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Forelaggande m o t - med anledning av
bristfallig informat~
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) fOrelagge
att
1.

omedelbart u pphora med tillampning av de villkorsandringar for rorligt avtal
som borjade tillampas den 1 september 2013 och som framgar av bilaga 1 till
detta beslut,

2. samtidigt som foretaget upphor med att tillampa villkorsandringarna underratta
samtliga berorda kunder om att villkorsandringarna enligt punkten 1 inte ar
gallande och in te far tillampas eftersom underrattelse inte har skett pa korrekt
satt enligt 11 kap. 16 § ellagen (1997:857) och
3. senast fyra veckor efter delgivning av detta beslut till Ei inkomma med en
skriftlig redovisning dar det framgar vilka atgarder som vidtagits med anledning
av fOreiaggandet och datum for atgardema. ska sarskilt redogora for hur
berorda kunder har informerats om att avtalsvillkoren inte far tillampas och hur
betalningama £ran kundema tillsom skett enligt de felaktiga
villkorsandringama ska hanteras.
Forelaggandet ar forenat med ett vite om 1 000 000 kronor (en miljon kr) for varje
pabotjad manad som forelliggandet inte f6ljs riiknat fyra veckor fran det att delgivits detta beslut.
Ei erinrar om att nya villkorsandringar inte far borja tillampas £Orran tidigast tva
manader efter det att ett meddelande som uppfyller kraven i 11 kap. 16 § ellagen har
skickats till berorda kunder.

Bakgrund
En kund till-

har i en arunalan till Ei anfOrt i huvudsak fOljande.

H an fick under juni manad ett sarskilt meddelande om andring av sitt elavtal fran
·har i det sarskilda meddelandet inte pa ett korrekt satt informerat

a
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honom om den prishoj.ning for det befintliga elavtal om rorligt pris som avsag att
genomfora fran och med den 1 september 2013. Det framgar inte tydligt att den
meddelade prisforandringen i verkligheten ar en prishojning om man inte ocksa tittar pa
sin faktura.
Till anmfilan bifogades ocksa en kopia pa det sarskilda meddelande som anmfilaren fatt
av -

har inkommit med ett yttrande i arendet och darvid anfort i huvudsak fOljande.

har foljt 11 kap. 16 § ellagen genom att ge information till alla berorda kunder.
Informationen har m eddelats genom ett sarskilt meddelande. Kunderna har i detta
meddelande fatt information om ratten att saga upp avtalet och informationen har getts
till kundema tva manader innan dess att villkorsandringen tradde i kraft. Det sarskilda
meddelandet visar tydligt att forandringar i elavtalet och en ny prismodell infers. Det
star dessutom specifikt att arsavgiften for rorliga elavtal forandras till en manadsavgift. I
det sarskilda meddelandet hanvisas kundema till fOretagets webbplats och kundtjanst for
att erhalla de nya avtalsvillkoren.
Till yttrandet bifogadede aktuella avtalsvillkoren. Av dessa framgick det att flera
villkorsandringar an de som anmalaren refererat till skulle goras fran den 1 september.
Ei begarde darfor attskulle yttra sig avseende ovriga villkorsiindringar. framforde darvid i huvudsak samma argument som i tidigare yttrande. Till yttrandet
bifogade ett exempel pa det sarskilda meddelandet och en lista over aktuella
villkorsandringar, se bilaga 2 och 3. I yttrandet bekraftade att samtliga
villkorsandringama tradde i kraft den 1 september 2013 och att dessa da omfattade
ungefiir 300 000 av elhandelskunder.

Skal for beslutet
Aktuella regl er

Enligt Europaparlamentets och radets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler for den irue marknaden for el och om upphavande av direktiv
2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) bilaga 1 punkten 1 b ska kundema tillforsakras
underrattelse i god tid om varje avsikt att andra avtalsvillkoren och i samband med
denna underrattelse upplysning om att kundema har ratt att frantrada avtalet.
Medlemsstatema ska se till att kunder har mojlighet att frantrada avtal om de inte godtar
de nya villkor som elhandlaren meddelat. Bilaga 1 punkten 1 bi elmarknadsdirektivet
har inforlivats i svensk ratt bland annat genom 11 kap. 16 § ellagen.
Enligt 11kap.16 § eUagen ska en elleverantor som avser att andra villkoren for ett avtal
som loper tills vidare med en konsument underratta konsumenten om andringen.
Underriittelse ska ske genom ett sarskilt meddelande till konsumenten. Av meddelandet
ska detframga att konsumenten har ratt att saga upp avtalet. De nya villkoren tar inte
borja tillampas forran tidigast tva manader efter det att meddelandet har skickats.
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Ei har enligt 12 kap. 1 § ellagen tillsyn over efterlevnaden av 11 kap. 16 § ellagen.

