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Forelaggande om att andra villkor for elhandelsavtal
Beslut
Energimarknadsinspektionen (Ei) forelagge

f6ljande.

ska andra sina avtalsvillkor for forsfiljning av el till kunder sa att de inte
medger att forskottsbetalning kan anvandas i allmanhet fOr forsaljning av el.

1. -

2. Inom sju veckor fran att har tagit emot detta beslut ska foretaget redovisa
for Ei hur forelaggandet har fOljts. Till redovisningen ska kopia pa gfillande
avtalsvillkor bifogas.
Forelaggandet i punk.t 1 ar forenat med ett vite om trettiofemtusen kronor (35 000 kr) for
varje pabotjad kalenderrnanad som forelaggandet inte foljs, raknat sju veckor fran det att
mottog detta beslut.
Redovisningen till Ei ska vara skriftlig men kan med fordel skickas enbart till
registrator@ei.se.

Beskrivning av arendet

i-

Ei har uppmarksammat att det
foretaget kan begara f6rskottsbetalning.

avtalsvillkor under punkten 7 framgcir att

7.forbehiller sig ratten att gora sedvanlig kreditprovning. Om kunden inte blir
godkand enligtkreditpolicy trader inte avtalet i kraft. Vid upprepad utebliven
betalning kan f6rskottsbetalning komma att kriivas.

har uppgett att ingen forskottsbetaln ing har forekommit vid forsaljning av el.
Foretaget har ocksa uppgett att en sakerhet eller deposition, som ar tillatet enligt ellagen,
ar en form av forskottsbetalning.

Bestammelser som ligger t ill grund for beslutet
En elleverantors debitering av kundema ska avse uppmatta mangder. Om elleverantoren
inte har fatt tillgang till matvarden, far debiteringen grundas pa uppskattad forbrukning.
(8 kap. 15 § ellagen)
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Ei har tillsynsansvar over efter levnaden av 8 kap. 15 § ellagen. (12 kap. 1 § ellagen)
Ei far meddela de forelagganden som behovs for att trygga efterlevnaden av de
foreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen. Ett forelaggande far forenas med vite.
(12 kap. 3 § ellagen)
Ei:s motivering till beslutet

Debitering av kunder ska avse uppmatta mangder vilket innebar att elleverantorer inte
far anvanda sig av system med forskottsbetalning. Summan ska vara beraknad pa hur
mycket el som har forbrukats. Reglerna hindrar inte en elhandlare att ta u t sakerhet eller
deposition. Varken sakerhet eller deposition ar att betrakta som en forskottsbetalning.
avtalsvillkor ger sken av att foretaget kan ta betalt i forskott for leverans av el.
Detta stammer inte overens med den aktuella bestammelsen i ellagen som innebar att
elleverantorer inte far anvanda sig av system med forskottsbetalning.
Ei:s tillsyn syftar till att trygga efterlevnaden av de foreskrifter och villkor som omfattas
av tillsynen. Villkor i avtal bor inte vara utformade sci att de ger ett uppenbart utrymme
for en elleverantor att tillampa ett forfarande som ar otillatet enligt de regler som Ei har
tillsyn over. Mot bakgrund av detta skaforelaggas att andra sina avtalsvillkor
om forsfiljning av el till kunder sa det inte framstar som att forskottsbetalning kan
anvandas i allmanhet. Forelaggandet ska forenas med ett vite om 35 000 kronor for varje
pabotjad manad som forelaggandet inte foljs.
Hur man overklagar

Se bilaga 1, Sa hiir gor du for att overl<laga beslutet..

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Sara Sundberg. Foredragande var juristen
Jonas Grape.

Bilagor:
1. Hur man overklagar till forvaltningsratten

