiren full frihet att 
viilja mellan olika giildeniirer eller också regler som uppstiiller mera sche
matiska kriterier för niir borgeniiren får viinda sig mot annan lin den primiirt 
ansvarige (set. ex. 2 ~ andra stycket skuldebrevslagen). Köplagsutredningen 
framhåller alt den anförda kritiken giiller också beträffande köp där siiljaren 
ombesörjer kredit åt köparen från bank i samband med köpet (låneköp). 
I förhållande till den nu giillande regeln i 16 ~ konsumentköplagen innebär 
förslaget diirutöver en viss ut vidgning. För närvarande fordras att köparen 
erhåller lånet i samband med köpet genom siiljarens förmedling av bank 
eller annan. med vilken siiljaren samarbetar för sådan förmedling av lån. 
Den av kommitten föreslagna formuleringen kommer till följd av defi
nitionen av kreditköp i 2 ~ att tiicka alla fall cliir köparen erhållit lån av 
kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och siiljaren. Det 
kan enligt köplagsutredningens mening ifrågasiittas om det iir rimligt att 
kreditgivaren skall ha något ansvar i de fall där lånet inte har tagits i samband 
med köpet. l'tredningen hiinvisar hiirvid till prop. 1973: 138 s. 274. Betriif
fonde förslaget alt regeln om riill att framställa anspräk mot finansiiir skall 
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gälla iiven vid s. k. externa kontokort hiinvisar köplagsutrcdningen till vad 
utredningen anfört i betänkandet Konsumentköplag (SOlJ 1972:28 s. I 36 
!). Köplagsutredningcn påpekar också alt bestämmelsen i 10 ~tredje stycket 
i den föreslagna konsumentkreditlagen, enligt vilken anspråk mot kredit
givare begränsas till vad han mottagit av köparen med anledning av krediten, 
synes kunna bereda särskilda tillämpningssvårigheter vid krediter lfär be
talningar inte kan identifieras såsom hiinförande sig till siirskilda inköp. 
Prqkssorn L<'nnart Vahlen anför i sitt av Finansierings/öretagens/örening åbe
ropade yitmnde att kommittens avsikt i fråga om trepartsförhållanden har 
varit att övertriilfa konsumentköplagen beträffande konsumentskydd. Enligt 
Vahlen kan emellertid ifrågasiittas om inte konsumentköplagens regler in
nebär en lämpligare lösning som iir biittre anpassad till normala praktiska 
förhållanden. Vahlen framhåller att den föreslagna regeln i 10 ~ konsurnent
kreditlagen innebiir att linansiiiren skall stå delcredere för siiljarens samtliga 
åtaganden eller att det betriiffancle siiljarens samtliga åtaganden föreligger 
två giildenärer. Köparen skall således kunna rikta olika former av skacle
stånclsanspråk gentemot finansiiiren och han skall Uven kunna gentemot li
nansiären framställa krav på prestation in natura, om säljaren inte kan full
göra avtalet. Vahlen påpekar att det vanligaste anspråk som reses från kon
sumenter i detta sammanhang är krav på reparation av varan under. gar
antitiden. Även sådant naturakrav skall kunna riktas gentemot finansdren, 
enligt definitionen av kreditgivare i 2 ~ kanske mot tlera linansiiirer. Enligt 
Vahlens mening förefaller det tämligen verklighetsfriimmande att en köpare 
skall kunna av en finansiiir beglira naturaprestation som siiljaren inte kunnat 
prestera och Vahlen anser att konsumentens krav synes vara tillriickligt 
tillgodoseclcla genom att han kan viigra fullgöra betalning och i stället an
vända pengarna till att få ett fel avhjälpt av annan iin siiljaren, vilket iir 
elen normala aktuella påföljden enligt konsumentgarantierna. Enligt Vahlen 
förefaller kommittens förslag inte vara tillriickligt samordnade med kon
sumentköplagen och konsumentgarantierna. 

AJ tar upp en särskild fråga som har visst sliiktskap med de hiir behandlade 
trepartsförhållandena, nämligen elen om fördelningen av ansvaret gentemot 
konsumenten niir en niiringsidkare agerar endast som förmedlare av kon
sumentkredit (jfr I ~ andra stycket förslaget till konsurnentkreditlag). M 
ifrågasiitter om inte konsumenten i sådant fall. t. ex. om ett avtalsvillkor 
är ogiltigt, bör ha möjlighet att viinda sig mot den förmedlande niirings
iclkaren. Enligt M visar nämligen erfarenheter från bil- och båtbranschen 
att konsumenten av lättförklarliga skiil tror sig ingå avtal direkt med nii
ringsidkaren/förmedlaren och inte med exempelvis en annan bakomliggande 
konsument, som i realiteten iir säljare. M framhåller att avsaknaden av 
sådana bestiimmelser om näringsidkares ansvar i konsumentköplagen redan 
har utnyttjats av icke ansvarskiinnancle niiringsiclkare som undandragit sig 
ansvar genom att själva endast agera förmedlare och låta en obemedlad 
konsument uppträda som siiljare. 
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I. 7 Återtaganderätt 

I. 7.1 Begrä11s11i11g av å1ertaga11derä11e11. Varor som inre_fdr årerras 

Kommitten föreslår ( 15 och !6 ~~ förslaget till konsumentkreditlag) att 
avtalsvillkor vid kreditköp som ger kreditgivaren möjlighet att ta tillbaka 
varan om köparen inte fullgör sina skyldigheter skall få göras giillande endast 
under förutsättning att det iir fråga om en vara som enligt regeringens beslut 
får göras till föremål för återtaganderätt, att återtagandeförbehållet gjorts 
av säljaren i samband med köpet samt att köparen dröjt i mer iin en månad 
med att erlägga till betalning förfallen del av skuldbeloppet som uppgår 
till mer än en tiondel av hela skuldbeloppet. Regeringens beslut får enligt 
förslaget endast avse varor vilkas kontantpris överstiger två basbelopp (i 
oktober 1976 20 800 kr). 

Vidare fdreslår kommitten (19 ~ förslaget till konsumentkredillag) att 
handräckning för varas återtagande samt verkställighet av dom, varigenom 
köparen förpliktats lämna tillbaka vara som sålts med återtaganderätt inte 
skall få beviljas beträffande vara som enligt 65 ~ utsökningslagen undantages 
från utmätning. dvs. vara som ingår i gäldeniirs s. k. beneficium. 

Endast ett fåtal remissinstanser stöder eller har ingen erinran mot förslagen 
i deras helhet. Hit hör R,{ kmnq(ogdemyndigheren i Malmö disrrikr. Malmö 
kommun (kommunstyrelsens majoritet). TCO. KF och Svenska hokförläggare

./iire11i11ge11. 
Leasing11tretl11i11ge11 säger sig från de synpunkter utredningen har att 

beakta i prirH:ip inte ha något att erinra mot kommittens förslag men 
ifrågasiitter om inte nuvarande återtaganderiitt fullt ut bör behållas för bilar 
och andra fordon såsom motorcyklar, mopeder och husvagnar. Leasing
utredningen framhåller att det, om köparen av ett fordon inte kan betala 
köpeskillingen, föreligger risk för att fordonet inte heller kan hållas skattat, 
försiikrat och trafikdugligt. 

Det helt överviigande Oertalet av övriga remissinstanser godtar eller liim
nar utan erinran förslaget om att handriickning eller verkstiillighet inte skall 
få beviljas beträffande vara som enligt 65 ~ utsökningslagen ingår i gäldenärs 
s. k. bcncficium. Bland dem som uttryckligen uttalar stöd för förslaget i den
na del kan - utöver tidigare nHmnda - nämnas kronc1fi1gde111vmlighetema i Gi.i
teborgs. Aforiestads, VänersbUl:~s och Växjö distrikt. kommersko//egium. Sven
ska handelskommare/örhundet. /lera ha11de/skamrar. NO. KO. kons11me11tver
ket. he111fiirsäliningskommitten. en minoritl'I inom .lfalmii ko11111111nstvrelse. LO. 
SACOI SR. Förening<'ll Sver(~es kro111?fogdar, Svenska ha11kföre11inge11. Sl'e11ska 
sparbonk.~/brcningen, Sl'eriges .fiireningsba11kers jbrbt1nd. Fi11amieri11g.~företa

gensjörening och MRF samt nera rcmissinstanscr som ansluter sig till kom
mittcledamocen Björlings reservation, bl. a. Sveriges ind11s1ri(i.irb1111cl. Sveriges 
grossis(/brbund och Sveriges köpmanna.förbund. Konsumefllverket framhåller 
att de föremål som normalt köps på avbetalning i allmiinhet ~ir att hiinföra 
till den kategori av gods som undantas vid en utmiitning men att detta 
inte giiller bilar. För många bilägare iir bilen numera oumb~irlig i deras dagliga 
tillvaro. Konsumentverket anser diirför att de förcm<ll som giildeniiren har 
riitt att undanta vid utmätning i4ven skall inkludera sådant privat trans
portmedel av lägre viirde, som är nödviindigt för resa till och frt1n arbets
platsen. Med transportmedel av liigre v~in.le skulle enligt konsumentverket 
förslagsvis kunna avses fordon med viirde understigande ett basbelopp. För-
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eningen Sl'eriges kronq/ogdar påpekar att enligt avbetalningsköplagen iiven 
sådan egendom kan återtas som vid utmätning skulle ha förhehållits giil
denären, t. ex. möbler av ringa värde för siiljaren men med hetydande 
bruksviirde ror köparen, ett förhållande som enligt föreningen många gånger 
kan få stötande konsekvenser. Enligt föreningens mening är det därför önsk
värt att regelsystemen för återtagning och utmätning bringas till överens
stiimmelse på denna punkt. Föreningen framhåller dock att den föreslagna 
benelicieregeln knappast torde bli av intresse om återtaganderätten skulle 
begriinsas till varor med ett kontant pris överstigande två basbelopp. Liknande 
synpunkter framförs av kronofogdemyndiglwten i Göteborgs distrikt som på
pekar att kommittens uppfattning att en TV-apparat alltid ingår i beneficiet 
inte iir riktig. Enligt kronofogdemyndigheten utmäts emellertid inte iildre 
svart-vita TY-apparater på grund av att de med en exekutiv försäljning 
förbundna kostnaderna anses överstiga vad apparaterna kan beriiknas in
bringa. Kronofogdemyndigheten påpekar vidare att dyrharare hushållsmaski
ner normalt inle ingår i gi.ildenärens benelicium men all de i det enskilda 
fallet kan ingå. Krono/ogdemyndigheterna i GiitebOJXS och Vänersborgs distrikt 
framhåller att egendom av sådant slag som faller under giildenärens he
neficium likväl enligt 67 ~ 3 mom, utsökningslagen kan utmiitas, om egen
domen har ett sådant viirde at! den inte kan undantas från utmiitning. 
Utmätningen skall då ske med förbehåll om att gälcleniiren efter egendomens 
försiiljning av köpeskillingen skall utfå skäligt belopp för att kunna anskaffa 
vad han behöver i den sålda egendomens ställe. Kronofogdemyndigheterna 
anser, med instämmande av Föreningen Si•eriges kronofogdar, att det hör 
klarläggas om motsvarande skall gälla vid återtagande enligt den föreslagna 
konsumentkreditlagen. 

Så gott som samtlig<l remissinstanser lämnar också utan erinran förslaget 
om att återtaganderätt skall m göras giillande endast vid mer kvalificerade 
dröjsmål med betalning. niimligen n1ir köparen dröjt i mer än en månad 
med att erlägga till betalning förfallen del av skuldbeloppet som uppgår 
till mer lin en tiondel av hela skuldbeloppet. Kronofogdemyndigheten i Gö
teborgs distrikt säger sig dock sakna bestämmelser i den föreslagna lagtexten 
om vad som skall giilla niir köparen har en restskuld som inte överstiger 
en tiondel av hela skuldbeloppet. KO anser att bestlimmelscn i 15 ~ första 
stycket 3 förslaget till krmsumentkreditlag bör ges en utformning som mot
svarar den som KO föreslår beträffande 12 ~ första stycket I (se avsnitt 
1.8. I). 

Kommittens förslag att återtaganderätten hiirutöver skall begränsas st1 
att sådan riitt endast får göras giillande beträffande vara som omfattas av 
regeringsheslut och vars kontantpris överstiger två basbelopp kritiseras diir
emot av det helt överviigande nertalet remissinstanser. 

Köp/agsurredningen framhåller att elen föreslagna regeln iir formellt till
liimplig på alla transaktioner som faller under den föreslagna bestiimningen 
av "kreditköp", men i realiteten endast avser sådana avbetalningsköp som 
nu faller under avbetalningsköplagen samt andra köp med ägareförbehåll. 
Köplagsutredningen vill inte uttala någon bestämd mening om viirdet av 
att söka motverka och inskriinka de avbetalningsköp, för vilka åtcrtagan
deriitten iir ett karakteristiskt drag, men framhåller att iigareförbeh:ill för 
närvarande ger konsumenten hans enda möjlighet att lämna realsiikerhct 
i lösa saker utan besittning för siikerhetsinnehavaren, bortsett från lösöreköp. 
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som enligt köplagsutredningen har en obetydlig användning och inte 
bör uppmuntras. Kommittens Rirslag innebiir att denna möjlighet av
skaffas utan att någon annan siitts i stället. Enligt köplagsutredningens me
ning kan ägareförhehållet sådant som det nu godtas i Sverige kritiseras på 
många grunder, bl. a. att det bygger på ett straffhot som iir föga effektivt. 
Köplagsutredningen anser det emellertid tveksamt om man nu bör avskaffa 
all möjlighet för en konsument att liimna kreditsäkerhet i lös sak utan be
sittning för siikerhetsinnehavaren. Enligt utredningens mening bör denna 
fråga lösas i ett större sammanhang. Darainspekrionen framhäller all en in
skrlinkning av åtcrtaganderiitten enligt förslaget inte i allmiinhet torde in
nebära några mer avseviirda kapitalförluster för kreditgivare eftersom godsets 
restvärde oftast iir lågt men att restviirclet dock kan ha ekonomisk betydelse 
när det gäller kapitalvaror med ett kontantpris över cirka JO 000 kronor 
såsom begagnade bilar, fritidsbätar, husvagnar o. d. Återtaganderättens störs
ta betydelse ligger enligt datainspektionen i den betalningspåtryckande ef
fekten gentemot köparen. Bortfaller denna ökar kreditrisken och därmed 
torde enligt datainspektionens mening kunna förutsLiltas att kreditgivare 
finner det erforderligt att höja riskpremien, dvs. riintan. - Datainspektionen 
framhåller vidare att den föreslagna lösningen med en beloppsgriins för åter
taganderätten i förening med en fri prisbildning kan väntas få en prishöjande 
effekt på varor vars pris nu ligger strax under gränsen, t. ex. begagnade 
bilar. Enligt datainspektionens mening bör en annan principliisning över
viigas, och inspektionen pekar i detta sammanhang på vissa tankegångar 
i utliindsk rätt som refererats i betiinkandet s. 138 f och 148 f. En annan 
lösning vore enligt datainspektionen att möjligheten att återta vara endast 
gällde under den ursprungligen avtalade kredittiden eller under viss del 
av denna. Enligt datainspektionens mening bör under alla förhållanden nack
delarna med en heloppsmiissig viirdegräns uppmiirksammas. Inspektionen 
framhåller också att det inte synes vara nödvUndigt att regeringen skall 
avgöra vilka varuslag som skall omföttas av återtaganderiitten. Bankinspek
rionen påpekar att siirskilt den föreslagna starka begränsningen av återtag
anderätten gör att man inte kan utesluta att bankernu, beroende på hur 
företags (siiljares) allmUnna kreditviirdighet bedöms. kan få anledning att 
kriiva ökade siikerhetsmarginaler eller nedskärning av krediterna för finan
siering uv avhetalningshandel. En försiimrad situation för siiljaren inträder 
sålunda bl. a. på grund av att förbehåll om återtagande kommer att kunna 
ske endast om varans kontantpris överstiger två basbelopp. Hankinspek
tionen framhåller att detta betyder att krediter - med maximalt utnyttjande 
av 75-procentsregeln - intill omkring 14 500 kr. inte kommer att kunna 
förenas med återtaganderätt, medan å andra sidan krediter på viisentligt 
liigre belopp kan förenas med återtaganderiitl om de avser betydligt dyrare 
objekt men kreditmöjligheten utnyttjas endast i begriinsad utstriickning. 
Enligt bankinspektionens mening synes detta från olika synpunkter inte 
vara en helt lyckad konsekvens av lagförslaget. Även om en varas rea
lisationsvärde efter återtagande ofta iir ringa, har riitten till ätcrtagande be
tydelse frän kreclitsäkerhctssynpunkt, niir frtiga iir om varor som har liingre 
livslängd eller iir eftertraktade på en andrahandsmarknad. t. ex. begagnade 
bilar. Enligt bankinspektionen får man inte heller glömma att ätertagan
deriitten har stor psykologisk betydelse niir det giiller försumliga betalare. 
Rankinspektionen anser att den föreslagna kontantprisgränsen med hiinsyn 
hiirtill ligger för högt. Om det över huvud anses erforderligt att reglera 
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denna fråga och i lag begriinsa regeringens handlingsfrihet, kan bankin
spektionen inte förorda högre grlins lin ett basbelopp. KO biträder uppfatt
ningen att återtaganderätten bör inskränkas och framhåller att säljarens be
hov av säkerhet endast i ringa mån kan tillgodoses genom en riitt att ta 
tillbaka den sålda varan, eftersom dennas viirde normalt har minskat be
tydligt. Enligt KO ligger i praktiken återtaganderättens största betydelse 
inte i att säljaren verkligen tar tillbaka varan utan dess viktigaste funktion 
är att fungera som en psykologisk påtryckning mot köparen i avsikt att 
tvinga fram betalning av denne. En omfattande återtaganderätt iir enligt 
KO till nackdel inte bara för den enskilde köparen utan elen belastar också 
ekonomiskt samhället i stort. KO anser det inte finnas någon rimlig an
ledning att låta samhället biira bördan av att säljare av liittsinne eller vårds
löshet ingår avtal om kreditköp med människor, som de efter en omdö
mesgill kreditundersökning skulle ha haft anledning att avvisa som kunder. 
Enligt KO:s mening kan det med fog påstås att ett stort antal återtagande 
fall är bevis om kreditköp som aldrig borde ha kommit cill stånd. KO fram
håller att man mot en inskränkning av återtaganderlitten kan invända att 
köparen i ökad utsträckning kan komma att drabbas av lagsökning eller 
betalningsföreläggande med utmätning som följd. KO anser det dock inte 
kunna förväntas att antalet åtgärder av sådant slag kommer att uppgå till 
tillnärmelsevis det antal som ansökningarna om handräckning har i dag 
eftersom de för borgenärerna medför större besviir än handräckning samt 
ökade kostnader, som borgenärerna ofta riskerar att inte få ersättning för. 
Enligt KO kan man emellertid inte bortse från att återtaganderiitten inom 
vissa branscher, t. ex. bilbranschen, har stor praktisk betydelse som säkerhet. 
Om återtaganderätten inskränks så starkt som utredningen föreslagit, måste 
det enligt KO:s mening befaras att många människor inte kommer att er
bjudas möjlighet att förvärva kapitalvaror som de i och för sig har råd att 
köpa inom ramen för lämpligt upplagda uvhetalningsplaner. KO anser vis
serligen att siiljare och kreditgivare i samband med kreditavtal i större ut
sträckning iin som sker i dag genom att infordra kreditupplysningar hör 
söka bedöma köparens förmåga att fullfölja avtalet, men enligt KO:s upp
fattning kan kreditupplysningar inte helt ersätta elen säkerhet som rtitten 
till den sålda varan utgör. En lämpligare avviigning mellan olika intressen 
kunde enligt KO i och för sig vara att dra gränsen fiir rätt till återtagande 
vid ett basbelopp. KO förordar emellertid. under hänvisning till sitt förslag 
beträffande fastställandet av minsta kontantinsats, att det skall ankomma 
på regeringen att utan bundenhet till någon värdegräns efter förslag av till
synsmyndigheten besluta om vilka varor som kan få återtas. Hem/örsiili
ninRskommit1cn (majori1e1e11) instämmer i kreditköpkommittens uppfattning 
att återtaganderätt inte bör förekomma vid kreditköp av konsumtionsvaror 
i allmiinhet men att det finns skäl att tillåta sådan rätt vid försäljning av 
varor, som iir särskilt kvalificerade säkerhetsobjekt och där det finns en 
fungerande andrahandsmarknad. Hemförsiiljningskommitten anser dock att 
förslaget begränsar återtaganderätten alltför snävt och ifrågasätter en kom
binerad lösning, innebiirande att återtaganderätt får förekomma dels generellt 
vid försiiljning av vissa bestiimda varor, dels vid förs~iljning av alla varor. 
vilkas kontant pris överstiger visst belopp. Hemförsäljningskommitfen näm
ner symaskiner som exempel på en varugrupp med förhållandevis låga priser 
där en återtaganderätt skulle vara rimlig med hänsyn till den långa livs
längden och det höga andrahandsvärdet. H11sc11·ama ..1 B. som stiiller sig ne-
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gativt till kommittens förslag om begränsningar i återtaganderätten, fram
håller i sitt yttrande att om ett oinskränkt bibehållande av nuvarande åter
taganderätt inte kan ifrågakomma någon form av kompromiss synes böra 
övervligas, generellt eller enbart för beständiga varor med etablerad andra
handsmarknad. En möjlighet vore enligt bolagets mening att ge konsu
menten valfrihet att välja mellan ett återllimnande av varan eller ett be
talningsförelliggande varjämte, om varan återlämnades. säljaren generellt 
skulle avstå från sin rlitt till ev. restfordran i samband med transaktionen. 

Flera remissinstanscr stöder i och för sig kommillens förslag om inskrlink
ningar i återtaganderätten men anser att den föreslagna kontantprisgrlinsen 
bör siillas liigre. Hit hör krom!fligdemyndigheren i Vänersborgs distrikt, kon
sumentverket. LO och MHF (alla ett basbelopp), RSV (ett halvt basbelopp), 
Gotlands handelskammare och KAK (25 procent av basbeloppet), kronof'og
demyndigheren i Västerås distrikr ( 15 procent av basbeloppet) samt NO. Andra 
remissinstanser redovisar samma uppfattning som kommittcledamoten Björ
ling, ;ttt varor som ingår i köparens benelicium enligt utsökningslagen inte 
bör få återtas men att någon begränsning därutöver inte bör uppställas. Hit 
hör kronofögdemyndighetema i Göreborgs, Mariestads och Växjö distriki, kom
merskol!egium, Svenska handehkammare./orhundet.flera handef~kamrar. en le
damot av hemförsäljningskommi11h1 (direktören Per Schierbeck), en minoritet 
inom A.falmö kommunsryrc/se, SACOISR. Förenin1wn Sveriges kronoj(Jgdar. 
Sveriges industrit'örhund, Swriges grossistf(jrbzmd. Sl'eriges köpmannq/orbund, 
Sveri1ws musikhandlares riksforhund, konfektionsindustr!foreningen, Svenska.fij
retaf!,ares riks/iirhund, LRF. Svenska bank/oreningen, Svenska sparbank~/Or
eningtn. SvNiges.foreningshankers/örhund, M RF, Direktforsä(jning~fijreragens 
.forening, Svenska postorde!foreningen. Svenska annonsörers/orening, Svenska 
reklambyrdtörbundet. Köpkort AB. Elinderska Co1110 Företagen. Fiireningen 
Sl'eriges kronofogdar framhåller i detta sammanhang att, såvitt föreningen 
klinner till. kritik inte har riktats mot kronofogdemyndigheternas bedöm
ningar nlir det glillt att vid tilllimpnin_gen av beneticiereglerna i utsöknings
lagen ta skäliga hiinsyn till giildenlirernas behov. Negativa till kommittens 
förslag om begriinsning av återtaganderiitten lir också statens industriverk. 
Sveriges mfrokarsamfimd. SHIO. S\'cnska håtind11slr!före11i11ge11. llusmoders
.förbufld<'I Hem och Samhälle, llusqmma AB. AB F.lectrolux och Sydiisrra 
Si'('l"f!!es A ukrionislfurening. 

Den kritik som från de nu niirnnda remissinstanscrnas sida riktas mot 
komrnittens förslag att endast varor med ett kontantpris överstigande två 
basbelopp skall kunna göras till föremål för återtaganderiitt går i huvudsak 
ut på följande. 

I åtskilliga yttrnnden, framför allt från företag och näringslivsorganisa
tionef. betenas att å!ertaganderätten ger säljarna möjlighet att föra en libera
lare kreditpolitik, att den ger konsumenterna en bekväm, smidig och 
av det allmiinna rättsmedvetandet accepterad möjlighet att ställa kredit
säkcrhet och att en alltför kraftig begränsning av återtaganderiitten framför 
allt skulle försvåra för ekonomiskt svagare konsumenter. som inte kan er
bjuda annan säkerhet än varan, att anskaffa nödvändiga varor. Flera re
missinstanser befarar att en begrlinsning av återtaganderlitten i enlighet med 
komrnittens förslag på grund av ökad kreditrisk skulle medföra kostnads
ökningar som ytterst drabbar konsumenterna. I en del yttranden framhålls 
också att en kraftig begriinsning av återtaganderätten iir till nackdel särskilt 
för mindre företag. Svenska sparhank.~töreningen framhåller sålunda att av-
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betalningskontrakten i dag anviinds liven som siikerhet för företagskredit. 
En inskränkning i återtaganderätten skulle medföra en försämring av denna 
säkerhets värde. Detta torde enligt sparbanksföreningen frlimst drabba de 
mindre fOretagarna med begränsade möjligheter att stiilla alternativa sä
kerheter och förslaget verkar därmed konkurrensbegränsande till förmån 
för de större företagen med deras större möjligheter till kapitalanskaffning 
och riskspridning. Enligt sparbanksföreningens mening torde det från kon
sumentens synpunkt vara angeläget att även de mindre företagen med sin 
ofta större servicefunktion - speciellt viktig när det gäller kapitalvaror -
kan fortsätta med denna verksamhet. Väsrerborlens handelskammare anför 
liknande synpunkter. 

I några yttranden framhålls särskilt att den i dag föreliggande möjligheten 
till återtagande av varor som köpts på kredit inte visat sig innebära nackdelar 
av allvarlig k<ffaktär, och att ett bibehållande av återtaganderätten i större 
utsträckning än kommitten föreslår skulle ligga i linje med den bl. a. bakom 
kravet på kontantinsats liggande tanken all mana köpare till eftertanke. 
En punkt som åtskilliga remissinstanser slirskilt uppehåller sig vid är att 
kommittens förslag innebär att kreditgivare. som enligt förslaget inte kan 
förbehålla sig rätt att återta vara på grund av att denna har ett alltför !ägt 
kontantpris, diiremot kan erhålla utmätning för sin fordran på grund av 
köpet i all köparens egendom med undantag av sådan egendom som faller 
under utsökningslagens beneficieregler. RSV anför härom att avbetalnings
köplagens främsta syfte är att skydda köparen mot alltför stränga påföljder 
vid betalningsförsummelse och att kommittens lagförslag avser att ytterligare 
befästa konsumentens ställning vid kreditköp. Enligt RSV kommer emel
lertid flera av d~ för konsumenten gynnsamma bestämmelserna endast att 
kunna tillämpas betriiffande köp. diir återtaganderätt föreligger. Sedan kon
sumenten fått vara som inte omfattas av återtaganderätt i sin besittning ingår 
den i hans formögenhet och kan bli föremål för exekution för tredje mans 
fordran hos konsumenten. Även siiljaren kan skaffa sig en betalningsdom 
vid konsumentens betalningsförsummelse och fä kreditvaran utmätt (om 
den ej ingår i beneficiet) och realiserad genom exekutiv auktion. Vid sådan 
försäljning uppstår enligt RSV regelmässigt förlust för gäldenären. Om åter
taganderätt föreligger och görs giillande, får köparen däremot etl ekonomiskt 
skydd genom avriikningsreglerna. RSV påpekar i anslutning härtill att en 
återtaganderättssituation givetvis kan aktualisera utmiitning av köparens 
rlHt till varan enligt avbetalningskontraktet men framhåller att utmätning 
då förutsätter att varans värde klart överstiger säljarens kvarvarande fordran. 
Enligt RSV visar erfarenheten att motsatt förhållande är v;,1nligt, och i så 
fall undgår köparen utmätning med åtföljande förlust. Liknande synpunkter 
framförs bl. a. av Sveriges ind11slri/iirb11ml. S1•eriges grossis1/örh1111d och 51'eriges 
köpmannq/orbund samt av kro110/ogdemyndighe1en i Vä:..;iö dis1rik1. Kronofog
demyndigheten uppger att det vid kontoköp förekommer att siiljaren skaffar 
sig en exekutionsurkund på sin fordran och begär utmiitning hos köparen 
och anvisar det av honom sålda godset till utmätning. Detta förfarande 
torde enligt kronofogdemyndigheten bli vanligt om man tar bort möjligheten 
att göra ett återtagande- eller äganderättsförbehåll gällande. Visserligen skyd
das köparen av beneficiereglerna. men detta skydd iir ganska begränsat. 
Olägenheterna för köparna med utmätningsförfarande och den värdeminsk
ning som en exekutiv försäljning innebär torde enligt kronofogdemyndig
heten bli minst lika stora som olägenheterna med återtagning av godset. 
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enligt nuvarande ordning, vilka av kronofogdemyndigheten dock inte anses 
vara så stora ur social synpunkt som kornmitten gjort gällande. Även kon
sumentverket framhåller att en begriinsning av återtaganderätten i enlighet 
med kommittens 11irslag kan leda till att s~iljarna i större utsträckning lin 
vad som nu är fallet tillgriper utrnätningsförfarande och att en sådan ut
veckling i allmänhet iir till skada för köparna. Konsumentverket anser att 
man bör följa utvecklingen och om allvarliga olägenheter uppkommer för 
konsumenterna vidta motåtgiirder. Sveriges advokatsamjimd påpekar att om 
återtaganderätten "avskaffas" detta innebär att såväl avbetalningsköplagens 
som den föreslagna konsument kreditlagens regler rörande avräkning mellan 
parterna vid återtagande av vara, vilka regler syftar till att skydda köparen, 
sätts ur spel. Köparen kommer vid utrniitning från säljarens sida endast 
att kunna åberopa reglerna om beneliciurn i utsökningslagen. vilket innebär 
en försvagning av konsumentskyddet. Liknande synpunkter framförs av 
kronqfogdemyndigheten i Västerås distrikt. köplagsurredningen och SACO/ SR 
samt av S1•eriges industri förbund, Sver(~es grossiS(/Örhund och S1•eriges köpman
naförhund, som framhåller bl. a. att ett "avskaffande" av återtaganderätten 
skulle få till effekt att - i de fall kreditköpet avbryts i förtid - köparens 
restskuld till siiljaren blir större iin om återtaganderätt fanns eftersom köparen 
inte får tillgodoräkna sig varans viirde. Sannolikt skulle konsekvensen bli 
att säljaren/kreditgivaren i större omfattning än för närvarande hos domstol 
ansökte om betalningsföreläggande eller lagsökte köparen med utmätning 
som följd. Professorn Lennart Vahten anför i sitt av Finansiering.~fiketagens 
förening åberopade yttrande att kommitten har en abstrakt utgångspunkt 
för sitt ståndpunktstagande att återtaganderätten bör begränsas till dyrbarare 
varor, nämligen att återtaganderätten främst har betydelse som påtryck
ningsmedel för all framtvinga betalning. Vahlen framhåller att delta kan 
vara riktigt när varans andrahandsviirde iir lågt. men att det inte iir en 
unik iakttagelse som gäller just återtaganderätten vid avbetalningsköp. Den 
giiller alla sakriittsliga regler om kredits~ikerhet od1 civilriittsliga sanktioner 
över huvud. Vahlen anmärker att med kommittens resonemang i detta 
sammanhang borde alla civilriittsliga sanktioner avskaffas eftersom de in
nebär ett hot som i regel inte fullröljs genom åtgiirder diirför att den hotade 
parten lojalt fullgör sina åtaganden. Det förefaller enligt Vahlcn överdrivet 
att särskilt accentuera återtaganderättens karaktär av påtryckningsmedel 
gentemot kredittagaren, niir denne eljest löper risken av utmätning i hela 
sitt bo. Problemet att undvika hot och påtryckning på en gäldenär som 
inte betalar sina skulder iir enligt Vahlen i sjHlva verket med tilliimpning 
av gällande civilr~ittsliga och exekutionsrättsliga regler olösligt och att be
gränsa återtagancleriitten synes endast vara nödlösning som knappast medför 
någon förblittring för vare sig köparen eller nliringsidkaren. Enligt Vahlens 
mening skulle fordras helt andra åtglirder. exempelvis en försiikringsmiissig 
lösning av kreditsiikerhetsproblemet eller en statlig lånegaranti. Vidare fram
håller Vahlen att förslaget att återtaganderätt endast skall kunna göras glil
lande i de fall som avses i 16 ~ får mycket vittgående konsekvenser för 
konsumentskyddet, som otillräckligt utvecklats av kommitten. Dlirigenom 
blir varken avräkningsreglerna i förslaget eller i lagen om avbetalningsköp 
tillämpliga, vilket medför att konsumenten kommer att sakna det skydd 
som hittills ansetts vara det viktigaste i gällande lagstiftning om avbetal
ningsköp. 
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En annan väsentlig punkt i kritiken mot kommittens förslag att åter
taganderätt skall få knytas endast till varor med ett kontantpris överstigande 
två basbelopp anknyter till kommittens ställningstagande att återtaganderätt 
bör få förekomma endast då det gäller varor med ett relativt högt bestående 
värde som är mera kvalificerade för en säkerhetsrätt. I flertalet av de nu 
berörda remissyttrandena framhålls att den av kommitten föreslagna kon
tantprisgränscn två basbelopp mot denna bakgrund är alltför hög och man 
påpekar· att det finns många varor med ett relativt högt bestående värde 
och en fungerande andrahandsmarknad, vilka betingar ett liigrc kon lantpris 
än som motsvarar två basbelopp. I detta sammanhang nämns särskilt han
deln med begagnade bilar. Bl. a. konsumentverket och LO, vilka förordar 
en kontantprisgräns för återtaganderätt vid ett basbelopp, framhåller att det 
finns en väl utvecklad marknad för exempelvis begagnade bilar i kostnads
lägen 10 000-20 000 kronor. Andra remissinstanser nämner i sammanhanget 
också båtar, husvagnar, hushållsmaskiner såsom symaskiner m. m., möbler 
och TV -apparater. Kronofogdemynd(~heten i Göteborgs distrikt uppger att det 
inom TV-handeln t. o. m. har upprättats en riktprislista för begagnade TV
apparater. MRF anför i sitt yttrande att MRF inte kan finna de skiil som 
föranlett kommittens förslag i denna del bärande när det gäller bilhandeln. 
MRF framhåller att för bilbranschens del förslaget innebär att de nya bilarna 
i stort sett inte berörs men däremot det stora flertalet begagnade fordon. 
Den valda beloppsgränsen kommer enligt MRF att drabba godtyckligt och 
MRF kan inte finna att den över huvud taget erfordras. Enligt M RF har 
inte presenterats några särskilda motiveringar till valet av beloppsgränsen 
som belyser effekterna för bilbranschen. MRF framhåller att hushållens bil
innehav ofta är nödvändiga för att klara familjeförsörjningen, och att de 
mest bilberoende människorna oftast samtidigt är de som har behov av 
kredit. Det är knappast konstruktivt att mer än nödvändigt försvåra eller 
omöjliggöra denna kreditgivning så länge den fullgöres på ett socialt an
svarsfullt sätt. Enligt MRF ligger risken för sociala diskrimineringseffekter 
i öppen dag. Realiseras kommittens förslag innebär detta sannolikt pris
höjningar och stramare kreditprövning. En person skulle, framhåller MRF, 
i ett sådant läge kunna köpa en ny lyxbil på kredit med äganderättsförbehåll 
medan den som är hänvisad till en billigare, begagnad bil kan hindras från 
detta köp genom den eliminerade säkerhetsrätten. Undersökningar visar 
enligt MRF klart att det är personer med de lägre inkomsterna som har 
de äldsta bilarna. MRF instämmer i bedömningen att en huvudförutsättning 
för återtaganderätt bör vara att den försålda varan har ett kommersiellt värde 
i säljarens hand även i begagnat skick. Denna förutsiittning är uppfylld 
i bilhandeln, där det existerar en fungerande andrahandsmarknad med eta
blerade men samtidigt hårt konkurrenspåverkade priser långt ner i pris
klasserna. Enligt MRF:s mening finns det också allvarliga risker för en 
ökning av ohederliga förfaranden vid kreditköp om äganderättsförbehållen 
avvecklas, förfaranden som redan i dag utgör ett betydande problem. Kost
nadseffekterna av en sådan utveckling måste betalas av hela kundkollektivet. 
MRF anför vidare att man torde kunna konstatera att reguljär svensk bil
handel generellt sett har handlagt kreditgivnings- och handräckningsfrågor 
med omsorg och ansvar. Drygt 20 procent av de nya och närmare 40 procent 
av de begagnade personbilarna säljs på kredit. MRF har under hösten 1975 
gjort utredningar som bestyrker att kreditvolymen har denna omfattning. 
Antalsmässigt rör det sig alltså per år om ett par hundratusen avbetalnings-
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affärer och kreditförsäljningen ligger kring ca 3 miljarder kr årligen. Bil
handeln svarar för ungefär 2/3 av den totala kreditgivningen för privat
konsumtionsändamål och det är enligt MRF givet all man inte utan vidare 
kan ändra grundvalen för en sådan kreditgivning utan risker för skade
verkningar. MRF understryker i detta sammanhang att kundförlusterna i 
dag i svensk bil handel är obetydliga och uppgår till endast omkring I procent 
av beviljade krediter. Detta tyder på en vettig och ansvarsfull kreditprövning, 
och i relation till de stora volymerna och de i jämförelse med andra varor 
höga produktpriserna iir återtagandefrekvensen låg. De åtstramningar i hand
riicknings- och verkställighetsförfarandet som kommitten föreslagit genom 
en anknytning till 65 ~ utsökningslagen torde enligt MRF:s mening bli ett 
så effektivt köparskydd att riskerna för sociala skadeverkningar av ägare
riittsförbehållen i stor utstriickning elimineras, vilket också talar för ett bi
behållande av återtaganderätten. MRF framhäver som en av de allra all
varligaste invändningarna mot en inskränkning av återtaganderätten de ris
ker som förslaget kan medföra ur strukturell synpunkt. Att kommersiellt 
hantera begagnade bilar är enligt MRF en sällsynt problemfylld verksamhet. 
Den bör givetvis regleras och kontrolleras. Men om man därutöver påför 
handeln med begagnade bilar allvarliga ekonomiska belastningar som inte 
ger en motsvarande utdelning i ökad kundtrygghet finns enligt MRF stor 
risk för all det äldre sortimentet begagnade bilar strömmar över till irreguljära 
försäljningskanaler. Den reguljära bilhandelns konkurrenskraft vad gäller 
det billigare begagnatsortimentet är redan i dag försvagad beroende på att 
de irreguljära försäljningskanalerna i realiteten ofta inte belastas av sam
hällskrav och konsumentskyddskostnader. MRF anser att denna utveckling 
i avgörande mån kommer att förstiirkas om kreditsäkerheten skulle undan
ryckas. Följden härav skulle enligt MRF bli att de äldsta bilarna som innebär 
de största genomsnittliga riskerna för trafiksäkerhet och hushållsekonomi 
skulle komma att hanteras av den tillfälliga eller rent irreguljära bilhandel 
som myndigheterna i olika sammanhang förklarat sig vilja effektivt mot
verka. Enligt MRF:s mening är det inte iiganderättsförbehållet som sådant 
som bör angripas, utan de konsumentskyddande insatserna bör i stället 
koncentreras på att åstadkomma erforderliga lagändringar, bättre konsu
mentupplysning och effektivare reklamationshantering, varigenom even
tuellt missbruk skulle kunna förhindras och parternas jämställdhet i köp
processen säkerställas. MRF framhåller att den internationella utvecklingen 
vittnar om att med något enstaka undantag äganderättsförbehållen i princip 
inte rubbats genom konsumentpolitisk lagstiftning, medan en hel del Hinder 
däremot infört restriktioner och lagbestämmelser som i andra hänseenden 
tagit sikte på att skydd<! kreditköparen, exempelvis ångervecka vid kreditköp, 
kreditkostnadsreclovisning. inskränkningar i rätten att kräva ut ev. restbelopp 
av kunden efter återtagning, växelförbud o. d. S1•cr~~cs bilindustri- och bil
grossis(/örening anför liknande synpunkter och framhåller bl. a. att det endast 
iir i undantagsfall som bilen i en avbetalningsaffär med 40 procents kon
wntinsats inte skulle ge tillfredsställande reell säkerhet. I dessa fall- avseende 
begagnade bilar värda kanske 2 000-3 000 kr. - är det enligt föreningens 
mening knappast rationellt att över huvud taget diskutera avbetalnings
alternativet. Föreningen påpekar vidare att påståendet om att återtagan
derättens betydelse skulle ha överskattats synes vara baserat uteslutande 
på undersökningen av handräckningsmål hos vissa kronofogdemyndigheter. 
Enligt föreningen iir det i och för sig riktigt att återtaganderiitten visar sig 
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sakna betydelse i de jämförelsevis få handrih:kningsfall, då betalning inte 
sker och godset inte anträffas. Föreningen anser emellertid att återtagan
derätten har sin största betydelse vid det alldeles övervägande antalet av
betalningsköp då handriickning över huvud taget inte aktualiseras diirfor 
att betalning sker avtalsenligt. Enligt föreningens mening finns det anledning 
antaga att återtaganderätten i dessa fall utgör ett normalt affärsmässigt på
tryckningsmedel därför att godset verkligen har ett värde, som vid varje 
tid överstiger restskulden, medan betalningsviljan blir mindre i de fall som 
kommer till kronofogdemyndigheterna därför att godsets värde är liigre iin 
restskulden. 

