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Konsumenträtt 

Konsekvensutredning avseende ändring av 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 
(EIFS 2020:4) om elleverantörers skyldighet att lämna 
uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot 
elanvändare 

Sammanfattning 

Denna konsekvensutredning avser föreslagna ändringar av Energimarknads-
inspektionens (Ei) föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2020:4) om elleverantörers 
skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot 
elanvändare. Ei har enligt 24 § 4 elförordningen (2013:208) rätt att meddela 
föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § 
ellagen (1997:857). Ei:s nu gällande föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2020:4) 
upphävs och ersätts av de nya föreskrifterna och allmänna råden. 

De aktuella föreskrifterna reglerar elleverantörers skyldighet att lämna in pris- och 
leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten Elpriskollen som Ei driver. 
Elpriskollens syfte är att elanvändare på ett enkelt sätt ska få tillgång till 
användbar information om priser och villkor för att med ökad kunskap kunna 
agera på elmarknaden. 

De nu föreslagna ändringarna innebär en uppdatering av föreskrifternas upplägg, 
systematik och definitioner, förtydligande av undantag och begränsningar av 
inlämningsskyldigheten och precisering av vilka uppgifter som ska lämnas in. 
Därutöver tas ettåriga rörliga avtal för konsumenter bort från inlämnings-
skyldigheten.  

I stora delar motsvarar de nya föreskrifterna de redan gällande bestämmelserna 
utan större ändringar i sak. Den främsta förändringen för elhandlarnas del är att 
det införs vissa begränsningar av vilka avtal som omfattas av inlämningsskyldig-
heten. Exempelvis föreslås att avtalen ska kunna tecknas omedelbart, på initiativ 
av elanvändaren, med leverans inom en månad. Därutöver preciseras vilka 
uppgifter som ska lämnas in. De uppgifter som preciseras är sådana som redan 



 

 

KONSEKVENSUTREDNING 2 (23) 
Datum Ärendenummer 
2022-07-01 2022-101686 

 

idag används i inrapporteringssystemet ELIN. De konkreta förändringar som 
föreslås presenteras i utredningen nedan. 

Syftet med ändringarna är att ge föreskrifterna ett pedagogiskt upplägg och att 
införa förtydliganden och begränsningar i sådana frågor som framkommit i Ei:s 
tillsynsarbete. 

De nya föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023. 

Konsekvensutredningen har tagits fram i enlighet med förordningen (2007:1244) 
om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Om elmarknaden, jämförelseverktyg och Elpriskollen 

Ei har regeringens uppdrag att övervaka och utveckla marknaderna för el, 
naturgas och fjärrvärme i Sverige. Efter omregleringen av den svenska 
elmarknaden 1996 är handel och produktion av el konkurrensutsatt och kunderna 
väljer vilken elhandlare de vill köpa sin el från. Det finns idag cirka 140 elhandlare 
på den svenska elmarknaden som säljer el till elanvändare som har en förväntad 
årsförbrukning under 100 000 kWh och rapporterar avtal till Ei och Elpriskollen. 

De elhandelsavtal som dominerar marknaden för privat- och företagskunder är 
fastprisavtal och avtal om rörligt pris.1 Avtal om rörligt pris är den vanligaste 
elavtalsformen och cirka 50 procent av kunderna har ett sådant avtal.2 Utöver 
denna uppdelning är det vanligt att kunder väljer ett elhandelsavtal från specifika 
energikällor som exempelvis vind- och vattenkraft. 

År 2020 levererades el till sammanlagt cirka 5,5 miljoner kunder på den svenska 
marknaden.3 En förutsättning för att en konkurrensutsatt elmarknad ska fungera 
är aktiva elkunder. Jämförelseverktyg underlättar för kunderna att vara aktiva och 
fatta informerade beslut. År 2020 gjordes cirka 510 000 byten av elleverantör i 

kategorin hushållskunder och 79 000 byten i kategorin övriga kunder.4 Samma år 

omförhandlade cirka 20–25 procent av hushållskunderna sina elavtal.5 I en nordisk 

 
1 SCB, 2022a. 
2 SCB, 2022a.  
3 Ei, 2022. 
4 Statens Energimyndighet, 2021. 
5 SCB, 2022c. 
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kundundersökning år 2018 uppgav 54 procent av de konsumenter som tecknat ett 

elavtal de senaste tre åren att de har använt sig av ett jämförelseverktyg.6 

Elpriskollen, som är Sveriges enda oberoende jämförelseverktyg, visar de 
vanligaste avtalen på marknaden. Elpriskollens syfte är att elanvändare på ett 
enkelt sätt ska få tillgång till användbar information om priser och villkor för att 
med ökad kunskap kunna agera på elmarknaden. Tjänsten är reklam- och 
kostnadsfri. Besökare kan jämföra priser och villkor hos alla elhandlare som säljer 
el till elanvändare i Sverige som har en förväntad årsförbrukning under 100 000 
kWh. Antalet unika besökare på Elpriskollen har ökat de senaste åren, från 65 000 
besökare år 2015 till 305 000 besökare år 2021. Under 2022 räknar Ei med att sidan 
når cirka 600 000 besökare. 

