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Dlarienr

Forelaggande avseende informationsskyldigheter
Beslut
1. Energimal'knadsinspektionen (Ei) forelagge
att inom fyra veckor fran mottagandet av delta beslut gora fO!jande.

a.

Skriftligen informera enligt 2 § Energimarknadsinspektionens fOreskl'ifter
och allmanna rad (EIFS 2013:4) avseende avbrottsersattning och skadestand
till elanvand are (informationsforeskriften) samtliga elanvandare anslutna
till elnatet arligen om ratten till avbrottsersattning och skadestand enligt I O
och 11 kap. ellagen (1997:&57). Informationen ska utformas enligt 4-7 §§
informationsfOreskriften.

b. Underratta alla anvisade elanvand are att de har ett anvisat avtal enligt 8
kap. 8 § and.ra stycket ellagen utan drojsmal, dock senast sju dagar fran
anvisningen.
c.

Komplettera sin webbplats genom att, i enlighet med 11 kap. 18 § forsta
stycket 1 och 4 ellagen, larnna information om
i. konsumenters rattigheter enligt 11 kap.2-4, 7- 12, 14, 15 och 21 §§
ellagen, och

ii. att konsumenterna kan vanda sig till kommunala energiradgivare
och/eller till Satens energimyndighet f6r att fa information om
oberoende anvandarradgivning, dar konsumenterna kan farad om
tillgangliga energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler.
d. Pa eller i samband med fakturor, alternativt pa fakturorna hanvisa till att
informationen finns pa webbplatsen, i enlighet med 11 kap. 18 § tredje
stycket ellagen, liimna information om
i. hur konsumenten ska ga tillvaga £Or att liimna klagornfil,

ii. att konsumen ten kan vanda sig till Energimarknadsinspektionen,

Konsumenternas energimarknad.sby1·a och Allmanna
reklamationsnamnden for information om tvistlosning, och

•

Box 155, 631 03 Eskllstuna. Bcs611sadress Kungsgatan 43. Tel 016-16 27 00. rogistrator@oi.so. www.ol.so. Org.nr. 202100-6696
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iii. att konsumenten kan vanda sig till kommunala energiradgivare
och/ellei till Statens energimyndighet fOr att fa information om
oberoende anvandanadgivning, dar konsumenterna kan fa rad om
tillgangliga energieffektivitetsatgiirder och jamforelseprofiler.
Om hanvisning gors till webbplatsen ska det av fakturan framga att
informationen pa konsumentens begaran tillhandahalls pa annat satt.
2.

Ei foreHigge
att inom fem veck01· fran mottagandet av detta beslut
skriftligen redovisa till Ei vilka atgarder som vidtagits med anledning av
fOrelaggandet. Tm redovisningen ska fOljande dokument bifogas som styrker att
fOljer forelaggandet: e'n kopia pa inf~rmationen avseende
avbrottsersattning och skadestand som elanvandare far, en kopia pa den
information som anvisade elanvandare far, en datummarkt utskrift fran
webbplatsen som visar information om konsumenters riittigheter och oberoende
anviindarradgivning samt en kopia pa en aktuell faktura eller information som
skickas i samband med fakturan.

-Im

Beskrivning av arendet

Det iir viktigt f6r en val fungerande marknad att konsumenter och ovriga elanvand are far
tydlig och korrekt information fran elmarknadens aktorer. Ei har d~frfOr 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 ellagens regler om
•
•
•
•
•
•
•

information om leveranssakerheten i elnatet,
information om ratten till avbrottsersattning och skadestand,
rappo1tering av miitvarden,
offentliggorande av nattariffer,
.information nar en elanvandare anvisats en elhandlare,
avtalsinnehfill, och
information om konsumentrattigheter med mera pa fOretagets wehbplats och pa
eller i samband med fakturor.