Sydöstra Sver(~es aukrionis({<irening berör den av kommitten föreslagna 
kontantprisgr'jnsens effekter för handeln med travhästar och andra hästar. 
Auktionistföreningen framhåller att dessa djur ofta säljs på auktion. En 
enklare travhäst på cirka tre år kostar ofta ca 10 000 kr. Vare sig hiisten 
säljs på auktion eller på annat sätt är det enligt auktionistföreningen för 
säljaren - som ofta är uppfödare i liten skala - ett stort intresse att kunna 
återtaga hästen, eftersom en affär på 10 000 kr. för honom iir en stor affär 
och en förlust av beloppet drabbar honom mycket hårt. Hästen har enligt 
auktionistföreningen lika stort värde för siiljaren som för köparen och det 
finns möjlighet att sälja hästen på nytt. Föreningen framhåller vidare att 
travhästarofta köps av enskilda som har svårt att ordna annan kreditsiikerhet. 
Handeln med hästar skulle enligt auktionistföreningen avsevärt försvåras 
om återtagande inte tar ske. 

Kornmittens förslag att såsom förutsättning för återtaganderätt skall gälla 
att förbehållet om sådan rätt gjorts av säljaren i samband med köpet berörs 
särskilt av bankinspektionen, som framhåller att bestiimmelserna om kre
ditköp tar sikte även på det förhållandet att bank lämnar kredit direkt till 
köpare, förutsatt att detta sker på grund av överenskommelse med siiljaren. 
Denna finansieringsform, som har annan innebörd iin då konsument på 
eget initiativ skaffar sig bankkredit för senare anskaffning av vara, har enligt 
bankinspektionen hittills varit mindre vanlig men kan väntas få större ut
bredning. Annan innebörd än rebelåning har finansieringsformen såtillvida 
att banken/kreditgivaren normalt inte kan göra någon fordringsrätt gällande 
mot säljaren. Emellertid kan banken allt efter sin bedömning av risktagandet 
träffa överenskommelse med säljaren att denne marginellt stiiller siikerhet 
- realhypotek eller borgen - för sådana lån till konsumenter som banken 
lämnar i samförstånd med säljaren. Ofta kan säkerhet som giiller generellt 
för säljarens engagemang i banken utnyttjas för iindamålet. Kommittens 
lagförslag medger, framhåller bankinspektionen vidare, inte möjlighet för 
banken/kreditgivaren att vid lämnande av kredit som här avses begagna 
sig av återtaganderätt, i den mån sådan föreligger betriiffande varan i fråga. 
Återtaganderätten bör nämligen enligt kommitten inte utvidgas till annan 
kreditgivare än den som tillika är säljare och endast säljaren får göra förbehåll 
om återtaganderätt. Bankinspektionen anmärker att man därmed frångår 
principen om kreditgivaren såsom part i det trepartsförhållande som kre
ditköpet anses utgöra och på vilken man byggt t. ex. bestämmelsen att kö
paren får göra gällande samma befogenheter på grund av köpet mot kre
ditgivare som mot säljaren. Enligt bankinspektionens mening bör konse
kvensen kräva att nämnda princip får tillämpning även när det gäller åter
taganderätten. Detta skulle enligt bankinspektionen vara iignat att öka kre
ditinstitutens möjligheter att lämna lån av ifrågavamnde slag och att hålla 
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konsumentens kostnader på en lägre nivå. Frånvaron av återtaganderätt 
kan nämligen leda till ökat behov av säkerhet eller ansvarsåtaganden från 
säljare eller garantiinstitut och av kreditförsäkringar o. d. Bankinspektionen 
anser att en återtaganderiitt för bank bör ses som en säkerhctsriitt av sådant 
slag som i andra kreditsammanhang uppfattas såsom en helt normal fö
reteelse. 

Några remissinstanser tar upp vissa särskilda frågor med anknytning till 
kommittens förslag till bestiimmelser rörande begrHnsning av återtagande
rätten. Konsumentverket framhåller att köparens ställning i vissa situationer 
skulle kunna förbättras genom införande av en ångerrätt för honom. Finner 
köparen att han vid kreditköp har övervärderat sina ekonomiska möjligheter 
skulle det enligt konsumentverket kunna vara skäligt att han har rätt att 
slippa ifrån ett avbetalningsköp. Konsumentverket framhåller att en ång
errätt kan förmodas bli utnyttjad vid en tidigare tidpunkt än en återtag
anderätt för säljaren, vilket skulle innebära en ekonomisk fördel för köparen 
eftersom varan inte hinner sjunka så mycket i värde. Om ångerrätt införs 
bör enligt konsumentverket vid rättens utnyttjande uppgörelse ske enligt 
17 ~ i förslaget till konsumentkreditlag. RSV finner det inte av betänkandet 
framgå huruvida, för det fall flera varor upptas i samma kreditköpsavtal, 
frågan om den föreslagna kontantprisgränsen för återtaganderätt uppnåtts 
skall bedömas med hänsyn till varje enskild varas kontantpris eller om 
även det sammanlagda kontantpriset kan ge återtaganderätt, exempelvis 
beträffande varor som har ett direkt samband med varandra och bildar en 
naturlig enhet. Enligt RSV är det också oklart om tillbehör kan omfattas 
av återtaganderätt när sådan föreligger beträffande huvudsaken. RSV anser 
att dessa frågor måste klarläggas. RSV påpekar vidare att kommitten i fråga 
om förfarandet vid återtagande föreslår att avbetalningsköplagens regler skall 
[iga motsvarande tillämpning samt att kommitten framhåller (s. 234) att 
utmätningsförbudet i 16 * andra stycket avbetalningsköplagen gäller vid 
konsumentkreditköp med återtagandeförbehåll och detta även om kredit
givaren avstått från återtaganderätten eller denna eljest upphört att gälla. 
Enligt RSV kan denna ståndpunkt inte förenas med kommittens påståenden 
(s. 193) att när återtaganderätt inte längre kan göras gällande dess sakrättsliga 
funktion upphör och kreditgivaren inte fär bättre rätt iin konsumentens 
övriga borgeniirer. Enligt RSV:s uppfattning synes de senare påståendena 
riktiga, nämligen att en sakrättslig verkan inte kan föreligga om dess för
utsättning (återtaganderätten) har upphört. Detta innebär emellertid att ut
mätningsförbudet enligt 16 ~andra stycket avbetalningsköplagen bortfaller. 
Varan kan därmed utmätas, om den inte omfattas av beneficiet. Vidare 
framhåller RSV att i 15 ~ första stycket 3 förslaget till konsumentkreditlag 
såsom förutsättning för återtaganderätt uppställs bl. a. att konsumenten iir 
i dröjsmål med belopp som uppgår till mer än en tiondel av hela skuld
beloppet. Detta innebär en avvikelse från 2 ~ första stycket avbetalnings
köplagen enligt vilken bestämmelse handräckning även kan beviljas om 
betalningsdröjsmål avser återstoden av säljarens fordran. Avvikelsen synes 
enligt RSV innebära att utmätningsförbudet enligt 16 ~ andra stycket av
betalningsköplagen, vartill 19 ~ förslaget till konsumentkreditlag hänvisar, 
upphör när återtaganderätt inte kan göras gällande på grund av att restfordran 
är mindre än en tiondel av hela skuldbeloppet. I enlighet med RSV:s tidigare 
berörda uppfattning betr'dffande återtaganderättens sakrättsliga verkan synes 
hiirav följa att säljaren skulle kunna skaffa sig en betalningsdom och få 
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verkställighet i den sålda varan, om den inte omfattas av heneliciet. Enligt 
RSV kan konsumenten, om denna tolkning är riktig, komma att göra en 
ekonomisk förlust som är större än den förlust som drabbar honom i samband 
med återtagning. Vid återtagning skall nämligen i princip säljaren inte äga 
utkräva restskuld av konsumenten, medan detta kan ske efter utmätning. 
Kronofogdemyndigheten i Göteborgs distrikt påpekar att återtaganderiitten en
ligt kommittens förslag inte tycks grunda sig på att äganderätten kvarhlir 
hos säljaren tills godset är betalt. Detta innebär enligt kronofogdemyndig
heten att äganderätten till egendom inköpt på kredit i och med besittnings
övergången omedelbart övergår till konsumenten och att egendomen således 
kan utmätas hos honom för säljarens och andra borgenärers fordringar. vilket 
ger konsumenten en försämrad ställning. Om återtaganderätten däremot 
grundas på att äganderätten kvarblir hos säljaren förefaller det enligt kro
nofogdemyndigheten besynnerligt att en sakrätt skall kunna preskriberas, 
vilket är fallet enligt 20 ~ i den föreslagna konsumentkreditlagen. Kö{llags
urredningen påpekar att kommitten i motiven (sid. 234) uttalar att utmät
ningsförbudet enligt 16 ~andra stycket avbetalningsköplagen skall gälla be
trätTande vara som får återtas. Eftersom hiinvisningen till avbetalningsköp
lagen i den föreslagna 19 ~ endast omfattar sådana fall då handräckning 
skall ske för varans återtagande eller verkställighet skall ske av dom va
rigenom köparen förpliktats lämna tillbaka varan har motivuttalandet enligt 
köplagsutredningens mening inte kommit till uttryck i lagtexten. Sydöstra 
Sveriges Auktionis(/örening anser att det, om äganderättsförbehållet skall er
sättas med ett återtagandeförbehåll, är viktigt att det klart utsägs att den 
som köpt vara med återtagandeförbehåll inte äger sälja godset förriin det 
till fullo har betalats. 

1. 7 .2 Uppgörelsen mellan parrerna vid återtagande. Preskription av restskulden 

Kommittens förslag rörande uppgörelsen mellan parterna vid återtagande 
(17 * förslaget till konsumentkreditlag) lämnas - med undantag för förslaget 
om preskription av restskuld (17 ~ femte stycket) -utan erinran av praktiskt 
taget samtliga remissinstanser. RSV anser dock att de i 13 ~ förslaget till 
konsument kreditlag upptagna avräkningsreglerna. till vilka 17 ~tredje styck
et hänvisar, iir mycket komplicerade. RSV påpekar att en betydligt enklare 
metod under lång tid har använts vid avräkning enligt avbetalningsköplagen 
och att det är önskviirt att parterna sjiilva kan hantera beräkningsmetoden. 
Detta torde enligt RSV generellt sett knappast bli fallet med den föreslagna 
metoden. Dessa omständigheter talar enligt RSV:s uppfattning för att av
betalningsköplagens avräkningsmetod bör väljas framför elen av kommitten 
föreslagna. Även kmn<~/(Jgdemyndigheten i 1'vfariestads distrikt förordar att av
räkning mellan köpare och säljare skall ske enligt de kända och väl inarbetade 
regler som nu gäller och som såvitt är känt inte har rnedfört oliigenheter. 
I anslutning till 17 ~ förslaget till konsumentkreditlag påpekar RSV vidare 
att vid avräkning enligt avbetalningsköplagen fråga uppkommit hur kro
nofogdemyndighet skall forfara betriiITande reparationsfordran hos tredje 
man. Om tredje man har retentionsriilt i varan. tvingas säljaren betala re
parationen för att handräckningen skall kunna verkstiillas. Många krono
fogdemyndigheter anser det tveksamt om säljaren vid avräkning enligt av
bctalningsköplagen skall tillgodoräknas vad han erlagt för reparationen och 
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om köparen skall tillgodoräknas hela värdet av godset inkluderande viirdet 
av reparationen. RSV anser det angeläget att denna ofta förekommande 
rättsfråga klar!Hggs. Samma fråga berörs av Srclös1ra Sreriges auk1io11is(/br
e11ing, som framhåller att en travhiists återtagningsviirde ofta kan minska 
kraftigt om köparen inte betalat travtriinarens stallkostnader och tränings
avgifter, eftersom tränaren för sin fordran har retcntionsriitt i hiisten. Enligt 
SACO!SR kan övervägas att vid avräkningen mellan parterna i samband 
med återtagande låta köparen lillgodoriikna sig varans bruksvärde och inte 
endast dess försliljningsvärde. 

Förslaget att säljaren efter återtagande av vara inte skall få kräva ut rest
skuld i annat fall än då varan på grund av köparens ålgiircler utsatts för 
onormal värdeminskning och att säljaren i sådant fall inte skall fil kriiva 
ut mer än vad som hiinför sig till värdeminskningen (17 ~ femte stycket 
förslaget till konsumentkreclitlag) kritiseras cliiremot av nera remissinslanser. 

Förslaget avstyrks av en rad remissinstanser som ansluter sig till kom
mitteledamoten Björlings reservation på denna punkt, niimligen krono/og
demv11dighe1en i Växjö distrikt. handelskamrarna i Gö1eborg och Karlstad, han
delskammaren i Örebro och Västmanlands län. Ös1e1;~ötlantls och Söder
manland~ handel.~kammare, en ledamol av hemjörsä(jningskommi11en (direktö
ren Per Schierbeck). SACOISR. Sveri1w~ i11d11stri/örb11nd, Sveriges grossist/br
bund, Sveriges köpmannaJörbund. Sveriges musikhandlares riksförbund. Kon
fektionsindmlri/öreningen. Svenska .företagares riks/iirbund. Svemka bank/ör
eningen. Sveriges föreningsbankers förbund. Finansiering.~/iireragens .förening, 
Svenska håtindus1ri/öreningen, Svl'nska postorderföreningen, Köpkort AH. Elin
derska Conto Föreragen. Förslaget avstyrks vidare av kruno/(1gdemvndigheten 
i Afariesrads distrikt. 

Datainspektionen anser att bestiirnmelsen i 17 ~ femte stycket i förslaget 
till konsumentkreditlag har givits en utformning som mindre väl överens
sHimmcr med gällande riillsprinciper. Det avsedda resultatet torde enligt 
datainspektionens mening kunna uppnås på annat siill, niirnligen om man 
för en begränsning av återtaganderiilten väljer en sådan lösning som dis
kuterats i USA (betiinkanclel sid 138 f) och England (betiinkanclet sid l 48 
0. Om den av kommitten föreslagna bestiimmelsen likviil tas in i clt slutligt 
lagförslag bör enligt datainspektionen undantaget för onormal viircleminsk
ning omformuleras så, alt det kan tillämpas av t. ex. inkassobyråer utan 
juridisk sakkunskap. RS V anser att kommittens argument för förslaget i 
denna del inte iir helt övertygande. RSV framhåller att säljaren i allmiinhet 
dröjer viss liingre tid med alt vidta handriickningsåtgiircl. Kommittens förslag 
kommer enligt RSV:s mening sannolikt att leda till att siiljaren måste gå 
hårdare fram mot konsumenten genom alt exempelvis viigra betalnings
anstånd om han anser att risk för viirdeförsämring av varan kan uppstå. 
Hiirigenom kan den föreslagna regeln om preskription av restskulden komma 
att missgynna många konsumenter som iir i behov av tillfälliga betalnings
anstånd. Kronq(ogdemyndigheten i Göreborgs disrrikr är av samma uppfatt
ning. RSV anmärker vidare alt säljaren enligt förslaget endast skall kunna 
utkräva elen del av restskulden som hiinför sig till värdeminskning genom 
köparens åtgärd, såsom vanvård o. d. RSV befarar alt detta nya prövnings
momenl kan medföra praktiska lilliimpningsproblem för kronofogdemyn
dighet. Vid handriickningsförrältning måste kronofogdemyndighet således 
ägna särskild uppmiirksamhet åt frågan om handriickningsgodset avviker 
från normalt skick. Enligt RSV torde det diirför bli nöclviincligt all kro-
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nofogdemyndighet i större utsträckning iin f. n. måste anlita sakkunniga 
för vlirdering av handrUckningsgoclset. Köp/agsurredningen anför att viirdet 
för köparen av den föreslagna regeln i 17 * femte stycket inte synes siirskilt 
stort, i synnerhet som siiljaren har möjlighet att utsöka köpeskillingen. Enligt 
köplagsutredningen synes verkningarna av regeln svårbedömda, exempel
vis för det fall köparen av en bil skadar denna, med eller utan vållande. 
Köplagsutredningen ifrågasätter om inte säljarens rätt vid skada blir beroende 
av om köparen vii\jer att reparera bilen eller ej och av den tidpunkt, vid 
vilken säljaren gör kravet gällande. Om bilen iir försäkrad till fulla värdet 
skulle återigen, enligt köplagsutredningens uppfattning, en begrlinsning av 
siiljarens riitt att kräva återstående belopp kunna leda till att köparen kunde 
behålla hela försäkringsersiittningen och hänvisa sii\jaren till att återta bilen. 
Sveriges advo/.:.atsam/imd ifrågasiitter om det finns tillräckliga skiil att "efter
gc"köpares eventuella restskulder och framhåller att detta innebiir ett avsteg 
från hävdvunna civilriittsliga regler såtillvida att avtalet i denna del blir 
verkningslöst utan att skäl därtill behöver föreligga enligt giillande riittsregler 
om ogiltighet eller jiimkning av avtal. Enligt advokatsamfundets mening 
bör restskuld få utkrlivas i vart fall även när godsets vlirde onormalt minskats 
genom casus-händelscr. Enligt advokatsamfundet har kommitten inte fram
fört något skiil varför det skulle vara motiverat att här åsidosätta den allmänt 
vedertagna civilriittsliga regeln att köparen står faran för godset. sedan det 
kommit i hans besittning. Även professorn Lennart Vah/en påpekar i sitt 
av Finansiering.~/oretagensförening åberopade yttrande att den föreslagna re
geln i 17 * femte stycket i realiteten innebär att siiljaren står faran för godset 
till dess att full betalning erlagts eller till dess att affären eljest helt avvecklats. 
Vahlen nämner som exempel på de verkningar som den föreslagna regeln 
enligt hans mening kan få att. en konsument har köpt en bil för 30 000 
och betalat 7 500 kronor kontant och att bilen utan åtgärd av köparen har 
blivit förstörd så att dess återstående värde endast lir 10 000 kronor. Enligt 
Vahlcn är affären därigenom avslutad mellan parterna och kreditgivaren 
kan inte rramstiilla andra anspråk än att utfå den skadade bilen eller dess 
v;irde. A4RF anför liknande synpunkter och anser att den föreslagna för
utsättningen för att restskuld skall få utkrävas, att onormal värdeminskning 
beror av någon köparens åtgärd, iir alltför snliv. Sydöstra Sveriges aukrio
nisr/(jrening anser att restskuld också bör få utkriivas niir säljaren i samband 
med återtagande har fåll betala köparens skuld till tredje man som innehaft 
elen återtagna varan med retentionsriill för sin fordran. 

I. 7.3 Förfarandet vid återtagande 

Kommittens förslag rörande förfarandet vid återtagande ( l 8-19 ~* förslaget 
till konsumentkreditlag) liimnas av remissinstanserna i huvudsak utan erin
ringar men föranleder vissa förslag och påpekanden. Datainspektionen uppger 
att det enligt inspektionens erfarenhet från timimpning av inkassolagen fö
rekommer att avbetalningssäljare mot köpare som brister i fullgörande av 
avtalad betalningsskylclighet anviinder först lagsökningsförfarande och diir
efter begiir handräckning för återtagning. Enligt datainspektionen iir det 
oklart om utmiitningsförbudet i 16 ~ andra stycket avbetalningsköplagen 
iiger ti\llimpning för del fall att gäldenären har slutbetalat godset och säljaren 
diirefter begiir utmätning för kostnader i lagsökningsiirendet och anvisar 
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nämnda gods till utmätning. I vart fall drabbas gäldenären av dubbla för
r[ittningskostnader. Datainspektionen framhåller att detta missförhållande 
i nuvarande r[ittsläge inte alltid kan anses innefatta underlåtenhet att iakttaga 
god inkassosed och att kommittefcirslaget inte helt löser problemet. KO 
anser att det bör övervägas att ålägga säljare, som vill utöva sin återtag
anderält. att tillställa köparen en handling i vilken anges kontraktsbrottet, 
återstående skuldbelopp m. m. och i vilken köparen erinras om att han 
kan avviirja ett återtagande genom att göra fyllnadsbetalning. KO påpekar 
att ett sådant krav uppstiills i engelsk rätt och att liknande regler finns 
i 12 kap. 44 ~jordabalken angående underrättelse till hyresgäst som förverkat 
sin hyresrätt på grund av dröjsmål med hyresbetalning. KO framhåller vidare 
att förslaget till konsumentkreditlag inte innehåller någon motsvarighet till 
2 ~andra stycket avbetalningsköplagen, enligt vilket stadgande säljaren inte 
får utnyttja sin återtaganderätt om köparen innan varan återtas betalar det 
belopp dröjsmålet avser jiimtc riinta och kostnader, om återtaganderiittens 
utkrävande skulle vara obillig med hänsyn till att dröjsmålet berott på att 
köparen till följd av sjukdom eller arbetslöshet eller av annan siirskild an
ledning huvudsakligen utan egen skuld råkat i betalningssvårigheter. KO 
förordar att en motsvarande regel tas in i den föreslagna konsumentkre
ditlagen. Enligt KO bör säljarens intresse att utnyttja sin återtaganderätt 
sedan dröjsmålet upphört visserligen normalt inte vara särskilt stort. Efter
som återtaganderättens största betydelse ligger i det hot mot köparens trygg
het som den framkallar, får man enligt KO emellertid inte bortse från att 
regeln kan ge en normalt skötsam köpare en större trygghet då han råkat 
i betalningssvårigheter. KO anser det inte heller kunna uteslutas att säljare 
i enstaka fall mer eller mindre obehörigt yrkar att få återta varan från köparen. 
Även om den förmögenhetsrättsliga generalklausulen kan tillämpas i ett 
sådant fall, medför en siirskild regel om hinder för återtagande vid "personlig 
force majeure" enligt KO:s mening en större trygghet för köparen. KO anser 
vidare att den föreslagna konsumentkreditlagen bör innehålla en regel mot
svarande 6 ~ andra stycket avbetalningsköplagen om köparens rätt att åter
lösa återtagen vara. Enligt KO:s mening finns det ingen anledning att för
mena köparen vid ett konsumentkreditköp samma riitt. RSV föreslår att 
18 ~ förslaget till konsumentkreditlag kompletteras med krav på uppgift 
om köparens personnummer. Föreningen Sveriges kronq(ogdar anser att ter
men "handräckning" för varas återtagande i den föreslagna konsument
kreditlagen och i avbetalningsköplagen bör ersättas med "återtagning" efter
som den förra termen i lagberedningens förslag till utsökningsbalk anviinds 
som beteckning för en närmare angiven exekutiv åtgärd och risk för miss
förstånd alltid föreligger när samma term i olika lagar används i olika be
tydelser. 

I. 7.4 Preskription av årerraganderärren 

Förslaget att återtaganderätten preskriberas om ansökan om handriickning 
förklarats förfallen enligt 16 ~ avbetalningsköplagen, i den lydelse detta lag
rum i lagberedningens betänkande utsökningsriitt XIII (SOU 1974:55) har 
föreslagits erhålla (20 ~förslaget till konsumentkreditlag) lämnas utan erinran 
av det stora flertalet remissinstanser. Länsszvre!sen i Görebmxs och Bol1Us län 
ifrågasätter emellertid det liimoliga i den föreslagna ordningen. Liinsstyrelsen 
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framhåller att köpeavtalet i övrigt vanligen fortsiitter att gälla även sedan 
ansökan om handriickning förfallit samt att kommitten uppenbarligen menar 
att atertaganderätten då helt upphört även om köparen "kommit i kapp" 
med avbetalningarna och sedan fullgör dessa avtalsenligt. Enligt länsstyrel
sen kommer säljaren i sådant fall i ett ofördelaktigt liige genom att han 
förlorar sin trygghet mot köparens övriga borgenärer. Enligt liinsstyrelsens 
mening bör förslaget i denna del i stiillet bygga på förutsiittningen att åter
taganderiitten alltid bt:står till dess köparen fullgjort alla viisentliga f(irplik
telser enligt avtalet. Enligt köplags11tred11i11ge11 synes den av kommitten fö
reslagna regeln inte leda till det av kommitten eftersträvade målet. att hindra 
att en säljare dröjer alltför länge med att ansöka om återtagande av varan, 
eftersom regeln inte liigger något tvång på siiljaren att inom rimlig tid fram
ställa sådan ansökan. Fiire11i11ge11 Sveriges kronq/ogdar anser att förslaget till 
preskription av återtaganderiitten kan ra svåröverskädliga konsekvenser. 
bl. a. genom att konstruktionen leder till att avbetalningsgodset vid åtcr
taganderiittens upphörande genast kan angripas av köparens samtliga bor
genärer. Kronofogdemyndigheterna i Malmö. lvfariestads och Vänersborgs di
strikt framhåller att den av kommitten föreslagna regeln liitt kan kringgå~ 
genom att siiljaren återkallar sin ansökan om handräckning strax innan den 
skulle kunna förklaras förfallen och diirefter på nytt ansöker om handriick
ning. Kronofr>gdemyndigheten i Malmö distrikt påpekar att genom ett upprepat 
sådant förfarande preskription kan förhindras under lång tid, så att åtcr
taganderiitten likviil blir ett påtryckningsmcdel mot köparen. Kronofogde
myndigheten föreslår därför att anstånd i ett senare mål skall sammanliiggas 
med i tidigare mål liimnade anstånd och preskription intriida niir en sam
manlagd anståndstid om sex månader uppkommit. Krono/iJgdemyndigheten 
i ;\1ariestads distrikt befarar att den föreslagna preskriptionsregeln i vissa fall 
kan tvinga siiljaren att agera hårdare mot köparen iin han eljest skulle göra. 

RSV. krtHll!f"ogdemyndighet<'n i Gö1ehorgs dis/rikt och Föreningen Sreriges 
krono/Ogdar anser att ansökan om handriickning bör forfolla automatiskt 
och inte först efter beslut från fall till fall. 

1.8 Skydd mot vissa a~·talsvillkor 

1.8.1 Fiirfal/ok/ausuler 

Kommittens förslag att vid kreditköp kreditgivares riitt att göra förfal
loklausul gällande skall begriinsas till fall då det föreligger ett mera kva
lificerat dröjsmål med betalning från köparens sida eller då köparen förfarit 
på visst siitt med vara betriiffande vilken kreditgivaren kan göra gällande 
återtaganderiitt ( 12 * förslaget till konsument kreditlag) godtas i och för sig 
av remissinstanserna. 

Åtskilliga remissinstanser ansluter sig emellertid på denna punkt till kom
mitteledamoten Björlings fiirslag att kreditgivaren iiven skall få göra för
falloklausul gällande om köparen - niir kreditgivaren kan göra giillande ~tter
taganderätt - har vanvårdat varan, varvid med vanvård bör förstås också 
åsidosiittande av skyldighet enligt avtalet att hålla varan försiikrad. Hit hör 
kronq(ogdcmyndigheten i Växiö distrikt, Svenska handelskammare/brbundet. 
flertalet handelskamrar. SACOISR. Sver(~es advokatsam/imd, Srer~~es ind11-

.stri/i}rb1111d. Sveriges grossist/iirbund. Sveriges köpmannaJörbund. Sver~~es mu
sikhandlares rik.1/firh11nd. Ko11/ektio11sind11srr(/1)reningen, SH 10. Svenska .f(ire-
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tagares riksförbund. S1•e11ska hank/iireningen. Sveriges .före11i11gsha11kcrs .för
bund. finansiering)/iiretagens.fiirening, Sl'enska håtindustri/örcningrn, Svenska 
postorderföreningen. Köpkort AB. Elinderska Canto Företagen. MRF anser att 
förfolloklausul bör få göras giillande när köparen uppenbarligen vanvårdar 
varan eller åsidosiitter annan förpliktelse som är väsentlig för säljaren. 

KO riktar vissa anmärkningar mot elen i 12 ~ förslaget upptagna bestiim
melsen om betalningsdröjsmål och anför följande. Enligt 2 *avbetalnings
köplagen kan en förfalloklausul göras gällande bland annat om köparen 
dröjt i mer än 14 dagar med all erlägga förfallet belopp som uppgår till 
minst 10 procent av avbetalningspriset eller. om dröjsmålet avser tvä eller 
!lera poster, minst 5 procent. Utredningens förslag ger köparen större skydd 
iin dessa regler såtillvida att dröjsmålet måste uppgå till en månad. Det 
förutsätts vidare att dröjsmålet avser mer än 10 procent av skuldbeloppet. 
Denna senare förutsiittning synes i vissa fall vara oförm[mlig för köparen 
i jiimförelse med vad som föreskrivs i avbetalningsköplagcn. niimligen då 
varje avbetalning överstiger 10 procent av skuldbeloppet men understiger 
hälften av en delbetalningspost om 5 procent, dvs. understiger 2.5 procent 
av avbetalningspriset (kreditköpspriset). Förhållandet kan illustreras med 
följande exempel. Först tilliimpas den av utredningen föreslagna regeln. 
Det antas att kreditköpspriset för en viss vara iir 20 000 kr. att kontantpriset 
är 15 900 kr och kreditkostnaden således uppgårtill 4 100 kr. Kontantinsatsen 
iir 11 900 kr, varför kreditbeloppet tydligen utgör 4 000 kr. Skuldbeloppet 
utgör summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden, eller 8 100 kr. Om 
man antar att köparen skall göra 18 månatliga inbetalningar om vardera 
450 kr, får en förfalloklausul enligt 12 * förslaget till konsumentkreditlag 
göras giillande när köparen råkat i dröjsmål med två avbetalningar eller 
efter drygt åtta vel:kor. Om 2 ~ avbetalningsköplagen diiremot tillämpas 
får en förfalloklausul inte tillämpas förriin dröjsmålet avser tre amorteringar 
om sammanlagt I 350 kr. eller niir det gått tio veckor. - KO anser att den 
föreslagna regeln. iiven om exemplet enligt KO inte torde åskådliggöra någon 
siirskilt vanlig situation. dock bör ges en sådan utformning att konsument
kreditlagen inte ger en köpare sämre skydd än han skulle ha fått om av
betnlningsköplagen varit tillämplig. KO påpekar att vid en sådan iindring 
av 12 ~ i förslaget motsvarande iindring bör göras i 15 ~ första stycket 3. 
Den av kommitten föreslagna bestiimmelsen rörande tilliimpning av för
folloklausuler vid fristående lån (25 * forslaget till konsumentkreditlag) läm
nas utan erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser. Bankinspek
tionen anser dock att den föreslagna bestiimmelsen bör innehålla ett stad
gande som motsvarar l 2 ~ andra stycket i den föresl~tgna konsumcntkre
ditlagen. enligt vilket bank eller annan kreditgivare. som iir uppfordrad diirtill 
i annan lag, vid kreditköp är oförhindrad att göra giillande strängare förbehåll 
om betalning i förtid. Bankinspektionen framhåller att bankernas utlåning 
i princip är kortfristig. Detta kommer till uttryck i 63 ~ banklagen. som 
föreskriver att bank. om kredittiden iir liingre iin ett år. skall förbehålla 
sig r~itt att säga upp krediten till betalning inom ett år. Inom ett hiirför 
i paragrafen siirskilt begriinsat utrymme kan liingre krediter-· s. k. bundna 
lån - liimnas. Även i sådant foll skall emellertid bank l'örbehålla sig riitt 
att säga upp lån till förtida återbetalning. om så erfordras av s~ikerhetsskiil. 
Bankinspektionen påpekar att förslaget till konsumentkreditlag medger att 
dessa best~immelser såsom hittills tillämpas av bank när fråga iir om kre
ditköp. Den föreslagna 25 ~som giiller lån enligt 24 ~-dvs. överhuvudtaget 
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lån till privatpersoner för enskilt bruk, ger emellertid enligt lagtexten inte 
motsvarande möjlighet till förbehåll om uppsägning till återbetalning inom 
ett år. Det kan här vara fråga om lån med förhållandevis lång reell löptid 
- villalån, lån till fritidshus, båtar o. cl. samt lån till aktieförvärv ävensom 
personlig kredit i checkräkning, som lämnas under låneliknande former 
med t. ex. förutsättande av att kreditbeloppet nedbringas efter hand. Enligt 
bankinspektionens uppfattning iir det i fråga om dessa krediter minst lika 
befogat att bankerna kan följa banklagstiftningens principer som niir fråga 
iir om kreditköp. Bankinspcktionen anser att förbud att göra visst förbehåll 
giillande måste uppfattas såsom hinder mot att i avtal föreskriva dylikt för
behåll; närmast avses förbehåll enligt 63 ~ första stycket banklagen. Den 
föreslagna 25 ~bör därför enligt bankinspektionens mening innehålla samma 
generella bestämmelse som 12 ~andra stycket. Bankinspektionen framhåller 
att detta i praktiken inte kan väntas medföra några oliigenheter för kre
dittagarna, eftersom bankerna erfarenhetsmiissigt inte behöver göra förbehåll 
om uppsiigning till betalning i förtid gällande beträffande kredit som för
utsatts skola ha längre varaktighet, såvida inte uppsägning erfordras av sä
kerhetsskäl. Sveriges föreningsbankers f(jrbund framhåller att 25 ~ i den fö
reslagna konsumentkreditlagen i sak torde överensstämma med den praxis 
som tillämpas inom bankvärlden. Förbundet finner det emellertid anmärk
ningsvärt att kommitten i ett lagstiftningsärende som avser kreditköp gör 
uttalanden som avses vara bindande för bankernas verksamhet. I den mån 
förslaget innebär materiella förändringar för bankerna bör enligt förbundets 
uppfattning motsvarande precisering ske i banklagstiftningen. En sådan änd
ring kan givetvis ske i förevarande lagstiftningssammanhang. Enligt för
bundets mening torde det dock inte vara förknippat med några större olä
genheter att avvakta härmed till dess en förviintad allmän översyn av bank
lagstiftningcn sker. 

