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BESLUT
Datum

Dlarlenr

2015-11-26

Forelaggande avseende informatlonsskyldlgheter
Beslut
1. Energimarknadsinspektionen (Ei) fOrelagge
att inom fyra veckor fran mottagandet av detta
beslut gora fOljande.
a.

Komplettera sin webbplats genom att, i enlighet med 11 kap. 18 § fOrsta
stycket ellagen (1997:857), lamna information om konsumenters
rattigheter i 11kap.2-4, 8, 11-13, 15- 17 och 19 §§ ellagen,

b. Pa eller i samband med fakturor, altemativt pa fakturorna hanvisa till att
informationen £inns pa webbplatsen, i enlighet med 11 kap. 18 § tredje
stycket ellagen, Himna information om
i. hur konsumenten ska ga tillvaga for att lamna klagomal,
ii. att konsumenten kan vanda sig till

Energimarknadsinspektionen, Konsumcnternas
energimarknadsbyra och Allmanna reklamatlonsnamnden f6r
information om tvistli:isning, och
iii. att konsumenten kan vanda sig till kommu:nala energiradgivare

och/eller till Statens energimyndighet for att ta information om
oberoende anvandarradgivning, dar konsumentema kan fa rad
om tillgangliga energieffektivitetsatgarder och
jamforelseprofiler.
Om hanvisning gors till webbplatsen ska det framga att informationen pa
konsumentens begaran tiUhandahalls pa annat siitt.
2.

8

Ei fi:irelaggeatt i nom fem veckor fran mottagandet av detta
beslut skriftligen redovisa till Ei vilka atgiirder som vidtagits med anledning av
fOrelaggandet. Till redovisningen ska foljande dokument bifogas som styrker att
- - fOljer fi:irelaggandet: en datummarkt utskrift fran fi:iretagets
webbplats med informationen angaende punkten 1 a. ovan och kopia pa en
aktuell faktul'a eller information som skickas i samband med fak turan.
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Beskrivning av arendet
For att k underna pa elmarknaden ska kunna gora aktiva val a.r det viktigt att kunderna
fa r tydlig och korrekt information fran elmarknadens aktorer. Ei har darfor p rioriterat
detta omrade i den planlagda tillsynen under 2015. Som ett led i detta arbete oppnade Ei
tillsyn mot- - i syfte att kontrollera att fOretaget fi:iljer ellagens regler om
•
•
•

information som ska ges i samband med att tidsbestiimda avtal upphor,
vad som galler avseende for langning av e tt avtal som IOper under viss tid och
information om konsumentrattigheter med mera pa foretagcts webbplats och pa
t!ller i samband med fakturor.

Av den info rmation som- - skickat in till Ei framgal' bland annat fO ljande.

Pa sin webbplats har-

- en sida som heter Konsttm(mtriilt. Under rubriken
Klagomdls11nntering anges fOljande: "Enligt 11kap.18 § ellagen ska ell everantore1· pa sin
webbplats liimna tydlig information om konsumentens rattigheter, hur konsumenten ska
ga till vaga for att lamna klagomal och vilka organ konsumenten kan vanda sig till fi:ir
information och tvistlosning. Har finns konsumentens rattigheter enligt 11 kap. ellagen
sam manstallda." Darefter fOljer en text om klagomfilshantering. Pa s idan finns aven
rubrikerna Radgivning samt 6verklagan och Ti1lS1J11.

Pa- hemsida:

fakturor anges foljande: "For information om konsumentratt! Se var
'

Bestammelser som llgger tlll grund tor beslutet
Information om

konsumentr~ttlgheter

m.m.

111 kap. ellagen finns r eg Ier om konsumentens rattigheter. I Iiir regleras
• avtalsvillkor som i jamfOrelse m ed 11 kap. ar till nackdel fOr konsumenten (2 §),
• information vid avbrytande av overfOring av el pa grund av konsumentens
avtalsbrott (3 och 4 §§),
• skadest and vid avbruten over foring av el (8, 11och12 §§),
• uppgifter i avtal (13 §),
• betalningssatt fOr konsumenten (15 §),
• a ndrade avtalsvillkor (16 §),
• prishojningar (17 §), och
• byte av elleverantor (19 §).
Elleverantorei· och natkoncessionshavare som traffar avtal m ed konsumenter ska pa sina
webbplatser Himna tydlig information om
1. konsu mentens rattigheter,
2. hur konsumenten ska ga till vaga for att Jamna klagomal,
3. vilka organ konsumenten kan vanda sig till for information eller tvist16sning, och
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oberoend e anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangliga
energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler.

Pa konsumentens begaran ska informationen liimnas pa annat satt.
Elleverantorer och natkoncessionshavare ska pa eUer i samband m ed fakturor till
konsumenter antingen Iarnna den information som framgar ovan i 1-4 eller hanvisa till att
informationen £inns pa webbplatsen och pa begaran tillhandah"lls pa annat satt. (11 kap.
18 § ellagen)

Energimarknadsinspektionens motlverlng till beslutet
Information om konsumentrattigheter m.m.
Information pa webbplatsen

Elleverantoren ska pa sin webbplats Iamna tydlig information om konsumenters
dittigheter. Det ska vara en allman information om en konsuments rattigheter enligt
11 kap. ellagen.' Ei bedomer att <let for en elleverantor betyder att infonnationen ska
innehalla vad som fOljer av 11 kap. 2-4, 8, 11-13, 15-17 och 19 §§ ellagen.
- -s aknar helt information pa sin webbplats om innehallet i de
konsumentrattsJiga reglerna i 11 kap.2-4, 8, 11-13, 15-17 och 19 §§. - uppfyller darfOr inte kravet i 11 kap. 18 § fOrsta stycket 1 ellagen.
Information pa fakturan

Elleverantoren ska pa eller i samband med sina fakturor lamna information om
konsumentens rattigheter, hur konsumenten ska ga till vaga fOr att lamna klagomal, vilka
organ konsumenten kan vanda sig till for information eller tvistlOsning och oberoende
anvandan·adglvning, dar konsumenten kan fa rad om WlgangHga
energieffektivitetsatgarder och jamfOrelseprofiler. Elleverantoren kan antingen lamna
informationen i sin helhet pa eller i samband med fakturorna ellet· hanvisa ti ll att
informationen finns pa elleverantorens webbplats och pa begaran kan tillhandahiillas pa
annat satt (11 kap. 18 § tredje stycket e11agen). Anledningen till att det racker med en
hanvisning till den egna webbplatsen ar att informationen kan konuna att bli
omfattande.2
- -foktura hnr en hiinvisning till wcbbplatscn for mer information om
konsumenh'aH. Daremot saknas uppgift om k lagomalshantering, var t konsumenten kan
vanda sig for tvistlosning och oberoende anvandarradgivning. Aven en upplysning om
atl konsumenten har ratt att fa inforrnationen pa annat salt an genom webbplatsen
saknas.- - uppfyller dar fOr inte kr avet i 11 kap. 18 § tredje stycket ellagen.

2

2

Prop. 2010/11:70 s. 267
Prop. 2013/14:174 s. 153.
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-Diarienr

Upplysnlng
Ei har inte funnit anledning att ga vidare med tillsynen mot- - avseende
ovriga bestammelser som hat• ingatt i d enna granskning.

Hur man overklagar
Se bilagn 1, Sa har gor du fOr att overklaga beslutet.

Det har beslutet har fattats av avdelningschefen Sara Sundberg. Vid den slutliga
handlaggningen deltog aven experten Roger Husblad, fcfredragande.

Bllagor

1.

Sa har gor du for att 6verklaga beslutet

2.

Delgivningskvitto
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