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Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s 
grupptalandirektiv (SOU 2022:42)  

Fi2022/02280 

Allmänna reklamationsnämndens (ARN) huvudsakliga uppgift är att opartiskt pröva tvister 
mellan konsumenter och företag som härrör från ett avtal om köp av en vara, tjänst eller annan 
nyttighet (konsumenttvister). Mot bakgrund av nämndens uppdrag har nämnden tagit särskild 
utgångspunkt i hur den föreslagna lagstiftningen kan komma att tillämpas i nämnden och lämnar 
med detta i beaktande följande synpunkter. 

Förslaget till lag om godkännande av enheter och om rätt att väcka grupptalan till skydd för 
konsumenters kollektiva intressen innehåller bestämmelser om rätten för godkända enheter att 
väcka en grupptalan. Den innehåller också bestämmelser om vad en sådan talan får avse. Tanken 
med förslaget får antas vara att i dessa delar reglera godkända enheters rätt att väcka talan vid 
domstol och att hos en förvaltningsmyndighet ansöka om att en viss typ av åtgärder ska beslutas. 
En förutsättning för en godkänd enhets rätt att göra en ansökan hos en förvaltningsmyndighet är 
dels att ansökan gäller en åtgärd som avses i 19 § 1, dels att åtgärden är av sådant slag som gör 
att den kan överklagas till förvaltningsdomstol. Mot den bakgrunden drar nämnden slutsatsen att 
godkända enheter, enligt den nya lagen, inte föreslås få rätt att göra en anmälan hos Allmänna 
reklamationsnämnden. Det framgår emellertid inte i betänkandet hur detta förhåller sig till den 
behörighet som nämnden har enligt 9 § förordning (2015:739) med instruktion för Allmänna 
reklamationsnämnden. Frågan bör klargöras i det fortsatta lagstiftningsarbetet.   

  
 

Detta remissvar har beslutats av nämndens vice ordförande Karin Hallsten. I handläggningen har 
också Ylva Lindén deltagit som föredragande. 
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