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Datum

2018-01-24

-

Diarienr

Forelaggande avseende fakturaavgift och upplaggningsavgift vid
byte av elhandlare
Beslut
1.

Energimarknadsinspektionen (Ei) forelagger
att omedelbart andra i texten fOr tillaggstjansten Plus-service sa att fakturor i
pappersform inte ingar, eller att tydliggara i texten far tillaggstjiinsten att kunder
kan fa sina fakturor i pappersform kostnadsfritt, aven utan tillaggstjansten Plusservice.

2.

Ei forelagger
att omedelbart upphora att ta ut en administrativ
upplaggningsavgift vid overtagande av elleveranser.

3.

Ei forelagger
att inom sju veckor fran mottagandet av detta
beslut skriftligen redovisa till Ei vilka atgarder som vidtagits med anledning av
foreliiggandet. Till redovisningen ska ett utdrag fran webbplatsen innehallande
information om tjansten Plus-service bifogas.

Forelaggandet ar forenat med ett vite om trettiotusen kronor (30 000 kr) for punkten 1
och femtiotusen kronor (50 000 kr) for punkten 2 i forelaggandet for varje paborjad
manad som £6relaggandet inte £61js, raknat sju veckor fdn <let att- mottog detta beslut.

Beskrivning av arend et
Ei har granskat elhandlamas webbsidor och avtalsvillkor och da uppmarksammat att
erbjuder sina kunder en Plus-service dar fakturor i pappersformat
ingar. Plus-servicen iir fOrenad med en manadsvis kostnad. Ei har aven uppmiirksammat
att <let i punkt 13 i
siirskilda avtalsvillkor ror konsument (&an 2016-0101) framgar att elhandlaren debiterar kunder en administrativ upplaggningsavgift nar
kunder byter elhandlare till- - Med anledning av detta har Ei inlett tillsyn
mot foretaget.

i- -

Fakturaavgift

I punkt 11
siirskilda avtalsvillkor ror konsument (frim 2016-01-01)
framgar att elhandlaren pa sin webbplats tillhandahaller tillaggstjanster, s.k. plustjanster
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som konsumenter kan ansluta sig till mot en avgift. Pa
under rubriken Plus-service framgar fOljande:

webbplats

- - tjiinster ar i grunden digitala, med ett Mina sidor-konto som nav.
Med Plus-service skater vi ditt Mina sidor-konto at dig och du far bekraftelser pa det
vi gor via post. Allt som ror ditt elavtal, orntecknande, tiUaggstjanster, tillaggskop,
fakturor, nyhetsbrev m.m. konuner till din brevlada.

I det yttrande som- -har skickat in till Ei anger foretaget foljande.
Plusservice ar en manadsprenumeration som kunderna kan valja att teckna. Plusservicen
paverkar inte i vilket for mat kunden far sin faktura. Alla kunder har ratt att fa sin faktura
i pappersform om sa onskas. Daremot far kunder som inte betalar en plusservice-avgift
nagra andra pappersutskick an fakturan och omtecknandebrev.
tillagger att foretaget inte tar ut nagon fakturaavgift.
Kostnad for byte av elhandlare

I punkt 13 i
sarskilda avtalsvillkor fOr konsument (fran 2016-01-01)
framgar att om kunden inte tillhandahaller uppgifter enligt punkten 4 (uppgifter om
kundens anlaggning och uttagspunkt) inhamtas dessa av elhandelsforetaget fran berorda
natagare och elhandlare, varvid kunden debiteras en administrativ upplaggningsavgift
pa 125 kr. inkl. moms vid starttillfallet.
skriver i sitt yttrande till Ei att avgift en ar en adrninistrationskostnad
som tas ut om kunden vill h a hjalp att ta fram anlaggningsuppgifter och moJ1igt
startdatum fOr avtalet utan att orsaka avtalsbrott hos sin nuvarande e lhandlare.
Kunderna ar valkomna att fylla i anlaggningsuppgifterna sjfilva och betalar da ingen
avgift. Om kunden valjer att utnyttja denna tjanst eller inte ar frivilligt.
skriver vidare att den administrativa upplaggningsavgiften inte ar en avgift for att
hantera overtagandet av leveransen.