Idag finns det ett tiotal jämförelseverktyg för elavtal på den svenska elmarknaden 
utöver Elpriskollen. De övriga jämförelseverktygen är kommersiella sidor som 
compricer.se, elprisguiden.se, elskling.se, zmarta.se, pricerunner.se, el.se, 
tecknael.se, hittael.se med flera. Det finns således ett stort utbud av 
jämförelseverktyg samt en efterfrågan från elanvändare att använda dessa verktyg. 

Problem- och målformulering 

Föreskrifterna som reglerar inlämningsskyldigheten till Ei och Elpriskollen har 
uppdaterats och ändrats vid ett antal tillfällen, vilket har lett till att de blivit 
svårare att läsa och följa. Exempelvis framkommer idag begränsningar av 
inlämningsskyldigheten på flera ställen och vilka uppgifter som ska lämnas in 
framgår dels i en definition och dels i allmänna råd. Ei bedömer att det finns ett 
behov av att förbättra föreskriftens upplägg och systematik. 

Ei har sedan år 2019 arbetat efter en ny tillsynsrutin för Elpriskollen. Under 
tillsynsarbetet har det framkommit olika problem med föreskrifternas nuvarande 
utformning. Dessa erfarenheter har tagits med vid framtagandet av de nya 
föreskrifterna. 

Målet att ta fram en uppdaterad föreskrift med förtydliganden och ett upplägg 
som är lätt att följa och förstå. Förtydligandena har sitt ursprung i erfarenheten 
från tillsynsarbetet. Av de nya föreskrifterna ska det tydligt framgå vilka avtal och 

 
6 Sentio Research Norge, 2018. 
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uppgifter som omfattas av inlämningsskyldigheten och vilka begränsningar som 
finns. 

Nollalternativet 

Om ingen åtgärd vidtas kommer de problem som identifierats till största del 
kvarstå oförändrade. Effekterna av nollalternativet blir alltså att de frågor som 
finns kvarstår. 

Ei har under vintern år 2022 noterat att det rapporterats in fler avtal än tidigare där 
leveransen kan påbörjas först längre fram i tiden. Att fortsätta att tillåta 
inrapportering av avtal som inte kan tecknas och/eller levereras förrän senare i 
tiden kan bland annat innebära att de avtal som visas på elpriskollen blir svårare 
att jämföra. Om nollalternativet kvarstår skulle detta problem eventuellt kunna 
växa ytterligare framöver, om marknaden medför att sådana alternativ blir 
vanligare. 

Eftersom elmarknaden ständigt utvecklas och det löpande införs nya begrepp ser 
Ei ett behov av att öka föreskrifternas systematik och pedagogik samt förtydliga de 
definitioner som används. 

Att inte förtydliga sådana problem som framkommit i tillsynen kan medföra att 
samma frågor behöver ställas av andra elhandlare och även att tillämpningen 
riskerar att skilja sig åt från fall till fall. 

Alternativa lösningar 

En alternativ lösning hade varit att låta föreskrifternas upplägg vara oförändrat, 
och i stället lösa de pedagogiska problemen genom att skapa användarverktyg, 
exempelvis i inlämningssystemet ELIN, som vägleder elhandlaren gällande vilka 
avtal och uppgifter som ska eller inte ska rapporteras in. I projektet Framtidssäkra 
Elpriskollen håller Ei just nu på att uppdatera ELIN och Elpriskollen. Ei gör dock 
bedömningen att även föreskriften bör vara pedagogisk och lätt att förstå och att 
det därmed inte räcker att enbart lösa problemet med hjälp av tekniska verktyg. En 
ändring av föreskrifternas upplägg kommer inte heller att innebära några 
kostnader för företagen. 

Ei har under utredningen tagit ställning till om inlämningsskyldigheten ska 
inskränkas till att endast omfatta avtal som kan tecknas omedelbart eller om 
elhandlare ska tillåtas rapportera in avtal som kan tecknas först i framtiden. Ett 
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syfte med Elpriskollen är att elanvändare på ett enkelt sätt ska få tillgång till 
användbar information om priser och villkor. Att visa avtal på Elpriskollen som 
ännu inte kan tecknas kan vara vilseledande för en elanvändare som jämför 
elavtal. Ei bedömer att det är viktigt att det enbart är sådana avtal som finns på 
marknaden just nu och som en kund kan teckna omedelbart som ska finnas på 
Elpriskollen. 

