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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket 

vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 

för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 

och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till 

författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. 

Justitiedepartementet 

 

Yttrande över En uppföljning av skriftlighetskravet 
vid telefonförsäljning (SOU 2021:79) 

Innehållet i förslaget 

Remissen innehåller slutbetänkandet av utredningen Ett moderniserat konsumentskydd.  
 
Utredningen har kommit fram till att det nuvarande skriftlighetskravet vid telefonförsäljning 
inte ska utökas. I det remitterade betänkandet finns det därför inte några författningsförslag 
som förordas. För det fall att ett skriftlighetskrav ändå skulle komma att införas har 
utredningen ett utkast till författningstext i betänkandets bilaga 3. Enligt utredningen bör i 
sådana fall ett skriftlighetskrav gälla generellt för alla typer av spel som omfattas av 
spellagens tillämpningsområde. En placering i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal 
utanför affärslokaler (i det följande förkortad DAL) skulle kunna leda till osäkerhet hos 
konsumenter och näringsidkare när det gäller lagens tillämpningsområde.  
 
Av utkastet till ändring i spellagen (2018:1138) framgår att om den som tillhandahåller spel 
kontaktar en konsument per telefon i syfte att ingå ett distansavtal om spel som omfattas av 
spellagen, är det ett krav att konsumenten ska få del av viss information i början av samtalet. 
Om ett avtal ska ingås till följd av en sådan kontakt ska tillhandahållaren bekräfta sitt anbud i 
en handling eller i någon annan läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten.  
Ett avtal ingås genom att konsumenten efter samtalet skriftligen accepterar anbudet. Ett avtal 
som inte ingås på det sättet är ogiltigt och konsumenten är då inte skyldig att betala för några 
varor eller tjänster. Detta ska konsumenten informeras om i bekräftelsen av anbudet.  
 
Det saknas information om ikraftträdande av utkastet till författningsändring. 

Sammantagen bedömning 

Detta ärende är av särskild karaktär, eftersom utkastet till författningsändring inte förordas, 
samt att några företag i dagsläget inte påverkas.   
 
För det fall att utkastet till författningsändring ska genomföras, är det Regelrådets 
rekommendation att en konsekvensutredning med innehåll enligt 6 och 7 §§ förordningen 
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning upprättas och remitteras tillsammans 
med förslaget innan det träder i kraft.  
 
Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 
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Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 17 maj 2022. 

I beslutet deltog Claes Norberg, ordförande, Anna-Lena Bohm, Lennart Renbjer och  
Lars Silver. 

Ärendet föredrogs av Katarina Garinder Eklöw. 

 
Claes Norberg 

Ordförande

 
Katarina Garinder Eklöw  

Föredragande
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