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BESLUT
Dat um

Diarienr

2017-06-08

Forelaggande att upphora med fakturaavgifter
Beslut
Energimarknadsinsp ektionen (Ej) fore!agge

foljande.

1. - -ska omedelbart upphora med att debitera en sarskild avgift £Or att

lillhandaluilla elanvandare ordinarie fakturor och faktw·eringsinformation for
energianvandrungen f6r elhandelsavtal.
2. Inom sju veckor fran att- -har tagit emot detta beslut ska foretaget
redovisa skriftligt for Ei vilka atgarder som vidtagits med anledning av
fOrelaggandet. Till redovisrungen ska kopia pa gallande avtalsvillkor bifogas.
ForeHiggandet i pun kt 1 ar forenat med ett vite om trettiotusen kronor (30 000 kr) for
vntje paborjad kalendermanad som foreHiggandet inte foljs, raknat sju veckor fran det att
- -mottog detta beslut.
Redovisning till Ei ska vara skriftlig men kan med fOrdel skickas cnbart till
rcgistrator@ei.se.

Beskrlvning av arendet
Ei tog den 23 januari 2017 emot en anmiilan mot
har en
miJjoavgift f6r kommunikation via post som anmalaren menar ar en fakturaavgift. Ei har
med anledning av anmfilan inlett tillsyn moI ett mejl till anmalaren harskrivit att om man vill ha sin faktura via post sa utgar en miljoavgift pa 29 kronor.
Energlm arknadslnspekt ionens ut redning

Av -

avtalsvillkor daterade 2016-10-31 framgar foljande.

5.3 En miljoavgift for kommunikation via post tas ut vatjc manad (29 kr ink moms). ~ ar ett miljomedvetet foretag som uppmuntrnr digital kommunikaHon via ex

e-post/sms/APP och darfor har vi en avgift som gfiller for kund cr som har viirt elavtal med
information skickad via post.

Pa sidan med vanliga fragor (FAQ) pafOljande lnfo1mation.

•

hemsida fanns den 27 februari 2017
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Diaricnr

m'lgon fakturaavgift?

Nej, vi har ingen fakturaavgilt. tillhandahAller faklttror, fakturaunderlag och
information om energianviindning kostnadsfritt via Mina Sidor pa
En milji:iavgift for kommunikation via post tas ut varje manad
· ett milji:imedvetet foretag som uppmuntrar digital
kommunikation via ex c-post/srns/APP och darfor har vi en avgift som galler for kunder
som har v{irt elavtal med information skickad via post.

-

yttra nde

erbjuder kundema tva former av elavtal och kunderna valjer mellan dessa tva da
de tecknar elavtal.
1

2

Elavtal med information skickad via post (papper). Med delta elavtal erhaller man
som kund a11 kommunikation via post och da tillkommer en miljoavgift pa grund av
all all kommunikation med kunden sker via post, inte enbart fakturatulskick. En
kund kan alltid ringa in via kundtjanst och bli hjalpt alt logga in pa "Mina Sidor" eller
Ca senaste fakturan skickad via e-post eller fax.
Elavtal dar all kommunikation skickas d igitalt (via e-post). Ingen miljoavgift
tillkommer. Den har typen av kund kan inte valja en pappersfaktura.

debiterar aldrig nagon avgift f6r att tillliandhalla kunderna fakturor eller
faktureringsinformation om energianvandning. Kunderna har, oavsett avlalsform, alltid
kostnadsfri tillgang till mina sidor eller en app dar de kan se sina fakturor, forbrukningsunderlag, personliga uppgifter med rnera.

Bestammelser som llgger till grund for beslutet
EUeverantorer far inte debitera nagon avgift for att tillhandahalla elanvandarna fakturor
och faklu reringsinformation om energianvandningen. (8 kap. 14 § eJlagen (1997:857])

Ei har tillsynsansvar over efterlevnaden av 8 kap. 14 § ellagen och far meddela de
fOreHigganden som behovs for att trygga efterlevnaden av bestammelsema.
(J 2 kap. 1 § ellagen)
Ei far meddela de fOrelagganden som behovs £Or alt trygga efterlevnaden av de
foreskrifter och villkor som omfattas av tillsynen. Ett forelaggande far forenas med vite.
(12 kap. 3 § ellagen)

Energimarknadsinspektionens motivering till beslutet
Bestammelsen i 8 kap. 14 § ellagen innebar att elhandlare inte fa r debitera nagon avgift
for att tillhandahalla fakturor och underlag om energianvandningen. Bade fakturor i
elektronisk form och i pappersform omfattas av forbudet mot avgifter. Detar endast
ordinarie fakturor som omfattas av forbudet. Detta innebar att om en elhandlare erbjuder
faktura i pappersform, far det inte f6rekomma nagon sarskild avgift f6r den fakturan.
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kunder kan vfilja att fa sina ordinarie fakturor i pappersform genom en tjanst som
innebar att kunden far diverse kommunikation via post (inte enbart fakturan). Den
tjansten ar belagd med en sarskild avgift om 29 kronor. En sadan utformning av tjansten
innebar att kunder kan valja att fa ordinarie fakturor via post i pappersform och att det
valet medfOr att kund erna maste betala en sarskild avgift.
Ei har tidigare i arend~enomfort tillsyn mot
angaende fakturaavgifter. Foretaget meddelade da att alla kunder kan se sina
fakturor, fakturaunderlag och information om energianvandning kostnadsfritt via
foretagets hemsida och att kunder som har valt pappersfaktura inte betalar nagon avgift
for faktura eller faktureringsinformation om energianvandningen.
Ei konstaterar nu att kunder som valjer pappersfaktura betalar 29 kronor for att fa
fakturan i pappersforrn och att dessa kunder ocksa har kostnadsfr1 tillgang till sina
fa kturor pa hemsidan. Bestammelsen om f6rbud mot fakt:uraavgift galler for alla
ordinarie fakturor. Detta innebiir att, aven om kunderna har koslnadsfri tillgang till
fakturor i elektronisk form, far elhandlaren inte ta ut en sarskild avgift for att ocksa
skicka fakturor i pappersform, om en sadan tjiinst erbjuds.
ska darfor f6relaggas att upph6ra med den sarskilda avgiftcn for fakturor i
pappersform. Foretaget ska ocksa senast sju veckor efter delgivningen av detta beslut
redogora for de atgiirder sorn vidtagits med anledning av forlaggandet.
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Dlarlenr

Det fu viktigt att sam tliga kunder pa den svenska elmarknaden, oavsett fakturaform, har
kostnadsfri tillgang till faktureringsinformation om den egna elanvandningen. Det ger
kunderna mojlighet att anpassa sin elanviindning och kan pa sa satt framja
energieffektivitet. Mot bakgrund av detta och att- -har brutit mot
skyldighetcrna i 8 kap. 14 § ellagen ska foreliiggandet £arenas med vite. Vitet ska uppga
till 30 000 kronor for varje paborjad manad som fOrelaggandet inte fO ljs.

Hur man overklagar
Se bHaga 1, Sa har gor du for att overklaga beslutet.

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

Bilagor:
1. Hur man overklagar till fOrvaltningsratten

Skickas till:

Kopia till:
Anma laren