En annan fråga som Ei har tagit ställning till är när leveransen ska kunna påbörjas 
för de avtal som rapporteras in och visas på Elpriskollen. Ska 
inlämningsskyldigheten exempelvis inskränkas till att elleveransen ska kunna 
påbörjas omedelbart eller inom en, tre eller sex månader? Ei har noterat att det 
finns företag som rapporterat in avtal som enbart har leveransstart långt fram i 
tiden. För en kund som ska flytta och är intresserad av att teckna ett nytt elavtal 
blir det svårt att jämföra priser och avtalsvillkor om det finns vissa avtal där elen 
kan levereras direkt och andra avtal där leverans inte kan påbörjas förrän om 
exempelvis ett halvår. För att avtalen ska vara jämförbara har Ei bedömt att det bör 
införas en tidsgräns inom vilken leverans kan påbörjas. Eftersom det kan finnas 
olika anledningar till att ett byte av elleverantör kan ta tid är det dock inte rimligt 
att kräva att elen ska levereras omedelbart, som i frågan ovan angående tecknande 
av ett avtal. Det bör i stället införas en tidsgräns. Ei föreslår att denna gräns ska 
vara en månad, och att inrapporteringen därmed endast ska avse avtal där 
leveransen ska kunna påbörjas inom en månad. 

En ytterligare fråga Ei har haft att besvara är på vilket sätt och på vilken detaljnivå 
föreskrifterna ska reglera vilka uppgifter som ska lämnas in. I dagsläget anges inte 
i föreskrifterna vilka uppgifter som ska lämnas in. Dock framkommer på olika 
ställen vad som kan utgöra leveransvillkor. Ett alternativ skulle kunna vara att 
samla ihop de olika exemplen på vad avtalsvillkor kan vara, men att inte 
specificera de uppgifter som ska lämnas in. Med denna lösning låser inte 
föreskrifterna att tillämpningen måste se ut på ett visst sätt. Vilka uppgifter som 
lämnas in kan då ändras genom ändringar i inlämningssystemet. Ett annat 
alternativ är att ange exakt vilka uppgifter som ska lämnas in. En nackdel med det 
alternativet är att det inte är lika lätt att justera vilka uppgifter som ska lämnas in 
enbart genom inrapporteringssystemet. En fördel är dock att det blir tydligt och 
mer förutsebart för företagen vilka uppgifter det faktiskt är som ska lämnas in och 
som omfattas av inlämningsskyldigheten. Eftersom Ei har i uppdrag att meddela 
föreskrifter om elleverantörens skyldigheter att lämna uppgift om priser och 
leveransvillkor anser Ei att det är ändamålsenligt att i föreskrifterna ange vilka 
leveransvillkor som ska lämnas in. Uppgifterna bör dock inte vara allt för precisa, 
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utan bör fortfarande utgöra en ram. Vilka exakta uppgifter som ska anges, 
exempelvis angående olika priskomponenter, kan hanteras genom det tekniska 
inlämningssystemet. 

Beskrivning av förslaget 

Sammanfattning av ändringarna 

Det aktuella förslaget innebär en revidering av Ei:s föreskrifter och allmänna råd 
(EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och 
leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. Föreskriften reglerar i detalj hur 
svenska elleverantörer ska rapportera in priser och leveransvillkor till det 
oberoende jämförelseverktyget Elpriskollen som Ei driver. Ei har enligt 24 § 4 
elförordningen rätt att meddela föreskrifter om elleverantörers skyldighet att 
lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § ellagen. 

Projektet omfattar en revidering av EIFS 2020:4 på följande områden: 

1 Ettåriga rörliga avtal för konsumenter ska inte längre rapporteras in (som följd 
av Patent- och marknadsdomstolens domar den 16 december 2020 i mål nr 
3960-20 och 11259-20). 

2 Föreskrifternas upplägg och systematik görs om för att öka dess pedagogik och 
användbarhet. 

3 Definitioner uppdateras. 

4 Undantag och begränsningar av inlämningsskyldigheten förtydligas.  

5 Vilka uppgifter som ska lämnas in specificeras. 

6 Vissa övriga justeringar. 

Eftersom Ei föreslår att föreskrifterna ska få ett nytt upplägg framgår av Tabell 1 
var respektive bestämmelse hittas i de nya föreskrifterna. Sådana bestämmelser 
som inte har någon motsvarighet i de tidigare föreskrifterna är nya och sådana som 
inte har någon motsvarighet i de nya har tagits bort. I denna konsekvensutredning 
anges benämningarna enligt de nya föreskrifterna, om inget annat anges. 
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Tabell 1 Jämförelsetabell 

Nya föreskrifter EIFS 2020:4 

1 § 1 § 1 st. 