1.8.2 Avräknings- och kopp/ings/örbehå// 

Åtskilliga remissinstanser ansluter sig i denna del till kommitteledamoten 
Björlings reservation, bl. a. kronqfogdemyndf'?heten i Växjö distrikt. Svenska 
handelskammare/örbundet./lerta/er handelskamrar. SACOI SR. Sveriges advo
katsatnfimd. Sveriges industri/örbund. Sveriges grossist/örbund. Sveriges köp
manna/örbund. SvNiges musikhandlares rik.~törbund. Ko1?l'ektio11si11dustriför
eni11ge11, Svenskaföretagares riksförbund. LRF. Svenska bank/breningen. Sve
rigesjöreningsbankers.förbund. Finansiering!f/oretagens.förening. Svenska båtin
dustri/Örr!ningen. Svenska postorderföreningen. Köpkorr AB. Elinderska Conro 
Företagen. Dessa remissinstanser anser alltså, att avräknings- och kopp
lingsförbehåll - i enlighet med vad som gäller enligt 8 ~ avbetalningsköplagen 
- bör få göras såvitt avser ersiittning för reparation eller annan åtgiird med 
a vseenclc på vara som iir föremål för kreditköp. Såvitt gäller avräknings
förbehåll ansluter sig även kmnojogdemyndigheten i 1\-lariestads distrikt och 
såvitt gäller kopplingsförbehåll SHIO och AfRF till denna mening. RSV 
anser att avriikningsförbehåll och krono/ogdr!mynt!igheten i Götr!bOJgs disrrikt 
att kopplingsförbehåll bör tillåtas såvitt avser ersiittning för reparation av 
ifrågavarande vara. Kmnofogdemyndiglll'ten i Göteb01gs distrikt anser det alltid 
böra framgå av köpeavtalet att koppling är tillåten endast i denna utsträck
ning. De skiil som anförs för dessa ståndpunkter motsvarar i huvudsak 
dem som anförts av kommitteledamoten Björling. 
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1.8.3 Vi/lkor om betalningsansrar vid obehörigt användande m· kontokort 

Kommiltcns förslag i denna del (23 ~ förslaget till konsumentkreditlag) 
godtas eller lämnas utan erinran av så gott som alla remissinstanser. 

Köpkort AB anser att de föreslagna bestämmelserna ger konsumenten ett 
gott skydd. Enligt bolaget överensstämmer de i stort med den praxis som 
tilliimpas av Oertalet kontokortsföretag. KO delar kommittens uppfattning 
att avtalsvillkor som innebär att kontohavaren åtar sig betalningsansvar för 
belopp som påförts kontot genom inköp av obehörig bör få göras gällande 
bara i vissa situationer. Genom alt kreditkortet är ensamt legitimerande 
för innehavaren är risken fdr obehöriga uttag enligt KO:s mening stor. och 
kontohavarna kan inte ensamma lastas för sådana uttag. Det tyngsta ansvaret 
bör enligt KO falla på kontokortsföretagen, som inte uppstiiller strängare 
legitimationsregler för användningen av kreditkort. KO anser det därför 
naturligt alt konsekvenserna av de missbruk som kontosystemet inbjuder 
till får bäras av i första hand kontokortsföretagen sjiilva. Enligt KO:s mening 
finns det mot bakgrund hiirav anledning att överväga om man inte i Sverige 
- såsom har skett i USA - bör införa regler som generellt begränsar kon
tohavarnas betalningsansvar till visst belopp och som befriar dem helt från 
ansvar i de fall då kortet anviints av någon obehörig, som inte varit le
gitimerad på annat sätt iin genom innehav av kortet. KO framhåller att 
man bör fordra att det företag hos vilket kortet företes för debitering av 
kontot kontrollerar att innehavaren antingen genom fotolegitimation kan 
styrka att han är den på kortet angivne kontohavaren eller kan förete fullmakt 
från denne. Även konsumenrverket anser att risken för ekonomisk förlust 
till följd av missbruk av kontokort i första hand bör bäras av kreditgivaren. 
Konsumentverket påpekar att kommittens förslag medför att kontohavare 
kan bli ansvarig för belopp som påförts kontot efter det att han mist kortet 
men innan han anmält detta. Konsumentverket föreslår att kontohavarens 
ansvarighet härvidlag begränsas till ett belopp motsvarande en tjugondedel 
av basbeloppet. Kiiplagslllredningen anmiirker att de föreslagna bestämmel
serna i 23 ~,särskilt i de fall där kontohavaren lämnat ut kortet till annan, 
inte ger kontohavaren tillriickligt skydd mot att säljaren (eller annan som 
liimnar kredit mot kontokort) fOrfar oaktsamt. Köplagsutredningen hiinvisar 
härvid till 33 ~ skuldebrevslagen. 

Konju11kwri11stiru1et anmärker att förslaget innebiiratt mindre stränga hante
ringsbestämmelser skulle gälla för kontokort än for checkhliften. Enligt kon
junkturinstitutet har kommitten inte liimnat någon närmare motivering för 
detta s@lningstagande. 

Fi11a11sieri11gs/r)retage11sjiireni11g har i s~irskilt yttrande avstyrkt "KO:s och 
konsumentverkets nyss berörda förslag om en generell begränsning av kon
tohavares betalningsansvar vid obehöriga uttag till visst belopp. Föreningen 
framhåller bl. a. att de av kommitten föreslagna reglerna om kontohavares 
betalningsansvar ger konsumenten ett gott skydd. Om man h~irutöver inför 
en beloppsm~issig begriinsning skulle detta enligt föreningen sannolikt bidra 
till minskad respekt hos kontohavarna for regler om bl. a. noggrann förvaring 
och anrniilan om förlust av kontokort. 

1.9 Förtidsbetalning och avräkning 

Förslaget att köparen vid kreditköp alltid skall ha rätt att betala skuld
beloppet i förtid (I I §förslaget till konsurnentkreditlag) tillstyrks eller lämna<; 
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utan erinran av alla remissinstanser. Köp/agslllredningen ifrågasätter dock 
om termen "skuldbelopp", vilken i 2 ~ definieras såsom summan av kre
ditbelopp och kreditkostnad, bör begagnas i 11 ~ som avses uttrycka att 
köparen alltid har rätt att betala även ej förfallna delar av sin skuld med 
viss reduktion enligt 13 ~ i förslaget. Svenska bok/örläggan)öreningen finner 
de av kommitten föreslagna reglerna befogade men framhåller att det är 
svårt att med kort varsel vidta nödvändiga ändringar i de datarutiner som 
nu tilliimpas vid försilljning av vissa bokverk. och att en relativt lång övcr
gångstid diirför måste medges. 

Beträffande de av kommitten föreslagna reglerna om beräkning av kre
ditgivarens fordran vid bl. a. förtidsbetalning (13 ~ förslaget till konsument
kreditlag) ifrågasätter RSV om det är lämpligt att välja den enligt RSV:s 
mening mycket komplicerade bcräkningsmetod som kommitten närmare 
utvecklar i specialmotiveringen till den föreslagna 13 ~- RSV framhåller att 
det är önskvärt att parterna själva kan hantera beräkningsmetoden och för
ordar den metod som f. n. tillämpas enligt avbetalningsköplagen. Göra hov
riifl anser att de av kommitten föreslagna bcgr~insningarna av återtagan
derätten kan komma att medfåra en avsevärd ökning av antalet lagsökningar 
på grund av kreditköp. Enligt hovrfötens mening finns det därför anledning 
uppmärksamma frågan huruvida de föreslagna reglerna i 13 ~om avräkning 
vid förtidsbetalning skall beaktas av domstolarna när i lagsökningsmål gäl
denären inte inkommit med svar och när betalningsskyldighet åläggs genom 
tredskodom. I 6 S lagsökningslagen föreskrivs, att om gäldenären erhållit 
del av lagsökningshandlingarna men inte inkommer med svar, skall rätten 
avgöra målet på de skäl borgenären företett. Tredskodom skall enligt 44 
kap. 8 ~ andra stycket rättegångsbalken grundas på kärandens framstiillning 
av omständigheterna i målet, såvitt svaranden erhållit del av framställningen 
och den ej strider mot förhållande som är allmänt veterligt. I den mån 
framställningen ej innefattar laga skäl for käromålet eller det eljest uppenbart 
framgår, att käromålet är ogrundat, skall det ogillas. Med hänsyn till av
räkningsregelns tvingande karaktär anser hovrätten for sin del att den bör 
tillämpas i lagsökningsmål, när gäldenär inte inkommit med svar. Detsamma 
bör enligt hovrättens mening gälla vid tredskodom, om borgenären åberopar 
ett kontrakt till stöd får sin talan. Har reduktion enligt 13 ~ inte gjorts 
när borgenären bestämt sitt yrkande, skall sålunda rätten i sådana fall tillämpa 
reduktionsregeln. I lovrätten påpekar att rätten emellertid inte kan fixera 
det belopp som gäldenären har att erlägga, eftersom det är likviddagen som 
skall vara bestämmande for vilka avbetalningsposter som skall underkastas 
reduktion, utan rätten får nöja sig med att i sitt avgörande ange de grunder 
efter vilka reduktionen skall ske. och uträkningen får sedan ankomma på 
kronofogdemyndigheten. Enligt hovrättens mening bör de antydda proces
suella frågorna göras till föremål för närmare överväganden. 

1.10 Tillsyn och påföljder m. m. 

1.10.1 Tillsyn 

Kornmittens fårslag att myndighet som regeringen bestämmer skall utöva 
tillsyn över efterlevnaden av den föreslagna konsumcntkreditlagen samt 
de föreslagna reglerna för tillsynsverksamheten (26-28 ** förslaget till kon
sumentkreditlag) lämnas i och för sig utan erinran i praktiskt taget samtliga 
remissyttranden. 
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Såsom framgått redan i tidigare avsnitt befarar emellertid många remiss
instanser att tillsynsverksamheten enligt den föreslagna konsumentkredit
lagen kommer att bli svår och resurskrävande, särskilt om tillsynen skall 
omfatta efterlevnaden av regler om kontantinsats och längsta kredittid. Gö1a 
hovrätt anser att tillsynen, om den föreslagna straffrättsliga regleringen 
genomförs, kommer att bli relativt omfattande och kräva en betydande 
organisation. Hovrätten framhåller att granskning må5te ske inte bara av 
reklam och annan marknadsföring utan i många fall också av kontrakt och 
andra handlingar. För att utröna om bestämmelserna om kontantinsats och 
kredittid tillämpas på ett korrekt sätt torde det enligt hovrätten vidare krävas 
ingående granskning av företagens bokföring, och i de fall granskningen 
leder till misstanke om brott mot lagen skall åtalsanmälan göras. Den för
undersökning som därvid skall utföras torde enligt hovrättens mening ofta 
komma att bli komplicerad och kräva specialutbildad personal. Om för
undersökningen leder till åtal och den tilltalade bestrider ansvar, skall ett 
dyrbart och tidsödande domstolsförfarande inledas, där man enligt hovrätten 
kan räkna med avsevärda bevissvårigheter i många fall. Tillsynen och lag
föringen vid överträdelse av ifrågavarande bestämmelser kommer uppen
barligen att bli mycket kostnadskrävande. Hovrätten framhåller att förslaget 
i detta hänseende bör bedömas mot bakgrund av strävandena under senare 
år att i högre grad inrikta rättsv~isendets resurser på den allvarligare kri
minaliteten. Enligt hovrättens mening kan det starkt ifrågasättas om rätts
väsendets, särskilt polisens, ansträngda resurser bör tas i anspråk för det 
nu ifrågavarande ändamålet. Även datai11speklio11en, som härvid åberopar 
sina erfarenheter från inkassolagens tillämpning, och kommerskollegium, som 
åberopar sina erfarenheter av tillsynen över de speciella betalningsreglerna 
inom bilbranschen, anser att ett genomförande av förslaget skulle kräva 
omfattande resurser for information och tillsyn. Kommerskollegium fram
håller att även om man kan räkna med att nertalet säljare skulle följa de 
föreslagna reglerna om kontantinsats och kredittid måste risken vara stor 
för att mindre nogräknade säljare kringgår dessa, allra helst som köparen 
i många fall sannolikt inte skulle protestera mot villkor som kan uppfattas 
som förmånligare än vad lagen föreskriver. Detta skulle för handelns del 
kunna medföra nackdelar från konkurrenssynpunkt. Liknande synpunkter 
anförs bl. a. av Svenska ha11dclskammar('/iirb1111dc1 och SIOckho/ms hande/s
kammare. som anser att kommittens uppfattning att en effektiv kontroll 
skulle kunna upprätthållas även med relativt begränsade resurser torde grun
da sig på en allvarlig missbedömning, samt av Sveriges induslri/iirhund. Sve
rf~('s grossis(/(irhund. Sveriges köpmanna.förhund. S\'eriges hilinduslri- och bi/
~rossis(/Ör('fling, Direk1/örsä(jni11g~/(ire1agensjörening och AB /KEA kut110. Sre
riges i11d11s1:-i/örh1md Sveriges grossis1/iirh1111d och Si•erig('S kiip111an11a/iirhu11d 
anser vidare att de föreslagna reglerna om tillsynsverksamheten kommer 
att innebära ett stort intrång hos näringsidkarna. Sl'eriges hi/ind11s1ri- och hi/
grossis(/()rening menar att motsvarigheter till bil kreditnämnden torde behöva 
utvecklas inom andra branscher. i samförstånd med berörda branschorga
nisationer. MRF ger uttryck för samma tankegång och framhåller bl. a. att 
bilförsäljningsföretagen genom det skiljeförfarande som utgör en del i av
betalningsöverenskommelsen för bilbranschen har tillförsäkrats sekretess 
samtidigt som samhället genom kommerskollegium har full insyn i bil
kreditnämndens verksamhet. MRF anser att de kanske friimsta orsakerna 
till att administration och kontroll av kreditrestriktionerna inom bilhandcln 
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fungerat väl är att det rör sig om varor med betydande värde, att mo
torfordonen finns offentligt registrerade och att bilförsäljningen till större 
delen sker genom organiserade kanaler i ett selektivt distributionssystem. 

Bi/kreditnämnden - till vars yttrande Sveriges bilindustri- och bi(i;russis(/iir
e11i11g samt MRF ansluter sig - framhåller att kontrollen av regler om kon
tantinsats och kredittid inrymmer många praktiskt svårhanterliga problem, 
bl. a. beträffande bytesobjekts verkliga värde, förekomsten av sidokrediter, 
förmedlade krediter, obefogade förlängningar av kredittiden m. m. Enligt 
bilkreditnämnden skulle dess dömande verksamhet mot den bakgrunden 
knappast framstå som meningsfull om den inte kunde grundas på en effektiv 
granskning av de berörda bilföretagen. Härom uppger bilkreditnämnden att 
granskningsverksamheten har överlämnats till en fristående revisionsbyrå, 
som har ett tiotal revisorer engagerade i granskningen, såväl centralt som 
regionalt. Arl;gen företas 100 - 125 kontroller, jämnt fördelade över landet 
enligt en konfidentiell instruktion. Varje enskild kontroll av ett bilföretag 
pågår under en till tre dagar, beroende på företagets omsättning, som regel 
under två dagar. Kostnaden för själva granskningsverksamheten uppgick 
år 1974 till 265 000 kronor, dvs. ca 2 500 kronor per granskat bil företag, 
och finansieringen sker genom de vitesbelopp som bil kreditnämnden dömer 
ut. Skiljedom påkallas mot ca 75 procent av de granskade företagen och 
bland dem är det endast något enstaka företag som undgår vitespåföljd. 
Enligt bilkredtinämndens mening är det nödvändigt att tillsynen över efter
levnaden av den föreslagna konsumentkreditlagen får sådan omfattning att 
varje berörd kreditsäljare har att räkna med att bli granskad inom en inte 
alltför lång tidsperiod. Granskningen kan inte begränsas till själva kredit
avtalen utan må.>te gå djupare in i såväl säljföretagens som kreditgivarnas 
bokföring. Bilkreditnämnden framhåller att nämnden alltså inte delar kom
mittens uppfattning att en effektiv kontroll kan upprätthållas även med 
relativt begränsade resurser. Bil kreditnämnden iir så sammansatt att bransch
vana finns representerad inom nämnden. Kravet på utredning kan i varje 
fall inte bli mindre om mål av förevarande beskaffenhet skall handläggas 
vid de allmänna domstolarna. Enligt bilkreditnämnden torde det komma 
att röra sig om hundratusentals transaktioner per år. 

Bilkreditnämnden anser att rätten till inspektion enligt 27 * förslaget till 
konsumentkreditlag bör utsträckas till att avse även den näringsidkare som 
förmedlar konsumentkredit i samband med sin försäljning och till den som 
lämnar kredit som förmedlas av näringsidkare. Enligt bilkreditnämnden 
är det ofta endast finansiärens bokföring som visar om kreditbestämmelserna 
är uppfyllda eller ej. I näringsidkarens bokföring kan hela affären framstå 
som en kontantalfär, medan den i verkligheten är en hos finansiären placerad 
kreditaffär som inte uppfyller reglerna. 

Kommitten förordar att tillsynen anförtros åt konsumentverket eller KO. 
Denna fråga tas upp av flera remissinstanser, bl. a. datainspektionen, bank
inspektionen och KO. 

Datainspektionen framhåller att tillsynen över efterlevnaden av inkasso
lagen är uppdelad mellan datainspektionen, som anförtrotts den tillsynen 
i allmänhet, och bankinspektioncn, som utövar motsvarande tillsyn över 
bankernas tillämpning av inkassolagen. Datainspektionen ifrågasätter mot 
bakgrund av sina erfarenheter som tillsynsmyndighet enligt inkassolagen 
om inte bankinspektionen bör anförtros även tillsyn över bankernas full
görande av skyldigheter som kan komma att åligga dem som kreditgivare 
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enligt en konsumcntkrcditlag. Datainspektionen framhåller vidare att dess 
tillsyn över inkassolagen omfattar det i den lagen reglerade förfarandet för 
indrivning av fordran, oavsett om denna indrivning ombesörjs av ford
ringsägaren själv eller av ombud. t. ex. inkassoföretag. Enligt datainspek
tionens mening kan det visserligen rättstcoretiskt göras gällande att för
farande för t. ex. återtagande av avbetalningsgods inte utgör ett led i in
drivning av fordran utan en följdåtgärd när indrivning misslyckats. Det 
av kommitten framlagda faktaunderlaget visar emellertid enligt datainspek
tionen att t. ex. återtaganderätten har sin viktigaste funktion som påtryck
ning på gäldenären att betala. Datainspektionen anser att detta resonemang 
leder till att tillämpningen av reglerna om återtaganderätt och även övriga 
bestämmelser om "havererade kreditköp" är och bör vara underkastade 
datainspektionens tillsyn enligt inkassolagen. Datainspektionen framhåller 
att detta inte nödvändigtvis innebär att tillsynen över en lagstiftning på 
konsumentkreditområdet må5te deht5 upp mellan datainspektionen och den 
myndighet som utses att vara tillsynsmyndighet, men att de föreskrifter 
som kan komma att utformas inom tillsynsmyndigheterna dock lämpligen 
bör samordnas. 

Bankinspekrionen avstyrker bestämt att tillsynen över den föreslagna la
gens efterlevnad anförtros åt KO/konsumentverket såvitt avser bl. a. ban
kernas verksamhet som kreditgivare och föreslår att tillsynen beträffande 
banker och andra företag, som omfattas av banktillsynen, skall utövas av 
bankinspektionen. Bank inspektionen påpekar att den föreslagna konsument
kreditlagen omfattar, förutom egentliga köpkrediter, privatkrediter av olika 
slag som lämnas av bankerna såsom villalån, sparlån, vissa checkräknings
krediter m. m. Förslaget innebär enligt bankinspektioncn att en betydande 
del av den för bankernas säkerhet grundläggande tillsynen över deras kre
ditgivning skall överflyttas till KO/konsumentverket respektive delas mellan 
denna myndighet och bankinspektionen. Bankinspektionen anser att kom
mitten endast helt knapphändigt har motiverat denna från allmän synpunkt 
viktiga förändring. Beträffande bankernas kreditgivning erinras visserligen 
i betänkandet om bank inspektionens övervakning. Samtidigt sägs det cmel
Jenid att inspektionens övervakning inte är särskilt inriktad på att tillvarata 
konsumentintresset. Enligt bankinspektionens mening lir denna syn på 
bankinspektionens uppgifter sakligt oriktig. Bankinspektionen framhåller att 
dess tillsyn - i överensstämmelse med banklagstiftningens väsentliga sylic 
- är inriktad på konsumentintressen. Så5om konsumenter är nämligen att 
se inte bara låntagare utan även insättare. Den tillsyn som bankinspektioncn 
utövar är baserad på en avvägning mellan konsumenters intressen såsom 
insättare respektive låntagare. Gällande bestämmelser om utlåningen är hu
vudsakligen betingade av insiittarnas intresse av trygghet för insatta medel 
och av att bankerna är erforderligt likvida. Bankinspektionen har emellertid 
därutöver till uppgift att tillgodose konsumentintresset att bankerna inte 
missbrukar det överläge vari de normalt befinner sig i förhållande till kon
sumenter/kredittagare. En icke oväsentlig del av inspektionens löpande upp
gifter avser undersökningar i ärenden, som aktualiseras av allmänheten 
genom bl. a. klagomål, huvudsakligen från kredittagare. Bankinspektionen 
har här samma funktion som KO har på konsumentområdet i övrigt. Antalet 
klagomålsärenden beräknas för år 1975 uppgå till ett 100-tal. Bankinspek
tionen framhåller att de sålunda aktualiserade frågorna, även om de inte 
sällan beror på missförstånd eller bristande kännedom om gällande bestäm-
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melser, ger bankinspektionen tillfälle att lämna information och lägga till 
rätta problemen på ett för båda parter godtagbart sätt samt impulser till 
generella åtgärder, särskild granskning e. d. En annan tillsynsuppgift av be
tydelse i sammanhanget är enligt bankinspcktionen genomgång av de for
mulär av skilda slag, t. ex. kreditavtal, som bankerna använder i sina kund
förhållanden. Bankinspektionen påpekar att föredragande statsrådet i prop. 
1971: 15 (s. 69) med förslag till lag om otillbörliga avtalsvillkor uttalade bl. a. 
att han ansåg det naturligt att "behovet av kontroll- och övervaknings
möjligheter när det gäller villkoren i de avtal som banker och försiikrings
bolag erbjuder allmänheten också i fortsättningen anförtros de särskilda in
spektionsmyndigheterna" samt vidare, vad särskilt gällde bankverksamhe
ten, att man också måste beakta de penningvårdande myndigheternas in
tresse av att kunna anlägga speciella penningpolitiska aspekter på villkoren 
för bankernas kreditgivningsverksamhet. I enlighet härmed omfatlas, fram
håller bankinspektionen, bankverksamheten inte av marknadsdomstolens 
och KO:s kompetensområden enligt avtalsvillkorslagen. Detsamma gäller 
vid tillampningen av lagen ( 1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris 
och konkurrensförhållanden, där bankinspektionen beträffande företag un
der dess tillsyn är myndighet som avses i lagen. Bankinspektionens ålig
ganden härvidlag har också kommit till utlryck i 2-3 ~~ instruktionen 
( 1970:538) får bank inspektionen. Enligt bank inspektionen har dess prisöver
vakning fått särskild aktualitet genom de avgiftshöjningar som bankerna 
företagit på senare tid och som f. n. är föremål för utredning. Bankinspek
tionen påpekar vidare att det liven av 147 ~ banklagen följer, att bankinspck
tionens tillsyn avser också allmänhetens/konsumenternas intressen. Enligt 
detta lagrum åligger det inspektionen att med uppmärksamhet följa ban
kernas verksamhet i den mån det erfordras för kännedom om förhållanden 
som är av betydelse för en sund utveckling av bankverksamheten. Bank
inspektionen uppger att ingripanden till förmån för konsumentintressen har 
gjorts med stöd av detta lagrum. Bankinspektionen konstaterar samman
fattningsvis att bankinspektionens verksamhet är siirskilt inriktad på att 
tillvarata konsumentintressen, både insättares och låntagares. Vad särskilt 
angår låntagarnas skydd mot att bankerna utnyttjar sitt övertag som långivare 
har denna fråga enligt bankinspektionen under senare år alltmer kommit 
i förgrunden och inspektionen räknar med att denna sida av verksamheten 
under de närmaste åren kommer att ytterligare expandera och få allt större 
betydelse. 

Bankinspektionen framhåller vidare att i inkassolagen bankernas inkas
seringsverksamhet har undantagits från datainspektionens tillsyn. Bankin
spektionen erinrar om att föredragande statsrådet i propositionen (1974:42) 
med förslag till inkassolag - vari bankernas inkasseringsvcrksamhet ansågs 
vara en integrerande del av elen egentliga bankverksamheten - framhöll 
bl. a. att det skulle medföra betydande oHigenheter om tillsynen över en 
och samma verksamhet skulle utövas av två myndigheter, dels bankin
spektionen och dels den särskilda tillsynsmyndigheten över inkasscrings
verksanihet (datainspektionen). De sålunda åberopade skälen kan enligt 
bankinspektionens uppfattning med iin större tyngd åberopas när det giiller 
bankernas kreditgivning, som är en central del av både bankverksamheten 
och banktillsynen. Om statsmakterna skulle följa kreclitköpkommittens för
slag beträffande tillsynen skulle det kunna intriiffa, att bankinspektionen 
och myndigheten på konsumentskyddsområdet utfärdade ålägganden för 
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bankerna av sinsemellan motsatt innebörd i samma eller närbesläktade frå
gor. Tendenser till sådana konniktsituationer har enligt bankinspektionen 
redan framträtt på marknaclsföringsområdet diir både bankinspcktioncn och 
KO övar tillsyn av bankerna. 

Bankinspcktionen framhåller ytterligare att man må~te räkna med att det 
blir svårt för en särskild tillsynsmyndighet att få något grepp om bankernas 
kreditgivning till privatpersoner och att bankinspektionen under alla för
hållanden mäsle övervaka bankernas hela kreditgivning. Bankinspektionen 
pi'tpekar de svårigheter som föreligger all avgöra om kredit, som lämnas 
privatperson/konsument, är avsedd för enskilt bruk eller för rörelse. Krediter 
till enmansföretagare kan avse såväl privat ändamål som rörelsen. Från 
siikerhcts- och tillsynssynpunkt måste krediter liimnade privatperson och 
hans företag eller företag, i vilket han har ett väsentligt iigarinlresse, alltid 
betraktas fri'tn helhetens synpunkt. I fåmansbolag krävs regelmässigt ägar
borgen och bankerna redovisar kreditengagemanget tillsammantaget får bo
lag och ägare. I många fall har kredit till ägaren, t. ex. mot villainteckning, 
bl. a. syftet att göra det möjligt för honom att tillskjuta kapital till det egna 
företaget (aktiekapital eller annat tillskott). 

Bankinspektionen anser del vara helt klart att elen i kommittens förslag 
åsyftade tillsynen över bankernas kreditgivning inte bör skiljas från bank
tillsynen. Oavsett att större sakkunskap på bankområdet knappast kan väntas 
bli företrädd i en myndighet, som endast iir inriktad på konsumentskydd 
i en beträffande bankverksamheten begränsad mening, kan det enligt bank
inspektionens mening inte vara rationellt att tillsynsuppgifterna delas mellan 
två myndigheter. Enligt bank inspektionen bör däremot samråd naturligtvis 
äga rum mellan bankinspektionen och elen andra tillsynsmyndigheten. 

Bankinspektionen nämner i detta sammanhang att finansieringsföretag 
såsom factoring- och leasingbolag inte står under direkt tillsyn av bankin
spektionen. Är de bankägda, vilket är fallet med ett antal sådana företag, 
utövas emellertid från bank inspektionens sida indirekt tillsyn över dem så
som delar av ägarbankernas organisation. Bankinspektionen framhåller att 
dess ställningstaganden beträffande bankernas kreditgivning i tillämplig mån 
har giltighet även beträffande de bankägda finansieringsföretagen. Vidare 
påpekar bankinspektionen att frågan om finansieringsföretagens framtida 
ställning kommer att utredas enligt regeringens beslut 1975-09-25 om till
sättande av en utredning om finansieringsbolagen m. m., vilken enligt di
rektiven skall avse frågan om och i vad mån finansieringsföretagen, vilka 
f. n. inte tillhör den organiserade kreditmarknaden, skall kunna omfattas 
av kreditpolitiska åtgärder. Diirvid skall även tillsynsfrågan övervägas. 

Också Oera andra remissinstanser anser att tillsynen över bankernas kre
ditgivningsverksamhet inom ramen för den föreslagna konsumentkredit
lagcn hör ankomma på bankinspcktionen, bl. a . ./lera handelskamrar, Sl'eriges 
induslri/örhund. Sveriges grussis(!iirhund. Sl'eriges köpmannajiirbuncl, Sveriges 
musikhandlares rik.~"/iirbund, Ko11/i'k1ionsindus1ri/iireningen. Sl'enska jöre1aga
res riksförbund. S1•enska banf\/ijrcningen, S1•eriges/örcningsbankcrs rik~/brbund, 
PK-banken, Finansierings/örelagens .förening. Köplags111redningen anser det 
tveksamt om banker och försäkringsbolag bör vara underkastade tillsyn av 
särskild myndighet i vad avser lån som de lämnar till konsumenter. 

KO anser all tillsynen över lagen bör anförtros det nya konsumentverket. 
Enligt KO bör tillsynsmyndigheten, såsom kommitten framhållit, inte bara 
utöva kontroll utan också aktivt arbeta för att i samarbete med näringslivet 
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förbättra konsumenternas informationsunderlag. Detta överensstämmer viil 
med de riktlinjer efter vilka KO arbetar i dag. KO framhåller att det iir 
nödviindigt att tillsynsmyndigheten får de redskap till sitt förfogande som 
kommitten föreslår för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt. 
Enligt KO är det härvid av grundliiggande betydelse att tillsynsmyndigheten 
får möjlighet att ta del av alla handlingar hos en näringsidkare som gäller 
kredit verksamheten. KO anser det emellertid inte realistiskt att räkna med 
att tillsynsmyndigheten skall kunna ha en fullstiindig överblick och kontroll 
av kreditmarknaden, eftersom antalet kreditgivare är alltför stort, kredit
marknaden över huvud alltför heterogen och tillsynsmyndighetens arbets
uppgifter alltför många. Detta gäller enligt KO alldeles särskilt om förslaget 
att begränsa kreditbelopp och kredittid går igenom och myndigheten 
därigenom får i uppgift inte bara att tillse att reglerna om marknadsföring 
av krediterbjudanden iakttas, utan också att kontrollera innehållet i de en
skilda avtalen. Enligt KO:s mening må<>te tillsynen med nödvändigheten 
grundas på anmälningar och på stickprovsvis gjorda kontroller. KO betonar 
vikten av att myndigheten tilldelas tillräckliga resurser för tillsynsverksam
heten redan från början. Det bör ankomma på en särskild enhet inom kon
sumentverket att ha hand om tillsynsarbetet. KO anser att enheten i starten 
bör omfatta åtminstone tio tjänstemän, varav två eller tre bör ha rent in
spekterande uppgifter. Enhetens verksamhet bör enligt KO planeras i god 
tid före den nya lagstiftningens ikraftträdande. KO framhåller att erfaren
heterna från England, där en omfattande kontrollapparat skapats för efter
levnaden av motsvarande lagstiftning, visar alt förberedelsearbetet tar lång 
tid. 

KO berör också förslaget att talan mot tillsynsmyndighetens beslut skall 
föras hos regeringen genom besvär (32 § förslaget till konsumenlkreditlag). 
Enligt KO framgår inte klart vad som skall anses som beslut. KO anser 
det inte kunna komma ifn1ga att besvär över alla slags beslut som till
synsmyndigheten fattar skall föras hos regeringen. Besvärsregeln bör därför 
utvecklas och enligt KO:s mening anpassas till de besvärsregler som finns 
upptagna i den nya marknadsföringslagen och i annan näringsriittslig lag
stiftning (t. ex. livsmedelslagen). Sålunda bör enligt KO talan inte få föra'> 
mot tillsynsmyndighetens beslut om inspektion eller vitesföreläggande enligt 
27 *·Vidare anser KO att talan mot beslut som tillsynsmyndigheten i särskilt 
fall meddelat enligt 28 ~ andra stycket bör föras hos kammarrätten genom 
besvär och att talan mot annat beslut, dvs. sådant som avser utfärdandet 
av generella föreskrifter enligt 28 ~ första stycket, bör föras hos regeringen. 

1.10.2 Påföljder m. m. 

Kommittens förslag (30 ~ förslaget till konsumentkreditlag) att bötesstraff 
skall följa på uppsåtligt eller oaktsamt brott mot den föreslagna konsument
kreditlagens regler om kreditbelopp (kontantinsats) och kredittid eller mot 
tillsynsmyndighetens föreskrifter om hur uppgiftsskyldigheten enligt 3, 9 
och 24 ~~ skall fullgöras föranleder kritik från en del remissinstanscr. 

RÅ godtar dock förslaget. RÅ framhåller att en aktuell strävan inom 
kriminalpolitiken är att i möjligaste mån begränsa det kriminaliserade om
rådet med utgångspunkt i att straffrättsliga sanktioner inte skall användas, 
om efterlevnaden av en lagbestämmelse kan upprätthållas med andra medel. 
Mot denna bakgrund bör nya straffbestämmelser, särskilt inom special-
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straffrättens område, införa<> med stor återhållsamhet. En särskild anledning 
till försiktighet i fråga om nya kriminaliseringar inom just området för kom
mittens förslag ligger enligt RÅ däri, att det synes tveksamt om de föreslagna 
straftbcstiimmelserna skall kunna tillämpas med tillräcklig grad av regel
bundenhet. RA har likväl inte kunnat finna att straflbestämmelserna på 
detta område skulle kunna ersättas av andra sanktionsregler och biträder 
diirför förslagen också i denna del. 

Göra hovrä11 avstyrker däremot, såsom tidigare har framgått, att bestäm
melserna om kreditgivares upplysningsplikt, kontantinsats och längsta till
låtna kredittid straffsanktioneras. Hovrätten framhåller att de bestämmelser 
som enligt förslaget till konsumentkrcditlag skall grunda straffansvar är 
mycket obcstiimda till sitt innehåll. Enligt hovrätten är det uppenbart att 
t. ex. frågan om kontantprisets storlek, med den definition som i lagförslaget 
givits begreppet kontantpris, redan med hänsyn till sedvanliga rabatter kan 
vara föremål för olika meningar. Härtill kommer de komplikationer som 
uppstår när köparen lämnar en vara i byte. Även i andra avseenden är 
de föreslagna bestämmelserna enligt hovrätten svårtolkade och ägnade att 
vålla problem i tilliimpningen. Hovrätten pekar särskilt på de problem som 
kan uppstå vid bedömningen av om olika kreditköp ägt rum vid samma 
tillfälle eller om elen tillåtna kredittiden överskridits när säljaren lämnat 
tillfälligt betalningsanstånd. Det anförda innebär enligt hovrättens mening 
att ifrågavarande regler inte tillgodoser de krav som från rättssäkerhets
synpunkt må5te ställas på straffsanktioneracle lagbestämmelser. Hovrätten 
framhåller att denna principiella invändning i ännu högre grad gäller be
stämmelserna om marknadsföring och upplysningsplikt vid kreditköp och 
vid fristående lån, vilka över huvud taget inte närmare anger det straflbara 
området utan förutsätts bli utfyllda av föreskrifter som tillsynsmyndigheten 
meddelar. Enligt hovrättens mening bör straffbestämmelser, som på detta 
sätt lämnar det straffbara området öppet och får sitt innehåll genom fö
reskrifter som meddelas av administrativ myndighet, inte tillgripas annat 
än i rena undantagsfall. Såsom framgår i föregående avsnitt (se I. I och 
1.10. I) anser hovrätten vidare att den straffrättsliga regleringen i förslaget 
medfor onyanserade regler och en kostnadskrävande verksamhet för tillsyn 
och beivrande av överträdelser av den föreslagna lagstiftningen. 