-Im
-Im

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

liimnar information om ratten till avbrottsersiittning och skadestand till
kunder sorn kontaktar foretagets kundtjiinst och till kunder som drabbas av avbrott Iangre
an 12 limmar. Informationen £inns pa foretagets webbplats.

uppger att 65 kunder anvisades en elhandlare under februari 2015. svarar att ingen av dessa kunder fick information om vilken elhandlare som anvisats,
inneborden av en anvisning och om ellagens bestarnmelser om byte av elhandlru·e. Vidare
anger-~ att fran och med juni 2015 kommer informationen att sandas ut i form
av ett valkomstbrev inom 10 arbetsdagar. Valkomstbrevet skickas ut till samtliga nya kunder
och innehaller fOljande text. ''For ntt siikerstiilln ntt du nlltid hnr tillgllng till el, iiwm om du inte
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lmr tecknat ett fltJLal med elt elhandelsforetng, iir eb1iitsforelnget sky/dig ntt ange en anvisad
elhamielsleverantor. Du knn som k"lmd sjiilv viilja den elha11delslevern11t0r du onsknr. Har du inte
gjort ett aktivt val kommer
att fakturera dig ett mivisniltgsavtal [... ).
I ett medskick till valkomstbrevet med rubriken "Fakta och villkor" anges under rubriken
"anvisningsleverantor" fOljande text "Enligt ellagen ska en elanviindnre som saknar elhandlare
anvisas en ellevernntOr av sitt elniit,sbolag. Den hiir bestiimmelsen Jinns for att krmden nlltid ska ha
tillgli11g till el. Detta innebiir att om du som kund inte sjiilv har nvtalat med nngon ellevermttOr sli
kommer
rmvisa Dig en elleverantOr.
har tecknat nvtal med som anvisningsleverantor i vart niitomrdde, vilket in11ebiir att de iir din
elha11delsleverant0rJrfm inflyttningsdatum. Mer information 0111 byte av ellevemntor Jinns hos
Ko11sume11ternas eldidgivningsbyrii [. .. ]".

11

Nar det gallcr information om konsumentrattigheter med mera svarar- 1 1 1 1 att <let
pa deras webbp.lats finns angivet att "konsumenterna har riitt att fll information i god tid infer
fo1·ii11drillgm· och ersiittning for skada vid avbrott". Pa webbplatsen finns det vi dare en lank till
de all manna avtalsvillkoren. Pa- -fakturor finns foljand e information, "For mer
i11fon11atio11 om dinn riittigheter som kund, besok vtir hemsidn [... ] eller ring[... )." Llingre ner pa
fakturan s tar det "Vi tilliimpar de nya a/lmiinna avtalsvillkoren som triiffats mellan

Ko11sumentverket och Energimyndigheten."
Bestammelser som ligger till grund for beslutet
Information om ratt tlll avbrottsersattnlng och skadestand

£ll11geii
Den som bedriver natverksamhet med stod av natkoncession fOr linje m ed en spi.inning 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 §).

Jnforinationsforeskriften
lnformationen enligt 3 kap . 9 d § ellagen ska vai-a skriftlig. Den ska liimnas minst en gang
per ar till de elanvandare som ar direkt anslutna till natforetagets elnat (2 §).
Informationen ska ange att elanviindare kan ha ratt till avbrottsersiittning om elavbrottet
varat under en sammanhangande period om minst tolv timmar samt lagsta ersattningsniva
an givet i svenska kronor. Natforetagets adress, telefonnummer och eventuell webbplats ska
framga av informationen (4 §).
Elanvandare ska ktuma fa ytterligare information om ratten till avbrottsersiittning genom
mw1tlig och/eller skriftlig kontakt med natforetaget (5 §).
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Informalionen enligt 2 och 3 §§ska ange a tt elanvandare kan vara berattigade till skadestand
oberoende av elavbr~ttets langd . Natforet~gets adress, telefonnummer och eventuell
webbplats ska framga av ~f01:m~tio~en (6. §).
Elanvandare ska kunna fa ytterligare.lnformation om ratten till skadestand genom muntlig
och/eller skriftlig kontakt (7 §).
Information nar en elanvandare anvlsats en ·elhandlare

Natkoncessionshavare ska u tan drojsmal underratta elanvandaren om vilken elleverantOr
som an visats, om iJmeborden av en sadan anvisning och om ellagens bestammelser om byte
av elleveranlOr (8 kap. 8 § andra stycket ellagen).
Information om konsumentrattJgheter m.m.