2 § 7 § 

3 § 8 § 

4 § 2 § 

5 § 1 § 2 st. 1 men. 

6 § 3 § 1 st. 

7 § 1 p. - 

7 § 2 p. 1 § 2 st. 2 men. 

7 § 3 p. 3 § 2 st. 

7 § 4 p. - 

Allmänna råd till 7 § - 

8 § 3 § 5 st. 2 men. 

Allmänna råd till 8 § Allmänna råd till 3 § 

9 § - 

Allmänna råd till 9 § - 

10 § 2 § 4 p., 3 § 3 st. 2 men., 4 st., 5 st. 1 men., allmänna 
råd till 2 § 

11 § 2 § 5 p. 

12 § 4 § 

13 § 5 § 

Allmänna råd till 13 § - 

14 § 6 § 

  

- 2 § 3 p. 

- 3 § 3 st. 1 men. 

- Allmänna råd till 8 § 

1. Ettåriga rörliga avtal för konsumenter tas bort 

I Patent- och marknadsdomstolens domar den 16 december 2020 i mål nr 3960-20 
och 11259-20 bedömde domstolen att en uppsägningstid på tolv månader i 
elhandelsavtal med konsumenter avseende rörligt elpris är oskälig. För att uppnå 
en rimlig balans mellan parterna ansåg domstolen att uppsägningstider vid 
elhandelsavtal med rörligt pris som ingås med konsumenter kan uppgå till 
maximalt tre månader. Till följd av dessa domar tas rörliga avtal för avtalsperioden 
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ett år som kan tecknas av konsumenter bort från inlämningsskyldigheten. Sådana 
avtal som kan tecknas av juridiska personer kvarstår (se 6 § 6 p.). 

2. Upplägg och systematik 

För att vägleda läsaren genom föreskrifterna har rubriker lagts till för att beskriva 
föreskriftens olika delar. Inledande bestämmelser, definitioner, inlämningsskyldig-
het, vilka avtal som omfattas av inlämningsskyldigheten, vilka uppgifter som ska 
lämnas in, hur uppgifterna ska lämnas in och behörighet till det tekniska systemet. 
Syftet är att det ska vara enkelt att hitta i föreskriften och att på ett enkelt sätt ta till 
sig innehållet. 

Till följd av det nya upplägget har ordföljden i föreskrifterna behövt justeras på 
vissa ställen. Exempelvis har de olika styckena i den tidigare 3 § delats upp och det 
går inte längre att skriva ”som avses i första stycket” eller ”därutöver ska det 
anges”. Dessa justeringar medför inga konsekvenser utöver att de sätts i ett nytt, 
förhoppningsvis mer logiskt, sammanhang. Eftersom de språkliga justeringarna 
inte innebär någon egentlig ändring av föreskrifterna kommer de inte att 
redogöras för ytterligare i konsekvensutredningen. En ordagrann jämförelse av 
föreskrifterna kan göras med hjälp av jämförelsetabellen i bilaga A. 

3. Definitioner 

Definitionerna finns numera i 4 §.  

För ett flertal definitioner har fokus flyttats från priset till avtalet. Exempelvis 
anges nu ”anvisat avtal” i stället för ”anvisat pris” och ”fastprisavtal” i stället för 
”fast pris”. Anledningen till denna ändring är att det är avtalsbegreppen som 
används senare i föreskrifterna (6 §). Det är därmed mer pedagogiskt att definiera 
dessa begrepp. Samtliga avtalsformer har i sin tur priser som ska lämnas in (10 §). 

Definitionen för pris har flyttats ut till en ny bestämmelse som anger hur pris ska 
anges (11 §). 

Definitionen för leveransvillkor har flyttats och lagts ihop med den nya 
bestämmelsen som anger vilka uppgifter som ska lämnas in (10 §). 

Definitionen för förnybara energikällor har tagits bort eftersom begreppet inte 
längre kommer användas i föreskriften. 
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Därutöver har en ny definition lagts till för ”inlämningsskyldighet” (4 § 5 p.), för 
att ha ett enkelt begrepp som övergripande kan användas i föreskrifterna vid 
beskrivning av företagens skyldighet att lämna uppgifter enligt föreskrifterna. 

4. Förtydligande av undantag och begränsningar av inlämningsskyldigheten 

I 6 § justeras formuleringarna av avtal efter de uppdaterade definitionerna.  

