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Uppdrag att gora en kostnads-nyttoanalys ayseende forandrad flyttprocess
Regeringens beslut
Regeringen uppdrar at Energimarknadsinspektionen att utreda
kostnaden for och nyttan av att infora en ordning dar elhandelsforetagen
far ansvara for elkundens elnatsavtal i samband med att kunden flyttar
fran en bostad till en annan. Utvarderingen ska ha sin utgangspunkt i
dagens system for informationsutbyte mellan natagare och elhandlare. I
uppdraget ska Energimarknadsinspektionen to i beaktande ett mojligt
drifttagande av en central informationshanteringsmodell inom 3-4 ar.
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljodepartementet)
senast den 15 mars 2015. Uppdraget kan enligt sarskild overenskommelse mellan foretradare for Regeringskansliet (Miljodepartementet) och Energimarknadsinspektionen rapporteras vid annan
tidpunkt an vad som har angivits.
Skalen for regeringens beslut
I dag har cirka 15 procent av Sveriges elkunder inte aktivt ingatt nagot
avtal med en elhandlare. I enlighet med bestammelser i ellagen
(1997:857) anvisas elkunden i den situationen en sarskild elhandlare som
ansvarar for att leverera el och som har att informera elkunden om vilka
avtalsvillkor som kommer att galla (ett sa kallad anvisningsavtal). Manga
elhandlare som far elkunder anvisade till sig tillampar vasentligt hogre
priser for anvisningsavtal an for andra avtal. De flesta anvisningsavtalen
uppstar nar en elkund har flyttat till en ny bostad och darigenom ayslutat
sitt gamla elhandelsavtal utan att ha ingatt nagot nytt avtal.
Energimarknadsinspektionen har i rapporten Anvisade elavtal — nulaget
och framtida utveckling (Ei 82013:17) visat att det firms stora brister i
hur elhandelsforetagen informerar kunder, vilken terminologi som
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anvands, uppsagningstider m.m. Efter kritik atog sig branschforeningen
Svensk Energi samt de oberoende aktorerna att vidta atgarder for att
komma tillratta med ovan namnda problem. Aktorerna atog sig foljande.
• Forbattra informationen till kunder med anvisningsavtal.
• Forbattra frekvensen pa informationen.
• Uppfylla de allmanna rekommendationer som finns om 14 dagars
uppsagningstid.
• Forbattra och forenkla den terminologi som anvands for
anvisningsavtal och andra avtalsformer.
Regeringen uppdrog den 27 mars 2014 at Energimarknadsinspektionen
att utvardera atagandet. I rapporten Avtal och information till anvisade
kunder — en uppfoljning (Ei 82014:19) har Energimarknadsinspektionen
konstaterat att den branschgemensamma overenskommelse som
foreningen Svensk energi och de oberoende elhandlarna atagit sig for att
reducera antalet kunder med anvisningsavtal inte har inforlivats.
Granskningen visade att en minoritet (20 procent) av de anvisade
elhandlarna foljer rekommendationen fran Svensk Energi om att kunder
med anvisningsavtal ska fa information om anvisningen pa fakturan.
Dessutom visar Energimarknadsinspektionens uppfoljning att drygt
halften av de anvisade elhandlarna inte har nagon information ails pa
fakturan.
Inom ramen for arbetet med en harmoniserad nordisk slutkundsmarknad
har det foreslagits att elhandlaren ska vara elkundens huvudsakliga
kontaktpunkt. Forslaget innebar att kunden endast ska behova kontakta
elhandlaren i samband med en flytt. Elhandlaren skoter da kontakten och
meddelar elnatsforetaget att kunden ska flytta och nar overforingen av el
i uttagspunkten ska upphora. Enligt forslaget maste elhandlaren
dessutom se till att kunden far bade ett elhandelsavtal och ett elnatsavtal
vid inflyttning.
Energimarknadsinspektionen har bedomt att en elhandlarcentrisk
flyttprocess skulle medfora en minskning av andelen kunder med
anvisningsavtal i och med att de flesta kunder far ett anvisningsavtal i
samband med flytt. Energimarknadsinspektionen har aven lamnat forslag
till hur en reglering av en elhandlarcentrisk flyttprocess kan se ut i
rapporten Enklare for kunden — forslag som okar forutsattningarna for
en nordisk slutkundsmarknad (Ei 82013:09).
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Regeringen delar Energimarknadsinspektionens bedomning att en
elhandlarcentrisk modell kan minska antalet kunder med anvisningsavtal.

Pa regeringens vagnar
(9~
t
~~—
Ibrahim Baylan

i
~ `

Joakim Cejie

Kopia till
Statsradsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/KO
Finansdepartementet/BA
Naringsdepartementet/MK

