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Energimarknadsinspektionens föreskrifter och 
allmänna råd om elleverantörers skyldighet att 
lämna uppgift om priser och leveransvillkor som 
tillämpas mot elanvändare (EIFS 2010:2);

beslutade den 4 mars 2010

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 15 a § elför-
ordningen (1994:1250) och beslutar följande allmänna råd.

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för sådan inlämning av uppgift 
om priser och leveransvillkor till nätmyndigheten som åligger elleverantör 
enligt 8 kap. 11 b § ellagen (1997:857).

Elleverantör som levererar el inom koncessionspliktigt nät till elanvändare 
som är konsument är skyldig att lämna uppgifter enligt dessa föreskrifter. Upp-
gifterna ska avse avtal som kan tecknas av elanvändare som är konsument.

2 §  Utöver definitioner i ellagen och elförordningen gäller för denna före-
skrift följande definitioner.

Anvisat pris  Det pris som elanvändaren betalar om denne har 
anvisats en elleverantör enligt 8 kap. 8 § ellagen.

Fast pris Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att 
elanvändaren betalar ett i förväg fastställt elpris för 
en specificerad avtalsperiod.

Förnybara energikällor Vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, 
vattenkraft eller biobränsle.

Konsument En fysisk person till vilken el överförs eller levere-
ras huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet.

Leveransvillkor Avtalsvillkor som reglerar avtalstiden, avtalsvillkor 
för leverans av el som innebär eller kan innebära 
en kostnad för elanvändaren under pågående av-
talsperiod och avtalsvillkor som reglerar uppsäg-
ningstiden för respektive avtalstyp.
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Pris Öre per kilowattimme med två decimaler inklusive 
kostnad för elcertifikat.

Rörligt pris Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att 
elanvändaren betalar ett elpris som kan variera 
under avtalsperioden.

Allmänna råd

Exempel på leveransvillkor är datum för påbörjande av elleverans, villkor om 
årsavgift, faktureringsavgift, omteckningsrätt, villkor för uppsägning av avtal 
och förlängning av avtalet.

3 § Uppgifter om priser och leveransvillkor som vid varje tillfälle tillämpas 
ska rapporteras för följande avtal: 
– avtal med fast pris för perioderna sex månader, ett år, två år, tre år, fyra 

år och fem år.
– avtal med rörligt pris för perioderna ett år och löpande.
– avtal om anvisat pris.

Skyldigheten att lämna uppgifter enligt första stycket gäller även för avtal 
om leverans av el från förnybara energikällor som kan tecknas av elanvändare 
som är konsument. 

Första stycket gäller inte priser och leveransvillkor för avtal som kan tecknas 
endast av en avgränsad grupp konsumenter. Sådana priser och leveransvillkor 
ska inte rapporteras. Priser och leveransvillkor för avtal som kan tecknas 
endast av konsumenter inom ett geografiskt avgränsat område omfattas dock 
av rapporteringsskyldigheten enligt första stycket.

Allmänna råd

Exempel på en avgränsad grupp konsumenter är konsumenter som genom 
medlemskap, anställning eller i samband med köp av vara eller tjänst erbjuds 
ett elavtal.

4 § Uppgift om priser och leveransvillkor ska lämnas till nätmyndigheten 
när ändring av pris och/eller leveransvillkor sker, dock senast kl. 24.00 samma 
dag som ändringen skett.

5 § Rapportering av priser och leveransvillkor ska ske med hjälp av det 
tekniska system som anvisas av nätmyndigheten.

6 § Uppgifter som inte omfattas av uppgiftsskyldigheten enligt dessa före-
skrifter får inte rapporteras in i det anvisade systemet.
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Ikraftträdande

Dessa föreskrifter och allmänna råd träder i kraft den 1 april 2010, då Statens 
energimyndighets föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna upp-
gift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare (STEMFS 
2007:8) upphör att gälla.

 
Yvonne Fredriksson
 Tor Ny
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