Av 12 kap. 3 § ellagen framgar att Ei far meddela de fore!agganden som behovs for att
trygga efterlevnaden av de foreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen. Ett
forelaggande far f6renas med vite.
Bedomning

har i:indrat sitt r0rliga elavtal £ran och med den 1 September 2013. Vid sadana
villkorsi:indringar sk~ enligt 11 kap. 16 § ellagen meddela samtliga berorda
kunder om i:indringama i ett sarskilt meddelande. Av <let sarskilda meddelandet ska det
framga att konsumenten har ratt att saga upp avtalet. Av utredningen i arendet framgar
det atthar skickat ett sarskilt meddelande till sina kunder och darvid informerat
kundema om ratten att saga upp avtalet. Fragan i arendet ar om <let sarskilda
meddelandet innehfiller en tillracklig underrattelse om andringama i avtalet i enlighet
med vad som anges i ellagen.
Av utredningen i arendet framgar det attfOljande avseenden.

har andrat villkoren bland annat i

uppsagningstiden, fran en manad till tva manader,
ri:itten att ta ut en administrativ avgift pa 400 kronor vid avbrytande av avtalet i
fOrtid och
ratten att ta ut en faktureringsavgift.
I det sarskilda meddelande som-

skickat ut till sina kunder saknas helt
information om dessa villkorsandringar. Med villkoren for ett avtal avses samtliga
ataganden for bada parter, exempelvis prissi:ittning, faktureringssatt och
uppsagningstider (prop. 2010/11:70, s. 265). Underrattelsen till kundema ska innehalla
information om samtliga villkorsi:indringar (prop. 2010/11:70, s. 265). Nagot undantag
avseende ovan namnda andringar £inns inte.har di:irmed inte foljt ellagen i denna
del.
Av utredningen i arendet framgar det vi dare attavseende priset pa foljande satt.

aven har i:indrat villkoren

Borttagande av arsavgift som ersatts med manadsavgift (den villkorsi:indring
som anmalaren avser) och
miljotillvalen debiteras med en fast avgift per manad istfillet for en energiavgift i
ore per kWh.
Vad galler borttagandet av arsavgiften som ersi:itts med en manadsavgift anges i <let
sarskilda meddelandet att "I fortsattningen betalar du ingen arsavgift pa ditt rorliga
elavtal. Istallet rar du en manadsavgift pa 35 kr". Vad som in te framgar i det sarskilda
meddelandet men som framgar av utredningen i arendet i:ir att denna villkorsandring for
kunder med en £6rbrukning under 8 000 kWh innebar en prishojning pa 95 kronor per Ar.
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For kunder med en f6rbrukning over 8 000 k'ii\lh per ar innebar villkorsandringen en
prishojning motsvarande 65 kronor per ar.
Nar det galler miljotillvalen som ska debiteras med en fast avgift per manad istallet f6r en
energiavgift sa skriver i det sarskilda meddelandet att "Du koper idag el
producerad med vindkraft som du betalar ett paslag per kilowattimme f6r. I
fortsattningen kommer du istallet att betala 20 kronor i manaden, oavsett hur mycket el
du anvander" . Det framgar inte i det sarskilda meddelandet vad det tidigare paslaget for
miljotillvalet varit.
Vid bedomningen av om den information som gett ar tillracklig for att uppfylla
kraven i 11 kap. 16 § ellagen bor det beaktas att kunden genom det sarskilda
meddelandet ska ges mojlighet att bed6ma om denna vill sta kvar i avtalsforhallandet
eller soka upp en ny elhandlare att traffa avtal med. Dessutom bor det inte vara upp till
elhandlaren att bedoma om en f6randring sker till nackdel eller inte for konsumenten
(prop. 2010/11:70, s. 96). Syftet med lagstiftningen (prop. 2010/11:70, s. 1) ar att starka
konsumentens stallning pa elmarknaden. Av elmarknadsdirektivet foljer att
medlemsstatema ska garantera att kunder har mojlighet att frantrada avtal om de inte
god tar de nya villkor som elhandlama meddelat.
De tva villkorsandringarna som innebar en prisf6randring for kunden ar i det sarskilda
meddelandet framforda pa sadant satt att den fullstandiga inneborden av
villkorsandringarna inte framgar genom att kunden endast laser det sarskilda
meddelandet. Det framgar inte, sarskilt i det fall da arsavgiften ersatts med en
manadsavgift, med tillrackligt tydliga detaljer att villkorsandringen innebar en
kostnadsokning for kunden. Som en foljd av detta ar det inte heller mojligt for kunden att
som en konsekvens av villkorsandringama bedoma om denna vill sta kvar i
avtalsforhallandet eller soka upp en ny elhandlare att traffa avtal med eller inte.
Utan tillrackliga detaljer i det sarskilda meddelandet kan inte kunden garanteras
mojligheten att sjalv gora bedomningen om denna vill frantrada avtalet eUer inte. Detar
inte tillrackligt att som hanvisa kunden till webbplats eller kundservice f6r
detaljerad beskrivning av villkorsandringama och f6r de kompletta avtalsvillkoren. Det
arskyldighet att underratta konsumenten om samtliga villkorsandringar i ett
sarskilt meddelande. For att uppfylla denna skyldighet gar det inte att genom hanvisning
till webbplats och kundservice lagga ansvaret pa foretagets kunder att s-Oka efter
information om en villkorsandring sominitierat. Vid ett sadant forfarande
forsvagas kundemas stallning pa elmarknaden vilket star i motsats till syftet med
lagstiftningen.
De villkorsandringar som beror prisforandringar ar inte heller beskrivna i det sarskilda
meddelandet pa sadant satt att kunden kan avgora om de ar till nackdel eller inte for
denna. Anledningen till det ar att villkorsandringarna som innebar en prisforandring inte
ar redovisade med tillrackliga detaljer for att kunden ska forsta vad prisf6randringama
innebar. Nar det galler hanvisningen i det siirskilda meddelandet till foretagets
webbplats och kundservice ar det svart att forstii att denna hanvisning galler de
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villkorsandringar somgenomfOrde den 1 september 2013 eftersom det sarskilda
meddelandet inte samlat redogor for dessa andringar.
Med anledning av det ovan anforda gor Ei bedomningen attinte heller for de tva
villkorsandringarna som innebar en prisfOrandring for kundema har uppfyllt
skyldigheten enligt 11 kap. 16 § ellagen nar det galler att underratta konsumenten om
villkorsandringar.
Villkorsandringar far inte botja tillampas forran tidigast tva manader efter det att
underrattelse enligt 11 kap. 16 § ellagen har skickats till kunderna. har saledes
inte haft ratt att borja tillfunpa villkorsandringarna.
Med bakgrund av vad som anforts ovan bedomer Ei att det finns skal att forelagga
att omedelbart upphora med tillampning av de villkorsandringar for rorligt avtal
som botjade tillampas den 1 september 2013 och som framgar av bilaga 1 till detta beslut.
Detar sjfilvklart att berorda kunder maste informeras om detta. ska darfor aven
forelaggas att samtidigt som de upphOr med att tillfunpa villkorsandringarna underratta
samtliga berorda kunder om att villkorsandringarna som borjade tillfunpas den 1
september 2013 inte iir gallande. Vidare ska forelaggas att till Ei skriftligen
redovisa vidtagna atgiirder med anledning av detta beslut.