Bestammelser som ligger till grund for beslutet
Faktu raavgift

Elhandlare far inte debitera nagon avgift for att tillhandahalla elanvandarna fakturor och
faktureringsinformation om energianvandningen (8 kap. 14 § ellagen).
Byte av elhandlare

Ett byte av elhandlare ska genomfOras utan sarskild kostnad for konsumenten (11kap.19

§ forsta stycket ellagen).
Tlllsyn
Ei har tillsynsansvar over efterlevnaden av 8 kap. 14 § och 11 kap. 19 § forsta stycket
ellagen och far meddela de forelagganden som behovs for att trygga efterlevnaden av
besrammelserna. Ett forelaggande far forenas m ed vite (12 kap. 1och3 §§ ellagen).
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Ei:s motivering till beslutet
Fakturaavgift
Pa den svenska elhandelsmarknaden rader fri prissattning och <let saknas darfor
generella regler for vilka avgifter elhandlarna far taut av sina kunder. Det finns dock ett
f6rbud mot att taut avgifter for fakturor och faktureringsinformation. Bade fakturor i
elektronisk form och pappersform omfattas av fOrbudet mot avgifter (prop. 2013/14:174,
s. 276). Detar viktigt att samtliga kunder pa den svenska elmarknaden, oavsett
avtalsform, har kostnadsfri tillgang till faktureringsinformation om den egna
elanviindningen. Det ger kundema mojlighet att anpassa sin elanviindning och kan pa sa
siitt friimja energieffektivitet.
Fakturor i pappersform ingar i
tillaggstjanst Plus-service, som ar
har dock uppgett att kunder kan fa
forenad med en siirskild avgift.
fakturor per post kostnadsfritt om sa onskas. Aven om det iir m ojligt att fa fakturan utan
kostnad u tan att teckna tillaggstjansten £inns det en risk att kundema, utifran hur
informationen pa webbplatsen iir utformad, uppfattar det som att de behover ha
tillaggstjansten for att fa sina fakturor per post. Dfumed foljer inte- bestammelsen i ellagen.
Kostnad fOr alt byta elhandlare

Ett byte av elhandlare ska alltid genomf6ras utan siirskild kostnad for konsumenten. En
sadan bestammelse hlndrar en tilltradande elhandlare fran att debitera konsumenten
administrativa avgifter for att hantera overtagandet av leveranserna. (Prop. 2010/11:70,
sid. 93)

I- -

avtalsvillkor (sarskilda avtalsvillkor for konsument fran 2016-01-01,
punkt 13) framgar att om kunden inte tillhandahaller sina anlaggningsuppgifter
inhiimtar f6retaget dessa och debiterar kunden en administrativ uppliiggningsavgift pa
125 kr inkl. moms vid starttillffillet. I
yttrande framkommer det att det
fran kundernas sida ar frivilligt att utnyttja d enna tjanst.

Propositionen ar tydlig med att ett byte av elhandlare alltid ska kunna genomforas utan
sarskild kostnad fOr konsumenten. Bestammelsen galler sci.val frantradande som
tilltradande elhandlare. Reglernas syfte kan sagas vara att siikerstalla kostnadsfria byten
av elhandlare fOr att bl.a. framja aktiviteten pa marknaden. I de fall som konsumenten
inte har tillgang till sina anlaggningsuppgifter medfor ett byte av elhandlare till
en kostnad f6r konsumenten pa 125 kr. De uppgifter som tillhandahciller mot en avgift ar nodvandiga uppgifter for att kunna genomfora
bytet av elhandlare och ar darfor en del av overtagandet av leveransen. Darmed foljer
inte
bestammelsen i ellagen.
Vite

F6rbudet mot att taut en fakturaavgift ar viktigt fOr att kunder ska fa kostnadsfria
fakluror och information om sin energiforbrukning. Det far inte finnas otydligheter som
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kan vilseleda kunderna att tro att de maste teckna en tjanst forenad med en sarskild
avgi.ft for att fa sina fakturor per post. Forbudet mot fakturaavgift galler for alla fakturor,
oavsett j vilken form de skickas till kunden. Forbudet mot en avgift for att genomfOra
byte av elhandlare ar viktigt for marknadens funktion. Mot bakgrund av detta ska
fOrelaggandet forenas med ett vite om trettiotusen kronor (30 000 kr) for punkten 1 i
f6re!aggandet och femtiotusen kronor (50 000 kr) for punkten 2 i forelaggandet for varje
paborjad manad som forelaggandet inte foljs, raknat sju veckor fran det atttagit del av detta beslut.
Nivan pa vitet har valts mot bakgrund av hur allvarliga i:ivertradelserna ar och mot
bakgrund av fOretagets omsattning for ar 2016.

Hur man overklagar
Se bilaga 1, Sa har gor du for att overklaga beslutet.
Detta beslut har fattats av generaldirektOren Anne Vadasz Nilsson. Vid den slutliga
handlaggningen deltog aven experten Goran Moren, experten Roger Husblad, den
bitradande avdelningschefen Daniel Norstedt, juristen Marie Larsson och juristen Jonas
Grape, foredragande.

Bilagor
1.
2.

Sa har gor du for att overklaga beslutet
Delgivningskvitto