S1'erige.1· doman:/brbund anser att 30 S förslaget till konsumentkreditlag 
kriminaliserar förfaranden i en omfattning som strider mot gängse krimi
nalpolitisk uppfattning. Det synes förbundet närmast stötande att den säljare 
eller kreditgivare, som i fall som avses i 5 ~ tredje stycket eller 7 s medger 
köparen/gäldenären betalningsanstånd utöver en månad respektive två år, 
gör sig skyldig till straffbart handlande. Enligt förbundet kan med hänsyn 
till vissa uttalanden i betänkandet (sid. 175) den frågan ställas, om straff
barheten iiven avser det fall att borgenären underlåter att vidta inclrivnings
åtgärdcr. Förbundet anser att åtal för de i 30 ~ angivna brotten i vart fall 
bör få ske endast om åtal är påkallat från allmän synpunkt. 

Några remissinstanser tar upp frågan om inte straffsanktionen enligt den 
föreslagna konsumentkreditlagen på vissa punkter bör ersättas eller kom
pletteras med civilrättsliga påföljder. 

Krono/iJgdemyndigheten i Mariestads distrikt anser att brott mot bestäm
melserna om kontantinsats och längsta tillåtna kredittid bör medföra inte 
bara bötesstraff utan även att säljaren förverkat sin eventuella rätt att återta 
elen forsalcla varan. RSV framhåller att en sådan regel skulle kunna få stor 
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verkan men likväl inte bör intöras innan erfarenheter vunnits av en lag
stiftning på grundval av kommittens förslag. Även hen1lörsiiljningskommi11en 
(mqjorireren) påpekar möjligheten av att införa en sådan sanktion men fram
håller att den skulle få endast begränsad effekt om återtaganderätten in
skränks på det sätt som kommitten har föreslagit. 

KO påpekar att kommitten inte föreslår någon särskild påfoljd för un
derlåtenhet att lämna upplysningar i marknadsföringen enligt 3 * förslaget 
till konsumentkreditlag. Samhällets reaktion är enligt förslaget begränsat 
till att tillsynsmyndigheten kan ge sådana vitesförenade !Oreskrifter som 
föranleds av tillsynen. Inte heller föreslås någon annan påföljd för brott 
mot regeln om upplysningsskyldighet i samband med avtalsslutet enligt 
9 ~ än den att handräckning i så fall inte får ske enligt 18 s, varjämte till
synsmyndigheten kan ge föreskrifter som nyss sagts. KO ifrågasätter om 
dessa påföljder för underlåtenhet att efterkomma reglerna i 3 od1 9 ** är 
tillräckligt effektiva med hänsyn till att det alldeles övervägande antalet 
kreditköp, om kommittens förslag till inskränkningar i återtaganderätten 
godtas, ändå kommer alt falla utanför handr~ickningsregclns tillämpnings
område och till att inspektion, som kan föranleda föreskrifter, kan beräknas 
ske bara stickprovsvis och hos en mycket liten del av det totala antalet 
kreditgivare. KO anser det därför inte kunna uteslutas att mindre nogriiknade 
kreditgivare underlåter att iaktta sin upplysningsplikt till dess att förhållandet 
uppmlirksammas av tillsynsmyndigheten efter anmälan eller stickprovskon
troll. Enligt KO måste man räkna med att den konsument som v~H tagit 
kontakt med en näringsidkare i syfte att göra ett kreditköp bara i undan
tagsfall ställer som villkor för köpet att till sig få överlämnad en sådan 
skriftlig handling som avses i 9 *· KO anser det inte heller kunna förmodas 
att de konsumenter, som i okunnighet om kostnaderna m. m. ingått kre
ditköpsavtal, i någon större utsträckning kommer att anmäla till tillsyns
myndigheten att det inte fått motta sådana handlingar. 

KO anser att det, i analogi med 2 ~ hemförsiiljningslagen, bör uppst~illas 
som formkrav för kreditköpet att köparen kvitterat en handling som ut
formats enligt 9 §. Enligt KO:s mening bör således föreskrivas i lagen att 
kredittagarens anbud eller svar vid kreditköp är gällande mot honom endast 
om han av kreditgivaren eller dennes ombud före avgivandet av anbudet 
eller svaret mottar en särskild handling, som innehåller uppgift om sådana 
förhållanden som anges i 9 ~- KO påpekar all man i Finland gått ännu 
ett steg längre genom att som förutsättning for att ett avbetalningsköp skall 
vara giltigt uppställa kravet an köpet gjorts på ett särskilt av handels- och 
industriministeriet utfärdat formulär. Genom en regel som den KO föreslår 
får den konsument, som inte givits reell möjlighet att ta s!Hllning till ett 
krediterbjudandes innebörd, enligt KO:s mening större trygghet lin vid andra 
påföljder. Regeln kan, framhåller KO, inte bedömas medföra någon olä
genhet för andra kreditgivare än de som saknar intresse att iaktta 9 ~- KO 
anser att samma påföljder bör giilla vid försummelse all iakt!a bestämmel
serna i 24 ~ förslaget till konsumentkreditlag. - Vidare föreslår KO att un
derlåtenhet att iaktta formkravet skall anses utgöra otillbörlig marknads
föring. 

KO avstyrker förslaget om bötesstraff för den som bryter mot reglerna 
om lligsta kontantinsats och IUngsta kredittid. Straff är enligt KO:s mening 
inte en lämplig påföljd i dessa fall. KO anser att man i stället bör överväga 
att komplettera möjligheterna for tillsynsmyndigheten att utfärda vitesfor-
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enade föreskrifter vid underlåtenhet att liimna upplysningar enligt 3, 9 och 
24 s~ genom att i en stirskild regel i markna<.lsforingslagcn ge marknads
domstolen möjlighet att på talan av KO vid vite förbjuda kreditgivare som 
bedriver sin verksamhet i uppenbar strid mot konsumentkrcditlagen eller 
me<.I stöd därav utfärdade fl.)rcskriftcr att fortsätta med kreditgivning. En 
sådan sanktion skulle enligt KO kunna anvlindas mot kreditgivare som 
vid upprepade tilll1illen åsi<.loslitter olika fon:skrifkrom kredit verksamhetens 
bedrivande. KO påpekar att en likartad regel föreslogs i det hetlinkande 
som låg till grund för 1953 års lirnlringar i avbctalningsköplagen \SOU 
1950:42) samt att KO i skrivelse till justitiedepartementet den 19 december 
1972 föreslagit en motsvarande bestämmelse såvitt gäller hemförsliljare som 
i större utstrlickning handlar i strid mot hemförsliljningslagcns föreskrirter. 
Den föreslagna påföljden kommerenligt KO:s mening sannolikt att uppfattas 
som så ingripande alt kreditgivare kommer att anse det angclligel att iaktta 
reglerna i konsumentkreditlagen. 

Hen1/örsä(j11i11gskommitten (maj11ri1ete11) befarar att svårigheter kan upp
komma när det gäller effektiviteten hos och övervakningen av det föreslagna 
regelsystemct och att upptäcktsrisken vid överträdelser blir låg. Det kanske 
allvarligaste problemet i detta sammanhang lir enligt hemförsäljningskom
mittens mening att säljaren och konsumenten ibland kan ha ett gemensamt 
intresse av att kringgå bestämmelserna om kontant insats och kredittid. Hem
försäljningskommittcn framhåller att detta förhållande i betänkandet berörs 
mycket kortfattat, när det sägs att konsumenten inte bör straffas for med
verkan till brott mot de angivna bestämmelserna. Mot denna uppfattning, 
vilken enligt hemförsäljningskommitten stlimmer med vad som i allmänhet 
gliller om straflbarhet i dylika fall (s. k. concursus necessariusl, har hem
försäljningskommitten inte något att i1wiinda. Hemförsäljningskommitten 
påpekar emellertid att det föreligger en påtaglig risk för sidolöpare med 
"snällare" villkor vid sidan av de skriftliga avbetalningskontrakt, som re
dovisas i den "officiella" bokföringen. Enligt hemförsäljningskommillen 
gäller detta kanske särskilt i förlängningsfall (verkliga eller fingerade) enligt 
5 * tredje stycket konsumentkreditlagen. En ledamot m· he111/brsä(j11i11gskom-
111i11e11 (pro/i's.mrn U(l Berni1::) anknyter i siirskilt yttrande till dessa farhågor 
och framhåller att han för sin del är skeptisk till möjligheterna att forhindra 
övertrUdelser av kravet på minsta kontantinsats med hjälp av straffhot eller 
en till omfattningen rimlig offentlig tillsyn. Enligt Bernitz bör man i stället 
i första hand uppmärksamma möjligheten att utforma de civilrättsliga reg
lerna så att parternas intressen inte sammanfaller. Bernitz tar som exempel 
att en TY-handlare sålt en TV-apparat till konsument på kredit för 4 000 
kr. Enligt lagförslaget är minsta kontantinsatsen 1 000 kr. I samförstånd 
med konsumenten har emellertid handlaren nöjt sig med en kontanthe
t<llning på 500 kronor. Krediten uppgår sålunda till 3 500 kr, medan lag
förslaget högst tillåter 3 000 kr. Bernitz stliller frågan vad som i denna si
tuation gäller beträffande handlarens möjlighet att av konsumenten senare 
fordra överskjutande 500 kr., och påpekar att denna fråga inte synes berörd 
i betänkandet. Enligt Bernitz kommer man här in på civilriittsligt svår
bedömda problem om giltigheten av avtal i strid mot förbud (se härom 
bl. a. Bernitz i SvJT 1974 s. 126). Bernitz anser att lagstiftningens utpräglade 
skyddssyfte närmast talar för att domstolarna inte torde anse det möjligt 
att på rättslig v~ig i efterhand utkräva icke uttagen kontantinsats. Lämnas 
spörsmålet iippet att lösas i rättstill~impningen får man enligt Bernitz' mening 
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dock räkna med att få konsumenter i praktiken förmår framföra inviindning 
om att beloppet inte kan lagligen utkrävas. Bernitz föreslår att i en kommande 
konsument kreditlag tas in en uttrycklig lagregel, enligt vilken säljaren saknar 
befogenhet att i efterhand rättsligt göra gällande krav på icke uttagen kon
tantinsats. Bernitz framhåller att en dylik regel skulle ställa konsumentens 
intresse mot säljarens, vilket torde påverka följsamheten till lagen i för
delaktig riktning. Regeln ter sig enligt Bernitz' mening dessutom tilltalande 
från allmän konsumentsynpunkt. 

Även Sveriges adwikatsam/imd och professorn Lennart Vall/en, vars yttrande 
åberopas av Fi11a11siering~/öretagens .1are11i11g, tar upp frågan om giltigheten 
av kreditköpsavtal som står i strid mot den föreslagna lagens bestämmelser. 
De påpekar att enligt I ~ tredje stycket förslaget till konsumentkreditlag 
avtalsvillkor, som inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner 
enligt lagen, skall vara ogiltigt, vilket motiveras (s. 218) med den föreslagna 
lagens skyddskaraktär. Enligt I ~ tredje stycket möter emellertid inte något 
hinder mot avtalsbestämmelscr med för konsumenten fördelaktigare resul
tat än som framgår av lagen. Hit hör enligt advokatsamfundets och Vahlens 
mening onekligen avtalsbesrnmmelser om längre kredittid iin 24 månader 
eller om riitt till anstånd med betalningen i vissa situationer. Sådana be
stiimmelser blir därför enligt nämnda stadgande civilrättsligt bindande, trots 
nit kreditgivaren kan straffas för brott mot bestämmelserna om längsta kre
dittid. Enligt advokatsamfundet och Vahlen torde kommitten inte ha beaktat 
denna konsekvens av det föreslagna regelsystemet. Också M är av den upp
fattningen att ett avtal med exempelvis 48 månaders kredittid utan kon
tantinsats. trots att det strider mot två av de i lagen föreslagna bestäm
melserna, blir bindande för parterna. Länsstyrelsen i Götebo1:~s och Bohuslän 
förutsätter däremot att ett avtal som avviker från stadgandena om lägsta 
kontantinsats och längsta kredittid i allmänhet inte kan läggas till grund 
för indrivningsåtgärder. 

M anser att lagen bör innehålla bestämmelser om att konsumenten när 
bestiimmelserna om kontantinsats och kredittid åsidosatts är berättigad att 
häva köpet. M ifrågasätter vidare om inte straff påföljden - som enligt M :s 
mening inte direkt gagnar konsumenten - bör kombineras med en civil
rättslig påföljd till konsumentens fördel. Enligt M kan för fall som det nyss 
nämnda överviigas en "'automatisk hävning" av avtalet med skyldighet för 
siiljaren att utge skadestånd till konsumenten eller - om konsumenten inte 
gjort sig skyldig till straffbar medverkan - en jämkning av avtalet så, att 
säljaren anses ha erhållit dels kontantinsatsen, dels kreditkostnaderna och 
amorteringarna för den tid som överstiger den i lagen stadgade längsta kre
dittiden. Hlirigcnom kan enligt M:s mening bättre motverkas att parterna 
i samförstånd överenskommer om villkor som strider mot 5 och 7 ~~ i 
den föreslagna konsumentkreditlagen. 

Några remissinstanser anser det oklart, vem som i olika situationer skall 
kunna ådömas ansvar enligt den föreslagna straffbestämmelsen. Hem./ör
säliningsko111mi1th1 (maioriteten) framhåller sålunda all en fråga som i någon 
mån kan påverka straffbestämmelsens effekt är huruvida den innehåller 
ett "vanligt'" gärningsmannaansvar eller ett företagaransvar eller möjligen 
ger utrymme får bådadera. Spörsmålet har inte berörts i betänkandet. Or
saken hiirtill kan enligt hemförsäljningskommitten vara all svaret ansetts 
sjiilvklart, efiersom ansvar för överträdelser av specialstraffrättsliga bestäm
n1clser av näringsrättslig art i praxis brukar utkrävas endast av företags-
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d1efen, medan anställda som utfört det arbete varigenom överträdelsen skett 
i allmänhet inte ådöms något straff. En jämförelse mellan exempelvis 5 
och 7 **·där "kreditgivaren" åläggs vissa restriktioner och 30 *·som stadgar 
att "den" som bryter mot bl. a. 5 eller 7 *dömes till böter, ger enligt hem
forsUljningskommitten möjligen en antydan om att enbart ett företagaransvar 
avses, eftersom en anställd expedit knappast kan betraktas som kreditgivare 
vid ingåendet av ett avbetalningsköp. Enligt hemförsäljningskommittens 
mening ger dock varken lagtexten eller motiven något klart besked på denna 
punkt, och hemforsäljningskommittcn framhåller att det inte kan uteslutas 
att kreditköpkommittcn valt det neutrala uttrycket "den" i 30 ~ for att möj
liggöra en bestraffning både av företagschefen och av de anställda eller av 
endera, beroende på omständigheterna i det särskilda fallet. Hemförsälj
ningskommittcn anser att klarhet bör skapas i den angivna frågan och för
klarar sig hysa den uppfattningen i sak, att såväl företagaren som dennes 
anställda bör kunna ådömas ansvar, särskilt som detta kanske kan bidra 
till att bestämmelserna efterlevs. LO däremot förutsätter att straffansvar 
inte skall kunna drabba enskilda anställda utan endast näringsidkaren eller 
hos honom anställd person i företagsledande ställning. Även Direkr/örsälj
nings/iJre1agens jiirening anser att lagförslaget är otydligt på denna punkt. 

Svenska Ban/.;f{jreningen - till vars yttrande i denna del Finansiering~fu

reragensjurening ansluter sig för finansieringsföretagens del - framhåller att 
bank i de fall då banken övertar en ursprunglig kreditgivares (säljares) fordran 
blir kreditgivare i lagens mening. Det framstår enligt bankföreningen såsom 
oklart i vad mån bank i sådana fall har ett självständigt ansvar för att reglerna 
i 5, 7, 9 och 28 ** förslaget till konsumentkreditlag har iakttagits och således 
skyldighet att kontrollera att den ursprunglige kreditgivaren för sin del iakt
tagit lagens regler om vad som åligger kreditgivaren. Med h~insyn till den 
straffsanktion som enligt förslaget är knuten till överträdelser av reglerna 
om kreditgivarens åligganden är det enligt bankföreningens mening nöd
vändigt att fullständig klarhet skapas om ansvarets omfattning vid kre
ditgivning "i flera led". För egen del anser bankföreningen elen naturliga 
ordningen vara, att reglerna i 5, 7, 9 och 28 §* skall iakttas av elen ur
sprunglige kreditgivaren och att ansvar för övertriiclelser skall kunna utkrävas 
endast av honom och att bank i egenskap av "sekundär" kreditgivare inte 
skall ha något eget ansvar för att lagens föreskrifter har iakttagits i tidigare 
led. A andra sidan framstår det enligt bankförcningen som naturligt att 
bank, som i sin verksamhet övertar säljares fordringar på konsumenter, 
åtminstone under lagens första giltighetstid vid sitt kreditavtal med säljaren 
påminner om att säljaren vid sin kreditgivning har att iaktta gällande lag
stiftning på konsumentkreditområdet. 

Rank föreningen framhåller att en motsatt innebörd av de nu behandlade 
reglerna - nämligen att bank, som övertar säljarens fordran, skulle ha ett 
eget ansvar och cliirmed en kontrollskyldighet i varje enskilt fall - skulle 
medföra stora administrativa olägenheter for bankerna i form av omständliga 
och kostsamma kontrollrutiner. Enligt bankföreningen medför den mass
hantering det hiir Ur fråga om i bankerna att arbetsmomenten med flera 
olika, extra kontrollåtgiircler i varje enskilt fall snabbt multipliceras till på
tagliga negativa effekter i form av ökade kostnader. I den mån hanteringen 
sköts med hjälp av ADB blir det fråga om kostnaclskrävande omprogram
meringar eller, om detta inte är möjligt, extra. manuella arbetsmoment i 
varje iirencle. En sådan ordning framstår enligt bankföreningens mening 
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som omotiverad, helst som resultatet av kontrollarbetet i det helt över
vägande antalet fall måste förutsiittas endast bli ett konstaterande av att 
den ursprunglige kreditgivaren iakttagit den föreslagna konsumentkredit
lagens föreskrifter. Bankfåreningen befarar att stora svårigheter skulle uppstå 
särskilt i fråga om en eventuell skyldighet för bank, som övertar säljarens 
fordran, att kontrollera att säljaren iakttagit de föreskrifter betrliffande re
dovisning av effektiv r~inta som kan ha meddelats med stöd av 28 ~ i lag
förslaget, eftersom en kontroll i detta avseende skulle kräva en siirskild 
riikneoperation för varje övertagen kredit. Även om bank skulle kunna ha 
till hjälp sådana tabeller och "lathundar" som kan ha utarbetats till ledning 
för redovisning av effektiv ränta blir kontrollen enligt bankföreningen syn
nerligen betungande, i synnerhet som bankerna som kreditkunder har siilj
företag från olika branscher, för vilka olika föreskrifter kan ha meddelats 
med stöd av 28 ~. Bankerna skulle således enligt bankföreningcns mening 
åsamkas oproportionerligt stora, extra arbetsinsatser, som inte kan undgå 
att leda till höjda finansieringskostnader för säljförctagen. Dessa kostnader 
mit~tc, framhåller bankforeningcn, i sista hand drabba konsumenterna. 

Sl'Niges advoka1sam/i111d och prq/c's.mrn Lennarr Vah/h1, vars yttrande åbe
ropas av Fi11ansieri11g.\/öretage11s .förening. anser oklart vad som avses med 
kornmittens uttalande att konsument, när kreditsäljare mer eller mindre 
''i maskopi" med konsumenten övertrlider bestiimmelscrna om högsta kre
ditbelopp eller liingsta kredittid, inte skall anses delaktig i brott. Enligt ad
vokatsamfundet och Vahlen lir konsumenten i sådant fall självfallet delaktig 
i brott, och vad som menas är således att konsumenten trots sin delaktighet 
inte skall straffas. Advokatsamfundet och Vahlen anser - i motsats till 
hemförsäljningskommitten (majoriteten) - att detta avviker från vad som 
följer av allmänna straffriittsliga regler om medverkan och därför bör uttalas 
i lagtexten. 

Beträffande det av kommitten föreslagna subjektiva rekvisitet för brott 
enligt 30 ~ förslaget till konsumentkreditlag (uppsåt eller oaktsamhet) på
pekar he111/örsä(ini11gskommitte11 (mc1iorire1en) att förslaget innebär en utvidg
ning av ansvaret för överträdelse av det förbud för säljaren att ta emot 
växel och andra löpande fordringshandlingar som f. n. finns i 17 * kon
sumentköplagen och som kommitten föreslår tlyttat till 21 ~ i den föreslagna 
konsumentkreditlagen. Enligt konsumentköplagen är nämligen endast upp
såtlig överträdelse av detta förbud straffbar. I lcmförsiiljningskommitten 
framhåller att detta vid utarbetandet av konsumentköplagen ansågs ligga 
i sakens natur (SOU 1972:88 s. 140, prop. 1973: 138 s. 280), medan kre
ditköpkommitten i sina motiv inte ens berört den föreslagna utvidgningen. 
Hemforsäljningskommittcn finner förslaget till subjektivt rekvisit i 30 ~ helt 
rimligt niir det gäller ansvar för näringsidkaren själv. Enligt hemförsälj
ningskommittcns mening bör man överväga att skärpa regeln därhiin, att 
en omvänd hevishörda införs för detta fall, dvs. att näringsidkaren för att 
undgå ansvar måste visa att han inte haft uppsåt eller varit oaktsam. t. ex. 
vid utbildningen och övervakningen av sina anstiillda. Hemförsäljnings
komrnitten framhåller att man genom ett sådant s. k. presumtionsansvar 
i praktiken närmar sig ett rent objektivt eller strikt straffansvar och det 
kan enligt hemförsäljningskommitten ifrågasättas om man inte bör ta steget 
fullt ut och föreskriva ett strikt ansvar. Niir det åter giillcr de anstiilldas 
ansvar anser hemförsäljningskommittcn - siirskilt om ett strikt.ansvar införs 
f(.ir niiringsidkaren - att det bör kriivas uppsät for straflbarhet. 
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Bilkredit11ä11111de11 anser uppenbart att vid tillämpningen av 30 * förslaget 
till konsumentkreditlag bedömningen av huruvida oaktsamhet ligger någon 
till last hör få en sådan inriktning att lagstiftningen inte förfelar sitt syfte. 
Invändningar om felr~ikning. fclviirdering av inbytesobjekt etc. torde enligt 
niimndens mening få godtas endast om felen framstår som klart ursiiktliga. 

Hilkreditnämnden berör vidare vissa frågor om preskription av förseelser 
mot de föreslagna stadgandena om kontantinsats och längsta kredittid. Vid 
överträdelse av bestlimmelsema om kontantintsats torde enligt bilkredit
nämndcn elen för sådan förseelse gällande tvåårsfristen för åtal - med hänsyn 
till att det iir det faktiska handlandet vid leveransen av vara som är av 
intresse - få räknas från leveransdagen. Vid förseelse mot bestämmelserna 
om längsta kredittid blir frågan enligt nämnden mera komplicerad. eftersom 
man ofta inte kan konstatera en faktisk överträdelse av reglerna om kre
dittidens längd förrlin vid den föreskrivna längsta kredittidens utgång. dvs. 
tvd år efter kontraktsdaturn. Förseelsen skulle då vara preskriberad om pre
skriptionstiden skulle räknas från kontraktstdatum. Bilkreditnämnden upp
ger att nämnden diirl\ir i sin praxis - och n~imnden till~impar därvid samma 
prcskriptionsregler som följer av strafTbestämmclsen i 4 * i fårordningen 
( 1959:575) med föreskrifter om vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig för
säljning av bilar - har utgått från att preskriptionstiden vid amorterings
förseelser inte börjar löpa förrän elen i avbetalningsöverenskommelsen för 
hilbranschen föreskrivna kredittiden har gått till ända. 

Datainspek1io11e11 anser att bestlimmelser om straff för brott mot den tyst
nadsplikt som enligt 29 ~ förslaget till konsumentkreditlag skall åvila till
synsmyndighetens personal inte hör intas i konsumentkreclitlagen. 

2 Förslaget till lag med särskilda bestämmelser om uthyrning av 

vara 

Kommittens förslag till lag med särskilda bestämmelser om uthyrning 
av vara (uthyrningslag) liimnas utan kommentarer av Ciö1a l11H'rä11. bank
inspektionen, RSV. kmno/iigdemyndighetcrna i Vänersbmgs och Viis1erds dis
trikt. ko111111erskollf'gi11111, kons11111entl'erke1 .. <:itatens imlustril'crk. TCO. Svcr~~es 
domarc:förhund. Fiireningen Sl'eriges krono/iigdar. PK-banken, hilkredi111äm11-
den. S1·enska bok/örläggal"(/Öreningen. Direkt/iirsä(jning~/iJretagens .förening. 
Sl'emka annonsörers .förening. Svenska rek/a111hyrd/örh1111dC1. Husqrnma A 8, 
AB Elec1rolux. Förslaget tillstyrks utan niirmare kommentarer av R.4. km
no/"ogdemyndiglwtema i Afa/111ii och Maril'stads distrik1, Ala/111ii kommun (kom
munstyrelse/IS 111(]iori1cl), KF. 

2.1 Allmänna synpunkter 

När det gutler mer allmänna synpunkter på elen föreslagna uthyrningslagen 
ansluter sig åtskilliga remissinstanser till kommittelcclamoten Björlings re
servation. Hit hör km110/iigde111ynd~~hete11 i I 'äxjii distrikt. Sl'enska ha11de/s
ka111111arefiirb1111de1. flera hande/skamrar. en leda11101 m· hrn1fiirsä/i11i11gsko111-
mifl('n (direk/r)ren Per Schicrbeck). Sl'Nigcs i11d11s1ri/örb1111d. Sl'crigcs grossis1/ör
b1111d. Sl'eriges kiip111w111a/iirb1111d, Sreriges musikhandlares riksfi)rbund. Sl'ens
ka .fr"irelagares riks/örhund, Kr111/(•ktio11sind11str{töre11it1ge11. Srenska hank/ör
eningen, S1·erigcs .fbrmingsbankers .förbund, Finansieri11g:f/iJre1agens .fi.irrning. 
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Svenska postorde(/öreningen samt ytterligare några rem1ss111stanser. 
Dessa remissinstanser anser således att en av den föreslagna konsument

krcditlagen föranledd mer allmän övergång från kreditköp till långtidsut
hyrning ur konsumentsynpunkt knappast kan anses önskvärd med hänsyn 
framför allt till att förhyrning i regel är dyrare än ett motsvarande kreditköp, 
samt att det med hänsyn till innehållet i kommittens förslag till kredit
köpsreglering är motiverat att införa regler som är avsedda att motverka 
en överströmning från kreditköp till kreditköpsliknande hyresförhållanden. 
Vidare delar dessa remissinstanser Björlings uppfattning att motivet för en 
slirskilc.I reglering av varuuthyrningen sannolikt skulle bortfalla med en an
nan och mindre långtgående utformning av kreditköpsreglerna. De anser 
också att vissa av de särskilda best~immelserna i den föreslagna varuut
hyrningslagen måste förutsättas leda till ökade kostnader får uthyrarna och 
därmed till ännu högre hyresavgifter än för närvarande samt att det är 
angeläget att lagstiftningen inte leder till att de konsumenter, som verkligen 
önskar långtidshyra varor och inte ser förhyrningen i första hand som ett 
alternativ till kreditköp, drabbas av så höga hyresavgifter att förhyrning 
framstår som orealistisk. 

Även S4COISR, Sveriges adrokatsam/imd och LRF anser att behovet av 
en särskild lagstiftning angåenGe uthyrning av varor är beroende av hm 
lagstiftningen om kreditköp slutligt utformas. SACOISE framhåller att en 
siirskild lag om uthyrning av vara är påkallad, om utredningens förslag 
rörande återtagandeförbud och minsta kontantinsats i förslaget till konsu
mentkreditlag genomförs. SACO/SR anser det dock lämpligt att det redan 
av lagens rubrik på något sätt framgår att dess tillämpningsområde 1ir be
gränsat till fall där fårhyraren är konsument. - SACO/SR påpekar att det 
r. n. inte finns några tvingande regler om uthyrares ansvar för fel på eller 
reparationskostnader för hyresegendomen under hyrestidcn. Enligt 
SACO/SR kan det finnas företag som arbetar med kontraktsbest1immelser 
som iir helt otillfredsstiillande ur konsumentsynpunkt iiven om de kontrakt 
som bestiimmer förhållandet mellan stora uthyrare och konsumenter kan 
ha fi'ttt en tillfredssGllande utformning efter överläggningar mellan uthyraren 
eller dennes branschorganisation och KO. SACO/SR anser att ett visst mi
nimiskydd motsvarande det i konsumentköplagen diirfor borde tas in i den 
foreslagna uthyrningslagcn, i den mån konsumenttjänstutredningen inte 
kommer med förslag i dessa avseenden. Även regler som gör utfästelser 
i annonser eller av uthyrarens ombud bindande hör enligt SACO/SR:s me
ning övervägas, och SACO/SR hiinvisar i detta sammanhang till 7 ~ kon
sumentkiiplagen och 3 ~ hemförsiiljningslagen. Sveriges adl'likatsamtimd de
lar uppfattningen att det ur konsumentsynpunkt inte kan anses önskviirt 
med en mera omfattande övergång från kreditköp till långtidsuthyrning. H11s
modcr.~/örbu11dct Hem och Samhälle anser att möjligheterna fiir den som 
så önskar all l{mgtidshyra varor inte bör begränsas genom en lagstiftning 
som leder till så höga hyreskostnader att förhyrning framstår som orealistisk. 
Enligt llirhundcts mening bör konsumentens fria val respekteras samtidigt 
som det ~ir av stor betydelse att konsumenterna görs medvetna om att 
förhyrning många gånger ställer sig dyrare ~in motsvarande kreditköp. SHIO 
anför likartade synpunkter samt anser att den föreslagna uthyrningslagen 
bör göras dispositiv. 

KO anser att förhyrning på längre sikt är mycket dyrare 1in motsvarande 
kreditköp och att kommittens uppfattning om risken for att en skiirpning 
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av reglerna om kreditköp medför en överströmning mot långtidsförhyrning 
iir realistisk. Enligt KO:s mening behövs diirför en reglering av uthyrnings
marknaden som komplettering. 

Hcn1fiirsä(jningskommitten (majoriteten) vmkomnar förslaget till varuuthyr
ningslag. Hemförsiiljningskommittcn påpekar att de föreslagna bestämmel
serna visserligen inte syftar till en allmiin reglering av det riittsliga för
hållandet mellan uthyrare och förhyrare utan endast iir inriktade på vissa 
siirskilda frågor som har aktualiserats i samband med den föreslagna kon
sumcntkreditlagen (äverströmningsproblematiken). Enligt hemförsiiljnings
kommittens mening lir det dock ingen tvekan om att man här på köpet 
väsentligt bidragit till att generellt stärka konsumenternas ställning gent
emot uthyrare, framför allt genom förslagen om uppsägningsrätt och rätt 
att köpa varan. Länsstyrelsen i Giiteh0txs och Bohuslän ger uttryck för tvekan 
i frågan huruvida den föreslagna uthyrningslagen tillräckligt tillgodoser syftet 
att förhindra en överströmning från kreditköp till kreditköpsliknande hy
resförhållanden. Länsstyrelsen påpekar att lagförslaget åt den som hyr en 
vara ger förmånen av en prövotid om minst sex månader innan han behöver 
bestämma sig för om han skall köpa varan, vilket för konsumenten kan 
innebära en fördel som gör hyresavtalet attraktivt. Köparens föreslagna upp
sägningsrätt och hans rätt att vid köp tillgodoräkna sig erlagd hyrcsavgift 
bidrar enligt länsstyrelsens mening knappast heller till ett förhindrande av 
överströmning mot hyresavtal. När det gäller depositionskravet torde det 
enligt länsstyrelsen i realiteten bli så att köparen deponerar ett belopp och 
låter detta bli betalning för hyran så långt det räcker. samtidigt som kon
kurrenshänsyn torde mot verka betungande hyror. 

Datainspektionen framhåller att förslaget till uthyrningslag innebär att möj
ligheterna till förhyrning blir kraftigt begränsade. En av de hittillsvarande 
fördelarna med förhyrning är enligt datainspektionen bl. a. den begränsade 
kapitalinsats som fordras vid förhyrningens början. Datainspektionen befarar 
att det kommer att bli svårt att förankra förslagets regler i det "allmänna 
rättsmedvetandet", med följd att frestelserna att kringgå den föreslagna lagen 
blir stora. Enligt datainspektionens uppfattning synes även möjligheterna 
till kringgående stora. Datainspektionen framhåller sålunda att hyresavtals
parterna. genom korttidsavtal mellan skilda bulvaner för uthyraren och t. ex. 
olika medlemmar i samma familj, skulle kunna varieras så att det inte 
rimligen kunde anses innefatta förlängning enligt 3 *andra stycket förslaget 
till uthyrningslag oaktat samma familj löpande hyrt. ex. samma TV-apparat 
från samma företagsgrupp. Datainspektionen hänvisar i övrigt till sitt ytt
rande över förslaget till konsumentkreditlag under åberopande av att de 
båda lagförslagen enligt datainspektionens mening i princip är spegelbilder 
av varandra. 

K011i11nklllrinstit11tet anser att ett genomförande av kommittens förslag till 
uthyrningslag skulle verka starkt hämmande på uthyrningsverksamheten. 
Enligt konjunkturinstitutet visar emellertid de kalkyler för långtidsuthyrning 
av TV-apparater som presenteras i betänkandet att det är först efter ca tre 
års förhyrning som köp börjar ställa sig som det odiskutabelt billigare al
ternativet. Konjunkturinstitutet framhåller att man vidare må~te ta hänsyn 
till att konsumenterna här faktiskt köper två olika saker, en vara respektive 
en tjänst. Konsumenterna kan härvidlag ha olika preferenser liksom t. ex. 
då det gäller bostäder, en del vill äga, en del vill av olika skäl hyra ka
pitalvaran. Hyresalternativet kan i vissa fall representera ett lägre risktagande 
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för konsumenten. Någon negativ instiillning till uthyrning i stiillct för ägande 
fbrcligger intc från samhällets sida exempelvis d<\ det glilkr bostlidcr. Enligt 
konjunkturinstitutets uppfattning krävs under sådana omstlindighcter sär
skilda sklil för att motivera en negativ inställning till uthyrning av de hlir 
aktuella kapitalvarornJ. 

NO anser att införande av upplysningsplikt även vid förhyrning lir en 
angelägen åtgärd som genom att underliitta jämförelsen mellan alter
nativa sätt att få tillgång till en vara mot verkar onödigt höga kostnader 
och priser. NO framhåller att langt1dsuthyrning av konsumentvaror i Sverige 
lir en relativt ny företeelse, begränsad huvudsakligen till TV-apparater, och 
att de för konsumenterna relativt höga hyreskostnaderna kan tänkas bli 
nedpressade om konkurrensen ökar. Enligt NO:s mening synes de av 
utredningen i övrigt föreslagn;1 best;immelserna i stor utsträckning göra 
hyresalternativet ointressant för kunden, om han inte från början avser att 
vid första biista til111illc utnyttja köprlitten, medan å andra sidan de föreslagna 
avräkningsbestlimmelserna vid köp efter viss hyrestid gör att alternativet 
blir ekonomiskt ointressant för uthyraren, vilket sannolikt får en kraftig 
nedskärning av marknaden för långtidsförhyrning av varor till följd. NO 
anser att det skulle vara en allvarlig negativ bieffekt av förslaget, om en 
på rationella grunder motiverad förhyrning försvåras eller omöjliggörs. En 
utförligare analys av möjligheterna att göra skillnad mellan "rena" hyresavtal 
och hyresavtal med optionsrätt och effekterna av en sådan åtskillnad skulle 
enligt NO:s mening ha varit ett värdefullt bedömningsunderlag. liksom en 
undersökning av konsumenternas attityder till olika alternativ. NO anser 
att det, med beaktande av att utvecklingen går mot användande av flera 
och dyrbarare konsumentkapitalvaror och mot bakgrund av erfarenheterna 
från länder dlir hyresalternativet vunnit större insteg lin i Sverige, kan ifrå
gasättas om inte hyresforfarandet borde få ytterligare tillfälle att göra sig 
gällande. Enligt NO:s mening synes i varje fall få övervligas lägre deposition 
och en annorlunda utformning av avräkningsprinciperna vid utnyttjande 
av köprätt än enligt förslaget, om långtidsuthyrning även i fonsiittningen 
skall utgöra ett realistiskt alternativ. NO framhåller att man efter någon 
tid kan studera verkningarna av upplysningsplikten och övriga skyddsåt
gärder vid såväl köp som förhyrning samt verkställa en undersökning av 
konsumenternas attityder. 

Köplags111red11i11ge11 framhåller att den föreslagna uthyrningslagen torde 
vara tillämplig såviil på avtal med så lång hyrcstid att den i det närmaste 
sammanfaller med varans livsliingd. dvs. s. k. leasingavtal, som på mera 
ordinära hyresavtal för kortare tid. Köplagsutredningen anser att for sist
nämnda typ av avtal reglerna i lagförslagets 2 och 3 ~~ närmast synes medföra 
en börda mr konsumenten, eftersom reglerna i realiteten torde tvinga kon
sumenten att fortlöpande betala hyran i förskott, medan samma regler å 
andra sidan i många fall kan ge konsumenten otillrlickligt skydd vid lea
singavtal. Köplagsutredningen anmärker dock vidare att olägenheten härav 
kan upphävas av att vissa regler, särskilt de om bestlimmande av pris till 
vilket konsument får lösa till sig hyrt gods (8 ~), är så oförmånliga for ut
hyraren att uthyrning for längre tid än sex månader kommer att försvinna. 