I 7 § 1 p. skapas en ny bestämmelse som anger att avtal ska kunna tecknas 
omedelbart för att omfattas av inlämningsskyldigheten. Syftet med ändringen är 
att förklara att de avtal som syns på Elpriskollen ska vara sådana avtal som kunder 
faktiskt kan teckna i dag. 

I 7 § 3 p. läggs ”på initiativ av elanvändaren” till för att förtydliga att avtal som 
endast säljs genom utgående försäljning inte ska rapporteras in. I ett allmänt råd 
förklaras vad som avses med ”på initiativ av elanvändaren genom direkt kontakt 
med elleverantören”. 

7 § 4 p. är en ny bestämmelse som föreskriver att ett avtal omfattas av inlämnings-
skyldigheten om leveransen kan påbörjas inom en månad. 

9 § är en ny bestämmelse som förtydligar att om ett avtal som var avsett att enbart 
tecknas av en begränsad grupp elanvändare i mindre omfattning har tecknats av 
elanvändare utanför den begränsade gruppen ska det fortfarande inte rapporteras 
in. I ett allmänt råd ges exempel på vad som menas med ”mindre omfattning”. 

5. Specificering av uppgifter som ska lämnas in 

Denna del av föreskriften är en ny bestämmelse (10 §) som ska omfatta de 
uppgifter som ska lämnas in till Ei. Det har tidigare inte funnits någon 
motsvarighet till denna bestämmelse, utan exempel på pris och leveransvillkor har 
funnits bland annat i definitionerna och i allmänna råd till definitionerna. Syftet 
med ändringen är att på ett tydligt och pedagogiskt sätt stapla upp de uppgifter 
som ska lämnas in. Uppgifterna som anges i föreskriften ska motsvara de fält som 
ska fyllas i av elhandlarna i inlämningsverktyget för Elpriskollen, ELIN. 

Idag är följande uppgifter obligatoriska att fylla i när elhandlarna lämnar uppgifter 
i ELIN. 

• Namn 

• Avtalstyp 
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• Kan tecknas från 

• Konsument eller företag 

• Länk till leveransvillkor 

• Uppsägningstid 

• Information om vad som händer när avtalet löper ut 

• Automatisk förlängning 

• Omteckningsrätt 

• Fakturaalternativ 

• Betalningsalternativ 

• Om det är ett rabattavtal 

• Elområde/geografisk begränsning 

Vid en jämförelse mellan de fält som idag är obligatoriska att fylla i och den 
föreslagna utformningen av 10 § konstateras att pris, datum för påbörjande av 
elleverans och energikälla/energikällor är sådana uppgifter som idag inte är 
obligatoriska vid inrapportering i inlämningssystemet ELIN men som föreslås bli 
obligatoriska i föreskriften. 

Eftersom Ei föreslår att energikälla eller energikällor ska anges för alla avtal 
kommer bestämmelsen om att specificera energikällorna om avtalet endast gäller 
el från förnybara energikällor tas bort (den tidigare 3 § 3 st 1 men.). 

I dagsläget finns det en bestämmelse i föreskrifterna som anger att villkor ska 
anges om avtalet endast kan tecknas av en elanvändare inom ett visst geografiskt 
område (den tidigare 3 § 5 st.). De geografiska begränsningar som används i 
praktiken är elområde och nätkoncession för område. Bestämmelsen om uppgifter 
om geografisk begränsning preciseras genom att endast ange att elhandlaren ska 
ange om avtalet endast kan tecknas av elanvändare inom ett visst elområde 
och/eller inom en viss nätkoncession för område (10 §). 

6. Vissa övriga justeringar 

Nätmyndigheten ändras till Energimarknadsinspektionen. 
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Den tidigare 7 §, nu 2 §, har justerats. Avtal och uppgifter som inte omfattas av 
inlämningsskyldigheten enligt föreskrifterna ska inte lämnas in. Tidigare stod det 
”får” inte lämnas in. Ei bedömer att ”ska” är en mer korrekt beskrivning. 

Det allmänna rådet till den tidigare 8 § som anger exempel på särskilda skäl för 
undantag tas bort. Anledningen till att rådet tas bort är att exemplet som anges är 
missvisande. Det behövs inget sådant undantag eftersom det redan finns en 
bestämmelse som anger att ändringar ska lämnas in senast kl. 24.00 samma dag 
som ändringen skett. 

Finansiering 

Förslaget kommer inte att innebära några förändrade kostnader för Ei och kommer 
därför inte finansieras särskilt. Tillsyn och övrig hantering av Elpriskollen kommer 
fortsätta som före ändringen. 

