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Forelaggande avseende informationsskyldigheter
Beslut
1. Energimarknadsinspektionen (Ei) forelagge
att inom sex veckor fran mottagandet av detta beslut gora fOljande.
a.

Underratta alla anvisade elanvandare, enligt 8 kap. 8 § andra stycket
ellagen (1997:857), att de har ett anvisat avtal och enligt ellagens regler
har mojlighet att byta elhandlare.

b. Komplettera sin webbplats genom att, i enlighet med 11 kap. 18 § f6rsta
stycket 1 och 4 ellagen, lamna information om
i.

konsumentens rattigheter enligt 11 kap. 21 § ellagen, och

ii. att konsumenten kan vanda sig till kommunala energiradgivare
och/eller till Statens energimyndighet f6r att fa information om
oberoende anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om
tillgangliga energieffektivitetsatgarder och jfunforelseprofiler.

c.

Pa eller i samband med fakturor upplysa om att den
konsumentrelaterade infonnationen enligt 11 kap. 18 § tredje stycke~
ellagen £inns pa
webbplats och pa begaran kan
tillhandahallas pa annat satt.

2. Ei forelagge
att inom sju veckor fran mottagandet av detta
beslut skriftligen redovisa till Ei vilka atgarder som vidtagits med anledning
av fOrelaggandet. Till redovisningen ska fOljande dokument bifogas som
styrker att
foljer f6rela.ggandet: en kopia pa den information
som anvisade elanvandare far, en datummarkt u tskrift fran webbplatsen som
visar information om konsumentens rattigheter och oberoende
anvandarradgivning samt en kopia pa en aktuell faktura .eller information
som skickas i samband med fakturan.
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Beskrivning av arendet
Det ar viktigt for en val fungerande marknad att konsumenter och ovriga elanvandare far
tydlig och korrekt information fran elmarknadens akt6rer. Ei har darfor 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
•
•
•
•

offentliggorande av nattariffer,
information nar en elanvandare anvisats en elhandlare,
avtalsinnehfill, och
information om konsumentrattigheter med mera pa foretagets webbplats och pa
eller i samband med fakturor.

Av den information som

skickat in till Ei framgar bland annat foljande.

anvisade 81 elanvandare en elhandlare under februari 2015. -

Im uppger att alla dessa elanvandare ett par dagar efter att de anvisats fick ett natavtal
innehfillande information om vilken elhandlare som anvisats. I sjatte stycket i natavtalet
star det " Om du inte valt nagot elhandelsforetag sa ar vi enligt lag skyldiga att anvisa dig
ett sadant.
anvisar till
uppger vidare att 30
av de 81 anvisade elanvandama per telefon med kundservice fick information om
~eborden av en anvisning och om mojligheten att byta elhandlare.
Nar det gfiller information om konsumentrattigheter svarar
att det finns
en sida som heter "Konsumentratt" pa deras webbplats. Har finns det en
sammanstfillning av konsumentrattigheter. Nar det galler information om oberoende
anvandarradgivning uppge
att det finns en hanvisning till kommunens
energiradgivare pa en sida som heter "Klagomfil" pa deras webbplats. Pa d en faktura
som
skickat in i arendet aterfinns foljande information 'fakturerar kostnader pa uppdrag a- -." Vidare star det "Oberoende
anvandarradgivning samt information om konsurnentrattigheter, reklamationshantering
och uppgift om var konsumenten kan fa hjaJ.p med rad om tvistlosning, finns pa

Bestammelser som ligger till grund for beslutet
Information nar en elanvandare anvisats en elhandlare

Natkoncessionshavare ska utan drojsmal underratta elanvandaren om vilken elleverantor
som anvisats, om inneborden av en sadan anvisning och om ellagens bestammelser om
byte av elleverant6r (8 kap. 8 § andra stycket ellagen).
information om konsumentrattigheter m.m.

I 11 kap. ellagen finns regler om konsum.entens rattigheter. Har regleras
• avtalsvillkor som i jamforelse med 11 kap. ar till nackdel for konsurnenten (2 §),
• information vid avbrytande av overforing av el pa grund av konsumentens
avtalsbrott eller elsakerhetsskaJ. (3, 4 och 7 §§),
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skadestand vid avbruten overforing av el (8-12 §§),
uppgifter i avtal (14 §),
betalningssatt fOr konsumenten och system med forskottsbetalning (15 §}, och
information vid installation av nya matare (21 §).

Elleverantorer och natkoncessionshavare som traffar avtal med
konsumenter ska p a sina webbplatser lamna tydlig information om
1.
2.
3.
4.

konsumentens rattigheter,
hur konsumenten ska ga till vaga for att lamna klagomfil,
vilka organ konsumenten kan vanda sig till for information eller tvistlosning, och
oberoende anvandarradgivning, dar konsumenten kan £a. rad om tillgangliga
energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler.

Pa konsumentens begaran ska informationen lamnas pa annat satt.
Elleverantorer och natkoncessionshavare ska p a eller i samband med fakturor till
konsumenter antingen lamna den informa tion som framgar ovan i 1-4 eller hanvisa till att
informationen finns pa webbp latsen och pa begaran tillhandaha.Ils pa annat satt (11 kap.
18 § ellagen).

