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Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 
elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor 
som tillämpas mot elanvändare; 

beslutade den 8 december 2022. 

Energimarknadsinspektionen föreskriver följande med stöd av 24 § 4 elförordningen (2013:208) och beslutar 
följande allmänna råd. 

Inledande bestämmelser  
1 §  Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för sådan inlämning av uppgifter om priser och leveransvillkor 
som elleverantörer ska lämna till Energimarknadsinspektionen enligt 8 kap. 11 b § ellagen (1997:857). 
2 §  Avtal och uppgifter som inte omfattas av inlämningsskyldigheten enligt dessa föreskrifter ska inte lämnas 
in till Energimarknadsinspektionen. 
3 §  Om det finns särskilda skäl kan Energimarknadsinspektionen, efter ansökan av elleverantören, besluta om 
undantag från dessa föreskrifter. 

Definitioner  
4 §  I dessa föreskrifter avses med 

Anvisat avtal: Ett sådant avtal mellan en elleverantör och en elanvändare som avses i 8 kap. 8 § ellagen.  
Avtal med månadsbaserat rörligt pris: Avtal för leverans av el som innebär att elanvändarens elpris är 

baserat på föregående månads medelspotpris på den europeiska dagen-före-marknaden alternativt elhandlarens 
volymvägda spotpris från föregående månad.  

Avtal med timbaserat rörligt pris: Avtal för leverans av el som innebär att elanvändarens elpris är baserat på 
de timvisa spotpriserna på den europeiska dagen-före-marknaden.  

Fastprisavtal: Avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar ett i förväg fastställt pris per 
kilowattimme för en specificerad avtalsperiod.  

Inlämningsskyldighet: Sådan skyldighet som en elleverantör har att lämna uppgifter enligt dessa föreskrifter.  
Mixprisavtal: Avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar femtio procent av den faktiskt 

förbrukade elen per månad under avtalsperioden till fast pris enligt definitionen av fastprisavtal och femtio 
procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till rörligt pris enligt definitionen av 
avtal med månadsbaserat rörligt pris. 

Inlämningsskyldighet 
5 § Elleverantör som levererar el till elanvändare inom koncessionspliktigt nät är skyldig att lämna uppgifter 
enligt dessa föreskrifter. 

Vilka avtal som omfattas av inlämningsskyldigheten 
6 § Skyldigheten att lämna uppgifter gäller för följande avtalstyper. 
− Fastprisavtal för avtalsperioderna tre, fyra, fem och sex månader samt ett, två, tre, fyra och fem år. 
− Anvisat avtal. 
− Löpande avtal med månadsbaserat rörligt pris. 
− Löpande avtal med timbaserat rörligt pris. 
− Mixprisavtal för avtalsperioden ett år. 
− Avtal med månadsbaserat rörligt pris för avtalsperioden ett år som kan tecknas av juridiska personer. 

7 § Ett avtal enligt 6 § omfattas av inlämningsskyldigheten om 
− det kan tecknas omedelbart, 
− det kan tecknas av elanvändare som har en förväntad årsförbrukning under 100 000 kilowattimmar, 
− det kan tecknas på initiativ av elanvändaren genom direkt kontakt med elleverantören, och 
− leveransen ska kunna påbörjas inom en månad. 
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EIFS 2022:nr Allmänna råd 
Med avtal som kan tecknas på initiativ av elanvändaren genom direkt kontakt med elleverantören avses 
bland annat avtal som kan tecknas via kontakt med företaget (exempelvis via kundtjänst, butik eller 
webben). Avtal som erbjuds endast genom utgående försäljning (exempelvis endast via telefon-, hem- 
eller gatuförsäljning) är inte sådana avtal som kan tecknas på initiativ av elanvändaren. 
 

8 § Ett avtal omfattas inte av inlämningsskyldigheten om det enbart kan tecknas av en avgränsad grupp 
elanvändare och denna avgränsning inte avser ett visst geografiskt område, nya kunder eller kunder med viss 
förbrukning. 

Allmänna råd 
Exempel på sådana avgränsade grupper av elanvändare är elanvändare som genom medlemskap, 
anställning eller i samband med köp av vara eller tjänst erbjuds ett elavtal. 
 

9 § Ett avtal enligt 8 § omfattas inte av inlämningsskyldigheten även om det i mindre omfattning har tecknats 
av elanvändare utanför den avgränsade gruppen. 

Allmänna råd 
Med mindre omfattning avses exempelvis om ett avtal av misstag tecknats med andra än vad 
avgränsningen avser. 

Vilka uppgifter som ska lämnas in 
10 § Följande uppgifter och tillhörande villkor som tillämpas för leveransen av el ska lämnas in om det krävs 
enligt det tekniska systemet. 
− Pris (inklusive pris för el samt fasta avgifter som års- eller månadsavgift). 
− Andra villkor som innebär eller kan innebära en kostnad för elanvändaren under pågående avtalsperiod. 
− Avtalstyp. 
− Avtalstid. 
− Datum för påbörjande av elleverans. 
− Uppsägningstid. 
− Energikälla eller energikällor. 
− Faktureringsalternativ. 
− Betalningsalternativ. 
− Information om vad som händer när avtalet löper ut. 
− Villkor för uppsägning och förlängning av avtalet. 
− Om avtalet har ett tillfälligt lägre pris. 
− Om avtalet kan tecknas av konsument och/eller juridisk person. 
− Om avtalet endast kan tecknas av elanvändare inom ett visst elområde och/eller inom en viss nätkoncession 

för område. 
− Om avtalet endast kan tecknas av elanvändare med viss förbrukning. 
− Om avtalet endast kan tecknas av nya kunder. 
− Om avtalet är märkt med Bra miljöval (Naturskyddsföreningens märkning). 

11 § Pris per kilowattimme ska anges i ören med två decimaler exklusive mervärdesskatt. 

Hur uppgifter lämnas in 
12 § Uppgift om priser och leveransvillkor ska lämnas till Energimarknadsinspektionen när ändring av pris 
och/eller leveransvillkor sker, dock senast kl. 24.00 samma dag som ändringen skett. 
13 § Inlämning av priser och leveransvillkor ska ske med hjälp av det tekniska system som anvisas av 
Energimarknadsinspektionen. 

Allmänna råd 
Det tekniska systemet nås via Energimarknadsinspektionens webbplats på internet.  

Behörighet till tekniskt system 
14 § Elleverantör som är skyldig att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor enligt dessa föreskrifter ska 
ansöka om behörighet till det tekniska system som avses i 13 §. Ansökan ska göras med den blankett eller 
annan metod som anvisas av Energimarknadsinspektionen. 
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EIFS 2022:nr Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 mars 2023. Genom föreskrifterna upphävs 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2020:4) om elleverantörers skyldighet att 
lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. 

På Energimarknadsinspektionens vägnar 

ULRIKA HESSLOW 
Rebecca Lyxell 

  


	Energimarknadsinspektionens författningssamling
	EIFS 2022:nr

	Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare;
	Inledande bestämmelser
	Definitioner
	Inlämningsskyldighet
	Vilka avtal som omfattas av inlämningsskyldigheten
	Vilka uppgifter som ska lämnas in
	Hur uppgifter lämnas in
	Behörighet till tekniskt system