Rättsliga förutsättningar 

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på 

Enligt 8 kap. 11 b § ellagen ska en elleverantör lämna uppgift till Ei om de priser 
och leveransvillkor som elleverantören tillämpar för leverans av el i en 
elanvändares uttagspunkt. I förarbetet till bestämmelsen angavs att det för att 
underlätta för elanvändarna att erhålla täckande och enhetlig information borde 
införas en skyldighet för de elleverantörer som verkar på den svenska 
elmarknaden att regelbundet rapportera de priser (för olika typer av leveranser, 
tillsvidarepris, rörligt pris, bundet pris för ett år etc.) och övriga villkor som de 
tillämpar för sina elleveranser.7  

Enligt 24 § 4 elförordningen har Ei rätt att meddela föreskrifter om elleverantörers 
skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 kap. 11 b § ellagen. Det är med stöd av 
denna bestämmelse Ei har meddelat närmare föreskrifter om elleverantörers 
skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot 
elanvändare (EIFS 2020:4). 

I 6 och 7 §§ förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknads-
inspektionen framgår att Ei ska verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens 

 
7 Prop. 2005/06:158 s. 34. 
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på elmarknaden samt stärka elkundernas ställning och möjliggöra aktiva 
valmöjligheter genom lättillgänglig och tillförlitlig information. 

Överensstämmelse med EU-regler 

Av artikel 14.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 
juni 2019 (elmarknadsdirektivet) framgår att medlemsstaterna ska säkerställa att 
åtminstone hushållskunder och mikroföretag med en förväntad årsförbrukning på 
under 100 000 kWh har kostnadsfri tillgång till minst ett verktyg som jämför 
erbjudandena från olika leverantörer, däribland erbjudanden om avtal med 
dynamiska elpriser. Kunderna ska informeras om att sådana verktyg finns 
tillgängliga i, eller tillsammans med, sina fakturor eller på annat sätt. 

Verktygen ska uppfylla minst följande krav: 

a) De ska vara oberoende av marknadsaktörer och säkerställa att elföretag ges 
lika behandling i sökresultat.  

b) Det ska tydligt anges vem som äger verktyget och vilken fysisk eller juridisk 
person som driver och kontrollerar det samt finnas information om hur 
verktyget finansieras. 

c) Det ska fastställas tydliga och objektiva kriterier som jämförelsen kommer att 
baseras på, däribland tjänster, och ange dem. 

d) De ska använda ett enkelt och tydligt språk. 

e) De ska innehålla korrekt och aktuell information och ange när den senast 
uppdaterades. 

f) De ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning genom att 
vara tydliga, hanterbara, begripliga och robusta. 

g) De ska tillhandahålla ett ändamålsenligt sätt att rapportera felaktig 
information i de erbjudanden som offentliggörs. 

h) De ska göra jämförelser, samtidigt som de personuppgifter som begärs ska 
vara begränsade till uppgifter som är absolut nödvändiga för jämförelsen. 

Av artikel 14.1 st. 2 framgår att medlemsstaterna ska säkerställa att åtminstone ett 
verktyg täcker hela marknaden. Om flera verktyg täcker marknaden ska dessa 
verktyg omfatta så många olika erbjudanden om elavtal som möjligt och täcka en 
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betydande del av marknaden och om dessa verktyg inte helt täcker marknaden ska 
detta tydligt anges innan resultaten visas.  

Elpriskollen täcker i dagsläget en stor del av marknaden, där de flesta och 
vanligaste avtalsformerna på marknaden finns representerade. Kravet att 
jämförelseverktyget ska täcka hela marknaden får förstås på det sätt att det ska 
täcka så stor del av marknaden som möjligt. Detta då det i praktiken inte är möjligt 
att vid varje tidpunkt täcka exakt 100 procent av alla erbjudanden som finns på 
marknaden. I skäl 35 i ingressen till elmarknadsdirektivet uttalas även att 
”verktygen bör omfatta så många befintliga erbjudanden som möjligt och täcka 
marknaden på ett så fullständigt sätt som möjligt i syfte att ge kunderna en 
representativ översikt”. Något absolut krav om att jämförelseverktyget ska täcka 
hela marknaden bör därmed inte ställas.  