Energimarknadsinspektionens motivering till beslutet
Information nar en elanvandare avisats en elhandlare

Anvisade elavtal ar ofta mindre fordelaktiga an ovriga elavtal. Kundema har dessutom
inte sjalva valt dessa avtal. Detar darfor viktigt att kundema, utan drojsmal, far
information om vilken elhandlare som anvisats, om innebord en av en sada.n anvisning
och om ellagens bestammelser om byte av elhandlare.
Informationen till de kunder Som blivit anvisade en elhan dlare ar i
natavtal allmant utformad och sager "Om du inte valt nagot elhandelsfOretag sa ar vi
enligt lag skyldiga att anvisa dig ett sadant.
anvisar till". Av
underrattelsen ska det enligt 8 kap. 8 § andra stycket elJagen framga att kunden har
anvisats en elhandlare da denne inte sjalv valt elhandlare eller avtal. Ei anser inte att en
allman information, tacker den inforrnationsskyldighet som f6ljer av 8 kap. 8 § andra
stycket ellagen.
Information om mojligheten att byta elhandlare saknas vidare i
natavtal.
har visserligen uppgett att 30 elanvandare av d e 81 som anvisades en
elhandlare den aktuella perioden fick information om detta via kundservice. Detar dock
natagarens skyldighet att sakerstilla att alJa kunder som anvisats en elhandlare rar
information om mojligheten att byta elhandlare. Eftersom alJa anvisade kunder inte fatt
informationen efterlever inte
bestammelsen i denna del.
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Information om konsumentrattigheter m.m.

Information pa webbplatsen
Natagare ska pa sin webbplats lamna tydlig information om konsurnentens rattigheter
(11 kap. 18 § forsta stycket 1 ellagen). Informationen som avses ar allman information om
konsumentens rattigheter enligt 11 kap. ellagen.1 Ei bedomer att det for en natagare
innebar att informationen ska innehaHa vad som framgar av 11kap.2-4, 7-12, 14, 15 och
21 §§ ellagen.

Pa

webbplats, pa sida.n "Konsumentratt" aterfinns en sammanstallning
av rattigheter enligt 11 kap. ellagen. En beskrivning av konsumentens ratt till information
i samband med installation av nya matare enligt 11 kap. 21 § ellagen saknas dock i denna
sammanstallning. Ei bedomer darfor a~ inte uppfyller kravet i 11 kap. 18
§ forsta stycket 1 ellagen.
Natagaren ska vidare pa sin webbplats lamna tydlig information om oberoende
anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangliga
energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler. Av forarbetena framgar att den typen
av oberoende radgivning lamnas till exempel pa Statens energimyndighets webbplats
och av kom.rnunala energiradgivare.2
har i sitt svar till Ei angett att det pa deras webbplats gors en hanvisning
till kom.rnunens energiradgivare. Denna sida inneha.Iler dock ingen sadan hanvisning
men daremot en hanvisning till kommunala konsumentvagledare. Ei anser inte detta
likvardigt med att hanvisa till de kommunala energiradgivarna, eftersom
konsumentvagledning ger upplysningar om konsumentratt och integer
anvandarradgivning om energi
lever darfor inte upp till kravet i 11 kap.
18 § forsta st)'.cket 4 ellagen.

Information pa fakturan
Natagaren 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
anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangliga
energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler. Natagaren kan antingen lamna
informationen i sin helhet pa eller i samband med fakturorna eller hanvisa till att
informationen finns pa natagarens webbplats och pa begaran kan tillhandahallas pa
annat satt (11 kap. 18 § tredje stycket ellagen). Anledningen till att det racker med en
hanvisning till den egna webbplatsen ar att informationen kan bli omfattande.3

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

1 Prop.
2
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Pa den faktura som
har skickat in till Ei star det attfakturerar kostnader pa uppdrag a~. Vidare star det att information
om oberoende anvandarradgivning, konsumentrattigheter, reklamationshantering och
tvistlOsning finns pa ~ ebbplats. Enligt bestamrnelsen har
en
skyldighet att tillhandahalla informationen pa sin egen webbplats. Mycket av den
konsumentrelaterade informationen enligt 11 kap 18 § ellagen ar foretagsspecifik, sasom
exempelvis hur konsumenten. ska ga tillvaga for att lamna klagomal. Darmed ar det inte
mojligt att hanvisa kunderna till ett annat foretags webbplats. Mot denna bakgrund
uppfyller int~ kravet i 11 kap. 18 § tredje stycket ellagen.
Om en natagare inte redovisar all konsumentrelaterad information i sin helhet enligt 11
kap. 18 § tredje stycket ellagen pa sina fakturor utan hanvisar till att informationen finns
pa webbplatsen ska konsumenten pa fakturan ocksa upplysas om att informationen pa
begaran kan fas pa annat satt. Denna upplysning saknas pa den faktura som skickats in i
arendet.
efterlever darmed inte h eller bestammelsen i denna del.

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 har gor du for att overklaga beslutet.

Det har beslutet har fattats av avdelningschefen Sara Sundberg. Foredragande har varit
juristen Marie Larsson.

Marie Larsson

Bilagor

1.

Sa har gor du for att 6verklaga beslutet

2.

Delgivningskvitto