Enligt köplagsutredningens mening finns det skäl att särskilt uppmärk
samma konsumentens stiillning när han vid leasingavtal inte fullgör sina 
skyldigheter. Utredningen framhäller att konsumenten inte iir skyddad mot 
påföljder av förverkandekaraktiir ens om han har fullgjort betalningar som 
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sammanlagt närmar sig eller t. o. m. överstiger varans kontantpris. Ju högre 
hyresbeloppet är i början av hyrestiden, desto hårdare drabbas konsumenten 
av att uthyraren kan återta egendomen varvid erlagd hyra förverkas. Köp
lagsutredningen anser att man bör förekomma att uthyrarna utnyttjar detta 
förhållande, men att den av kommitten föreslagna rätten för konsumenten 
att köpa godset utgör ett otillrä<.:kligt skydd mot förverkande. Enligt köp
lagsutredningens mening fordras regler av en annan karaktär. Utredningen 
anser att rätt att hliva hyresavtalet och återta godset inte bör finnas såvida 
inte dröjsmålet med betalningen har betydande omfattning, och utredningen 
hänvisar i detta sammanhang till 15 * 3 i förslaget till konsumentkreditlag. 
Enligt köplagsutredningens mening bör det vidare finnas garantier mot att 
konsumenten nödgas att fullt betala icke förfallna belopp får återstående 
hyrestid, varjämte vid uppgörelsen mellan parterna hänsyn eventuellt bör 
kunna tas till uthyrarens möjligheter att hyra ut egendomen till annan person 
efter återtagandet. 

LO har förståelse får att förslaget till konsumentkreditlag måste kom
pletteras med regler om uthyrning av vara och sliger sig därför välkomna 
de i förslaget till uthyrningslag upptagna bestämmelserna om informations
skyldighet, uppsägningsrätt och rätt att köpa varan. LO ifrågasätter dock 
om det för korttidsuthyrning, exempelvis upp till sex månader, är motiverat 
med annan reglering än i fråga om informationsskyldighet får uthyraren. 
LO framhåller att sådan uthyrning knappast generellt sett kan anses utgöra 
ett alternativ till kreditköp, varför någon oönskad överströmning inte be
höver befaras, varjämte en ytterligare reglering antagligen av flertalet kon
sumenter skulle uppfattas som krånglig och onödig. Vidare framhåller LO 
att långtidsförhyrning är ett tilltalande alternativ får vissa konsumentka
tegorier. LO anser därför att frågan om långtidsuthyrning bör göras till fö
remål för ytterligare utredning innan man inför lagregler som kan antas 
leda till att detta alternativ försvinner. Enligt LO:s mening bör kommittens 
förslag utgöra grund får det fortsatta utredningsarbetet. 

St'enska .1parba11k~/(jre11i11ge11 befarar att de föreslagna reglerna om för
skottsbetalning av hyra 01.:h deposition kommer att medföra att efterfrågan 
på förhyrning av varor uteblir. Enligt sparbanksfåreningens mening bortser 
man därmed från behov och önskemål hos en växande skara av konsu
menter, vars instiillning till resursanvändning 01.:h ägande förutsätter tillgång 
till uthyrningsvaror. 

MRF anser att de motiv som kommitten anfört for en särskild uthyr
ningslag är bärande. MRF konstaterar vidare att de regler som återfinns 
i förslaget till konsumentkreditlag i långa stycken får sin återspegling i ut
hyrningslagens bestämmelser, vilket innebär att de synpunkter som MRF 
framfört beträlTandc den föreslagna konsumentkreditlagen i allt väsentligt 
äger tillämpning även betrliffande förslaget till uthyrningslag. 

Sveriges bilinduSlri- och bilgrossis(/örening uppger att långtidsuthyrning av 
personbilar inom bilhandeln förekommer i betydande utsträckning, varvid 
det praktiskt taget alltid är fråga om nya bilar. Enligt föreningen förekommer 
dock uthyrning till konsumenter endast i undantagsfall, eftersom gällande 
bestämmelser om mervärdeskatt normalt lägger hinder i vägen får sådan 
uthyrning. I viss utsträ<.:kning kan dock långtidsuthyrning förekomma till 
personal inom bilhandeln. Föreningen framhåller att branschens erfarenheter 
visar att olika former av långtidsuthyrning måste uppmärksammas om inte 
avbetalningsreglerna skall kringgås 01.:h att detta särskilt gäller leasingformer 

21 Riksdagen/976177. Jsaml.Nr/23 
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som inte inbegriper underhåll, försäkring, skatt etc. och som ger hyresman
nen rätt att köpa bilen vid leasingtidens utgång, medan situationen enligt 
föreningen är något annorlunda i de fall leasingavtalet omfattar alla kostnader 
utom drivmedel. Enligt föreningens mening finns det anledning att avvakta 
leasingutredningens betänkande innan en uthyrningslag slutligt utformas. 
Denna uppfattning delas av KAK och iVIHF. KAK befarar att kommittens 
förslag kommer att leda till att all leasing av bilar till privatpersoner kommer 
att stoppas. Detta är enligt KAK:s mening olyckligt, eftersom leasing även 
för privatpersoner kan vara ett tilltalande alternativ till köp. MllF framhåller 
att många konsumenter i leasing ser ett bekvämt säll att utnyttja bilens 
fördelar, samtidigt som man slipper besväret med reparationer. service, skatt 
osv. Genom att leasa bil kan man i förv~ig räkna ut sina kostnader. Dessutom 
slipper man att i bilen binda ett realtivl stort kapital, som kan frigöras för 
kanske mer a'lgelägna och ekonomiskt lönsamma ändamål. Även om del 
under senare tid förekommit en del fördelaktiga utbud på leasingmarknaden 
har kostnaderna för privatleasing hittills varit ganska höga. MHF påpekar 
vidare att de första åren av en bils livslängd är de utan jämförelse dyraste, 
om man i kalkylen även medräknar bilens värdeminskning. Om erfaren
heterna från TV-uthyrning helt kunde överföras till bilmarknaden, där lea
sing i övervägande fall avser nya bilar, skulle det enligt MHF leda till att 
förhyrning ställer sig billigare för konsumenten än om han vart och vartannat 
år sjiilv skulle svara för bilbyte. Enligt MHF:s mening vore det beklagligt 
om höga depositionsavgifter skulle begränsa uthyrningsverksamheten så att 
de konsumenter som verkligen önskar långtidshyra exempelvis bilar - och 
som inte i första hand ser förhyrning som ett alternativ till kreditköp -
skulle drabbas "·; viisentliga hyreshöjningar. En skärpning av kreditköps
bestämmelserna bör, framhåller MHF, inte få leda till att det blir påtagligt 
svårare för de konsumenter som önskar hyra exempelvis bil att göra detta. 
MHF anser det dock påkallat med en viss reglering av uthyrningsverk
sarnheten. sä att inte långtidsulhyrning kommer alt framstå som ett substitut 
för kreditförsäljning. 

51'enska bårinduslri/öreningen uppger att förslaget till uthyrningslag vis
serligen inte för närvarande berör föreningens medlemmars intressen. men 
att del finns anledning all räkna med all förslaget inom en icke alltför 
avlägsen framtid kan få betydelse också inom båtbranschen. Om långtids
uthyrning av båtar skulle introduceras i Sverige kommer systemet enligt 
föreningen att byggas upp på så sätt att det inte blir aktuellt all hyra ut 
en bestämd båt utan en båt av viss typ, som konsumenten kan få byta 
under löpande kontraktstid. Föreningen säger sig särskilt vilja påpeka, att 
långtidsuthyrning av vara inte är alt betrakta som en typisk saklega utan 
som uthyrning av en funktion. Enligt föreningens mening kan förslaget 
till uthyrningslag därför inte läggas till grund för lagstiftning, utan frågan 
bör enligt föreningen bli föremål for en förnyad utredning. 

Krama Byggsen•ice AB uppger att bolaget sedan lång tid bedriver en relativt 
omfattande verksamhet avseende uthyrning av maskiner och annan ut
rustning, från mobila kranar till skottkärror, för anviindning inom bygg
nadsbranschen. Huvuddelen eller f. n. cirka 85 procent av bolagets uthyrning 
sker till andra näringsidkare, men den återstående delen av uthyrningen 
sker till konsumenter för enskilt bruk. Denna del av verksamheten har 
enligt holaget en omsiittning av ca l miljon kr. Enligt bolaget är det praktiskt 
taget alltid fråga om tomtägare som hyr utrustning for användning i samband 
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med att de uppför eller bygger om villor eller fritidshus. Hyresförhållandena 
avser normalt ganska dyr utrustning och sträcker sig över större delen av 
byggnadstiden, vanligtvis ca 4-8 månader. Hyresförhållandena gäller 
alltid begagnad utrustning. Något intresse hos förhyrarna att förvärva hy
resobjekten finns enligt bolaget inte, och inte heller har bolaget intresse 
av att avyttra hyresobjekten. Bolagets hyresavtal innehåller inga bestäm
melser om rätt för förhyraren att köpa hyresobjektet och inte heller, såsom 
vissa leasingavtal, någon regel om fortsatt hyresförhållande med nedsatt 
hyra efter viss tid, utan fråga är enligt bolagets uppfattning om renodlade 
hyresavtal. Bolaget antar att det inte är lagstiftarens avsikt att hyresför
hållanden av det slag bolaget sålunda beskrivit skall träffas av de tvingande 
reglerna i den föreslagna uthyrningslagen. Enligt bolagets mening skulle 
det vara mycket olyckligt om t. ex. en villabyggare för att under byggnads
tiden få hyra utrustning med en månadshyra av ca I 500 kr. och ett kon
tantpris om tillhopa ca 32 000 kr. skulle nödgas deponera 8 000 kr. under 
en period då hans likviditet sannolikt är mer ansträngd än någon annan 
gång under hans livstid. 

Thorn Hyr-TV AB och Telerent Sl'enska AB(uthyrningsföretagen) avstyrker 
i sitt gemensamma yttrande att kommittens förslag till uthyrningslag läggs 
till grund för lagstiftning. Enligt uthyrningsföretagens mening bör, om lag
stiftning befinns oundgänglig, förnyad utredning ske under medverkan av 
representant för uthyrningsbranschen. 

Uthyrningsföretagen uppger bl. a. att de bedriver verksamhet avseende 
långtidsuthyrning av TV-apparater men däremot inte sysslar med försäljning 
av TV-apparater eller andra varor såsom självständig verksamhet. 

Uthyrningsföretagen upplyser vidare att långtidsuthyrning av TV-appa
rater startades i Storbritannien för ca 20 år sedan, att utvecklingen sedan 
dess har gått synnerligen snabbt och att hyresformen i dag har en stark 
ställning. Enligt uthyrningsföretagen hyrs sålunda ca 50 procent av alla svart
vita och ca 70 procent av alla färg-TV-apparater. Av de 18 miljoner TV
apparater som finns i bruk är ca 12 miljoner apparater långtidsuthyrda. Hyr
TV-marknaden i Storbritannien fungerar enligt uthyrningsföretagen således 
mycket väl tillsammans med köpmarknaden. Uthyrningsföretagen uppger 
vidare att långtidsuthyrning av TV under de senaste 10 åren har expanderat 
snabbt även i andra Hinder och i dag finns i Västeuropa även i Sverige, 
Norge, Danmark, Västtyskland, Holland, Belgien, Luxemburg, Frankrike, 
Schweiz, Italien och Spanien. I Nordamerika, Australien, Nya Zeeland och 
vissa stater i Afrika utvecklas hyr-TV enligt uthyrningsföretagen allt snab
bare. Uthyrningsföretagen anser det vara påtagligt att långtidsuthyrning av 
TV numera har en etablerad ställning sida vid sida med olika köpformer 
och att marknadsandelen växer. Detta tolkar uthyrningsföretagen på det 
sättet att konsumenter i de flesta länder över hela världen !inner hyrcs
alternativet vara ett för dem fördelaktigt sätt att skaffa sig dispositionsrätt 
till en varaktig konsumtionsvara av komplicerad natur. 

Beträffande sin verksamhet i Sverige uppger uthyrningsföretagen följande. 
Telerent Svenska AB startade rörelse i Sverige år 1969 och Thorn Hyr-TV 

AB år 1970. Affårsiden uthyrning av televisionsapparater var då ny för den 
svenska marknaden. Thorn Hyr-TV AB har f. n. 170 anställda och Telerent 
Svenska AB 50 anställda. Båda företagen bedriver rörelse i Stockholm, Gö
teborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Norrköping och Örebro. Thorn Hyr-TV 
AB arbetar dessutom i Helsingborg, Linköping, Jönköping, Gävle, Borås, 
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Karlstad, Eskilstuna och Växjö. Antalet uthyrda televisionsapparater är f. n. 
för Thorn Hyr-TV AB ca 35 000 och för Telerent Svenska AB ca 10 000 
apparater. I de orter där uthyrningsföretagen ~ir representerade utgjorde deras 
andel av nyinstallerade färg-TV-apparater under tiden 117 1974 - 3016 1975 
8-12 procent, enligt siffror som framräknats på grundval av televerkets li
censstatistik. Enligt de prognoser, som utarbetats inom resp. företag, viintar 
man att antalet uthyrda TV-apparater resp. antalet anställda inom företagen 
den 31 december 1976 kommer att vara, för Thorn Hyr-TV AB 50 000 
apparater och 240 anställda och för Telerent Svenska AB 16 000 apparater 
och 70 anställda. Uthyrningsföretagens verksamhet har 1974 varit föremål 
för granskning från KO:s sida. I samförstånd har därvid gjorts vissa ändringar 
i de villkor, som företagen tillämpar gentemot konsumenterna, och nya 
hyreskontraktsformulär har utarbetats som lämnats utan erinran av KO. 
Därefter har inte företagits ändring av betydelse i villkor och kontrakts
formulilr. Gällande månadshyror har inte ändrats under de fem år uthyr
ningsföretagen bedrivit sin verksamhet i Sverige, med undantag för en till
fällig sänkning vid nedsättningen år 1974 av den allmänna varuskatten. 
Sedan kommitten framlagt sitt förslag till uthyrningslag, som enligt ut
hyrningsföretagens uppfattning skulle få katastrofala följder för deras verk
samhet, har uthyrningsföretagen i avvaktan på den fortsatta handläggningen 
av lagstiftningsärendet tills vidare avbrutit all nyetablering. Uthyrningsfö
retagen uppger att detta har lett till att redan under hösten 1975 tillskott 
av arbetstillfällen uteblivit t. ex. i Luleå, Sundsvall och Falun/Borliinge. 
Vidare uppger uthyrningsföretagen att deras långsiktiga expansionsplaner 
omfatwr ett stort antal etableringar på nya orter med åtskilliga arbetstillfällen. 
Enligt uthyrningsföretagen må5te dessa etableringar inställas, om kommit
teförslaget leder till lagstiftning. 

Uthyrningsföretagen framhåller att det i kommitten inte har funnits sak
kunskap med praktisk kännedom om uthyrningsbransehen. Detta har enligt 
uthyrningsföretagens uppfattning måhända bidragit till att kommitten, i vars 
arbete deltagit expert med särskild kännedom om detaljistförsäljning av 
TV-apparater, bildat sig en teoretisk och ensidig samt i många avseenden 
oriktig bild av uthyrningsvcrksamheten. Uthyrningsföretagen anser del där
för vara nödvändigt att lämna en redogörelse för hur uthyrning av TV
apparater fungerar i det praktiska livet och för det konsumentbehov som 
verk sa rnheten l i 11 fredsställer. 

Kommitten synes enligt uthyrningsföretagen rubricera förhyrning av TV
apparat så5om en typisk saklega. Enligt uthyrningsföretagens mening finns 
det emellertid nera drag i rättsförhållandet som inte är typiska för saklega 
och son1 därför förbigått kommitten i dess analys. Uthyrningsföretagen fram
håller att uthyrningsföretaget genom hyresavtalet inte ålar sig att tillhan
dahålla en bestämd TV-apparat under ett visst antal m~nader. Åtagandet 
går i stället ut på att tillhandahålla en TV-apparat av viss kvalitet, som 
skall fungera under hela hyrestiden. Konsumenten hyr alltså en under hy
restiden fungerande televisionsskiirm av viss storlek och kvalitet. Går TV
apparaten sönder har uthyrningsföretagel att inom högst 48 limmar reparera 
eller ersätta densamma. En kund kan därför vid långtidsförhyrning suc
cessivt ha till sitt förfogande Oera olika TV-apparater. Detta betyder dock 
inte alt uthyrningsföretaget under hyrestiden skulle utan kundens samtycke 
kunna byta ut en uthyrd TV-apparat annat iin när den inte kan repareras 
omedelbart. Ett annat för hyresförhållandet utmärkande drag är enligt ut-
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hyrningsföretagen att kunden, även om den förhyrda TV-apparaten fungerar 
oklanderligt, har rätt att byta till en annan apparat som passar honom bättre. 
Härigenom kan kunden alltid disponera en modern TV-apparat och anpassa 
apparaten till förändringar i sina bostads- och familjeförhållanden. Detta 
berättigar enligt uthyrningsföretagens mening till slutsatsen att hyresformen 
i sig är konsumentvänlig. En marknadsundersökning som uthyrningsfö
retagen har låtit utföra (undersökningen har fogats till yttrandet) visar enligt 
uthyrningsföretagen att endast en mindre del, 18 procent, av deras kunder 
har valt att hyra TV-apparat därför att kunderna inte ansett sig ha råd 
med det kapitalutlägg som förvärvet av en TV-apparat innebär. Alla andra 
kunder må5te enligt uthyrningsföretagens mening således ha valt hyresal
ternativet efter att ha jämfört det med köp. Uthyrningsföretagen anser sig 
av marknadsundersökningen kunna dra slutsatsen att en eventuell fortsatt 
ökning av hyresmarknaden inte kommer att bero på ändringar i lagstift
ningen om kreditköp utan på hyresalternativets fördelar för konsumenterna. 

Uthyrningsföretagen sammanfattar de fördelar en konsument enligt deras 
mening vinner genom att hyra i stället för att köpa en TV-apparat i följande 
fem punkter: I) Konsumenten hyr inte en viss TV-apparat utan en funktion, 
som uthyrningsföretaget garanterar under hela hyrestiden. 2) Den i förväg 
avtalade fasta månadshyran inkluderar leverans, installation, intrimning 
samt all löpande service och reparationer oavsett omfattning, vanligtvis inom 
24 timmar. 3) Konsumenten har rätt att när som helst byta till apparat 
av annan modell, storlek eller träslag, varvid den ursprungliga kontraktstiden 
börjar löpa. 4) Konsumenten har sedan Oera år haft optionsriitt att övertaga 
TV-apparaten på skäliga villkor, vilka meddelas honom redan vid kontrak
tets ingående. 5) Konsumenten får lägre hyra efter den första, ettåriga hy
restiden. Erfarenhetsmässigt gäller att uthyrningsföretaget aldrig begagnar 
sin uppsägningsrätt för att undgå hyressänkning. - I anslutning härtill uppger 
uthyrningsföretagen att kunderna har visat ringa intresse för optionsrätten. 

När det gäller kommittens förslag till uthyrningslag anser uthyrnings
företagen att detta inte är neutralt ur konkurrenssynpunkt utan missgynnar 
hyresalternativet i förhållande till alternativet köp. Uthyrningsföretagen pe
kar hiirvid på att konsumenten vid kreditköp av exempelvis en TV-apparat 
ålar sig att betala hela köpeskillingen för apparaten varför det framstår som 
naturligt att kontantinsatsen slitts i relation till apparatens pris, medan kon
sumenten vid förhyrning av en TV-apparat enligt förslaget skall göra en 
deposition som inte står i relation till konsumentens åtagande, som här 
är att betala hyra för apparaten under en viss första hyrestid, normalt ett 
år. Enligt uthyrningsföretagens mening borde i båda fallen storleken av 
konsumentens prestation (kontantinsats respektive deposition) sättas i re
lation till det åtagande konsumenten gör genom avtalet. Vidare framhåller 
uthyrningsföretagen att elen i 8 ~ förslaget till uthyrningslag reglerade rätten 
for konsumenten att köpa varan innebär villkor som är orealistiskt för
delaktiga för konsumenten. Uthyrningsföretagen anser bl. a. att lagförslaget 
genom de nu berörda bestämmelserna har blivit motsägelsefullt, eftersom 
kommitten å ena sidan genom ett överdrivet krav på deposition vid hy
resavtalets ingående söker förhindra långtidsförhyrning medan kommitten 
å andra sidan genom de för konsumenten fördelaktiga bestiimmelserna i 
8 ~ uppmuntrar konsumenten att begagna sig av hyresaltcrnativet. Enligt 
uthyrningsföretagens mening skapar kommitten genom en legal optionsrätt 
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enligt den föreslagna 8 * i själva verket de "maskerade kreditköp", som 
kommitten i andra sammanhang kritiserar och försöker förhindra. 

Uthyrningsföretagen anser att förslaget till uthyrningslag innehåller regler 
som, om förslaget genomförs, medför att långtidshyresalternativet blir så 
oförmånligt för konsumenterna att det föreligger uppenbar risk för att det 
kommer att försvinna. Komidsförhyrning av TV-apparater är enligt uthyr
ningsförelagen ett för konsumenterna i stort sett ointressant alternativ, vilket 
enligt företagen bestyrks av den tidigare nämnda marknadsundersökningen. 
Kommittens förslag innebär enligt uthyrningsföretagen helt enkelt att kon
sumenternas valfrihet på ett flagrant sätt inskränks genom konstlade be
lastningar som missgynnar hyresalterriativet. För uthyrningsföretagens del 
skulle ett genomförande av förslaget leda till att deras verksamhet i Sverige 
blir så försvårad att den omöjligen kan upprätthållas. Enligt uthyrnings
företagen skulle nämligen dels deras kundunderlag krympa betydligt, om 
konsumenterna skulle vara skyldiga att göra de mycket stora depositioner, 
som följer av 2 ~ i den föreslagna uthyrningslagen, och dels skulle det eko
nomiska underlaget för uthyrningsföretagcns rörelse undanryckas om kun
derna erhåller den förmånliga inlösningsrätten enligt 8 * i lagförslaget. I 
detta sammanhang åberopar uthyrningsföretagen en av dem utarbetad kalkyl 
utvisande det ekonomiska utfallet, om kund använder sin optionsrätt efter 
två alternativt tre års hyrestid. Kalkylen visar en förlust för hyresföretaget 
om 146 kronor respektive 573 kronor. Uthyrningsföretagen framhåller att, 
om de genom hyreshöjning skulle söka kompensera dessa förluster, hy
ressättningen i kombination med depositionsskyldigheten skulle göra hy
resalternativet helt ointressant för konsumenterna. Härtill kommer enligt 
uthyrningsföretagen att kommittens konstruktion av optionsrätt och av
räkningsbestämmelser medför att högre hyra leder till oförändrad förlust 
för företagen när kund utövar optionsrätt. 

Uthyrningsföretagen framhåller att minst 300 personer, av vilka endast 
teknikerna är specialutbildade, friställes om företagens verksamhet upphör, 
varjämte framtida arbetstillfällen för ytterligare ett stort antal arbetstagare 
bortfaller. Med hänsyn till att kommitten själv räknar med en dämpning 
av kreditköp kan argumentet att sysselsättningen skulle påverkas negativt 
enligt uthyrningsföretagens mening inte vederHiggas genom ett påstående 
att TV-handeln skulle komma att öka i motsvarande mån. 

Ur allmän konsumentsynpunkt är det enligt uthyrningsföretagens mening 
ofördelaktigt och otillfredsställande att konsumentens valfrihet inskränkes, 
och uthyrningsföretagen framhåller att en sådan inskränkning framstår som 
en egenartad konsekvens av en lagstiftning, som skall tillgodose konsu
mentintresset. Att uthyrningsföretagens verksamhet tillfredsställer ett se
riöst konsumentbehov kan enligt deras uppfattning inte betvivlas mot bak
grund av bl. a. den omfattning verksamheten uppnått på relativt kort tid. 

2.2 Lagstiftningstekniken. Lagens tillämpningsområde 

Kommittens överväganden rörande lagstiftningstekniken lämnas utan sär
skild erinran av praktiskt taget samtliga remissinstanser som yttrar sig an
gående den föreslagna uthyrningslagen. Hen1/(irsäljningskommi11h1 (majori
teten) ifrågasätter dock om inte de föreslagna bestämmelserna om uthyrarens 
upplysningsplikt (5 * förslaget till varuuthyrningslag) i stället bör föras in 
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såsom specialbestämmelser i marknadsföringslagen. Hemförsliljningskom
mitten hänvisar härvid till vad den i motsvarande del anfört rörande förslaget 
till konsumentkreditlag (avsnitt 1.2). Thorn Hyr-TV AB och Tclere111 Sve11ska 
AB framhåller att 3 * marknaclsföringslagen bör beaktas vid bedömningen 
av huruvida 5 § förslaget till varuuthyrningslag kan vara erforderlig. 

Även kommittens överväganden och förslag beträffande den föreslagna 
lagens tillämpningsområde (I § första och andra styckena förslaget till va
ruuthyrningslag) lämnas utan särskild erinran av praktiskt taget alla remiss
instanser som yttrar sig. Kro11q/iJgdemy11dighere11 i MariesraJs disrrikr anser 
emellertid att lagen bör omfatta även andra partsrelationer än å ena sidan 
näringsidkare så5om uthyrare eller förmedlare, och å andra sidan konsument, 
enär enligt kronofogdemyndighetens mening gränsdragningssvårigheter hä
rigenom undviks och skyddsbehov gör sig gällande även när fråga är om 
förhyrning av vara som inte är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och 
nlir uthyraren eller förmedlaren inte är näringsidkare. Leasi11g111red11i11ge11 
ifrågasätter om inte uthyrning av bilar bör undantas från de föreslagna reg
lerna om deposition och om konsumentens rätt att säga upp hyresavtalet 
och rätt att köpa eller eljest bli ägare av varan (jfr avsnitten 2.3, 2.5 och 
2.6 nedan). LO ifrågasätter s:isom tidigare framgått om andra av de föreslagna 
reglerna än den om uthyrarens upplysningsplikt bör äga tillämpning vid 
korttidsuthyrning med exempelvis upp till sex månaders hyrestid. 

2.3 Deposition 

Kommittens förslag rörande depositionsplikt (2-4 §§ förslaget till varu
uthyrningslag) berörs särskilt av vissa remissinstanser. SACO!SR tillstyrker 
förslaget i denna del under förutsättning att bestämmelserna om kontan
tins<lls i förslaget till konsumentkreditlag genomförs. Sveriges bili11dus1ri
och bif~rossis(/Öre11ing anser det motiverat att vid långtidsuthyrning av vara 
till konsument uppställa krav på deposition motsvarande kontantinsatsen 
vid kreditköp. 

KO hänvisar till sitt yttrande rörande kravet på kontantinsats vid kreditköp 
(se avsnitt 1.5.1) samt föreslår, i överensstämmelse med vad KO där förordat, 
att det överlämnas åt regeringen att på förslag av tillsynsmyndigheten fast
ställa lägsta depositionsbelopp för olika varugrupper. KO tillstyrker bestäm
melsen i 3 ~ förslaget till varuuthyrningslag. 

Skå11es handelskammare befarar att elen föreslagna depositionspliktcn skul
le kunna få mycket allvarliga konsekvenser för verksamhet där uthyrning 
bedrives. Handclskammaren nämner som exempel särskilt musikfackhan
deln. Handelskammaren framhåller att samhällets satsning på musikun
dervisning i skolorna har lett till ett ökat intresse från hushåll med barn 
i skolåldern att införskaffa musikinstrument, och att konsumenternas ön
skemål att disponera ett musikinstrument i många fall kunnat tillgodoses 
inom rimliga kostnadsramar genom förhyrning. Enligt handelskammarens 
mening skulle det vara mycket olyckligt om denna möjlighet till följd av 
förslaget skulle upphöra att stå till buds. 

NO anser att det i varje fall bör övervägas att föreskriva lägre deposi
tionsbelopp om långtidsförhyrning även i fortsättningen skall kunna utgöra 
ett realistiskt alternativ för konsumenterna. 

Uinssryrelse11 i Görebmgs och Bohus län anför att förhyrningsavtal vari 
uthyraren förbundit sig att inom kort tid kostnadsfritt reparera eller byta 



Prop. 1976/77:123 328 

förhyrd vara, t. ex. en TV-apparat, särskilt för boende inom glesbygd kan 
medföra att hyresavtal föredras framför köp. Även om kravet på deposition 
motverkar en ej önskvärd överströmning till hyresavtal, anser liinsstyrelsen 
att depositionsplikt inte bör gälla i dessa fall. 

SPK framhåller att en deposition med minst 25 procent av den hyrda 
varans kontantpris är högre än enligt r. n. tillämpad praxis vid långtids
uthyrning av bilar för privatbruk och innebär närmare en fyrdubbling av 
depositionsbeloppet i förhållande till nu giillande hyresvillkor. Enligt SPK:s 
mening kan en skärpning av reglerna för leasing av bilar knappast vara 
angelägen utifrån de skäl som i övrigt motiverar kommittens ställnings
taganden i olika kreditköpsfrågor. Leasinglllredningen anser det starkt kunna 
ifrågasättas om särskilda fåreskrifter rörande deposition är nödvändiga när 
det giiller bilar. Utredningen framhåller att trots de sedan liinge gällande 
mycket stränga regler om kontantinsats och kredittid vid avbetalningsköp 
av bilar endast ett fåtal bilar är långtidsförhyrda av konsumenter, nämligen 
uppskattningsvis något hundratal, medan ca 32 000 leasingbilar förhyrs av 
näringsidkare. Någon överströmning från avbetalningsköp har således inte 
skett och nägon förändring av marknadsbilden väntas inte. Kreditvärde
ringen vid leasing är vidare så ingående att de konsumenter som r. n. lång
tidsförhyr bilar kan antas vara kreditvärdiga nog för s. k. lånefinansiering. 
Enligt leasingutredningens mening bör under alla förhållanden depositions
plikt inte inträda redan när hyrestiden är längre än en månad utan först 
vid viisentligt längre hyrestid. Utredningen framhåller att det inte förefaller 
skäligt att den som vill hyra en bil exempelvis under fem veckor för en 
semesterresa eller därför att den egna bilen iir på reparation skall vara skyldig 
att deponera ett så stort belopp att det motsvarar antingen hela hyran eller 
minst 25 procent av bilens kontantpris. Det bör också uppmärksammas 
att konsumenten ofta har svårt att på förhand bestämma lämplig hyrestid. 
Enligt leasingutredningens uppfattning kan det därför inte heller vara rimligt 
att den som hyr en bil får en månad och sedan av någon anledning vill 
förllinga avtalet någon dag skall vara skyldig att deponera ett belopp som 
motsvarar minst 25 procent av kontant priset för bilen. 

LO framhåller att reglerna angående depositionsplikt synes leda till att 
fårhyraren tvingas erlägga förskottshyra för relativt långa perioder. Enligt 
LO:s mening måste detta för elen aktuella konsumentkategorin anses be
tungande och innebiira en försämring i förhållande till vad som gäller i 
dag. 

Thorn Hrr-TV AB och Telerem Svenska AB (uthyrningsföretagen) anser 
det föreslagna kravet på deposition vara orealistiskt högt och innebl"ira ett 
missgynnande av hyresalternativet i förhållande till köp. Såsom tidigare 
framgått anser uthyrningsföretagen att depositionsbeloppets storlek - om 
clepositionsplikt över huvud taget skall införas - bör sättas i relation till 
det åtagande som konsumenten ikläder sig genom avtalet. 

Uthyrningsföretagen anser att det i vart fall inte bör krävas större de
position än 15 procent av elen avtalade hyran samt att bestämmelserna om 
deposition bör ges en sådan utformning att konsumenten i stället förutsätts 
erlägga förskott på hyran, eftersom uthyrningsföretagen har en ägarbakgrund 
som gör att det framstår som en onödig komplikation att konstruera för
skott~betalningen såsom en deposition. Enlig1 uthyrningsföretagens mening 
bör förskottsbetalningar även i konkurs kunna åberopas mot uthyrnings
företagets borgen~irer, som knappast skulle beröras negativt av en sådan 
reglering. 
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2.4 Upplysningsplikt för uthyraren 

Förslaget om upplysningsplikt för uthyraren (5 S förslaget till uthyrnings
lagl föranleder yttranden endast av KO, he111/iirsäli11i11gsko111111i11h1 (11u1io
riteten) samt Thorn Hyr-TV AB och Telerent Sl'e11ska AB. Beträffande de 
tre sistnUmnda remissinstansernas yttranden kan hiinvisas till avsnitt 2.2. 

KO tillstyrker förslaget men anser att det i enlighet med vad KO anfört 
rörande 9 ~ förslaget till konsumentkreditlag (se avsnitt I. I 0.2) hör uppställas 
som formkrav för hyresavtalet att konsumenten kvitterar en handling som 
innehåller de uppgifter som anges i 5 ~ förslaget till uthyrningslag. 

KO påpekar att kommitten inte föreslår att uthyraren skall ha en upp
lysningsplikt i marknadsföringen motsvarande den som vilar på en kre
ditgivare enligt 3 ~ förslaget till konsumentkreditlag. Enligt KO:s mening 
talar emellertid starka skäl för att uthyraren skall åliiggas att redan i sin 
marknadsföring ange vad konsumenten måste betala i hyra och vad varan 
kostar. Uppgifter om skenbart låga månatliga hyresbelopp används enligt 
KO ofta som konkurrensmedel i marknadsföringen, medan konsumenten 
däremot inte får något ordenligt underlag för att jämföra kostnaderna för 
hyra med kostnaderna för ett kreditköp eller ett kontantköp. 

2.5 U ppsägningsrätt 

Av de remissinstanser som särskilt yttrar sig angående de föreslagna be
stämmelserna om rätt för konsumenten att, när hyresförhållandet varat liing
re tid lin sex månader, göra sig fri från avtalet med en månads uppsägningstid 
(6 ~ förslaget till uthyrningslag) tillstyrker k0t1iu11kturi11stifllret och MHF för
slaget i denna del. 

Åtskilliga remissinstanser ansluter sig till kommitteledamoten Björlings 
reservation och har således i princip inte någon erinran mot en uppsäg
ningsrätt för konsumenten men lir diiremot - med hänsyn till befarade kost
nadsökningar - tveksamma till om sex månader är den lämpliga fristen 
för den lagstadgade uppsägningsrättens inträde. Detta gäller bl. a . .flera ha11-
delska111rar, en ll'damot av he111/iirsiiliningskommi11en (direkrörl'n Per Schi<'l'
becki. Svffiges industri/brhund. Sl'eriges grussis(/iirhund. S1•1'rigPs kiipmanna
.förhund, Sl'l'/'~J!,es musikhandlares riksförbund, Sl'cnskajörctagarPs rik~/iirhund. 
Kof//'cktio11si11d11srri/öre11ingen, Sl'enska hank/Örl'ningen, Sverigesjöre11i11gsha11-
k<'l's jiirhund. Fi11a11si<'l'i11g~/iirerage11s j(h·ening, S1•e11ska btili11d11srriföreni11ge11. 
Liknande synpunkter anförs av SACO!SR. LRF och Svenska ha11del.skam
mar(/Örb1111de1. 

/.easi11g111redni11ge11 framhåller att, om undantag inte görs för bilar, he
stlimmclserna om konsumentens uppsligningsrätt efter sex månaders hy
rcstid och om konsumentens rätt att köpa varan säkerligen kommer att 
leda till avseviirt högre kostnader for konsumenterna, eftersom bilar i ett 
inledningsskede kraftigt minskar i värde. Utredningen uppger att månads
hyran, om hyrestiden bestäms till sex månader, f. n. är ca 30 procent högre 
lin vid ett tväårsavtal. Några olägenheter med den hitintills tillämpade ord
ningen som innebär längre avtalstider utan uppsägningsrätt har enligt ut
redningen heller inte fårelegat. 

Leasingutredningen uppger att huvudförslaget i leasingutredningens be
tiinkande kan sHgas vara att uthyrning av bil på bestämd tid om minst 
ett år trafikriittsligt likställs med avbetalningsköp. Kravet på tillstånd för 



Prop. 1976/77:123 330 

att yrkesmiissigt bedriva sådan uthyrning föreslås avskaffat. Vidare blir in
hyraren liksom avbetalningsköparen ansvarig i st1illet för bilägaren när det 
giiller bilens skick, skatt, försiikring m. m. Enligt leasingutredningen för
utsätter detta förslag att det angivna undantaget görs. 