I 11 kap. ellagen finns regler om konsumentens rattigheter. Har regle ras
• avtalsvillkor som i jamforelse med 11 kap. ar till nackdel fOr konsumenten (2 §),
• information vid avbrytande av overforing av el pa grund av konsumentens
avtalsbr ott eller elsakerhetsskfil (3, 4 oCh 7 §§),
• skadestand vid avbruten 6verf6ring av el (8.-12 §§),
• uppgifteri avtal (14 §),
· ·
• betalningssatt for konsumenten och system med fOrskottsbetalning (15 §), och
• information vid installatio~ av.nya ~tare (~1 §).
Elleverantorer och natkoncessionshayare som traffar avtal med konsumenter ska pa sina
webbplatser lamna tydlig infor~ation
·
1.

2.
3.
4.

konsumentens rattigheter,
hur konsumenten ska ga till vaga £Or att lamna klagomal,
vilka organ konsumenten kan vanda sig till fOr information eller tvistlosning, och
obernende anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa t·ad om tillgangliga
encrgicffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler.

Pa konsumentens begi:irajl ska ~ormationen Iamnas pa annat s~itt.
Elleverant6rer och natkoncessionshavare ska pa eller i samband med fakturor till
konsumenter antingen lamna den informati<:m som framgat· ovan i 1-4 eUer hanvisa till att
infor mationen firms pa webbplatsen ~ch pa begaran tillhandahc!llls pa annat satt (11 kap. 18 §
ell a gen).

Energlmarknadsinspektlonens motivering till beslutet
Information om ratt till avbrottsersattning oc~ skadestand

Ellagen innehAJler bestaminelser som Teglerar vilka r attigheter som kunderna har i samband
med elavbrott. For att kunna havda dessa rattigheter ar det ar viktigt att kunderna kanner
till sina raltigheter och vad som galler angaende ·e rsattning fOr elavbrott. Ei har dal'for i

,.
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informationsfOreskriften p reciserat hur inforrnationen till kund erna ska utformas och vid
vilka tillfiillen kund ema ska informeras.

.

.

Av- -svar framga:r; att.fOretagetendast lamnar information om ratten till
avbrottsersattning och skadestiind till kunder som ·sjiilva kontaklar f6retagets kund tji:i.nst
samt till kunder som d rabbats av elavbrott som·pagatt Hingre an 12 timmar. - har forvi sso lagt ut information om avbrott ·pa·sin webbplats men Ei gor bedomningen att
foretaget inte uppfyll~r besti:i.mmelsema i informationsfOreskriften cftersom inte samtliga
kunder far s kriftlig information en 'g ang om :Aret:
Information nar en e lanvandare anvisats en e lhandlare
Anvisade elavtal iir ofta mindre fOrdelaktiga an ovriga elavtal. Kunderna har dessutom inte
sjalva valt dessa avtal. Detar darfOr viktigt att kunderna, utan drojsmal, far information om
vilken elhai1d lare som arivisats, om innebord1;n av e_n sfldan anvisning och om ellagens
bestammelser om byte av elhandlare.
- - skickar ut ett vi:i.lkomstbrev till alla nya kunder. Brevet skickas bade till
anvisade kunder och till kunder soin har.gjort·ett aktivt val av elhandlare. Texten i brevet ar
av bc\de av all man .och sp.ecifik karakt~r och detta gor det svc\rt for kunderna att
uppmarksamma om information.en riktas till dem specifikt eller om det ar mer generell
information. De kunder som blivit anvisade en elhandlare ska ffl sarskild information om
detta. Ei anser inte att en allman information, som gar ut till alla kunder, tacker d en
informationsskyldighet som foljer av 8·kap. 8 §·andra·stycket ellagen.

.

.

Del i:i.r aven nati:i.garens skyldighet att sakerstalla att 'a Ha kund.e r som anvisats en elhandJare
far information enligt 8 kap. 8 § andra stycket ellagen utan drojsmM. Det innebar att
ku nderna i princip ska underrattas direkt eller i vart fall inom maxim.alt sju dagar fran det
att de ffir en anvisad elhandlare.- ! muppger att det sa kallade valkomstbrevet
skickas ut inom 10 arbetsdagar. Dett~ innebi:i.r att- l minte heller lever upp till
kravet att lnformationen ska skickas till alla utan drojsmal.
Information om konsumentrattlgheter m.m.

