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Datum 
2015-12-16 

Diarienr -

Forelaggande avseende informationsskyldigheter 

Beslut 

1. Energimarknadsinspektionen (Ei) foreliigge 
- att inom sex veckor franmottagandet av delta beslut gora foljande. 

a. Skriftligen informera enligt 2 § Energimarknadsinspektionens 
foreskrifter och allmanna rad (EIFS 2013:4) avseende avbrottsersattning 
och skadestand till elanvandare (informationsforeskriften) samtliga 
elanvandare anslutna till elnatet arligen om ratten till avbrottsersii.ttning 
och skadestand enligt 10 och 11 kap. ellagen (1997:857). Informationen 
ska utfonnas enligt 4-7 §§ informationsforeskriften. 

b. Skriftligen informera, enligt 3 § in.formationsfOreskriften, elanvandare 
som haft avbrott langre an tolv ti.mmar om ratten till avbrottsersii.ttning 
och skadestand enligt 10 och 11 kap. ellagen. Informationen ska utformas 
enligt 4-7 §§ informationsforeskriften. 

c. Pa eller i samband med fakturor, alternativt pa fakturorna hii.nvisa till att 
informationen finns p a webbplatsen, i enlighet med 11 kap. 18 § tredje 
stycket ellagen, lamna information om 

i. att konsumenten kan vanda sig till 
Energimarknadsinspektionen, Konsumenternas 
energimarknadsbyra och Allmii.nna reklamationsnii.mnden 
for information om tvistlosning, och 

ii. att konsumenten kan vanda sig till kommunala 
energiradgivare och/eller till Statens energimyndighet for 
att fa in formation om oberoende anvandarradgivning, dii.r 
konsumentema kan fa rad om tillgangliga 
energieffektivitetsatgarder och jamfOrelseprofileT. 

Om hii.nvisning gors till webbplatsen ska det av fakturan framga att 
informationen pa konsumentens begaran tillhandahalls pa annat satt. 
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2. Ei forelagge- a tt inom sju veckor fran mottagandet av detta beslut 
skriftligen till Ei redovisa vilka atgarder som vidtagits med anledning av 
fOrelaggandet. Till redovisningen ska foljande dokument bifogas som styrker att 

- fOljer fOreHiggandet: en kopia pa informationen avseende 
avbrottsersattning och skadestand som elanvandare far och en kopia p a en 
aktuell fakturn elle.r information som skickas i samband med fakturan. 

Beskrivning av arendet 

Det ar viktigt for en val fungerande ma.rknad att konsumenter och ovriga elan vandare far 
tydlig och korrekt information fran elmarknadens aktorer. Ei har darf6r prioriterat detta 
omrade i den planlagda tillsynen under 2015. Som ett led i detta arbete oppnade Ei tillsyn 
mot- i syfte att kontrollera att foretaget fOljer e llagens regler om 

• information om leveranssakerheten i elnatet, 

• information om ratten till avbrottsersattning och skadestand, 
• of:fentliggorande av nattariffer 

• avtalsinnehall 
• information om konsumentrattigheter med mera pa fOretagets webbplats och p a 

eller i samband med fakturor. 

Av den information som- skickat in till Ei framgar bland annat fOljande. 

Nar det galler information om avbrottsersattning och skadestand har - uppgett 
att information om detta £inns pa fqretagets webbplats och kan aven fas genom kontakt 

med kundtjanst. 

Dett'affande information om konsumentens rattigheter med mera svarar- att det 
pa deras faktura finns foljande information "Har du fragor, klagomal eller vill ha 
infonnation om dina ra ttigheter som kund hos oss kan du ga in pa 
eller ringa till kundljiinst." 

Bestammelser som ligger till grund .for· beslutet 

Information om ratt till avbrottsersattning och skadestand 

Ella gen 

Den som bedriver natverksamhet med stod av natkoncession for Jinje med en spannjng 
som understiger 220 kilovolt eller natkoncession for omrade ska :informera elanvandarna 
om leveranssakerheten i elnatet och om ratten till avbrottsersattning och skadestand 
enligt 10 och 11 kap. ellagen (3 kap. 9 d §). 

lnformatlonsforeskriften 

Informationen enligt 3 kap . 9 d § ellagen ska vara skriftlig. Den ska Iamnas minst en gang 
per a r till de elanvandare som ar direkt anslutna till natforetagets elnat (2 §). 
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Information om avbrottsersattning och skadestand ska, utover vad som anges i 2 §, 
tamnas till elanvandare som haft elavbrott langre an tolv timmar (3 §). 

lnfonnationen ska ange att elanvandare kan ha ratt till avbrottsersattning om elavbrottet 
varat under en sammanhangande period om minst tolv timmar samt lagsta 
ersattningsniva angivet i svenska kronor. Natforetagets adress, telefonnummer och 
eventuell webbplats ska framga av informationen (4 §). 

Elanvandare ska kunna fa ytterligare information om ratten till avbrottsersattning genom 
muntllg och/eller skriftlig kontakt med natfOretaget (5 §). 