A/RF befarar att kommittens förslag rörande uppsägningsriitt och rätt att 
köpa förhyrd vara kan få dramatiska effekter för biluthyrningsbranschen 
i den mån denna i större omfattning skulle komma att ägna sig åt uthyrning 
till konsumenter under längre tid än en månad. MRF framhåller att en 
planmässig inventarieanskaffning givetvis allvarligt påverkas av att man 
inte kan förutse om konsumenten kommer att säga upp avtalet eller kommer 
begära att få köpa in hyresobjektet. Kapacitets- och likviditetsbehoven blir 
osäkra och svårplanerade i en sådan utsträckning att hela verksamheten 
kan äventyras. I sammanhanget understryker MRF dock att uthyrning av 
personbilar till konsumenter för längre tid ;in en månad endast förekommer 
i mycket blygsam omfattning. MRF anser dock att förbundets synpunkter 
s~i.rskilt bör beaktas i det fortsatta lagstiftningsarbetet. 

S1•criges bilindustri- och hi(~rossist/örening anser att den föreslagna upp
sägningsr~itten och rätten att köpa varan när det gäller bilhandeln skulle 
få just de konsekvenser kommitten förutsett när den föreslagit att regeringen 
skall ha möjlighet att göra undantag från ifrågavarande bestämmelser. För
eningen framhåller att värdeminskningen på en ny bil nämligen går särskilt 
snabbt under de första 6-12 månaderna. Uthyraren kan därför inte rimligen 
gardera sig för en för tidig uppsägning när han fastställer månadshyran. 
Föreningen uppger att praxis inom branschen också har ändrats från ur
sprungligen 12 månaders leasingtid till numera normalt 24 månader. Det 
är enligt föreningens mening knappast motiverat att införa föreskrifter som 
omöjliggör långtidsuthyrning till konsument. 

Thorn Hyr-TV AB och Telcrent Sl'enska AB anser att - om kommittens 
förslag till uthyrningslag leder till lagstiftning - bestämmelserna i den fö
reslagna 6 ~ i varje fall bör ges det innehållet att konsumenten, om kon
traktstiden överstiger ett år, skall äga riitt att göra sig fri från avtalet med 
en månads uppsägningstid, när året har gått till ända. 

2.6 Rätt att köpa varan 

Kommittens förslag om rätt för konsumenten att då hyresavtalet varat 
Hingre tid än sex månader köpa varan. om den avräkning som i sådant 
fall skall ske mellan parterna för fastställande av det pris som konsumenten 
har att betala samt om rätt för konsumenten att utan särskilt vederlag bli 
ägare till varan när konsumenten vid sådan avräkning tillgodoräknas ett 
större belopp iin uthyraren (8 * förslaget till konsumentkreditlag) föranleder 
yttranden från vissa remissinstanser. Här kan bl. a. hiinvisas till de i fö
regående avsnitt <2.5) redovisade yttrandena av leasingutredningen. AfRF 
samt Srer~~es bilindustri- och bi~~rossis(/Örening. 

Även i denna del ansluter sig åtskilliga remissinstanser till kommitte
ledamoten Björlings reservation, enligt vilken det bl. a. bör övervägas att 
göra de föreslagna bestiimmelserna dispositiva. Hit hör de remissinstanser 
som anslutit sig till reservationen i fråga om den föreslagna uppsägnings
rätten för konsumenten (se avsnitt 2.5). Också l.RF och Svenska hande/s
kammarc:/örbundet förordar en dispositiv reglering av konsumentens rätt 
att köpa eller eljest överta varan. 
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KO tillstyrker förslaget i vad det ger konsumenten rätt att köpa varan 
när hyresförhållandet varat längre än sex månader, men anser att regeln 
om hur priset skall fastställas bör kompletteras. KO framhåller att denna 
regel kan komma att tillämpas så, att konsumenten tvingas betala ett oskäligt 
pris för att få överta varan eller till och med så att hans möjlighet att köpa 
den omöjliggörs av ekonomiska skäl. Kontantprisets storlek avgörs ju 
helt av uthyraren, och särskilt när denne inte också bedriver försäljning 
har han inget intresse av att sätta detta lågt. En uthyrare har inte samma 
intresse som en säljare att konkurrera om konsumenterna med försäljnings
priset som hjälpmedel. Enligt KO är det föga sannolikt att konsumenter 
- som i varje fall inledningsvis kanske bara är intresserade av att hyra 
en vara, ej att köpa den - när hyresavtalet ingås normalt har uppmärk
samheten riktad på varans kontantpris och märker om detta är anmärk
ningsvärt högt. KO anser vidare att det knappast är troligt att konsumenterna 
i någon större utsträckning kommer att avstå från att ingå hyresavtal därför 
att de av den handling som omedelbart före avtalsslutet överlämnas till 
dem kan utläsa att kontantpriset är högt. Tvärtom kan detta, framhåller 
KO, fä hyresbeloppen att verka desto lägre och därigenom öka intresset 
för avtalet. En sådan effekt torde enligt KO:s mening i viss mån kunna 
motverkas genom en sådan skyldighet för u·thyrare att lämna sådana upp
gifter i marknadsföringen som KO förordat. KO anser dock att konsumenten 
mera direkt bör skyddas mot att tvingas att betala ett alltför högt pris eller 
att helt avstå från köp på grund av priset. Konsumenten bör få överta varan 
på rimliga villkor och i vissa fall kunna köpa en vara till ett lägre pris 
än det som kan framkomma vid en avräkning enligt kommittens förslag. 
Detta bör enligt KO:s mening åstadkommas genom bestämmelser av in
nebörd att uthyraren vid avräkningen får tillgodoräkna sig varans kontantpris 
endast om detta inte är påtagligt mycket högre än gängse marknaclspris, 
och att uthyraren i annat fall får tillgodoräkna sig varans gängse mark
nadspris. SPK anser att elen föreslagna regeln om rätt för konsumenten 
att köpa varan när hyresförhållandet pågått sex månader är motiverad med 
hänsyn till att mer långvariga hyresförhållanden för sådana varor som TV
apparater, fotoartiklar m. m. ur kostnaclssynpunkt kan leda till oskäliga re
sultat för konsumenten. Även /1.-IHF tillstyrker kommittens förslag i denna 
del. 

Uimsrvrelsen i Göreborgs och Bohus län anser att gränsdragningen mellan 
vad som är förhyrning och vad som är kreditköp kommer i ett delvis nytt 
läge genom den av kommitten föreslagna rätten till förvärv av förhyrd vara, 
eftersom förvärvsrätten ger förhyraren möjlighet att efter sex månaders hy
restid ta slutlig ställning till rätten att köpa varan. Med hänsyn härtill kan 
enligt länsstyrelsens mening ifrågasättas om behov alltjämt föreligger av 
den föreslagna bestlimmelsen i 4 s konsumentkredit\agen. 

Köp/agsurredningen ställer sig såsom tidigare framgått tveksam till om 
den av kommitten föreslagna rätten för konsumenten att efter viss tid köpa 
varan eller eljest överta denna utgör ett tillräckligt skydd för konsumenten 
mot förverkandepåföljder när han vid leasingavtal inte kan fullgöra sina 
skyldigheter. Köplagsutredningen framhåller att det är mycket möjligt att 
den konsument som på grund av betalningssvårigheter inte kan betala hyran 
inte heller är i stånd att utnyttja rätten att köpa varan, även om villkoren 
är så förmånliga för honom som 8 S i förslaget till uthyrningslag föreskriver. 
Enligt köplagsutredningens mening fordras skyddsregler av en annan ka
rakt~ir (se köplagsutredningens yttrande i avsnitt 2.1 ). 

LO framhåller att det förhållandet att uthyraren enligt de i denna del 
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föreslagna avräkningsreglerna inte erhåller täckning för sina kapitalkostnader 
under hyrestiden kan leda till högre hyreskostnader, eftersom kapitalkost
naden kan bakas in i hyresbeloppet. Enligt LO:s mening kan inte heller 
bortses från möjligheten att uthyrarna begränsar sin verksamhet till kort
tidsuthyrning, dvs. med hyrestider på högst 6 månader. 

Thorn Hyr-TV AB uch Telere/1/ S1•enska AB (uthyrningsföretagen) anser 
att bestämmelserna i 8 * förslaget till uthyrningslag under alla förhållanden 
bör utgå, om förslaget skulle leda till lagstiftning. Enligt uthyrningsföre
tagens mening är den föreslagna fortlöpande optionsrätten väsensfrämmande 
för ett hyresförhållande. Uthyrningsföretagen erinrar om att konsumenten 
vid förhyrning av TV-apparat hyr en funktion och inte en speciell apparat, 
varför hyresbetalningarna inte till någon del kan betraktas såsom avbetal
ningar. 

Uthyrningsföretagen framhåller vidare att den TV-apparat som konsu
menten har hos sig nUr den av kommitten föreslagna sexmånadersfristen 
utgår, kan vara i det nlirmaste ny på grund av att uthyrningsföretaget bytt 
ut apparaten kort tid dessförinnan. Det vore enligt uthyrningsföretagen all
deles orimligt, om konsumenten på de mycket fördelaktiga villkor som 
upptas i den föreslagna 8 ~ skulle ha rätt att förvtirva en nästan ny apparat. 
Lösningsrätten i det fall att konsumenten tillgodoräknas lika eller större 
belopp än uthyraren vid den avräkning, som skall ske enligt 8 *andra stycket 
är enligt uthyrningsföretagens mening än mer orimlig, eftersom hyresav
giften inte utgör avbetalning för en bestämd TY-apparat utan ersättning 
för en funktion. Uthyrningsföretagen anser den föreslagna regeln vara av 
konfiskatorisk karaktär, med hUnsyn till att kommitten förutsätter att ut
hyrningsföretaget vid avräkningen inte ens skall tillföras ersättning för sina 
kapital- och driftskostnader. 

Såsom tidigare nämnts åberopar uthyrningsföretagen i detta sammanhang 
en av dem upprättad kalkyl, baserad på uthyrning av en ny färg-TY-apparat 
med antagandet att konsumenten utnyttjar sin riitt enligt den föreslagna 
8 ~ att köpa apparaten efter två respektive tre år samt med förutsättningen 
att uthyrningsföretaget tillgodoriiknar sig 10 procents riinta på kapital, be
riiknad på genomsnittligt investerat kapital efter justering med inbetalda 
hyresbelopp. Kalkylen resulterar i förlust för uthyrningsföretaget, i tvåårs
alternativet med 146 kronor och i treårsalternativet med 573 kronor. 

for det fall en eventuell uthyrningslagstiftning skall innehålla en regel 
om optionsdtt med den konstruktion som kommitten föreslagit, måste den
na regel enligt uthyrningsforetagens mening ges sådan innebörd att options
riitten är begränsad till en kort övergångstid. t. ex. sex månader från kon
traktets datum, varj[imte avrtikningen mellan parterna bör ske så att ut
hyrningsförctaget erhåller full tiickning för sina kostnader inklusive kapi
talkostnad under hela den tilländalupna delen av hyrestiden. 

Även NO påpekar att det vid hyrcsavtal beträffande vara förekommer 
att den ursprungliga varan under hyrestiden ersätts med ett nytt exemplar. 
Enligt NO:s mening bör uthyraren i sådant fall tillgodoräknas kontantpriset 
på det nya exemplaret. 

SACO!SR tar i sammanhanget upp frågan om den sakrättsliga effekten 
av de föreslagna bestämmelserna om konsumentens rätt att köpa varan 
eller eljest överta denna. SACO/SR framhåller att det varken av lagtexten 
i 8 ~ förslaget till uthyrningsbg eller av motiven till bestämmelsen framgår 
att konsumentens optionsrätt skulle tiga sakrättslig giltighet, dvs. kunna 
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utövas även sedan uthyraren gått i konkurs eller den hyrda egendomen 
utmätts för uthyrarens skulder eller denna sålts till tredje man utan att 
förbehåll gjorts om hyresavtalet. Enligt SACO/SR medför detta mot bak
grund av vad som anses vara gällande riitt att optionsrätten endast får göras 
gällande mot uthyraren personligen. SACO/SR ifrågaslitter om det inte i 
det fortsatta lagstiflningsarbetet bör övervägas att ge optionsrätten sakrättslig 
giltighet liksom att även låta själva hyrcsriitten bli sakrättsligt skyddad, 
i vart fall då hyresavtalet är slutet tills vidare eller under så lång tid att 
optionsrätt enligt lagen kommer att inträda. 

2. 7 Tillsyn och påföljder 

I dessa delar föranleder förslaget till uthyrningslag särskilt yttrande endast 
av KO. som hänvisar till sitt yttrande rörande motsvarande delar av den 
föreslagna konsumentkreditlagen (se avsnitt 1.10). KO anser således att full
görande av upplysningsskyldigheten i samband med avtalsslutet bör göras 
till form krav för hyresavtal som faller under den föreslagna uthyrningslagen, 
att marknadsdomstolen bör ges möjlighet att i vissa fall på talan av KO 
förbjuda uthyrare att fortsätta att bedriva uthyrningsverksamhet samt att 
straff inte bör förekomma som påföljd för brott mot den föreslagna be
stämmelsen om depositionsplikt. 
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1 Förslag till 

Konsumentkreditlag 

Härigenom föreskrives följande. 

Inledande bestämmelser 

334 

Bilaga 3 
De remitterade förslagen 

1 § Denna lag gäller kredit (betalningsanstånd eller lån) som är avsedd hu
vudsakligen för enskilt bruk och som llimnas eller erbjudes till konsument 
av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. 

Lagen gäller under motsvarande förutsättningar även i fråga om kredit 
av annan än näringsidkare, om krediten förmedlas av näringsidkare som 

ornbud för kreditgivaren. 

2 § I lagen avses med 
kreditgivare: den som lämnar krediten eller övertar den ursprunglige kre

ditgivarens fordran, 
kontantpris: det pris till vilket vara, tjänst eller annan nyttighet vanligen 

hålles konsument tillhanda mot kontant betalning, 
kreditbelopp: vid betalningsanstånd den del av kontantpriset varmed an

stånd lämnas samt vid lån det lånade beloppet, 
kreditkostnad: det sammanlagda beloppet av alla räntor, till[igg och andra 

kostnader som konsumenten har att erlägga med anledning av krediten, 
effektiv ränta: kreditkostnaden angiven som en årlig ränta beräknad på 

kreditbeloppet, i förekommande fall under hänsynstagande till att delbe
talningar skall göras under den löpande kredittiden, 

kreditfordran: summan av kreditbeloppet och kreditkostnaden. 

3 § Med kreditköp avses köp av vara, vid vilket säljaren lämnar köparen 
anstånd med någon del av betalningen eller vid vilket någon del av be

talningen erlägges med belopp som köparen får låna av säljaren eller av 

annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan denne och säljaren. 
Har avtalet betecknats som uthyrning eller betalningen som vederlag för 

varans nyttjande föreligger linclå kreditköp, om det är avsett att den till 

vilken varan utllimnas skall bli ägare av denna. 

4 § Avtalsvillkor som inskränker konsumentens befogenheter eller förmåner 

enligt denna lag är ogiltigt. 
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Marknadsföring av kredit 

5 § Niiringsidkare skall vid annonsering, skyltning och liknande marknads
föring beträffande kredit lämna information om den effektiva räntan för 

krediten. Är det fråga om kredit för visst förvärv av vara, tjänst eller annan 

nyttighet, skall även kreditkostnaden och kontantpriset anges. 
Information enligt första stycket behöver ej lämnas, om krediten är av 

ringa omfattning eller det annars föreligger särskilda skäl. 

6 § Innan kreditavtal slutes skall näringsidkare, som liimnar eller förmedlar 
krediten, liimna konsumenten information i de hänseenden och i den om
fattning som anges i 5 ~. Informationen skall lämnas skriftligen. 

7 § I fråga om underlåtelse att lämna information som anges i 5 och 6 ~~ 
eller som annars är av särskild betydelse från konsumentsynpunkt gäller 

marknadsföringslagen (! 975: 1418). 

Bestämmelser om kreditköp 

Kontanrinsars 

8 § Vid kreditköp skall säljaren av köparen uttaga kontantinsats i enlighet 
med god sed på marknaden. Kontantinsatsen skall motsvara minst 20 pro
cent av varans kontantpris, om ej särskilda förhållanden föranleder annat. 

Som kontantinsats anses ej betalning med medel som köparen får låna 
av silljaren eller av annan kreditgivare på grund av överenskommelse mellan 
denne och säljaren. 

9 ~Säljer näringsidkare för egen eller annans räkning vara utan att iakttaga 

vad som sägs i 8 *· skall det anses utgöra handling som avses i 2 * mark
nadsföringslagen ( 1975: 1418). 

Köparens b~/iJgenheter mot annan kredirgimre än säljaren 

10 §Vid kreditköp får köparen mot kreditgivares krav på betalning framställa 
samma invändningar på grund av köpet som han kan göra mot säljaren. 

Har köparen på grund av köpet anspråk mot säljaren på återbetalning 
av köpeskilling, skadestånd eller annan penningprestation svarar kreditgi

vare lika med säljaren för anspråkets fullgörande. Krepitgivaren är dock 
ej skyldig att betala mer än vad han mottagit av köparen med anledning 

av krediten. 
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Förbud mot vissa fordringsbevis 

11 § Kreditgivaren får ej mottaga av köparen ingången växelförbinclelse be
träffande fordran på grund av kreditköpet. Han får ej heller till bevis för 
sin fordran mottaga av köparen utfärdat löpande skuldebrev eller annan 
av denne ingången skuldförbindelse. vars överlåtande eller pantsättning in
skriinker köparens riitt att framställa invändningar på grund av köpet, om 
ny borgenär i god tro förvärvar fordringshandlingen. 

Första stycket första meningen äger ej tillämpning på egen växel som 

är utställd av bankaktiebolag, sparbank eller kreditkassa inom jordbruks
kasserörelsen. 

Den som uppsåtligen bryter mot denna paragraf dömes till böter. 

Förtidsbetalning 

12 §Vid kreditköp har köparen alltid rätt att betala sin skuld till kreditgivaren 
i förtid. 

Kreditgivaren får kräva betalning i förtid endast om han gjort förbehåll 
härom samt köparen har dröjt i mer än en månad med att erliigga förfallen 
del av kreditfordringen och denna del uppgår till mer än en tiondel av 
hela kreditfordringen. 

Andra stycket utgör ej hinder för bank eller annan kreditgivare att göra 
gällande strängare förbehåll om betalning i förtid, om skyldighet dlirtill följer 
av annan författning. 

13 § Vid förtidsbetalning enligt 12 ~ skall vid beräkning av kreditgivarens 

fordran elen obetalda delen av kreditfordringen minskas med så stor del 
av kreditkostnaden som den ej utnyttjade kredittiden utgör i förhållande 
till den avtalade kredittiden. Kreditgivaren får dot:k alltid tillgodorlikna sig 
hehi kostnaden för upplliggning av krediten, om denna kostnad särskilt 
anges i avtalet och ej lir oskälig. 

Fiirbud mot l'iss avräkning 

14 § Belopp som köparen erliigger för avräkning på viss kreditfordran i an

ledning av kreditköp får kreditgivaren ej först avräkna på annan fordran. 

Atcrtaganderätt 

15 § Med fårbehåll om återtaganderätt avses avtalsvillkor som ger kredit
givaren möjlighet att återtaga varan, om köparen ej fullgör sin del av kre

ditköpsavtal. 
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Förbehåll om återtaganderätt tar göras gällande endast under förutsättning 

att förbehållet har gjorts av säljaren i samband med köpet för att trygga 

säljarens rätt till betalning och köparen har dröjt i mer än en månad med 

alt erlägga förfallen och ej preskriberad del av kreditfordringen samt denna 

del uppgår till mer än en tiondel av hela kreditfordringen. 

Använder näringsidkare förbehåll om återtaganderätt vid försäljning av 

vara, som med hänsyn till sin bcska!Tenhet eller sitt värde eller på grund 

av förhållandena på marknaden ej är lämpad som kreditsäkerhet, kan nä

ringsidkaren förbjudas att framdeles i liknande fall använda sådant förbehåll. 

I fråga om förbud äger i övrigt bestämmelserna i lagen (1971:1I2) om förbud 

mot oskäliga avtalsvillkor motsvarande tillämpning. 

16 § Om köparen efter utgången av den i 15 ~ andra stycket angivna tiden 

men innan varan återtages erlägger belopp, som ej har betalats i rätt 

tid jämte ranta och kostnader enligt de grunder som anges i 17 ~tredje-femte 

styckena, får kreditgivaren ej återtaga varan på grund av dröjsmålet. Ej 

heller får kreditgivaren i sådant fall göra gällande avtalsvillkor som avses 

i 12 ~ andra stycket. 

Uppgörelse ~·id återtagande av vara 

17 § Vill kreditgivaren utnyttja rätt att återtaga vara, skall avräkning göras 

mellan honom och köparen. 

Köparen tillgodoräknas härvid varans värde vid återtagandet. Vid be

räkning av värdet äger 3 ~lagen ( 1915:219) om avbetalningsköp motsvarande 

tillämpning. 

Kreditgivaren får tillgodoräkna sig den obetalda delen av kreditfordringen 

efter avräkning enligt 13 ~ samt i förekommande fall dröjsmålsränta, dock 

ej enligt högre räntefot än som anges i 6 ~ räntelagen ( 1975:635). 

Kreditgivaren får därjämte tillgodoräkna sig ersättning för följande kost

nader för återtagande av varan, nämligen exekutionsavgift, skälig kostnad 

för transport av varan samt utgift för inställelse vid förrättning för åter

tagande, om inställelsen har varit påkallad för tillvaratagande av kredit

givarens rätt. Vid bestämmande av ersättning för utgift för inställelse äger 

bestämmelserna om beräknande av ersättning av allmänna medel till vittne 

motsvarande tillämpning. 

I mål om handräckning för återtagande får kreditgivaren, enligt vad re

geringen närmare föreskriver, tillgodoräkna sig även skälig ersättning för 

eget arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. 

18 § Om köparen vid avräkningen tillgodoräknas ett större belopp än kre

ditgivaren, får varan återtagas endast om kreditgivaren betalar mellanskill-

22 RiksdaKen 1976177. I samt. Nr 123 
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naden till köparen eller, när varan värderats av utmätningsman, nedsätter 
mellanskillnaden hos denne. 

Tillgodoräknas kreditgivaren ett större belopp än köparen, får kreditgi
varen ej kräva ut mellanskillnaden (restskulden). 

Ater/ösande av vara som återtagits 

19 § Köparen får inom fjorton dagar återlösa vara som har återtagits. Vill 
köparen återlösa varan, skall han betala kreditgivaren varans värde vid åter

tagandet samt den restskuld som kan föreligga enligt avräkningen. 

Handräckning för återtagande av ~·ara m. m. 

20 § Kreditgivaren fär hos utmätningsman söka handräckning för varans 
återtagande, under förutsättning att om kreditköpet har upprättats en av 
parterna underskriven handling, som innehåller förbehåll om återtaganderätt 
samt uppgift om kontantpriset, kreditbeloppet, kreditkostnaden, kredittiden, 
kreditfordringen och när betalning skall erläggas. 

Ansökan om handräckning skall göras skriftligen samt innehålla uppgift 
om hur stor del av kreditfordringen som utestår obetald. Vid ansökningen 
skall fogas styrkt avskrift av den handling som anges i första stycket. 

21 § Handräckning får beviljas endast om det iir uppenbart att de förut
sättningar som anges i 15 * andra stycket föreligger. 

Har förbehåll om återtaganderätt använts i strid mot förbud enligt 15 ~ 
tredje stycket, får handräckning ej beviljas. 

Handräckning eller verkställighet av dom, varigenom köparen har för
pliktats ati lämna tillbaka vara som sålts med förbehåll om återtaganderätt, 
får ej beviljas beträffande vara som enligt 65 ~ utsökningslagen ( 1877:31 

s. I) undantages från utmätning. 

22 §I fråga om handräckning och verkställighet av dom, som anges i 21 ~ 

tredje stycket, äger i övrigt 10 ~ tredje och fjärde styckena, 12-15 ~~ och 
16 ~ första stycket lagen (1915:219) om avbetalningsköp motsvarande till

lämpning. Härvid skall hänvisningen i 14 ~andra stycket till 5 ~första stycket 

avse 18 ~ första stycket denna lag. 

Förbud mot utmätning 

23 § Vara som har sålts med förbehåll om återtaganderätt får ej utmätas 

för fordran på grund av kreditköpet. 
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Betalningsansvar vid förlust av kontokort m. m. 

24 § Har belopp påförts konto genom att kontokort har använts av obehörig, 

är kontohavaren betalningsskyldig för beloppet endast om han eller annan 

som enligt kontoavtalet är behörig att använda kontokortet 

I. Jämnat ifrån sig kontokortet till annan, 

2. genom grov oaktsamhet förlorat kortet, 

3. på annat sätt förlorat besittningen av kortet och förlusten icke snarast 

efter upptäckt har anmälts hos kreditgivaren. 

För belopp, som på sätt i första stycket anges har påförts kontot sedan 

kreditgivaren mottagit anmälan att kontohavaren eller annan som enligt 

kontoavtalet är behörig att använda kontokortet ej längre har detta i sin 

besittning, är kontohavaren betalningsskyldig endast om han förfarit svikligt. 

Tillsyn m. m. 

25 § Konsumentverket utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag. Ver

kets tillsyn omfattar dock ej Sveriges riksbank, Sveriges investeringshank 

aktiebolag, verksamhet som står under tillsyn av bankinspektionen eller 

försäkringsinspektionen eller verksamhet hos exekutiv myndighet. 

Tillsynen skall utövas så, att den icke vållar större kostnad eller olägenhet 

än som är nödvändig. 

26 § För utövande av tillsynen har konsumentverket eller den som verket 

förordnar rätt att företaga inspektion hos näringsidkare som bedriver va

ruförsäljning eller som i sin yrkesmässiga verksamhet lämnar, förmedlar 

eller övertar kredit som avses i denna lag och att taga del av samtliga hand

lingar som behövs för tillsynen. Näringsidkaren skall lämna de upplysningar 

om verksamheten som begäres för tillsynen. 

Underlåter näringsidkare att lämna tillgång till handling eller att lämna 

upplysning i fall som avses i första stycket, får konsumentverket föreliigga 

näringsidkaren att fullgöra sin skyldighet vid vite av högst 10 000 kronor. 

27 § Talan om utdömande av vite som avses i 26 ~föres vid allmän domstol 

av åklagare. Sådan talan får väckas endast efter anmälan av konsument

verket. 

28 § Den som hos konsumentverket eller på verkets vägnar har tagit be

fattning med tillsynsärende enligt denna lag får ej obehörigen yppa eller 

nyttja vad han därvid fått veta om enskilds personliga förhållanden eller 

om yrkes- eller affärshemlighet. 

29 § Har konsumentverket enligt 26 ~ andra stycket förelagt näringsidkare 

att tillhandahålla handling får talan mot beslutet föras hos kammarrätten 
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genom besvär. Mot annat beslut av konsumentverket enligt 26 ~ får talan 

ej föras. 

30 *Särskilda bestämmelser om betalningsvillkor vid kreditköp kan med

delas med stöd av lagen (1975:90) med bemyndigande att meddela före

skrifter om betalningsvillkor vid yrkesmässig försäljning av bilar. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978. 

Bestämmelserna i 24 ~ tillämpas även i fall då kontoavtalet har ingåtts 

före ikraftträdandet. 

Förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser det 

fall att vara innehas på grund av avbetalningsköp eller i övrigt under ägan

derättsförbehåll, skall bestämmelsen gälla jämväl det fall att vara innehas 

på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt som avses i 15 ~ 

konsumentkreditlagen. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

Härigenom föreskrives att 1, 4, Il och 15 ~~lagen <1915:219) om av

betalningsköp skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen ~vdelse 

1 ' ~ 

Med avbetalningsköp förstås i denna lag avtal, varigenom lösöre säljes 

mot betalning i särskilda poster, av vilka en eller flera skola erläggas efter 

det godset utgivits till köparen, och under villkor tillika att säljaren skall 

iiga rätt att återtaga godset, om köparen åsidosätter vad honom åligger. 

eller att äganderätten till godset skall förbliva hos säljaren intill dess be

talningen eller viss del därav blivit erlagd. 

Har avtalet betecknats såsom hyresavtal eller betalningen såsom vederlag 

för godsets bruk och nyttjande, skall utan hinder därav avtalet anses såsom 

avbetalningsköp, såframt det finnes vara åsyftat, att den, som fått godset 

till sig utgivet, skall bliva ägare därav. 

Sammanlagda beloppet av de poster. som köparen enligt avtalet har att 

erlägga, benämnes i denna lag avbetalningsprisel. Med post avses icke sådan 

ränta eller gottgörelse för försäkringspremie, som köparen skall särskilt ut

giva. 

/ji·åga om l'issa avbetalningsköp.fln

nas bestämmelser i konsumentkredir

lagen (1977:000). 
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Nul'(Jrande lydelse 

Säljaren äge, där godset återtages, 

räkna sig till godo: 
1) oguldna poster, för vilka i av

talet bestämd förfallodag är inne vid 

tiden för godsets återtagande; 

2) så stor kvotdel av övriga oguld

na poster som det pris, vilket godset 

skulle hava betingat om det köpts 

mot kontant betalning, utgör i för

hållande till avbetalningspriset; 

3) rUnta och gottgörelse för för

säkringspremie, som säljaren har att 

fordra och som icke inräknats i av

beta! ni ngspriset; 

4) kostnad.som sä{jaren måste vid

kännas för godsets återtagande; samt 

5) i fall köparens rätt till godset 

är beroende av all han ersätter säl

jaren för reparation eller annan åt

gärd med avseende å godset, fordran 

4 s 
' 

341 

Föreslagen lydelse 

Säljaren äge, där godset återtages, 

räkna sig till godo: 

1) oguldna poster, för vilka i av

talet bestämd förfallodag är inne vid 

tiden för godsets återtagande; 

2) så stor kvotdel av övriga oguld

na poster som det pris, vilket godset 

skulle hava betingat om det köpts 

mot kontant betalning, utgör i för

hållande till avbetalningspriset; 

3) ränta och gottgörelse för for

säkringspremie, som säljaren har att 

fordra och som icke inräknats i av

betalningspriset; 

4) kostnad för godsets återtagan

de; samt 

5) i fall köparens rätt till godset 

är beroende av att han ersätter säl

jaren för reparation eller annan åt

gärd med avseende å godset, fordran 

å sådan ersättning. å sådan ersättning. 

Har säljaren i avtalet uppgivit det pris, till vilket han skulle varit 

villig att sälja godset mot kontant betalning, lägges denna uppgift till grund 

för beräkningen enligt första stycket 2), där det ej kan antagas, att godset 
kunde hava köpts till lägre pris. 

Ersättning för kostnad som avses Ersättning för kostnad som avses 

i första stycket 4) utgår enligt bestäm- i första stycket 4).fär avse exekwions-

melser som Konungen meddelar. avgi/i, skälig ko.wnadjör rransporr av 

l'(J/"Gll samr utgifi./ör inställelse vidjbr

rärrning jör återtagande, om inställel

sen har varit påkallad jör rillvarata

gamfe av säljarens rärr. Vid bestäm

mande m• ersättning jör lllg!fi .tör in

ställelse äga bestämmelserna om be

räknande av ersärrning av allmänna 

medel till vitrne motsmrande tillämp

ning. I mål om lrandräckningjör åter

tagande äger sä{jaren. enlixt vad re

geringen närmarejöreskriver. tillgodo

räkna sig även skälig ersärrning jör 

eget arbete med anledning av må/er 

samt arvode rill ombud eller biträdP 
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Nuvarande lydelse Föreslagen (vdelse 

11 ~ 

Handräckning må beviljas endast där utmätningsmannen finner uppen
bart, att sådant dröjsmål föreligger med betalningen, som i 2 ~första stycket 
sägs, eller att köparen eljest åsidosatt förpliktelse, vars uppfyllande är av 
väsentlig betydelse för säljaren. 

Gång- och sängkläder, som ära 

oundgängligen behövliga for köparen, 

hans make och oförsörjda barn, må 

icke i något fall återtagas. 
Visar köparen sannolika skäl, att godset blivit sålt till oskäligt högt pris, 

må handräckning ej heller beviljas. 

Bestämmelserna i // .9 andra 

stycket och 12 ~ skola äga motsva
rande tillämpning beträffande för
rättning för verkställighet av dom, 
varigenom köparen förpliktats utgi
va gods, som blivit sålt genom av
bctalningsköp. 

IH 

Bestämmelserna i 12 ~ skola äga 
motsvarande tillämpning beträffan
de förrättning för verkställighet av 
dom, varigenom köparen förpliktats 
utgiva gods, som blivit sålt genom 
avbetalningsköp. 

Vid förrättning, som i första stycket avses, skall, därej i domen annorlunda 
förordnats, i fråga om värdering av godset gälla vad i 13 ~ är stadgat. Be
träffande talan mot utmätningsmanncns värdering skola bestämmelserna 
i 14 ~ andra stycket äga motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 

Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om köp som har ingåtts före lagens 

ikraftträdande. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i konsumentköplagen (1973:877) 

Härigenom föreskrives att 15-17 ~~ konsumentköplagen (1973:877) skall 

upphöra att gälla vid utgången av år 1977. Paragraferna skall dock fortfarande 

gälla i fråga om köp som har ingåtts dessförinnan. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i brottsbalken 

Härigenom föreskrives att 10 kap. 10 *brottsbalken skall ha nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lvde/se 

10 * 
Vad i 8 kap. 13 * sägs om inskränkning i åklagares åtalsrätt skall äga 

motsvarande tillämpning betriiffande annat i detta kapitel omförmält brott 

än grov förskingring och sådan trolöshet mot huvudman som är att anse 

som grov. 

Olovligt förfogande över egen

dom, som kommit i gärningsman

nens besittning genom avtal, enligt 

vilket äganderätten skall övergå först 

sedan betalning erlagts, må ej åtalas 

av åklagare, med mindre åtal av sär

skilda skäl finnes påkallat ur allmän 

synpunkt. 

Olovligt förfogande över egen

dom, som kommit i gärningsman

nens besittning genom avtal, enligt 

vilket äganderätten skall övergå först 

sedan betalning erlagts eller som in
nehå/ler.fiirbehå/I om återtaganderätt 
som avses i 1 .~lagen (1915:219) om 
avbetalningsköp eller 15 .~konsument
k/'C'ditlagen (1977:000), må ej åtalas 

av åklagare, med mindre åtal av sär

skilda skäl finnes påkallat ur allmän 

synpunkt. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1978. 
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LAGRÅDET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid sammanträde 
1977-03-16 
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Närvarande: f. d.justitierådet Brunnberg, justitierådet Hesser, regeringsrådet 

Reuterswiird, justitierådet Hessler. 

Enligt lagrådet tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssam

manträde den 15 december 1976 har regeringen på hemställan av statsrådet 
Romanus beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till 

l. konsumentkreditlag, 
2. lag om ändring lagen (1915:219) om avbetalningsköp, 

3. lag om ändring i konsumentköplagen ( 1973:877), 
4. lag om ändring i brottsbalken. 
Förslagen, som finns bilagda detta protokoll, har inför lagrådet föredragits 

av hovrättsassessorn Ove Sköllerholm. 
Förslagen föranleder följande yttranden: 

Förslaget till konsumentkreditlag 

Lagrådet: 

Förslaget utgör ett led i ett lagstiftningsarbete som pågått under senare 
år i syfte all bereda det skydd åt konsumenter varav behov uppkommit 
i det moderna samhället. Lagrådet finner att förslaget, som delvis bygger 
på gällande lagar såsom marknadsföringslagen, lagen om avbetalningsköp 
och konsumentköplagen, med vissa av lagrådet förordade jämkningar är 
väl ägnat att upphöjas till lag. I ett par hänseenden föreslår lagrådet vidare 
utredning. 

Uttalandena i övrigt avser vissa tolknings- och tillämpningsfrågor. 
Lagförslaget innebär, all man i en lag sammanfört bestiimmelser av olika 

karaktär, främst dels marknadsrättsliga, dels civilrättsliga. I något fall kan 
av det sammanhang vari en regel upptagits en viss osäkerhet föranledas 

rörande frågan om regeln är av enban marknadsrättslig natur och alltså 

endast skall handhas av de marknadsrättsliga organen eller om den även 
skall ha direkt civilrättslig betydelse. Exempel utgör 8 ~ i remissförslaget. 

Enligt motiven torde meningen vara, att bestämmelsen endast skall vara 
av marknadsriittslig karaktär, jfr 9 ~- Bestämmelsen står emellertid upptagen 
i ett avsnitt av lagen som har rubriken "Bestämmelser om kreditköp" och 
som i övrigt innehåller viktiga civilrättsliga regler. Det vore tänkbart, att 

part i ett avtal skulle anse sig berättigad all åberopa bestämmelsen t. ex. 
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som utfyllnadsregel i avtalet eller rent av som stöd för ogiltighetsverkan. 

Det hade varit en fördel, om en klarare markering skett i lagens upp

ställning av reglernas olika natur. Enklast kunde detta ske så att de mark

nadsrättsliga reglerna sammanfördes i ett avsnitt, de väsentligen civilrättsliga 

i ett annat. Lagrådet anser sig emellenid i det skede vari lagstiftningsarbetet 

nu befinner sig ej böra påyrka någon ändring i berört hänseende. 

I s ~ 

Lagrådet: 

I första stycket av denna paragraf anges att den föreslagna lagen gäller 

kredit som är avsedd huvudsakligen för enskilt bruk och som lämnas eller 

erbjudes till konsument av näringsidkare i dennes yrkesmässiga verksamhet. 

