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Yttrande över Justitiedepartementets promemoria Hyra
av lös sak (Ds 2010:24)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslagen.
Konsekvensutredning saknas.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
I departementspromemorian föreslås införande av en lag om hyra av lös sak. Lagen omfattar en
avtalstyp som inte tidigare finns närmare reglerad i svensk rätt och den avser situationer då en
näringsidkare hyr ut en lös sak till en konsument utan att avsikten är att konsumenten ska bli ägare till
saken. Lagen ska vara tvingande till konsumentens förmån vid hyresavtal på högst ett år och bygger i
stora drag på vad som i dag anses vara gällande dispositiv rätt. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser
om avtalsvillkor, sakens avlämnande, tidpunkten för betalning, påföljder vid dröjsmål och skadestånd.
I promemorian anges att skälet till att införa lagstiftningen är, förutom att skydda konsumentens
intresse, att rättsläget är oklart, rättspraxis är mager på området och meningarna inom doktrinen är
delade på flera väsentliga punkter. Såvitt Regelrådet kan finna leder ett genomförande av förslagen till
obetydliga administrativa kostnader för berörda företag. Regelrådet tillstyrker förslagen.

Synpunkter på konsekvensutredningen
Ett genomförande av förslagen kan i olika hänseenden påverka företagens kostnader i samband med
uthyrning av lösa saker. En konsekvensutredning i enlighet med vad som följer av 15 a §
kommittéförordningen (1998:1474) och 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning
vid regelgivning borde därför ha upprättats. Någon sådan finns inte i promemorian. Regelrådet
förutsätter att en konsekvensutredning upprättas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 24 november 2010.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Leif Melin. Ärendet föredrogs av
kommittésekreteraren Anna Ryltenius.
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Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.

Postadress

Telefon (vxl)

Kv Garnisonen, 103 33 Stockholm 08-405 10 00

Webbplats

E-post

www.regelradet.se

regelradet@regelradet.se