111for111ntio11 pn webbplntsen
Nati:i.gare ska pa sin webbplats lamna tydlig information om konsumentens rattigheter (11
kap. 18 § fOrsta stycket 1 ellagen). Jnformationen som avses ar all man information om
konsumenters rattigheter enligt 11 kap:ellagen.1 Ei bedomer alt det for en ni:i.ti:i.gare innebar
att informationen ska inneh aUa vad som framgar av,11 kap.2-4, 7- 12, 14, 15 och 21 §§
ell agen.
·

Pa- -

webbplats anges att "konswttenternn 11nr riitt ntt Jn i11formntio11 i god lid infor
foriindringnr och ersiittning for sknda vid nvbrott" och di:i.r £inns en lank till de allmi:i.nna
avtalsvillkoren. De fiesta bestammelserna·i 11 kap. ellagen aterfinns i de allmanna
avtalsvillkoren men·de framgar inte samlat eller under nagon tydlig·r ubrik. Enligt Ei:s
1 Prop.

2010/11:70 s. 267.

".
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bedornning ar det viktigt att informationen enligt H kap. ar lattillganglig och det ar diirfOr
inte ar godtagbart att enbart hanvisa till de allmanna avtalsvillkoren. Information som £inns
angiven pa- -webbplats ax darfOr inte fullstandig.

N,iitagar~ ska ocksa ·pa sin .w¢~bpl~.t~ la~~~ ~y~li.g ~~f~rmation 0111 .~beroende .

anvandan;adgivni,ng, dar ko~sumenten kan fa ra~ om tillgangJiga
.
energieffektivitetsatgarder ()ch jamforelseprofiler (li.kap. 18 § fi:frsta stycket 4'ellagen). Idag
Iamnas den typen av oberoende radgivning exempelv.is pa Statens energimyndighets
webbplats och av kommunala en_er_gu;adgi_va_re. 2 ~v -. .utdrag fran
webbplatsen·framgar <let att foretagef.saknar infoi•rnatim't. om oberoende
anvandarradgivning
lever darfOr irtte upp till bestammelsen i denna del.

Information pa jnkturan
Samrna information som:~ka ~funnas.pa webbplatsen och som framgar ovan ska aven Iamnas
pa eller i sa~band med f~kturor._ Natagaren kan antingen Iamna informationen i sin helhet
pa eller i siunband med faktuforna eiler h~nvisa till att informafionen £inns pa natagarens
webbplats och pa ·begaran'k(.ih tillhandahiilfas pii _anhaf.~att (11 kap. 18 § tredje stycket
ellagen). Anledningen HU att.det racker med en h~~wisning till deri. egna webbplatsen ar att
informationen kan bli omfattanCle.3
t • .
. •

Pa-11111 fakturor .finns foljande infm:mation, "For mer information om dina
riittigheter som kund, bespk var. hemsidrr[:..] eller ring.[. .. ]. "·tangre ner pa faktLu·a!1 star <let "Vi

tillii11.1par de-nya allmiinna·nv~alsvill~~1·~i1. som. triiffats.:m_ellan Konsumentverket och .. .
Energimyndigheten." Pa fakturan s·aknas information i sin helhet om hur konsurnenten ska ga
tillvaga fik att Iamna klag~m~l, .vilka.organ.konsu.mehten ka~ _v~nda ~ig till fO~ information

at -

eller tvistlosning och information om oberoende anv~ndru:radgivning.
. ·
Ei anser inte att en all man skrivning om
~ tillampar all manna avtalsvillkor
ar tilkacldigt for att-~ ska _leva µpp till k~avet i 1l kap. 18 § h·edjEl s,tycket
ellagen.
·
· · "
· ·

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

Hur man overklagar
Se bilaga 1, Sa har gor du. for :att .i:>verklaga b'eslute.t: ' · ,

. . ;.:
1

Prop. 2013/14:174 s: 278.

~Prop.

2013/14:174 s. 153..

.'

t

:
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Det har bes1utet har fattats av genera1direktoren Anne Vadasz.Nilsson. Vid den slutliga
handlaggningen deltog aven chefsjuristen Hanna Abrahamsson,.avdelningschefen Sara
Sundberg och juristen Louise Modin, foredragande .
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Bilagor

1.

Sa hiir gor du £Or att overklaga:beslutet

2.

Deigivningsk"itto ..
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