Då i specialmotiveringen innebörden av uttrycket "kredit som är avsedd 

huvudsakligen för enskilt bruk" utvecklas, framhålls att i fråga om kredit 

för kontoköp och annan fonlöpande kredit uttrycket syftar på den kredit 

som enligt avtalet beviljats av kreditgivaren, dvs. på kreditutrymmet, under 

det att avsikten med det enskilda kontoköpet i princip saknar betydelse. 

I fortsättningen görs emellenid i motiven en skillnad i detta hänseende 

mellan å ena sidan bestämmelser, som sägs ta sikte på kontoavtalet som 

sådant och på vilka den nyss nämnda principen är tillämplig, samt å andra 

sidan stadganden, som anses på ett utpräglat sätt ta sikte på det enskilda 

kreditköpet och beträffande vilka undantag kan tänkas förekomma. De stad
ganden av sistnämnda slag, vilka särskilt behandlas i sammanhanget och 

som främst torde ha aktualitet beträffande kontoköp, är bestämmelserna 

i 10 ~ om köparens befogenheter mot särskild kreditgivare. Det anföres 

i motiveringen till I ~, att dessa bestämmelser (enligt huvudregeln) inte 

iir tillämpliga på kreditköp, om kreditutrymmet inte är avsett huvudsakligen 

för enskilt bruk, även om det aktuella kontoköpet avser vara som är avsedd 

huvudsakligen för enskilt bruk, men att om det omvända förhållandet fö

religger, betraktelsesättet bör vara ett annat. Om sålunda kreditutrymmet 

är avsett huvudsakligen för enskilt bruk men ett enskilt kontoköp, som 

sker med ianspråktagande av kreditutrymmet, avser vara som är avsedd 

att till jämförelsevis väsentlig del användas i köparens/kontohavarens nä

ringsverksamhet, bör enligt vad som uttalas bestämmelserna i 10 ~ inte 

anses tillämpliga. 

Lagrådet vill för sin del ifrågasätta riktigheten av det sist återgivna ytt

randet. Det vill nämligen synas som om även i det nämnda fallet avgörande 

bör vara vad krediten huvudsakligen var avsedd för då den lämnades, dvs. 

då kreditutrymmet uppläts av kreditgivaren. Det framhålls i motiven, att 

man vid avgörandet av om en kredit skall anses vara avsedd huvudsakligen 

för enskilt b~uk i allmänhet skall ta hänsyn till kredittagarens syfte med 
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krediten. Enligt lagrådets mening måste man emellertid också ta hänsyn 

till kreditgivarens möjlighet att bedöma detta syfte. Detta kan endast ske 

om bedömningen av kreditens användning i det diskuterade fallet hänförs 

till den tidpunkt då krediten lämnades; vid det enskilda kontoköpet med

verkar ju inte kreditgivaren. Det nu sagda kan jämföras med vissa uttalanden 

vid tillkomsten av bestämmelsen i I* konsumentköplagen (prop. 1973:138 

s. 161 f, 291 f, 213 I). 

Om i den nämnda situationen det nu förevarande stadgandet tolkas på 

det sätt lagrådet anser riktigt, kommer paragrafen - som är avgörande för 

lagens tillämpningsområde - att ge uttryck för en enhetlig princip, något 

som i sig självt måste anses vara en fördel. Det förhållandet, att det är 

det huvudsakliga syftet med kreditutrymmet som skall vara avgörande, synes 

f. ö. innebära att man får godtaga att i något enstaka fall kan inträffa att 

kontokredit för huvudsakligen enskilt bruk används för inköp av vara som 

skall användas i näringsverksamhet. 

3 s ~ 

Lagrådet: 

Remissförslaget har, till skillnad från kommittens förslag, ej tagit upp 

regler om andra avtal än kreditköp. Liksom i avbetalningsköplagen betraktas 

som köp sådana avtal som betecknats som hyresavtal men vid vilka avsikten 

är att nyttjanderättshavaren skall bli ägare. Det är i detta sistnämnda fall 

sålunda fråga om avtal, som klätts i nyttjandcrättsavtalets form men som 

egentligen är köpeavtal. 

Det finns, såsom under utredningsarbetet berörts, ett par avtalsformer, 
som är av intresse i förevarande sammanhang och som torde vara av stor 

praktisk betydelse. Den ena är avtal om nyttjanderätt där nyttjanderättstiden 

är avsedd att vara under hela objektets "livstid" och där ersättningen -

legan - är avsedd att täcka objektets hela värde, s. k. leasingavtal. Eko

nomiskt sett motsvarar ett sådant avtal tydligen ett köp. Att "äganderätten" 

inte alls avses övergå till brukaren spelar knappast någon större roll, eftersom 

nyttjanderättshavaren är tillförsäkrad egendomen så länge den kan användas. 

För nyttjanderättshavaren-konsumenten framstår arrangemanget som all

deles likvärdigt med ett kreditköp, ehuru kredittiden är längre än vad van

ligen är fallet vid köp. Dessa avtal kommer tydligen inte att bli reglerade 

enligt rcmissförslaget; man kan ju inte säga att avsikten är att nyttjan

derättshavaren skall bli ägare. Men det vill synas som om, åtminstone till 

en del, samma konsumentskyddssynpunkter skulle göra sig gällande vid 

dessa avtal som vid kreditköp. 

På motsvarande sätt synes det förhålla sig med den mycket vanliga typ 

av nyttjanderättsavtal som är förenad med optionsklausul, dvs. bestämmelse 
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att nyttjanderättshavaren kan bli ägare om han så vill. Ej heller denna typ 

av avtal faller in under den föreslagna lagen. Man kan inte säga, att det 

är fråga om ett i nyttjanderättsavtalets form kllitt avtal, som "egentligen" 

iir ett köp. Det torde alltså inte generellt sett vara möjligt att inordna denna 

avtalsform under den föreslagna kreditköplagen med stöd av 3 ~andra styck

et. Det är fråga om en avtalsform av särskilt slag. Åtminstone i många 

fall motsvarar dessa nyttjanderättsavtal med optionsklausul ekonomiskt sett 

och till gagnet ett kreditköp. 

Beträffande båda dessa avtalsformer, leasingavtal och nyttjanderättsavtal 

med optionsklausul, kan frågas om del är sakligt befogat att - då kreditköp 

görs till föremål för en så ingående reglering - lämna dem utanför regleringen 

(frånselt all vid nyttjanderättsavtal med optionsklausul den del av avtalet 

som avser möjligheten till äganderättsförvärv kan vara underkastad lagens 

bestämmelser). Som kommilleförslaget synes visa möter icke obetydliga 

svårigheter att manövrera dessa avtalsformer. Det förefaller dock önskvärt 

att förnyade försök att reglera dem görs. Fråga är om inte riskerna att kon

sumtionskreditområdet eljest kommer att präglas av en påtaglig skevhet 

underskattats i remissfårslaget. 

la~rddet: 

Då i denna paragraf talas om a_tt avtalsvillkor som inskränker konsu

mentens befogenheter eller förmåner enligt lagen är ogiltigt, lärer avses vill

kor varigenom konsumenten i förväg - innan det ännu blivit aktuellt for 

honom att utöva sina nämnda rättigheter - godtar inskränkningar i dem. 

Däremot avses inte att hindra godvillig uppgörelse sedan en intressekonflikt 

uppkommit. Sistnämnda princip gäller i andra liknande sammanhang, t. ex. 

enligt 17 ~lagen om avbetalningsköp. som reglerar den tvingande karaktären 

av stadganden om räl! eller förmän för köparen. I fråga om sistnämnda 

paragraf har om principen uttalats att erfarenheten visat att köparen, sedan 

han gjort sig skyldig till kontraktsbrott, är vida bättre i stånd att tillvarataga 

sitt intresse än vad fallet är innan någon försummelse ännu ligger honom 

till last (betänkande den 31 januari 1914 s. 214). 

Även enligt lagrådets mening bör paragrafens tillämpning vara inskränkt 

till att avse villkor - i kreditavtalet eller i senare avtal - som tar sikte 

på framdeles uppkommande situationer. Denna innebörd bör emellertid, 

såsom skett i del nämnda stadgandet i lagen om avbetalningsköp ljfr också 

2 ~ konsumentköplagen), komma till direkt uttryck i lagtexten. Detta synes 

lämpligen kunna ske genom att paragrafen får handla om "avtalsvillkor, 

varigenom konsumenten på förhand godtar inskränkning av sina befogen

heter eller förmåner enligt denna lag". 
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Lagrådet: 

Förevarande paragraf anges i motiven handla om skyldighet att lämna 

information beträffande kredit, då den marknadsfors till allmänheten eller 

till viss. större eller mindre, grupp av intressenter. Angående den infor

mation som vid förhandlingar om kredit med viss konsument skall lämnas 

denne innan kreditavtal slutes ges bestämmelser i 6 *· Med hänsyn till den 

uppdelning av informationsbestämmelserna som sålunda avses synes det 

i första stycket andra punkten förekommande uttrycket "kredit för visst 

förvärv av vara, tjänst eller annan nyttighet" missvisande, då det kan ge 

intryck av att därmed menas viss persons förvärv. Lagrådet föreslår att. 

avfattningen ändras till "kredit för förvärv av särskild vara. tjänst eller annan 

nyttighet". Bestämmelsen omfattar tydligen såväl fall när marknadsföringen 

avser ett bestämt föremål, t. ex. en viss begagnad bil, som fall när den 

avser ett exemplar - i princip likgiltigt vilket - ur en fabrikstillverkad serie, 

t. ex. en ny bil av visst märke och viss modell. 

I paragrafens andra stycke meddelas bestämmelser om undantag från in

formationsskyldigheten, och i specialmotiveringen ges några exempel på 

tillämpligheten. Ett praktiskt fall, då information inte synes behöva lämnas, 

nämnes i motiven till 6 * men har uppenbarligen aktualitet även i fråga 

om marknadsföring enligt 5 *· Lagrådet syftar här på uttalandet att infor

mation bör kunna underlåtas i fråga om köp vid vilket full betalning skall 

ske inom viss kortare tid t. ex. 30 dagar. 

Vid utbjudande av fastighet är det vanligt att i annons - ehuru pris och 

andra köpevillkor ej närmare anges - på något sätt antydes att en köpare 

kan erhålla kredit. Sålunda anges ofta att ett visst belopp "erfordras" eller 

att ett angivet belopp utgör "kontantinsats"; härav kan då slutas att kredit 

kan påräknas t. ex. genom övertagande av betalningsansvaret för intecknad 

gäld. Det bör inte gärna kunna krävas att sådan information som avses 

i 5 ~skall lämnas i krediterbjudanden med så obestämt innehåll, vilka endast 

är avsedda att skapa kontakt med intresserade för närmare förhandlingar. 

I anslutning till frågan om marknadsföring av kredit liksom beträffande 

flera andra av lagförslaget föranledda frågor nämns i remissen den vägle

dande verksamhet som konsumentverket förutsätts skola utöva genom ut

färdande av riktlinjer. Denna verksamhet synes utgöra en väsentlig del av 

samhällsregleringen inom konsumentområdet. Riktlinjerna berörs i förar

betena till lagstiftningen men de synes inte ha fått uttrycklig författnings

mässig reglering i vidare mån än att de omnämns i 3 ~ instruktionen 

( 1976:429) för konsumentverket. Genom konsumentkreditlagstiftningen 

ökar det fält på vilket konsumentverket har att verka genom riktlinjer. Den 

redan tidigare oklara frågan om riktlinjernas rättsliga ställning får därigenom 

ökad aktualitet. 
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Riktlinjerna berörs i lagrådsremissen på s. 86 f. Uttalanden om riktlinjer 

förekommer även på flera ställen i prop. 1975176:34 med förslag till mark

nadsföringslag (s. 92-96, 98-99, 103-110 och 126) samt i prop. 1975176:159 
med förslag till organisation av och anslag för det nya konsumentverket 

(s. I 0, 12 och 25-26). 

Riktlinjer utfärdas av konsumentverket efter beslut av verkets styrelse 

eller av generaldirektören. De föregås i allmänhet - men icke alltid - av 

kontakter, normalt i form av överläggningar med berörda näringslivsor

ganisationer och/eller branschföreträdare. Riktlinjerna förutsätter inte att 

enighet uppnåtts under överläggningarna och de kan knappast generellt be

traktas som förhandlingsövcrenskommelser. 

Riktlinje anses vara av allmän karaktär och - formellt sett - icke bindande 

för näringsidkare. Vissa riktlinjer är av den arten att vid överträdelse av 

dem KO kan ingripa genom förbuds- eller informationsföreläggande eller 

genom talan i marknadsdomstolen. Beträffande andra riktlinjer gäller att 

underlåtenhet att följa dem kan föranleda ingripande genom överläggning 

eller i annan form. Konsumentverket anser sig ha möjlighet att genom 

information sprida kännedom om överträdelse av riktlinje. Den informa

tionsskyldighet som verkets instruktion talar om anses nämligen kunna om

fatta upplysning till konsumenterna om i vad mån riktlinje följs av företagen. 

- För den enskilde näringsidkaren kan, formellt sett, bindande verkan av 

riktlinje uppkomma endast efter det att hans fall bragts under marknads

domstolens prövning eller genom att han godkänt ett av KO utfärdat fö

reläggande i frågan. 
I fråga om prövningen hos marknadsdomstolen av fall av överträdelse 

av riktlinje uttalas i prop. 1975176:34 s. 108, att prövningen i varje särskilt 

fall bör grundas på en bedömning av de sammantagna förhållandena i mark

nadsföringen och att till grund för prövningen normalt bör ligga förekom

mande riktlinjer. Det tillägges (s. 126) dock att avgörandet enligt den fö
reslagna ordningen ligger hos domstolen. Av uttalanden i lagrådsremissen 

framgår att motsvarande förhållanden är avsedda att gälla beträffande rikt

linjer på konsumentkreditområdet. 

Lagrådet vill understryka att, vid process inför marknadsdomstolen, rikt

linje närmast är att se som uttryck för den ena partens tdet allmännas) 

ståndpunkt. Självfallet får riktlinje ofta en särskild auktoritet, t. ex. om den 

återspeglar även branschorganisationens uppfattning eller genom att den 

faktiskt blivit normbildande i branschen. Vid domstolens bedömning blir 

dock avgörande, inte om avvikelse skett från riktlinje, utan om närings

idkarens handlande strider mot lag. 

Det förhållandet att riktlinje ej är bindande för den enskilde näringsidkaren 

hindrar inte att denne i regel känner sig bunden. Hela lagstiftningen på 

området bygger ju på principen att lagstiftarens intentioner så långt som 

möjligt genomföres på grundval av frivilliga åtaganden från företagens sida. 
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I första hand åstadkommes frivillig medverkan genom tyngden av sakliga 
argument vid överläggningar och genom det latenta hotet att överträdelse 
av riktlinje kan komma att hänskjutas till marknadsdomstolen. Ett påtryck
ningsmedel av annan art är upplysning till konsumenterna om i vad mån 
utfärdade riktlinjer följs av företagen. En sådan publicitet torde väsentligt 
förstärka intrycket av att riktlinjerna skulle vara bindande. 

Därigenom aktualiseras frågan om riktlinjes överklagbarhet. Berörda för
fattningar innehåller intet härom. Ej heller har, såvitt lagrådet kunnat finna, 
frågan berörts i förarbetena till marknadslagstiftningen. Det torde dock kun
na förutsättas att lagstiftaren inte räknat med att riktlinje skulle kunna 
överklagas. Huruvida detta är en riktig uppfattning av rättsläget är dock 
en öppen fråga. Om riktlinjerna bedöms ha karaktär av t. ex. normbeslut 
eller konsumentverkets partsbesked, kan överklagbarhet inte uteslutas. Lag
rådet anser dock att övervägande skäl talar för att riktlinjerna ses som 
i det enskilda fallet ej bindande anvisningar eller som principbeslut e. d. 
och att till följd därav överklagbarhet ej föreligger. Det framstår då som 
angeläget att ett handlande i strid mot riktlinje inte föranleder sanktioner 
eller sanktionsliknande åtgärder från konsumentverkets sida - frånsett att 
överträdelse av riktlinje kan föranleda förbudsföreläggande eller instämman
de till marknadsdomstolen. - Det kan tilläggas att, om överklagande likväl 
anses kunna ske, regeringen blir besvärsinstans, eftersom annat inte stadgats. 

Det skulle vara av värde om rådande oklarhet rörande riktlinjernas ju
ridiska innebörd och deras överklagbarhet undanröjdes. Behovet av en lag
bestämmelse härom ökar med stigande omfattning av verksamheten med 
riktlinjer, särskilt om benägenheten att uppfatta riktlinje såsom bindande 
tilltar. 

Lagrådet: 

I 10 * första stycket föreskrives att vid kreditköp köparen mot kredit
givarens krav på betalning får framställa samma invändningar på grund 
av köpet som han äger göra mot säljaren. Bestämmelsen motsvarar 15 och 
16 ~~ konsumentköplagen. 

Under bestämmelsen inbegrips två i grund och botten rätt olikartade fall. 
Det ena är det att säljaren själv är kreditgivare från början men har överlåtit 
sin fordran till ett finansicringsinstitut, t. ex. en bank. Fråga är alltså om 
invändningsrätten mot denne förvärvare (eller ev. mot senare ytterligare 
förvärvare). Det andra fallet är det att krediten redan från början ges av 
en tredje man - bank eller annat linansieringsinstitut; i detta fall får sålunda 
säljaren kontant betalt vid köpet med de upplånade medlen. 

I det första av dessa fall finns enligt allmänna skuldebrevsrättsliga regler 
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- om här bortses från löpande förbindelser, vilka ju ej får förekomma i 

dessa sammanhang - full invändningsrätt gentemot en förvärvare av ford

ringen. Vad som är nödvändigt är därför endast att stadga förbud mot klau

suler varigenom invändningsrätten begränsas (cut-off-klausuler). En sådan 

bestämmelse har också. med sikte på det fall som nu berörs, upptagits i 

15 ~ konsumentköplagen. 

Vad gäller det andra fallet av kreditgivning, dvs. det där kreditgivaren 

redan från början är en tredje man, är det däremot, om man vill att in

vändningsrätt skall föreligga, erforderligt att positivt stadga sådan rätt; den 

följer inte av skuldebrevsregler. Så sker också i 16 * konsumentköplagen. 

Till förmån får den i remissförslaget använda tekniken - som överens

stämmer med kommitteförslaget - kan anföras att lagtexten ej endast be

träffande det andra fallet utan generellt säger ut, att invändningsrätt mot 

kreditgivaren skall gälla vid konsumentkreditköp. Möjligen skapas emel

lertid härigenom en oklarhet som inte vidlåder de motsvarande bestäm

melserna i konsumentköplagen. Rätt till invändningar enligt remissförslagets 

10 * första stycket avser endast invändningar på grund av köpet. Däremot 

lämnas invändningar som inte har sin grund i detta utanför. Vad som när

mast kan tänkas komma i fråga är icke-konnexa kvittningsinvändningar, 

t. ex. en invändning som köparen vill framställa mot säljaren på grund av 

ett annat köp hos denne. Tillämpas allmänna skuldebrevsrättsliga regler 

är det klart att i det ovan först berörda fallet, överlåtelsefallet, köparen kan 

i vidsträckt omfattning framställa sådana invändningar även mot förvärvare 

av fordringen. I det fall att krediten från början upptas hos en tredje man 

baseras däremot invändningsrätten helt på nu diskuterade bestämmelse och 

sträcker sig alltså inte längre än denna stadgar. lcke-konnexa kvittnings

invändningar mot säljaren kan sålunda inte åberopas. 

Eftersom i remissförslaget de båda fallen reglerats helt homogent, kan 

möjligen skapas det felaktiga intrycket att köparen skall vara helt likställd 

gentemot båda typerna av kreditgivare och att stadgandet uttömmande 

reglerar köparens invändningsrätt mot kreditgivare vid konsumentkreditköp. 

Bidragande till en sådan uppfattning kan naturligtvis vara, att i det härovan be

rörda överlåtelsefallet invändningsrättenju inte grundas på uttryckliga lagbe

stämmelser utan på analogi från skuldebrevslagens regler. Med den i konsu

mentköplagen använda tekniken lärer missförstånd i nu berört hänseende ej 

kunna uppstå. Begränsningen i 15 ~ i den lagen till invändningar på grund av 

köpet betyder där att möjligheten att "avtala bort" invändningsrätten endast 

kvarstårbeträ!Tande invändningar som inte grundas på köpet. Det kundeöver

vägas att i konsument kreditlagen använda en liknande teknik. En fördel med 

remissförslagets lösning är dock att regeln är enkel. På grund härav och då ris

ken för missförstånd måhända ej är så betydande, vill lagrådet ej påyrka någon 

ändring. 

Stadgandet i 10 ~ andra stycket remissförslaget torde innefatta en ny-
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bildning för båda slagen av kreditgivare. Ett uttalande av kommitten (s. 

176 f.) kan möjligen ge intrycket att det även härvidlag för överlåtelsefallets 

del skulle vara fråga om ett lagfåstande av skuldebrevsrättsliga principer, 

vilket ej synes vara fallet. En sak för sig är att om fråga är om överlåtelse 

ej endast av fordringen mot köparen utan av hela avtalsförhållandet, köparen 

i vissa fall kan tänkas ha rätt att göra gällande befogenheter av olika slag, 

vilka grunda sig på köpet, ej endast mot säljaren utan även mot förvärvaren. 

Om sådana fall torde emellertid inte vara fråga i förevarande sammanhang 

Gfr definitionen av "kreditgivare" i 2 s rernissförslaget). 

Det nu förevarande stadgandet innebär, att köparen kan göra gällande 

alla slags anspråk på grund av köpet - med undantag för sådana som gäller 

naturaprestation - ej blott mot säljaren utan även mot särskild kreditgivare; 

en begränsning är att kreditgivaren ej behöver utge högre belopp än han 

mottagit. Köparen är sålunda inte hänvisad till att blott göra invändning 

mot ett gentemot honom framställt anspråk. 

I motiven till stadgandet framhålles att stadgandet torde få sin främsta 

betydelse, om köpet häves eller av annan anledning skall återgå. Det kan 

frågas, om själva hävningsförklaringen i ett sådant fall kan riktas mot 

kreditgivaren i samband med att kravet mot denne framställes eller om 

köpet på vanligt sätt måste hävas hos säljaren. I de flesta fall lärer något 

problem i praktiken ej behöva uppstå. För att få häva måste ju köparen 

dessförinnan ha framställt vissa krav mot säljaren själv och berett honom 

tillfälle att prestera (jfr 3-5 ~~ konsumentköplagen). Frågan om rätt mot

tagare av hävningsförklaring kan naturligtvis dock i vissa fall få praktisk 

betydelse. 

11 * 
Lagrådet: 

I motiven till denna paragraf sägs bl. a. att vad som föreskrivs i paragrafen 

inte påverkar de regler som enligt 15 * skuldebrevslagen och 17 * växellagen 

gäller om skydd för tredje man som i god tro förvärvar växel eller annan 

löpande fordringshandling. Tilläggas kan att väl ej heller förste mottagaren 

själv är förhindrad att göra bruk av handlingen; frågan blir närmast av intresse 

vid växel, som på vanligt sätt kan göras gällande enligt reglerna om pro

testförfarande etc. Handlingen blir m. a. o. ej ens i denna situation ogiltig 

utan sanktionen är endast bötespåföljden. 

Beträffande överlåten fordringshandling kan erinras om uttalandet av köp

lagsutredningen i förslaget till konsumentköplag (SOU 1972:28 s. 140), 

att den omständigheten att förvärvaren ej är i god tro rörande köpets karaktär 

av konsumentköp ej i och för sig har någon betydelse. Om köparen mot 

krav enligt ett i strid mot förevarande bestämmelse utfärdat löpande skul-

23 Riksdagen 1976177. I sam/. Nr 123 
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debrcv åberopar t. ex. fel i godset men skuldebrevsförvärvaren är i god tro 
på denna punkt, kan köparen ej undgå betalningsskyldighet därför att han 
påvisar att förvärvaren ägde kännedom om att köpet var ett konsument
kreditköp och skuldebrevet därfiir olagligt. 

Däremot får man anta, att köparen i ett sådant fall skall ha rätt att fram
ställa inviindning i övrigt som grundar sig på konsumentkreditlagen. Sålunda 
torde utmätningsförbudet i 23 * remissförslaget bli tillämpligt, om någon 
förvärvat löpande förskrivning med vetskap eller misstanke om att fråga 
var om fordran på grund av konsumentkreditköp (jfr Lindblom i SvJT 1973 
s. 566). Hur godtroskravet bör bestämmas, när fråga är om växel, torde 
få överliinrnas till rättstilliimpningen. 

12 ~ 

Lagrådet: 

Enligt andra stycket i denna paragraf får kreditgivaren göra gällande för
falloklausul, om köparen dröjt mer iin en månad med att erlägga förfallen 
del av kreditfordringen och denna del uppgår till mer än I /10 av hela kre

ditfordringen. 
I motiven till stadgandet uttalas, i anslutning till tillämpningen vid kon

tokredit. att det av allmänna principer torde följa att kreditgivaren har rätt 
att avvisa avbetalningar som understiger avtalat och förfallet amorterings
belopp. Detta antagande är måhända ej helt oomtvistligt, jfr Rodhe, Ob
ligationsriitt, 1956. s. 457 f. Av motivuttalandet synes framgå, att meningen 
är att, om avvisande c:i sker, kreditgivaren skall kunna gå miste om rätten 
att göra gällande förfalloklausulen. Detta står i överensstlimmelse med vad 
som anses för motsvarande fall glilla enligt avbetalningsköplagen (Eklund
Nordström, Lagen om avbetalningsköp, 1957, s. 42). 

Den reglering man sålunda önskar åstadkomma framgår emellertid ej 
klart av lagtexten. Denna bör därför förtydligas och torde i viss anslutning 
till avfattningen i avbetalningsköplagen av närmast motsvarande bestäm

melse - kunna ges följande lydelse: "Kreditgivaren får kräva betalning i 
förtid endast om han gjort förbehåll härom samt köparen har dröjt i mer 
än en månad med att erlägga förfallen del av kreditfordringen och förfallet 

belopp som utestår obetalat uppgår till mer än en tiondel av hela kredit

fordringen.,. 
Motsvarande ändring synes böra göras i IS ~ andra stycket. 
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15 ~ 

Il ess/er: 

Avbetalningsköplagens regler tar sikte endast på förhållandet mellan par
terna i ett avbetalningsköp. Lagen reglerar alltså inte frågan i vad mån sådana 
förbehåll som nämns i lagens l ~,dvs. ägarförbehåll och återtagandeförbehåll, 
kan åberopas av säljaren gentemot tredje man, sålunda köparens borgenärer 
eller någon till vilken köparen innan köpet är avvecklat överlåter eller pant
sätter egendomen. Beträffande detta spörsmål har regler utbildats genom 
rättspraxis. Läget f. n. är att såväl ägarfdrbehåll som återtagandefdrbehåll 
(se NJA 1975 s. 222) gäller mot tredje man, om vissa betingelser är för 
handen. Förbehållet måste uppstiillas av en säljare till säkerhet för köpe
skillingen i ett kreditköp(ej nödvändigtvis avbetalningsköp). Annan än säljare 

kan inte mot tredje man åberopa ett förbehåll (utom i det fall att han fått 
sliljarens genom förbehållet säkers!Ullda fordran överlåten på sig). Ej heller 
kan s1iljaren göra det om avsikten inte är att säkerställa köpeskilling utan 
t. ex. säljarens borgensförbindelse för köparens lån hos en kreditgivare (se 
NJA 1966 s. 350, 1972 s. 451, 1975 s. 198). Vidare torde anses att över
enskommelsen om återtagande- eller ägarförbehåll måste ha träffats innan 
egendomen utgavs till köparen (se härom Schmidt, Om ägarcforbehåll och 
avbctalningsköp, 1938, s. 147, Almen-Eklund, Köplagen, 1960, s. 404 f., 
Eklund-Nordström, Lagen om avbetalningsköp, 1957, s. 24 f., jfr s. 79, 82). 

· Av andra begränsningar kan nämnas att sakrättslig effekt ej tillerkännes 

förbehåll, om den sålda egendomen är avsedd att förbrukas eller vidare
överlåtas (Eklund-Nordström a.a. s. 26). 

Förbehåll av nyss berörd karaktär blir sålunda ej gällande mot tredje man. 
Däremot föer de kunna åberopas i förhållandet parterna i avtalet emellan. 
Såvitt fråga iir om avbetalningsköp av sådant slag som regleras av avbe
talningsköplagen är sålunda denna lag tillämplig och dess regler om verkan 
av ligarförbehåll och återtagandeförbehåll kan åberopas av parterna. Exempel 
utgör ägarförbehåll som gäller egendom som är avsedd att konsumeras eller 
vidareöverlåtas och fdrbehåll som träffas sedan egendomen utgivits till kö
paren. 

Giltighet på partsplanet torde också vara att tillerkänna ägar- och åter
tagandeförbehåll som kan förekomma i andra sammanhang än sådana där 
fråga är om all säkerstiilla betalning av köpeskilling vid kreditköp. Sålunda 
synes något hinder inte kunna föreligga mot att parterna emellan åberopa 
ett ägarförbehåll, som skall säkerställa en borgensförbindelse av säljaren. 
I dessa fall är tydligen avbetalningsköplagen inte tillämplig. Klart är ju emel
lertid att förbehåll, som inte kan göras gällande emot tredje man, inte har 
så stort viirdc för den berättigade. Någon gång kan det väl emellertid tänkas, att 
förbehållet kan få betydelse, t. ex. som viss påtryckning på köparen att betala. 
Särsk i It förefaller detta kunna vara fallet, om förbehållet gäller köpeski Il i ng vid 
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avbetalningsköp och reglerna om handräckning i avbetalningsköplagen sålun

da är tilllimpliga. 

I rcmissfårslaget regleras säkerhetsförbchållen främst i 15 ~-Man kan med 

tillfredsställelse notera, att förslaget överger användningen av äganderätts

terminologi och betecknar förbehållen återtagandeförbehåll. 

I motiven till förslaget berörs inte distinktioner mellan blott i partsfår

hållandct verksamma förbehåll om återtagande och sådana som har verkan 

gentemot tredje man. Det förefaller som om man utgår från att godtagna 

förbehåll också skall ha sakrättslig effekt; med några endast mellan parterna 

verksamma förbehåll skulle man sålunda ej räkna. Som ett uttryck för en 

sådan uppfattning kan måhända ses ett uttalande i avsnitt 5.9.1, där det 

sägs, att man tar avstånd från tanken att utvidga återtaganderätten och 

godtaga förbehåll om återtagande t. ex. vid låneköp. Detta uttalande blir 

meningsfullt endast om man åsyftar sakrättsligt verksamma förbehåll; ser 

man till förbehåll med verkan endast mellan parterna är det, som framgår 

av det förut anförda, i varje fall ej klart, att det skulle bli fråga om någon 

utvidgning i förhållande till gällande rätt. 

I motsats till avbetalningsköplagen innebär remissförslaget, att endast vis

sa förbehåll vid kreditköp över huvud godtas. Andra än dessa får inte göras 

gällande. vilket väl måste betyda, att de blir helt ogiltiga. Tillåtna förbehåll 

är sådana som gjorts av säljaren i samband med köpet för att trygga säljarens 

rätt till betalning. Fråga är om man här skall inläsa ytterligare det kravet 

att endast förbehåll som är att tillägga sakrättslig effekt godtas. Eller skall 

man tvärtom anta, att meningen är att alla förbehåll som faller in under 
den i förslaget angivna beskrivningen också förutsätts ha sakrättslig effekt? 

Frågan har som förut framgått inte diskuterats i motiven och även om 

den inte har särskilt stor praktisk vikt kan möjligen i några fall tvekan 

uppstå om rättsläget. 

Ett fall är återtagandeförbehåll som gäller egendom avsedd att konsumeras 

eller vidareöverlåtas. Som förut nämnts är sådana förbehåll enligt gällande 

rätt giltiga och faller in under avbetalningsköplagen men de får inte sak

rättslig effekt. Fråga är om dessa förbehåll enligt förslagets synsätt är avsedda 

att falla utanför kretsen av tillåtna förbehåll eller om de skall vara giltiga 

men liksom nu ej få verkan annat än i förhållandet parterna emellan. 

Ett annat, kanske något betydelsefullare spörsmål är, hur man skall tolka 

det i 15 ~andra stycket av förslaget förekommande, något oprecisa uttrycket, 

att förbehållet av säljaren skall ha gjorts "i samband med köpet". Närmare 

bestämt gäller frågan, om meningen är att avtalet om förbehållet skall ha 

skett innan tradition av det köpta skedde eller om så skall kunna ske senare, 

förutsatt blott att det kan sägas ha skett "i samband med" köpet, t. ex. 

efter traditionen men dock i nära anslutning till denna. Ett sådant fall kan 

kanske tänkas inträffa någon gång vid hemförsäljning, om fullständiga kö

pehandlingar upprättas först efter det att godset avlämnats hos köparen. 
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Vad angår gällande rätt är det klart, att om godset kommit i köparens 

besittning med stöd av ett vanligt köpeavtal och parterna därefter istället 

avtalar om ägarförbehåll för säljaren ett sådant förbehåll inte får verkan 

mot tredje man; avbetalningsköplagen är dock tillämplig (Eklund-Nordström 

a.a. s. 25 not 1 ). Sannolikt förhåller det sig så att läget blir detsamma, om 

leveransen vid ett köp sker innan slutliga köpevillkor, bland dem ägar

förbehåll, överenskommits mellan parterna; något klart avgörande i praxis 

finns väl inte härom men i doktrinen synes ha antagits, att det är själva 

traditionsakten som är avgörande för om det är möjligt att få till stånd 

ett sakrättsligt verkande ägarförbehåll (se Almen-Eklund a. st., Schmidt 

a. st., jfr Eklund-Nordström a.a. s. 79). 

En möjlighet till tolkning av det föreslagna stadgandet i 15 ~andra stycket 

är. att återtagandeförbehåll - liksom nu torde vara fallet beträffande sak

rättsligt verksamma förbehåll - måste träffas före traditionen. Sker ej detta 

skulle förbehållet alltså ej alls kunna göras gällande. Uttrycket "i samband 

med köpet" skulle alltså tolkas som om det stått "före överlämnadet av 

godset''. En annan möjlighet är att såväl förbehåll träffade före traditionen 

som förbehåll träffade efter denna - men i nära anslutning därtill - godtas 

som giltiga; endast de förra vinner emellertid sakrättslig effekt. Denna lös

ning skulle sannolikt motsvara nu gällande rätt. En tredje tolkningsmöj

lighet, slutligen, är att man skall uppfatta bestämmelsen så att området 

för godtagna och därmed också sakrättsligt verksamma förbehåll skall om

fatta även förbehåll som träffats efter traditionen men dock i samband med 

köpet. Detta skulle, som förut framgått, sannolikt innefatta en utvidgning 

i förhållande till gällande rätt, såvitt avser sakrättslig effekt. 

Man kan möjligen förmoda - eftersom saken inte berörts i motiven -

att någon avsikt ej förelegat att utvidga området för sakrättsligt verksamma 

förbehåll. Hur man i övrigt sett på frågan låter sig inte med säkerhet bedömas. 

Här skall endast tilläggas att det frän vissa synpunkter ter sig som en 

tilltalande lösning att välja det tredje tolkningsalternativet. Att såsom synes 

vara fallet i fråga om gällande rätt reservationslöst kräva att förbehållet 

överenskommits före traditionen får lätt en prägel av magi. Huruvida nämn

da tolkning kan godtas utan stöd av uttrycklig lagbestämmelse - eller av

görande i rättspraxis - är väl dock tveksamt. 

17 ~ 

Lagrddet: 

I femte stycket ges en regel om att kreditgivaren i mål om handräckning 

för återtagande får, enligt vad regeringen närmare föreskriver, tillgodoräkna 

sig skälig ersättning för eget arbete med anledning av målet samt arvode 

till ombud eller biträde. 
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I materiellt avseende föreskriver regeln alltså att ersättning i angivet hiin

seende skall utgå med belopp som är skäligt. Avsikten är emellertid att 

regeringen skall utfärda föreskrifter om vad som härvidlag skall anses utgöra 

skälig ersättning. Föreskrifter i ämnet kan utformas på olika sätt men det 

ligger nära till hands antaga att man ämnar följa det mönster som använts 

vid införandet år 1971 av bestämmelser om ersättning för inkassokostnad 

och kostnad i mål om lagsökning och betalningsföreläggande ( 18 kap. 8 ~ 

rättegångsbalken, 18 och 22 ~~ lagsökningslagen, samt - numera - kungö

relsen 1974:811). Regleringen skulle i så fall komma att avse att ersättning 

bestämmes till visst angivet belopp, om ej särskilda skäl föreligger att er

sättning utgår med högre belopp än detta. 

Man torde ha utgått från att föreskrifter av detta slag är att anse som 

sådana föreskrifter om verkställighet av lag som regeringen har befogenhet 

att besluta om enligt 8 kap. 13 ~ regeringsformen. Det måste emellertid 

betecknas som i viss mån tveksamt, om det nämnda grundlagsstadgandet 

verkligen har avseende på föreskrifter av den art varom nu är fråga. Vad 

särskilt gäller området för den egentliga civilrättsliga lagstiftningen (8 kap. 