Ei:s förslag till ändringar innehåller vissa begränsningar av vilka avtal som ska 
rapporteras in. En sådan begränsning är att det i 7 § 3 p. läggs till ”på initiativ av 
elanvändaren” för att förtydliga att avtal som endast säljs genom utgående 
försäljning inte ska lämnas in. Här uppstår frågan om förslaget kan strida mot 
artikel 14.1 st. 2 i elmarknadsdirektivet avseende att jämförelseverktyget ska 
omfatta hela marknaden. Syftet med den föreslagna ändringen är att de elavtal 
som syns på Elpriskollen ska vara sådana avtal som en elanvändare faktiskt kan 
teckna genom ett aktivt val. Det fyller inte någon funktion att på jämförelsesidan 
visa sådana avtal som enbart säljs via exempelvis telemarketing eller 
hemförsäljning och som inte kan tecknas på elanvändarens initiativ. Den 
föreslagna regleringen begränsar inte heller vilka elhandlare som ska rapportera in 
sina avtal. I skäl 2 i ingressen till elmarknadsdirektivet framgår att den inre 
marknaden för el bland annat syftar till att skapa faktiska valmöjligheter för alla 
slutkunder i unionen och i skäl 10 betonas vikten av konsumenternas möjligheter 
att delta aktivt på energimarknaden. Att ta bort elavtal som endast säljs genom 
utgående försäljning innebär att alla de avtal som blir kvar på jämförelsesidan är 
sådana som finns tillgängliga på marknaden som elanvändare kan teckna genom 
aktiva val. Ei bedömer att förslaget att förtydliga att avtal som lämnas in till Ei ska 
vara sådana som kan tecknas på initiativ av elanvändaren är förenligt med 
direktivets krav att hela marknaden ska täckas av jämförelseverktyget. 

Två ytterligare ändringar som väcker frågan om att jämförelseverktyget ska täcka 
hela marknaden är de nya bestämmelserna om att avtalet, för att omfattas av 
inlämningsskyldigheten, ska kunna tecknas omedelbart och att leveransen ska 
kunna påbörjas inom en månad (7 § punkterna 1 och 4). Som angivits ovan under 
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alternativa lösningar är syftet med dessa bestämmelser att det enbart är sådana 
avtal som finns på marknaden just nu som ska finnas på Elpriskollen och att 
avtalen ska vara jämförbara. Ei bedömer att de föreslagna föreskrifterna endast är 
filter för att förbättra förutsättningarna att kunna jämföra avtalen och att det 
därmed inte strider mot direktivets bestämmelse att verktyget ska omfatta hela 
marknaden. De nya bestämmelserna bedöms bidra till att ge elanvändarna en 
representativ översikt över de elavtal som finns tillgängliga på marknaden, i 
enlighet med skäl 35 i ingressen till elmarknadsdirektivet. Förslaget att avtalet ska 
kunna tecknas omedelbart och att leveransen ska påbörjas inom en månad bidrar 
även till att informationen på Elpriskollen är aktuell, i enlighet med artikel 14.1 
punkt e i direktivet. 

Sammanfattningsvis anser Ei att förslaget till ändring i föreskrifterna är i enlighet 
med de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till EU. 

Ekonomiska konsekvenser 

Konsekvenser för hushåll/konsumenter/mikroföretag 

Under år 2020 levererades el till ca 5,5 miljoner elkunder på den svenska 
elmarknaden.8 Varje år byter ca 500 000 hushållskunder elhandlare och cirka 20–25 

procent omförhandlar sina avtal.9 För hushållskunder och för företag med en 
årsförbrukning under 100 000 kWh kommer förslaget innebära en bibehållen och 
förbättrad möjlighet att jämföra elavtal. Ei:s förhoppning är att förtydligandet av 
vilka avtal och uppgifter som ska lämnas in ska medföra att de avtal som syns på 
Elpriskollen är sådana avtal som faktiskt kan tecknas idag och som kan jämföras 
avseende ett flertal aspekter. Fler uppgifter blir obligatoriska att lämna in och 
medför en större transparens för elanvändaren vid valet av elavtal. Exempelvis 
kommer elanvändaren se vilken energikälla eller vilka energikällor elen kommer 
från för samtliga elavtal. Med mer information och bättre förutsättningar för 
jämförelse kommer elanvändarna kunna fatta mer välinformerade beslut. På det 
sättet kan ändringarna medföra att elanvändarna sparar tid och får en förbättrad 
möjlighet att sänka sina elkostnader. Att antalet besökare på Elpriskollen fortsätter 
att stiga ger en ökad anledning till att de uppgifter som finns på sidan är 
jämförbara och lätta att ta till sig. 

 
8 Ei, 2022. 
9 Statens Energimyndighet, 2021 och SCB, 2022c. 
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Konsekvenser för företag 

Berörda företag 

Det finns idag cirka 140 elhandlare på den svenska elmarknaden som säljer el till 
elanvändare som har en förväntad årsförbrukning under 100 000 kWh och 
rapporterar avtal till Elpriskollen.10 Samtliga företag berörs på något sätt av de nya 
inlämningsreglerna. 