ar-

Konsumentbestammelserna i 11 kap. ellagen ska starka konsumentens stallning pa den
svenska elmarknaden. Det
ansvar att folja dessa bestammelser. I de fall dar
vill andra avtalsvillkoren, for ett befintligt avtal som loper tillsvidare, ar det
viktigt att berorda kunder ges en mojlighet att bedoma om de villkorsandringar som
infors av en sadan karaktar att kunden vill saga upp sitt avtal och istfillet traffa avtal
med en annan elhandlare. Mot bakgrund av det och med beaktande av antalet berorda
kunder finner Ei att fOreli:iggandet ska forenas med vite uppgaende till 1 000 000 kronor
(en miljon kr) for varje paborjad manad som forelaggandet inte foljs raknat fyra veckor
fran det attdelgivits detta beslut.

ar

Beslut i detta arende har fattats av den stallforetradande generaldirektoren Tony Rosten.
Vid den slutliga handlaggningen har diirutover deltagit, bitradande chefsjuristen Hanna
Abrahamsson, avdelningschefen Sara Sundberg samt handlaggaren Thomas Bjorkstrom,
foredragande.

Tony Rosten
Thomas Bjorkstrom
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Bilagor
1. De av villkorsandringar som avses med detta beslut
2. Kopia pa ett exempel av det sarskilda meddelande somskic.kat u t till sina
kunder
3. Kopia pa den lista som avser de avtalsvillkor
and.rat fran 2013-09-01
fOr kunder med rorligt elpris med undantag av villkorsandringen som galler
borttagande av arsavgift som ersatts med manadsavgift

som
-

4. Hur man overklagar

Kopia till
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De villkorsandringar som omfattas av Ei:s beslut
Foljande av villkorsandringar for avtal om rorligt pris som borjade tillampas
fran och med den 1 september 2013 omfattas av Ei:s beslut;
borttagande av arsavgift som ersatts med manadsavgift,
forandring av uppsiigningstiden, fran en manad till tva manader,
ratten att taut en administrativ avgift pa 400 kronor vid avbrytande av avtalet i
fortid,
debitering av miljotillval med en fast avgift per manad istallet for en energiavgift
och

ratten att i de nya avtalsvillkoren ta ut en fakturaavgift.
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