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- Får konsumenter returnera begagnade varor?
- Vad händer om det visar sig att en produkt man sålt  
secondhand skulle visa sig vara trasig? 
- Är det någon skillnad om man säljer i butik eller på 
nätet?

• Konsumenters rättigheter

• Återförsäljares skyldigheter

• Återbruk och cirkulär ekonomi



Konsumenters rättigheter - vid begagnat handel

Skatteverkets definition: Med begagnade varor menar vi varor som har varit

i bruk och som är lämpliga för vidare användning i befintligt skick eller efter

reparation. Om varan däremot görs om så att den får en annan funktion 

betraktas den inte längre som begagnad.

• Konsumentköplagen

– Reklamationsrätt

– Befintligt skick (17§)

• Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
- ALLTID Ångerrätt 14 dagar 

• Momsredovisning

– Kommersiell secondhand 25% vs ideell 0%



Återförsäljarens skyldigheter – vid begagnat handel

Krav på att produkter som säljs är säkra

• Produktsäkerhetslagen

– CE-märkning (t ex leksaker, elektronik mfl)

• Produktansvarslagen

– Culpa-regeln i skadeståndslagen

• Särskilda regler att följa för begagnat handel:

– registrera sin verksamhet hos polisen för att motverka brottslighet



Återbruk, cirkulär ekonomi och avfallslagstiftning

Ökat fokus på cirkulär ekonomi och återbruk

– Svensk strategi och handlingsplan

– EUs handlingsplan för cirkulär ekonomi

– EUs initiativ för hållbara produkter, ökade krav på livslängd, reparerbarhet, transparens och 

återvinning 

MEN avfallslagstiftningen styr fortfarande vem som yrkesmässigt får återbruka, 

reparera, återvinna produkter och material etc.

• Miljöbalken

– Avfall: ämnen eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser att göra sig av med. 

– Återanvändning av produkt/komponent som inte är avfall 

– Definitionen av avfall styr vad företag inom handeln kan och får göra med ”gamla produkter”

– Kommunalt avfall (definition sedan 1/8 2020) Kommunalt monopol på hantering av 

hushållsavfall i Sverige



Bra information och länkar

• Allmänt om produktsäkerhet:

Länk: https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/

• Produktsäkerhetslagen (2004:451)
Länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/produktsakerhetslag-2004451_sfs-2004-451

• Produktansvarslag (1992:18)

• Konsumentverket - Konsumentlagar 

– Konsumentköplagen

– Distanshandelslagen

Länk: https://www.hallakonsument.se/omrade/konsumentlagar/

• Skatteverket:

– momsredovisning – https://www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms.4.7459477810df5bccdd480006935.html 

– Secondhand - https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2021.16/352657.html

• Polisen – Skyldighet att registrera viss verksamhet med begagnat handel

– Länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/begagnade-varor/
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Frågor?

• Hör av dig om du har frågor kring produktsäkerhet, begagnat 

handel eller konsumenträtt etc.

• Som medlem i Svensk Handel har du full service och vi hjälper dig 

reda ut olika begrepp och lagstiftningsfrågor.

• Kontakt:

Produktsäkerhet/cirkulär ekonomi: ann.christiansson@svenskhandel.se

Konsumenträtt: jolanda.girzl@svenskhandel.se
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