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

EIFS 2011:5
Utkom från trycket
den 9 januari 2012

Beslutade den 8 december 2011
Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 15 a § elförordningen
(1994:1250) att 2 och 3 §§ i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och
allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och
leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare (EIFS 2010:2) ska ha följande
lydelse
2 § Utöver definitioner i ellagen och elförordningen gäller för denna föreskrift 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 levereras huvud
sakligen 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 avtalsperiod och avtalsvillkor som reglerar uppsägningstiden
för respektive avtalstyp.
Mixat pris: Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren
betalar femtio procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under
avtalsperioden till fast pris och femtio procent av den faktiskt förbrukade
elen per månad under avtalsperioden till rörligt pris.
Pris: Öre per kilowattimme med två decimaler inklusive kostnad för elcertifikat.
Rörligt pris: Pris enligt avtal för leverans av el som baseras på föregående
månads medelspotpris på Nord Pool Spot alternativt elhandlarens volymvägda spotpris från föregående månad.
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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 med mixat pris för perioderna sex månader, ett år, två år, tre år,
fyra år och fem år.
– 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.
___________________
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2012.
På Energimarknadsinspektionens vägnar
Yvonne Fredriksson
Sara Näselius
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