Informationen enligt 2 och 3 §§ ska ange att elanvandare kan vara berattigade till 
skadestand oberoende av elavbrottets langd. Natforetagets adrcss, telefonnummer och 
eventuell webbplats ska framga av informationen (6 §). 

Elanvandai•e ska kunna fa ytterligare information om ratten till skadestand genom 

muntlig och/eller skriftlig kontakt (7 §). 

Information om konsumentrattigheter m.m. 

Elleverantorer och natkoncessionshavare som traffar avtal med 

konsumenter ska p a sina webbplatser lamna tydlig information om 

1. konsumentens rattigheter, 
2. hur konsumenten ska ga till vaga for att lamna klagomal, 
3. vilka organ konsumenten kan vanda sig till for information eUer tvistlosning, och 
4. oberoende anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangliga 

energieffektivitetsatgarder och jamf6relseprofiler. 

Pa. konsurnentens begaran ska informationen Uimnas pa annat satt. 

Elleverantorer och natkoncessionshavare ska pa elle1· i samband med fakturor till 

konsu mentet· antingen Iamna den information som framgar ovan i 1-4 eller hanvisa till att 
informationen £inns pa webbplatsen och pa begaran tillhandahalls pa annat si:itt (11 kap. 
18 § ellagen). 

Energimarknadslnspektionens motivering till beslutet 

Information om ratt tlll avbrottsersattning och skadestand 

Ellagen innehaller bestammelser som reglerar vilka rattigheter som kunderna har i 
samband med elavbrott. For att kunna havda dessa rattigheter ar det ar viktigt att 
kundema !dinner till sina rattigheter och vad som galler angaende ersaltning fOr 
elavbrott. Ei har darfor i informationsfOreskiiften preciserat hur infol'mationen till 
kunderna ska utformas och vid vilka tillfallen kunderna ska informeras. 
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- har endast uppgett att man informe.rai· sina kunder om avbrottsersattning och 
skadestand genom foretagets webbplats och kundtjanst. Ei gor bedomningen att 
fOretaget inte uppfyller bestfunmelsema i 2 § informationsforeskriften eftersom inte 
samtliga kunder far skriftlig information minst en gang om aret. 

Dessutom far inte de kunder som drabbas av elavbrott som pagatt langre an 12 timmar 
information om ratten till avbrottsersattning och skadestand. Ei gCit' cl.armed 
bedomningen att- inte heller uppfyller bestammelserna i 3 § 
informationsforeskriften. 

Information om konsumentrattlgheter m.m. 

Information pa fakturan 

Natagaren ska pa eller i samband med sina fakturor Jamna information om 
konsumentens rat tigheter, hur konsumenten ska ga ti ll vaga fOr att liimna klagomal, vilka 
organ konsumenten kan van da sig till for information eller tvis tlosning och oberoende 
anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangliga 
energieffektivitetsatgarder och jamfOrelseprofiler. 

Nar det galler information om vilka organ konsumenten kan vanda sig till for 
information eller tvistl0sning framgar <let av fOrarbetena att konsumenten ska fa 
information om Ei, den nationella kontaktpunkten (Konsumenternas 
energimarknadsbyra) och Allmanna reklamationsnamnden. 1 

Betraffande information om oberoende anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa 
rad om ti llgangliga energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler framgar det av 
fOrarbetena att den typen av oberoende radgivning lamnas till exempel pa Statens 
energimyndighets webbplats och av kommunala energiradgivare.2 

Natagaren kan antingen lamna informationen i sin helhet pa eller i samband med 
fakturorna eller hanvisa till att i.nformationen finns pa natagarens w ebbplats och pa 
begaran kan tillhandahfillas pa annat satt (11 kap. 18 § tredje styc~et ellagen). 
Anledningen till a tt det racker med en hanvisning till den egna webbplatsen ar att 
info1mationen kan bli omfattande.a 

Pa den faktura som- h ar skickat in till Ei finns en hanvisning till webbplatsen 
for mer information om konsumentens rattigheter och hur konsumenten ska ga till vaga 
fOr alt lamJ1a klagomfil. Daremot saknas uppgift om vilka organ konsumenten kan vanda 
sig till for information eller tvistlosning och oberoende anvandarradgivning dar 
konsumenten kan fa rad om tillgangliga energieffeklivitetsatgarder och 
jamforelseprofiler . - uppfyller darfOr inte 11 kap. 18 § tredje stycket ellagen. 

1 Prop. 2010/11:70 s. 267. 
2 Prop. 2013/14:174 s. 278. 
3 Prop. 2013/14:174 s. 153. 
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Upplysning 

Ei har inte funnit anledning att ga vidare med tillsynen mot- avseende ovriga 
bestammelser som har ingatt i denna granskning. 

Hur man overklagar 

Se bilaga 1, Sa hi:ir gor du for att overklaga beslutet. 

Det har beslutet har fattats av avdelningschefen Sara Sundberg. Vid d en slutliga 
handlaggningen deltog jw:isten Erik Blomqvist och juristen Marie Larsson, foredragande. 

fl_/) lk 
(/.!¢.~ -; 

Bilagor 

1. Sa har gor du for att overklaga beslutet 

2. Delgivningskvitto 

ilb1111j/CtJJ»IJI} 
Marie Larsson 
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