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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 22 april 2021 beretts tillfälle att avge 

yttrande över betänkandet Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17). 

Sammanfattning 

Advokatsamfundet är i huvudsak positivt inställt till de i utredningen lämnade 

förslagen, men har avvikande uppfattningar enligt följande. 

Synpunkter 

När det gäller utredningens förslag om utökade möjligheter att påföra 

marknadsstörningsavgift är Advokatsamfundet av uppfattningen att det saknas ett 

behov av dylika bestämmelser i situationer som inte föranleds av Sveriges åtaganden 

enligt unionsrätten. Ett utökande av dylika möjligheter bör bara ske i de fall där det 

finns stöd för att nuvarande sanktionsmöjligheter är otillräckliga. Något sådant stöd 

har inte presenterats i utredningen.  

Härutöver kan konstateras att i direktivet anges nivån fyra procent av årsomsättningen, 

samtidigt kan medlemsstaterna välja en högre nivå. Utredningen föreslår en mer än 

dubbelt så hög nivå, tio procent. I och för valet av lämplig nivå redovisas dock inte 

något närmare underlag angående nivån i närliggande EU-länder. Det framgår därmed 

varken om den föreslagna nivån avviker, eller om en eventuell avvikelse skulle vara 

motiverad, exempelvis utifrån väsentligen annorlunda förhållanden i Sverige. Utan en 
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komplettering av beslutsunderlaget är det svårt att bedöma vad som är en lämplig nivå 

utifrån hur det ser ut i närliggande länder.   

Vidare utgör legalitetsprincipen en garanti för rättssäkerheten och förslaget avseende 

möjligheten att föra talan om påförande av marknadsstörningsavgift eller 

sanktionsavgift mot den som har överträtt ett förbud vid vite uppfyller inte de krav på 

förutsebarhet som ställs när det gäller sanktioner av straffrättslig karaktär. Det exempel 

som anges i det särskilda yttrandet (s. 285 ff.) bekräftar med tydlighet det sagda. 

Advokatsamfundet delar således den uppfattning som redovisas i det särskilda 

yttrandet i betänkandet.  

I övrigt har Advokatsamfundet ingen erinran mot utredningens förslag. 
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