2 ~ regeringsformen) torde det i allmänhet vara uteslutet att meddela verk

sUillighetsföreskrifter. Den reglering som avses skall med den utförlighet 

som anses påkallad meddelas i lagen. I den mån frågor som sålunda inte 

är direkt reglerade i lagen uppkommer, måste överHimnas åt rättstillämp

ningen att ta ställning till hur de skall lösas. Det torde exempelvis vara 

uteslutet att om i en civilrättslig lag meddelats bestämmelser om att ska

destånd skall utgå för visst närmare angivet fall, regeringen skulle kunna 

meddela bestämmelser om skadeståndets omfattning. Skadeståndets storlek 

måste bedömas av domstolen med hänsyn till omständigheterna i det en

skilda fallet. I brist på utredning kan skadeståndet härvid enligt 35 kap. 

5 ~ rättegångsbalken av domstolen uppskattas till skäligt belopp. 

I förevarande fall är det emellertid inte fråga om en egentlig civilrättslig 

bestämmelse utan om skyldighet att betala kostnad som står rättegångs

kostnad nära. Regleringen har alltså ett visst processrättsligt inslag. Inom 

processrätten, med dess anknytning till den offentliga rätten, måste helt 

allmänt antagas att det finns större utrymme för att meddela verkställig

hetsföreskrifter än inom i.:ivilrätten; när det gäller den offentligrättsliga norm

givningen (8 kap. 3 * regeringsformen) får ju i vissa angivna fall t. o. m. 

delegation ske enligt 8 kap. 7 ~ regeringsformen m. fl. bestämmelser. Med 

hänsyn till det sagda torde det i förevarande fall knappast kunna riktas 

principiell invändning mot förslaget att regeringen skall meddela föreskrifter 

om med vilket belopp ersättningen skall utgå i normalfall. Med hänsyn 

till att stadgandet dock ytterst reglerar förhållandet mellan enskilda synes 

en förutsättning härför emellertid vara, att en föreskrift i iimnet avfattas 

så att det klart framgår att domstolen har kvar sin principiella rätt att be
stämma ersättningen i fall, då det föreligger utredning om vad som kan 
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anses utgöra skälig ersättning. En föreskrift synes exempelvis kunna avfattas 

så att skälig ersättning. i fall då utredningen ej ger stöd för annat bedömande, 

skall anses utgöra visst i föreskriften angivet belopp. En sådan formulering 

torde i praktiken knappast leda till annat resultat än den som enligt det 

föregående torde ha övervägts vid remissens avfattande, men har den för

delen att elen i ett principiellt viktigt avseende klargör var gränsen går för 

regeringens kompetens att utfärda verkställighetsföreskrifter. 

Det kan tilläggas att det vid införandet av bestämmelserna i 18 kap. 

S ~ rättegångsbalken uppkom en liknande fråga om den då avsedda regle

ringens förenlighet med grundlagen. De uttalanden som gjordes i detta sam

manhang av lagrådet och departemcntschefen <se prop. 1971:105 s. 23 f. 
och 25 I) hänförde sig emellertid till den äldre regeringsformen och synes 

inte ha omedelbar betydelse för det nu aktuella spörsmålet. 

18 ~ 

Hessler: 

Med anledning av det hlir stadgade förbudet för säljare att utkräva rest

skuld vill jag för min del anmärka, att jag har svårt att förstå nödvändigheten 

av detta avsteg från en grundläggande rättsprincip. Sådan regeln utformats 

i remissförslagct. i motsats till kommittens förslag, dvs. att undantag ej 

gjorts för vanvårdsfall, kan den föreslagna regeln också möjligen få effekten 

att minska incitamentet hos köparen att vara aktsam om egendom som 

han ser sig ur stånd att behålla. 

Av statistik vartill hänvisas i motiven framgår att säljare endast i liten 

utsträckning brytt sig om att utkräva restskuld. Detta förhållande åberopas 

som stöd för den föreslagna regeln. Med samma eller större fog kan för

hållandet åberopas som stöd för att något behov ej föreligger att förbjuda 

utkrävandet av restskuld i sådana fall där säljaren önskar göra sig betald 

och köparens ekonomiska förhållanden är sådana att det skulle löna sig 

att anställa krav. 

Det kan påpekas att om säljaren - enligt gällande rätt - önskar utkräva 

restskuld efter det återtagande skett, det tydligen är nödvändigt att han 

(om så inte skett tidigare) får fordringen fastslagen vid domstol samt att 

han därefter begär utmätning hos köparen. Endast om det verkligen fö

religger skäl att anta att åtgärderna skall ge något utbyte, lärer säljare bry 

sig om att vidta dessa åtgärder. 

Med remissförslagets regel blir det inte möjligt att förfara på detta sätt. 

Däremot finns tydligen inte något hinder mot att säljaren i fall där det 

kan förmodas uppkomma en restskuld, kan starta med att få fordringen 

fastslagen vid domstol och att begära utmätning hos köparen. Vad som 
därefter kan återstå kan han åberopa vid ett förfarande för återtagande av 
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den sålda varan. Att ett sådant tillvägagångssätt inte skulle vara till kö

parsidans fördel förefaller uppenbart. 

20 § 

lagråde1: 

Såsom förutsättning för handräckning skall enligt förslaget gälla bl. a. att 

den köpehandling som åberopas innehåller vissa angivna uppgifter. Om dessa 

uppgifter inte lämnas, skall ansökningen avslås. Av specialmotiveringen 

framgår att ansökningen avses skola avslås även i det fall att sannolika 

skäl visas för c;.tt köpehandlingen innehåller felaktig uppgift, exempelvis om 

kontantpriset. Uttrycklig bestämmelse härom har ansetts obehövlig. 

Det torde ligga i sakens natur att inte varje felaktighet i kontraktet kan 

åberopas för att hindra handräckning. Den påvisade felaktigheten måste 

självfallet avse uppgift av betydelse för handräckningen. Vidare torde kö

paren i detta sammanhang endast kunna åberopa felaktighet till sin nackdel. 

Däremot synes det vara utan betydelse om köparen vid kreditköpets ingå

ende var medveten om felaktigheten: krav på att säljaren skall ha vilselett 

köparen lärer inte kunna uppställas. 

De invändningar köparen kan göra synes vara av skilda slag såvitt gäller 

å ena sidan uppgiften om kontantpriset och å andra sidan övriga i köpe

handlingen ingående, för handräckning obligatoriska uppgifter. Beträffande 

kontant priset blir det fråga om ett objektivt fel: det i köpehandlingen angivna 
kontantpriset motsvarar icke kontantpriset enligt definitionen i 2 §. Övriga 

uppgifter är resultat av förhandlingar. Köparens invändningar får därför i 

dessa hänseenden det innehållet att vad den åberopade köpehandlingcn in

nehåller inte är ett riktigt uttryck för vad som verkligen överenskommits 

mellan parterna, t. ex. därför att ett muntligt avtal existerar vid sidan om 

köpehandlingen. 
Om köparen visar sannolika skäl för en invändning av sist nämnt slag, 

är det naturligt att ansökningen om handräckning avslås. Någon tvekan 

kan däremot hysas beträffande frågan om påvisande av ett objektivt fel 

i köpehandlingen beträffande kontantpriset alltid bör leda till att ansökningen 

avslås. 

21 § 

lagrådet: 

Genom regeln i paragrafens tredje stycke har vad som undantas från 

möjlighet till återtagande väsentligt utvidgats i förhållande till vad som 

gäller enligt 11 § andra stycket och 15 § första stycket lagen om avbeta!-
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ningsköp. Undantaget kan därför väntas få större betydelse i förevarande 

sammanhang än det har enligt nyssnämnda lag. Om det vid försök till 

exekution visar sig att varan faller inom köparens beneficium, kan det ligga 

nära till hands för köparen att anse kreditgivarens återtaganderätt ha förfallit 

med påföljd att köparen skulle äga fritt förfoga över varan genom t. ex. 

försäljning eller pantsättning. Bl. a. med hänsyn till att vid senare exeku

tionstillfälle förhållandena kan ha ändrats så att varan inte längre är skyddad 

av dessa bestämmelser torde dock köparen alltjämt få anses vara bunden 

av återtagandeförbehållet. Det synes lämpligt att han av utmätningsmannen 

underrättas därom i samband med det resultatlösa exekutionsförsöket. 

23 § 

Hesser: 

Enligt bestämmelsen får vara som har sålts med förbehåll om återtag

anderätt ej utmätas för fordran på grund av kreditköpet. Bestämmelsens 

syfte är enligt motiven, att förhindra att konsumentkreditlagens värderings

och avräkningsregler sätts ur spel genom att säljaren i stället för att återta 

varan låter utmäta den. 

Av bestämmelsens formulering framgår att utmätningsförbudet är ge

nerellt och alltså gäller med avseende å varje del av kreditfordringen. I 

detta sammanhang bör erinras om stadgandet i 15 § andra stycket vilket, 

såvitt nu är i fråga, innebär att om ej mer än I/ 10 av kreditfordringen 

utestår, varan ej får återtagas. Ett förbud mot utmätning av varan i detta 

läge kan därför ej motiveras med en hänvisning till att man vill förhindra 

att de regler om värdering och avräkning som skall gälla vid återtagande 

sätts ur spel. Det i remissen angivna syftet för 23 ~ har alltså här inte någon 

giltighet. Det måste därför antagas att bestämmelsen i 23 § i själva verket 

ytterst motiveras av att man ej vill i något skede av rättsförhållandet mellan 

parterna ge säljaren den möjlighet att utöva press mot köparen som ett 

hot om utmätning av varan innebär. 

Förhållandet har betydelse ej blott beträffande sådan utestående del av 

den egentliga fordringen på grund av kreditköpet soin ej överstiger 1/10 

av fordringsbeloppet utan även beträffande lagsökningskostnad o. d. som 

hänför sig till köpet. Även fordringar av detta slag omfattas enligt orda

lydelsen av 23 §. På grund härav och med hänsyn till det syfte som enligt 

det förut anförda får antagas egentligen uppbära bestämmelsen, torde inom 

området för konsumentkreditlagen ej finnas utrymme för en rättstillämpning 

motsvarande den som inom området för avbetalningsköplagen kommit till 

uttryck i rättsfallet NJA 1976 s. I 28. 

24 Riksdagen 1976177. I samt. Nr 113 
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Hessler: 

Stadgandet i 23 § överensstämmer i sak helt och hållet med 16 § andra 

stycket avbetalningsköplagen. Fråga är emellertid om inte ett av Högsta 

domstolen nyligen meddelat avgörande, NJA 1976 s. 128, borde föranleda 

antingen en saklig ändring i visst hänseende av stadgandet eller ock ett 

förtydligande så att ordalagen däri inte blir vilseledande. 

I rättsfallet hade en person, som köpt en vara på avbetalning, genom 

lagsökningsutslag ålagts att utge resterande kapitalskuld jämte lagsöknings

kostnader. I samband med begäran från säljaren om återtagande av varan 

erlade köparen slutlikvid beträffande kapitalskulden och betalade handräck

ningskostnaden. Målet gällde frågan, om utmätning kunde ske i varan för 

lagsökningskostnaden. Det ansågs att vid nämnda förhållanden bestämmel

sen i 16 § andra stycket ej längre utgjorde hinder för utmätning av varan. 

Det synes klart att lagsökningskostnader, som säljaren ådragit sig för att 

få fordran enligt avbetalningsköp fastställd genom exigibelt domstolsavgö

rande, bör vara att betrakta som "fordran på grund av" avbetalningsköpet 

(jfr Lindblom i SvJT 1973 s. 570 f.). Detta förefaller också att vara det synsätt 

som präglar 1976 års avgörande. Man säger ju nämligen att - sedan betalning 

av kapitalskuld och handräckningskostnader skett - bestämmelsen i 16 § 

andra stycket inte längre utgör hinder för utmätning. Detta synes betyda, 

att innan nämnda betalningar skett, hinder skulle ha förelegat mot utmätning 

i den köpta varan och att det då varit bestämmelsen i 16 § andra stycket 

som hade lagt hinder i vägen Ufr Lindblom a.u. s. 567 not 24 beträffande 
ett annat tänkbart hinder). Eftersom 16 § andra stycket ej talar om annat 

än fordran på grund av avbetalningsköpet, förefaller det alltså, som sagt, 

ha ansetts vara fråga om en sådan fordran. 

Syftet med berörda bestämmelse angavs vid tillkomsten 1953 av stadgandet 

vara, att om utmätning tilläts det skulle kunna betyda att det system för värde

ring och avräkning som stadgas i lagen för det fall att återtagandeskall ske skulle 

kunna sättas ur spel. Detta förmenades kunna ske, om de för köparen erfaren

hetsmässigt oförmånliga reglerna om exekutiv försäljning skulle bli tillämpli

ga. (Se NJA Il 1953 s. 325.) Samma motiv har angivits för 23 §i remissförslaget. 

Det resonemang som lett fram till 1976 års avgörande får väl i belysning 

av stadgandets sålunda angivna syfte antas grundat på att, eftersom slut

betalning skett av allt som vid avräkningen skall föras säljaren till godo, 

någon återtagandemöjlighet ej längre föreligger. Med hänsyn härtill har av

räkningsreglerna spelat ut sin roll. Syftet bakom dessa regler kräver ej mer 

att utmätningsfcirbud upprätthålls. 
Resonemanget är onekligen mycket närliggande. Fråga är emellertid om 

inte ett något annat betraktelsesätt kan göra sig gällande och leda till att 

det resultat som nåddes i rättsfallet ej framstår som helt lyckligt. Man synes 

nämligen kunna hävda, att ett tillåtande av utmätning för l_agsökningskost

nader i en sådan situation som föreligger i rättsfallet i själva verket också mot

verkar att avräkningsreglerna ges full rättvisa och effektivitet. 



Prop. 1976/77:123 363 

Avräkningsreglerna innebär ju nämligen inte bara att man ger föreskrift, 

förutom om värderingen av godset, om hur skuldposter skall få tillgodoräknas 

säljare; i visst fall skall ju exempelvis ske viss reduktion. Reglerna innefattar 

därutöver ett bestämmande av vilka poster som över huvud får medräknas 

vid uppgörelsen och vilka som inte får tillgodoräknas. Till den sistnämnda 

kategorin hör lagsöknings- och andra rättegångskostnader (frånsett hand

räckningskostnader). Detta betyder ju inte, att dessa kostnader ej får ut

krävas. Det betyder endast, att de inte ansetts vara av den vikt att de bör 

tas med i beräkningen då det gäller att bestämma om och på vilka villkor 

återtagande får ske. I detta hänseende är lagsökningskostnaderna s. a. s. av 

en lägre dignitet än fordringarna på grund av köpet i övrigt. 

Man kan säga, sålunda, att lagsökningskostnader "diskvalificerats", när 

det gäller att göra upp status mellan parterna i avräkningssammanhang vid 

återtagande. Om man emellertid nu låter dessa kostnader föranleda utmät

ning i godset betyder detta, förefaller det, en privilegiering av dem i för

hållande till sådana poster som ingår i avräkningen. Därmed motverkas 

den avvägning som avräkningsreglernas konstruktion ger uttryck för. Det 

syfte som utmätningsförbudet angetts ha blir i motsvarande mån förfelat. 

Den värdering som ligger bakom lagsökningskostnadernas uteslutande från 

avräkningsförfarandet kräver, synes det, logiskt sett att dessa kostnader med 

avseende på utmätningsförbudets tillämpning behandlas på samma sätt som 

sådana poster som är medtagna vid avräkning. Annars ger man med den 

ena handen, vad man tagit med den andra. 

Några ord kan anföras till ytterligare utveckling av det sagda. Vid av

räkning, som sker vid ett av säljaren begärt återtagande, kan lagsöknings

kostnad tydligen på det sätt påverka avräkningen att säljaren torde vara 

oförhindrad att mot ett saldo till köparens fördel kvitta fordran på lagsök
ningskostnad så långt nämnda saldo räcker. Denna del av kostnaderna blir 

köparen m. a. o. tvungen att betala, förutom vad som förts honom till last 
vid avräkningen, om han skall kunna förhindra återtagande. Meningen med 

avräkningsreglerna måste vara att ange inte bara förutsättningarna för åter

tagande utan även vad köparen skall behöva betala för att förhindra åter

tagande. Mycken glädje har han inte av dessa regler, om säljaren genast 

kan få utmätning till stånd för resterande lagsökningskostnad, varvid till

lämpning kommer att ske av de för köparen oförmånliga reglerna om exe

kutiv försäljning, sålunda regler som det varit syftet med avräkningsreglerna 

att skydda köparen emot. 

Det kan tilläggas att här berörda problem kanske också kommer att ak

tualiseras i en annan situation. Enligt 15 § andra stycket i remissförslaget 

skall återtagande ej kunna ske bl. a. om ej vad som utestår oguldet överstiger 

1II0 av hela kreditfordringen. Även om I/ I 0 återstår oguldet kommer alltså 

varan att vara fri från belastning av avtalat återtagandeförbehåll. Det fö

refaller som om detta, med det synsätt som kommit till uttryck i det förut 
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storlek-även kredittidens längd. Det beträffande bil köpen valda förhållandet 

mellan kontantinsats och kredittid bör inte rimligen kunna rubbas genom 

en reglering som blott tar sikte på en av dessa faktorer. 

Från principiell synpunkt kan invändningar resas mot att på samma område 

ha två regleringar vid sidan av varandra, särskilt som regeringen har att 

besluta om den ena medan konsumentverket och marknadsdomstolen råder 

över den andra. Ett förfarande i syfte att med stöd av konsumentkreditlagen 

framtvinga högre kontantinsats än vad som följer av regeringens förordnande 

med stöd av lagen 1975:90 måste grunda sig på uppfattningen att regeringens 

förordnande i frågan skulle strida mot god sed på marknaden. Om kon

sumentverket, mot förmodan, skulle intaga en sådan position synes den 

korrekta vägen att åstadkomma en ändring vara att verket meddelar re

geringen sin uppfattning och hemställer om erforderlig ändring av regeringens 

förordnande. - Även det förhållandet att de till regleringarna knutna på

följdsystemen icke är samordnade är ägnat att vålla oklarhet. 

Den naturliga lösningen är, enligt lagrådets mening, den som kommitten 

har valt. Den förordning genom vilken bilhandeln regleras utfärdas av re

geringen och det får förutsättas, att förordningens utfärdande föregås av 

gemensam beredning, vid vilken alla de synpunkter - konjunkturpolitiska, 

marknadspolitiska och andra - som är aktuella vägs samman. 

Lagrådet förordar därför att den reglering som sker med stöd av lagen 

1975:90 skall gälla i stället för vad som i motsvarande hänseenden stadgas 

i konsumentkreditlagen. Med en sådan ändring torde den föreslagna 30 § böra 

utgå och ersättas med en ikraftträdandebestämmelse av följande lydelse: "Be
stämmelserna i 8 och 9 §§ gäller ej kreditköp som avses i förordningen 

(1959:575) med föreskrifterom vissa betalningsvillkor vid yrkesmässig försälj

ning av bilar." 

Om vad här föreslagits inte godtas torde böra beaktas, att den i remiss~ 
förslaget ingående 30 § klarare skulle ge uttryck för tanken att båda 

regleringarna skall gälla vid sidan av varandra om ordet "även" inskjutes efter 

ordet "meddelas": "Särskilda bestämmelser om betalningsvillkor vid kredit

köp kan meddelas även med stöd etc." 

Övergångsbestämmelserna 

Lagrådet: 

Sista stycket innehåller ett stadgande om att sådana författningsbestäm

melser, som avser det fall att vara innehas på grund av avbetalningsköp 

eller i övrigt under äganderättsförbehåll, skall äga tillämpning även på det 

fall att vara innehas på grund av kreditköp m'::'d förbehåll om återtaganderätt 

som avses i 15 § konsumentkreditlagen. 

Vad som åsyftas med stadgandet synes ej ha fått ett helt klart uttryck 
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i den föreslagna avfattningen. I de avsedda bestämmelserna, som ingår i 

författningar vilka ålägger ägare av visst föremål vissa förpliktelser, jämställs 

med ägare den som innehar ett sådant föremål på grund av avbetalningsköp. 

Meningen härmed är att som ägare skall räknas även den avbetalningsköpare 

som innehar det köpta godset ehuru säljaren förbehållit sig äganderätten. 

Däremot avses inte sådant avbetalningsköp vid vilket säljaren förbehållit 

sig återtaganderätt; i dessa fall anses ju köparen bli ägare i och med köpet 

och kommer därför att i denna egenskap bli underkastad de aktuella skyl

digheterna. Samma begränsade innebörd som alltså ordet avbetalningsköp 

har i bestämmelserna skall uppenbarligen här ordet kreditköp ha; det är 

endast kreditköp med äganderättsförbehåll som avses. - Beträffande för

fattningsbestämmelser, i vilka talas om äganderättsförbehåll utan samband 

med avbetalningsköp, krävs tydligen ej något särskilt stadgande i övergångs

bestämmelserna. En sådan bestämmelse äger nämligen omedelbar tillämp

ning på kreditköp, vid vilket äganderättsförbehåll gjorts. 

Lagrådet förordar att sista stycket får följande lydelse. 

"förekommer i lag eller annan författning bestämmelse som avser det 

fall att vara innehas på grund av avbetalningsköp, skall bestämmelsen äga 

motsvarande tillämpning på det fall att vara innehas på grund av kreditköp 

enligt konsumentkreditlagen." 

Övriga lagförslag 

Lagrådet: 

Förslagen föranleder ej erinran. 
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Proposition med förslag till konsumentkreditlag m. m. 

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

1. konsumcntkreditlag, 

2. lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp, 

3. lag om ändring i konsumentköplagen < 1973:877), 

4. lag om ändring i brottsbalken. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har väsentligen lämnat de framlagda förslagen utan erinringar 

från principiell synpunkt. Vad lagrådet har anfört gäller främst den närmare 

utformningen av förslaget till konsumentkreditlag. Härvid har lagrådet gjort 

flera värdefulla påpekanden samt uttalanden rörande vissa tolknings- och 

tillämpningsfrågor. På några punkter har förordats jämkning i det remitterade 

förslaget. I ett par hänseenden har lagrådet föreslagit vidare utredning. Beträf

fande de olika punkterna i lagrådets yttrande vill jag anföra följande. 

Förslaget till konsumentkreditlag 

Enligt denna paragraf skall den föreslagna lagen, under de förutsättningar 

i övrigt som anges i paragrafen, äga tillUmpning på "kredit som är avsedd 

huvudsakligen för enskilt bruk". När det gUller kredit för kontoköp och 

annan fortlöpande kredit syftar det citerade uttrycket på den kredit som 

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 15 december 1976. 
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enligt avtalet beviljas av kreditgivaren, dvs. på kreditutrymmet. I lagråds

remissen har i specialmotiveringen till I ~ nämnts att det någon gång torde 

kunna inträffa att krediturymmet är avsett huvudsakligen för enskilt bruk 

men att ett enskilt kontoköp som sker med ianspråktagande av kreditut

rymmet avser vara som är avsedd att användas i köparens/kontohavarens 

näringsverksamhet. Beträffande detta fall har jag uttalat att - ehuru avsikten 

med det enskilda kontoköpet i prim:ip skall sakna betydelse - best[immel

serna i förslagets I 0 ~ om köparens befogenheter mot s[irskild kreditgivare 

inte bör anses tillämpliga på det ifrågavarande kontoköpet. Som grund härför 

har åberopats att bestämmelserna i 10 ~ på ett utpräglat sätt tar sikte på 

det enskilda kreditköpet. 

Lagrådet har ställt sig kritiskt till det uttalande som sålunda har gjorts 

angående tillämpligheten av 10 * i den berörda situationen. Enligt lagrådets 

mening bör även i detta fall det avgörande vara huruvida kreditutrymmet 

är avsett huvudsakligen för enskilt bruk, medan avsikten med det enskilda 

kontoköpet inte bör tillmätas betydelse. Med denna tolkrting av stadgandet 

i I *kommer paragrafen enligt lagrådet att ge uttryck för en enhetlig princip. 

Jag finner mig kunna biträda lagrådets uppfattning om hur I * börtolkasi den 

berörda situationen. 

Den föreslagna lagstiftningen innefattar en ingående reglering av kre

ditköpet. Däremot hardet inte funnits påkallat att nu framlägga förslag rörande 

särskild konsumentlagstiftning beträffande avtal om förhyrning av varor. Skä

len fördetta ställningstagande har redovisats i den allmänna motiveringen (av

snitten 5.1och5.11 ). Av vad som därhar anförts framgår att det även på uthyr

ningsområdet kan uppkomma behov att stärka konsumenternas ställning. 

Förhållandet belyses ytterligare av lagrådets yttrande i anslutning till föreva

rande paragraf. Med anledning härav vill jag än en gång understryka att utveck

lingen på området bör följas med uppmärksamhet och att frågan vid behov bör 

tas UPfl på nytt. 

Som lagrådet har anfört avser paragrafen avtalsvil\kor varigenom konsu

menten i förväg godtar inskränkningar i sina rättigheter enligt lagen. Däremot 

hindrar paragrafen inte konsumenten att, när en befogenhet eller förmån som 

lagen tillerkänner honom haraktualiserats, i det konkreta fallet avstå från befo

genheten eller förmånen med giltig verkan. Att paragrafen harden innebörden 

är enligt min mening klart utan att man behöver göra denjämkning av lagtex

ten som lagrådet har förordat. Jag vill också hänvisa till att bestämmelser av 

samma principiella innebörd i annan lagstiftning har utformats på ett sätt som 
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motsvarar den av mig föreslagna avfattningen av 4 *,jfr exempelvis 6 *lagen 

( 1971 :238) om hemförsäljning m. m. och 3 ~lagen (!974: 12)om anställnings
skydd. 

Jag tillstyrker lagrådets förslag till ändrad lydelse av förevarande paragraf. 

Jag kan också till väsentlig del biträda de uttalanden som lagrådet har gjort 

i fråga om tolkningen av paragrafen. Emellertid kan jag inte utan vidare 

ansluta mig till lagrådets uppfattning rörande paragrafens tillämpning i fråga 

om viss annonsering avseende fastighetsköp. Den fråga som lagrådet härvid 

har berört bör enligt min mening överlämnas åt rättstillämpningen utan andra 

anvisningar än dem som har getts i motiveringen i lagrådsremissen. 

I anslutning till 5 * har lagrådet diskuterat den rättsliga karaktären hos 

de riktlinjer som konsumentverket förutsätts utfärda till ledning för fö

retagens tillämpning av vissa bestämmelser i konsumentkreditlagen. Sådana 

riktlinjer torde komma att spela en betydelsefull roll också vid tillämpningen 

av marknadsföringslagen och avtalsvillkorslagen, till vars regelsystem de 

nämnda bestämmelserna anknyter. Vad lagrådet har yttrat i denna del kan 

jag i allt väsentligt instämma i. Lagrådets synpunkter torde stå i god över

ensstämmelse med de uttalanden angående riktlinjerna som gjordes under 

förarbetena till marknadsföringslagen. 

Efter samråd med chefen för handelsdepartementet vill jag understryka 

att en utgångspunkt vid bedömningen av riktlinjernas karaktär är att de 

skall ses som rekommendationer. Formellt sett kan de varken tvinga en 

näringsidkare att handla på ett visst sätt eller binda marknadsdomstolens 

prövning av t. ex. huruvida ett visst förfarande skall anses lagstridigt och 

därför förbjudas. En följd härav torde vara att riktlinjerna inte kan överklagas. 

Det ligger emellertid i sakens natur att riktlinjerna i praktiken måste fåen vä

sentlig betydelse, särskilt närde återspeglar även branschorganisationens upp

fattning eller i övrigt ger uttryck för vad som får anses vara god sed på markna

den. Jag vill tillägga att det förhållandet att konsumentverket kan komma att 

publicera riktlinjerna i den författningssamling verket enligt författningssam

lingsförordningen ( 1976:725) har ålagts att utge inte förändrar riktlinjernas ka

raktär av rättsligt sett ej bindande rekommendationer. 

Med anledning av vad lagrådet har yttrat i fråga om upplysning till konsu

menterna från konsumentverkets sida beträffande företag som har brutit mot 

riktlinjer vill jag anföra följande. Konsumentverket har enligt sin instruktion 

till uppgift att informera konsumenterna om för dem väsentliga fakta och för

hållanden. Till sådan information räknas sedan gammalt uppgifterom hur före

tagen uppträder på marknaden i olika hänseenden, t. ex. beträffande reklama

tionshantering, marknadsföring och produktutveckling. Det måste vara verket 

obetaget att även i fortsättningen och oavsett om riktlinjer har meddelats eller ej 
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genom publicering eller på annat sätt ge uttryck för sin uppfattning om företag 

i sådana hänseenden. Publicering eller annan åtgärd på den grunden att företag 

inte har följt eventuella riktlinjer får dock självfallet inte ges sådana uttryck att 

åtgärden rent faktiskt får samma verkan som om riktlinjerna rättsligt var sank

tionerade. Sådan åtgärd bör i allmänhet inte företas i andra fall än dådet förelig

ger ett vägledande avgörande av marknadsdornstolen eller dåden aktuella rikt

linjen har bred förankring inom branschen. De rättsliga medel som lagstift

ningen förutsätter skall tillgripas är att konsumentombudsmannen väcker ta

lan vid rnarknadsdornstolen eller, då förutsättningar härför föreligger, själv 

meddelar föreläggande enligt 14 eller 15 * rnarknadsföringslagen resp. 6 *av

talsvillkorslagen. 

Mot bakgrund av de uttalanden angående riktlinjernas karaktär som har 

gjorts i detta och tidigare lagstiftningsärenden anser jag att det inte föreligger 

något behov av särskild lagstiftning rörande riktlinjerna. 

Vad lagrådet har anfört under denna paragraf föranleder ingen erinran 

från min sida. Vill köparen häva köpet, bör hävningsförklaringen på vanligt 

sätt ske hos säljaren, även i fall då krav på grund av köpet kan riktas mot 

särskild kreditgivare. 

Med anledning av de synpunkter i sakrättsliga frågor som en av lagrådets 

ledamöter har framfört under denna paragraf vill jag anföra följande. 

I första stycket anges vad som i lagen avses med förbehåll om åter
taganderätt, medan i andra stycket uppställs de särskilda förutsättningar som 

i konsument kreditsammanhang måste vara uppfyllda för att förbehållet skall 

kunna göras gällande mot köparen. Bestämmelsen är inriktad på förhållandet 

mellan avtalsparterna. 

Konsurnentkreditlagen reglerar inte, lika litet som avbetalningsköplagen, 

frågan i vilka sammanhang förbehåll om återtaganderätt har sakrättslig ver

kan, exempelvis i vad mån kreditgivaren kan åberopa förbehållet mot kö

parens andra borgenärer. Spörsmål av detta slag får alltså liksom hittills 

lösas med stöd av de regler som har utbildats i doktrin och genom rättspraxis 

(se kornmittens betänkande s. 83 f och !agrådsledarnotens redogörelse). 

Kreditgivaren kan således i och för sig, under de förutsättningar som 

anges i andra stycket, gentemot köparen åberopa ett förbehåll om återta

ganderätt även om förbehållet skulle vara sakrättsligt ogiltigt. En annan sak 

är att ett fortsatt användande av förbehåll om återtaganderätt som inte tiller

känns sakrättslig verkan, exempelvis därför att varan är avsedd att förbrukas 

inom kort tid, kan tänkas bli förbjudet enligt den näringsrättsliga bestämmcl-
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sen i tredje stycket. Varan kan nämligen med hänsyn till sin beskaffenhet eller 
andra omständigheter som diir anges komma att anses som olämplig som kre

ditsäkerhet. 
I andra stycket anges som förutsättning för att förbehåll om återtaganderätt 

skall få göras gällande bl. a. att förbehållet har gjorts av säljaren i samband 
med köpet. Inte bara förbehåll som har gjorts före varans överlämnande 
utan också förbehåll som har gjorts senare men i niira anslutning till le
veransen bör godtas i förhållamlet mellan parterna. Avsikten med bestäm
melsen är inte att rubba de måhiinda strängare krav som kan uppställas 
för att ett förbehåll om återtaganderätt skall bli gällande mot tredje man. 

IH 

117 ~femte stycket sligs att kreditgivaren i mål om handräckning "enligt vad 
regeringen närmare föreskriver" får tillgodoräkna sig skälig erslittning för eget 

arbete med anledning av målet samt arvode till ombud eller biträde. Lagrådet 
har uttalat att en förutsättning föratt regeringen skall kunna meddela föreskrif
terom ersiittningsbeloppensynesvaraatten föreskrift i ämnet avfattassåattdet 
klart framgår att domstolen har kvar sin principiella rätt att bestämma erslitt
ningen i fall dådet föreligger utredning om vad som kan anses utgöra skälig er
sättning. Uttalandet hänger samman med lagrådets uppfattning att det i all
mänhet torde vara uteslutet att regeringen meddelarverkställighetsföreskrifter 
enligt 8 kap. 13 ~regeringsformen inom området före.len egentliga civilrättsliga 

lagstiftningen. 
Enligt min mening föreligger i princip inget hinder enligt regeringsformen 

mot att regeringen meddelar verkställighetsföreskrifter också till sådan lag 
som avses i 8 kap. 2 ~ regeringsformen, dvs. främst civillag. I praktiken 
kan det e_mellertid endast i särskilda undantagsfall komma i fråga att utnyttja 
denna möj I ighet. Verkstäl I ighetsföreskri !tema kan endast få innebära en preci
sering inom ett snävt område av lagregleringen. Ibland kan det vara påkallat att, 
som i förevarande fall, befogenheten att meddela verkställighetsföreskrifter 
framgår av lagen. Härigenom klarläggs förde rättstillämpande myndigheterna 
att verkställighetsföreskrifterna inte står i strid med författning på högre stats

rättslig nivå. 
När, i enlighet med det sagda, verkställighetsfc>reskrifter väl kan meddelas, 

föreligger inte något hinder mot att dessa får en uttömmande karaktär. 

Jag kan alltså inte finna att de föreskrifter som skall utfärdas enligt 17 ~ 
femte stycket måste ha den mera begränsade innebörd som lagrådet har angett 
i sitt yttrande. Föreskrifterna torde t. ex. kunna utformas efter mönster av 
den av lagrådet nämnda kungörelsen ( 1974:811) om ersättning för inkas

sokostnad och kostnad i mål om lagsökning eller betalningsföreläggande 
och av kungörelsen (1974:812) om ersättning för kostnad i mål om hand
räckning enligt lagen(! 915:219) om avbetalningsköp, m. m. 
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De invändningar som en av lagrådets ledamöter har framfört beträffande 
rätten att utkräva restskuld som har uppkommit vid avriikning ger mig 
inte anledning att frångå min tidigare redovisade uppfattning i frågan. 

20 ~ 

I specialmotiveringen till 20 ~ i det remitterade förslaget har jag anfört 
att ansökan om handräckning skall avsli~, om de uppgifter som krävs enligt 
första stycket saknas. Jag har vidare framhållit att detsamma gäller om 
köparen visar sannolika skäl att kontraktet innehåller felaktig uppgift. Med 
anledning av vad lagrådet har anfört vill jag understryka att det sagda gäller 
även om felaktigheten skulle avse kontantpriset. Att kontantpriset anges 
korrekt har betydelse for beräkningen av kreditkostnaden. 

2H 

Med anledning av vad två av lagrådets ledamöter har yttrat vid denna 
paragraf vill jag for egen del framhålla att av bestämmelsens formulering 
framgår att utmätningsforbudet är generellt och alltså gäller även med av
seende på sådan rest av kreditfordringen som till följd av bestämmelsen 
i 15 ~andra stycket inte grundar rätt att återta varan. Det i lagtexten anviinda 
uttrycket "fordran på grund av köpet" inbegriper - förutom kreditfordran 
- också fordran på lagsökningskostnad o. d. som hänför sig till köpet. Inte 
heller på grund av sådan fordran kan alltså varan utmätas. Det är därvid, 
i enlighet med det nyss sagda, utan betydelse om rätten att ta tillbaka varan 
har gått förlorad därför att kreditfordringen helt eller till större delen har 

erlagts. 

JO~ 

Vad lagrådet har anfört under förevarande paragraf kan jag i huvudsak 
godta. Ett undantagsstadgande av det slag som lagrådet har förordat bör 
emellertid tas in i själva lagen. Bestämmelsen torde vidare böra ges en 
något annorlunda utformning än lagrådet har föreslagit. I JO~ bör sålunda 

föreskrivas att bestämmelserna i 8 och 9 ~~ ej gäller kreditköp for vilka 
föreskrifter om kontant insats har meddelats med stöd av lagen () 975:90) 

med bemyndigande att meddela föreskrifter om betalningsvillkor vid yr
kesmässig försäljning av bilar. 
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Övriga bestämmelser 

Jag biträder vad lagrådet har anfört i anslutning till 11, 12, 21 och 24 

** samt övergångsbestämmelserna till lagen. Med anledning därav föreslår 
jagatt 12 *jämkassåattdenavseddainnebörden framgår tydligare. En motsva

rande ändring bör göras i 15 ~andra stycket. Vidare föreslår jag att 24 ~och 

övergångsbestämmelserna i allt väsentligt utformas i enlighet med lagrådets 

förslag. Slutligen bör en redaktionell ändring göras i 20 *· 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1915:219) om avbetalningsköp 

I nuvarande tredje stycket av 11 ~ bör göras en redaktionell justering. 

Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att antaga de av lagrådet granskade förslagen med vidtagna ändringar. 

Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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