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Ny konsumentköplag från den 1 

maj 2022.

Konsumentskyddet stärks ytterligare.

• Säljarens ansvar de första 2 åren att kunna visa att felet är med från 

början. Tidigare var det konsumenten.

• Rätten att reklamera, gå till säljaren och klaga på en vara som visat 

sig vara felaktig, sträcker sig till 3 år. Förr var det 6 månader att 

bevisa att felet var där från början.



Specialregler för djurköp

 Köp av djur omfattas av den tidigare lagen, men nu införs 

vissa specialregler.

 Om du köpt något djur före den 1 maj i år gäller den 

tidigare lagen.

 Vid köp av djur är tiden för omvända bevisbördan 6 

månader och för djur som är dyrare än 5 000 kronor kan 

den avtalas bort.



Ingångna elavtal ska hållas

 Generellt gäller att ingångna avtal ska hållas. 

 Konsumenterna ska kunna lita på de avtal som de 

har ingått gäller.



Konsument skydd

 Försäljningspriser jämförs med påstådda priser som aldrig använts, konsumenter 
ska inte luras att tro att de gör ett fynd när de inte gör det.

 Konsumenter som handlar på nätet får nu ett starkare skydd.

 Många handlar idag på nätet och det är främst här som vi konsumenter nu får ett 
starkare skydd. Krav på företag att berätta om de säkerställer och i så fall hur, att       
kundrecensioner kommer från verkliga kunder.

 Evenemangsbiljetter ska inte längre kunna köpas upp i mängder för att sedan 
säljas dyrt i andra hand. För företag som bryter mot bestämmelserna kan det bli 
dyrt.



Stärkt konsumentskydd för konsumenter som 

luras på pengar via bankbedrägerier

• Konsumenter som förlorat pengar efter att ha lurats 

att lämna ut bankuppgifter får nu ökade möjligheter 

att få tillbaka pengar genom ersättning från banken.

• OBS! Lämna aldrig ut dina bankuppgifter, koder eller Bank-id 

till någon obehörig! Om du blivit drabbad, hör av dig till din 

bank och hänvisa till det nya avgörandet från Högsta 

domstolen.



Lite tips.

 Kaffe och te som jordförbättring och näring till 

dina växter. 

 Kaffesump som jordförbättring.



17 tips för att spara energi.

1. Sänk temperaturen i huset.

2. Byt dina lampor till lågenergilampor

3. Använd diskmaskinen.( 4 ggr så mycket energi att     

handdiska)

4. Kontrollera att du har rätt temperatur för kyl och 

frys.(kyl +5, frys -18)

5. Använd vattenkokare när du ska värma upp 

vatten.



6. Tvätta i lägre temperatur. (från 60 till 40, halvera 

nästan energiförbrukningen)

7. Duscha kortare tid. Duscha istället för att bada i 

badkar.

8. Kontrollera energimärkningen när du köper nytt.

9. Ha inte dina apparater på stand-by. Stäng alltid 

av dina apparater helt.

10. Lufttorka tvätten. (3ggr mer energi att 

torktumla än att tvätta.) 



11. Täta dörrar och fönster. Se över isoleringen på 

vinden.

12. Stäng ner värmen när du reser bort.

13. Låt elementen andas. Ta bort sådant som står 

för elementen.

14. Justera belysningen. Använd dimmer.

15. Använd sensorer, utomhus. 

16. Utnyttja värmen från ugnen.

17. Dra ut mobilladdaren från väggen.



Bokashi

Bokashi är en japansk metod för 

kompostering. Där matavfallet fermenteras 

i en komposthink för bokashi i 

rumstemperatur och därefter grävs ner 

innehållet i jorden.

Återvinn dina matrester med Bokashi-

metoden - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=Nkkc_CFU7HY


https://skojig.com/9309/de-basta-aren-for-en
https://skojig.com/9309/de-basta-aren-for-en


Tack för mig!

Ert konsumentombud

Marie Sundqvist.