De berörda elhandlarna hade år 2020 en genomsnittlig nettoomsättning på 643 
miljoner kronor.11 Om man tar bort de två elhandlare med högst omsättning var 
den genomsnittliga nettoomsättningen år 2020 cirka 275 miljoner kronor. I Tabell 2 
presenteras elhandlarnas nettoomsättning. 

Tabell 2 Antal elhandlare grupper efter nettoomsättning 

Nettoomsättning MSEK (2020) Antal elhandlare Andel elhandlare 

>10 000 1 0,72 % 

5 000–10 000 1 0,72 % 

2 500–5 000 2 1,45 % 

1 000–2 500 7 5,07 % 

750–1 000 3 2,17 % 

500–750 9 6,52 % 

400–500 4 2,90 % 

300–400 7 5,07 % 

200–300 7 5,07 % 

100–200 18 13,04 % 

75–100 7 5,07 % 

50–75 11 7,97 % 

40–50 5 3,62 % 

30–40 7 5,07 % 

20–30 9 6,52 % 

10–20 15 10,87 % 

<10 25 18,12 % 

 
10 Antal företag med Svensk näringsgrensindelning SNI 2007 35.140 Handel med elektricitet är 138 och 
antal företag som är registrerade i inlämningssystemet ELIN är 142. 
11 Den genomsnittliga nettoomsättningen har beräknats utifrån uppgifter på Bisnode Infotorg Företag 
om nettoomsättning år 2020 för respektive elhandlare. 
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Nettoomsättning MSEK (2020) Antal elhandlare Andel elhandlare 

Totalt  13812 100,00 % 
 

Förslaget kommer därmed att påverka både små och stora elhandlare. Ungefär 29 
procent av elhandlarna utgör gruppen mindre med en nettoomsättning upp till 20 
miljoner kronor per år. De större elhandlarna som har en nettoomsättning över en 
halv miljard kronor utgör cirka 17 procent av antalet elhandlare på elmarknaden. 
För elhandlarna kommer Ei:s förslag medföra de ekonomiska konsekvenser som 
presenteras nedan. 

Påverkan på företagens kostnader och verksamhet 

Ei bedömer att resursåtgången för att göra eventuella anpassningar till de nu 
föreslagna föreskriftsändringarna inte är särskilt omfattande för elhandlarna. 
Eftersom den största delen av ändringarna endast avser att spegla den tillämpning 
som redan gäller är det ett flertal ändringar som inte kommer innebära några 
förändringar alls för företagen. Exempelvis kommer ett uppdaterat upplägg, nya 
definitioner eller justerade ordföljder i föreskrifterna inte att innebära några 
kostnader för företagen. Nedan presenteras de konkreta förändringar och 
kostnader som Ei bedömer att förslaget kommer innebära för företagen. 

De föreslagna ändringarna innebär att företagen kommer behöva 

1 se över och gå igenom de avtal som de rapporterar in idag och eventuellt ta bort 
sådana avtal som omfattas av de nya begränsningarna och  

2 lämna in eventuella nya uppgifter, både initialt och löpande. 

1. Se över avtalen 

Eftersom förslaget innehåller nya begränsningar av vilka avtal som ska omfattas av 
inlämningsskyldigheten kommer elhandlarna behöva gå igenom vilka avtal de 
rapporterar in och eventuellt ta bort sådana avtal som inte längre omfattas av 
inlämningsskyldigheten. Exempelvis föreslår Ei att endast sådana avtal som kan 
tecknas på initiativ av elanvändaren ska rapporteras in, att avtalet ska kunna 
tecknas omedelbart och att leveransen ska kunna påbörjas inom en månad. Att 
göra en sådan genomgång innebär en administrativ initial engångskostnad i form 
av arbetstid som är beroende av antalet avtal som ska genomgås. Ändringen 

 
12 Sammanställningen utgår från de företag som har behörighet att rapportera in avtal i ELIN, med 
undantag för de företag där det saknats möjlighet att hitta uppgifter om nettoomsättning. 
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omfattar samtliga avtalstyper. Antal avtal fördelat på antal elhandlare visas i 
Tabell 3. Cirka 80 procent rapporterar in mellan ett och 30 elavtal. 

Tabell 3 Antal inrapporterade avtal fördelat på antal elhandlare 

Antal elavtal Antal elhandlare Medel antal elavtal Andel elhandlare 

>200 1 700 0,79 % 

131–200 1 144 0,79 % 

91–130 3 110 2,36 % 

71–90 3 78 2,36 % 

51–70 2 57 1,57 % 

31–50 13 40 10,24 % 

21–30 15 25 11,81 % 

11–20 22 15 17,32 % 

1–10 67 6 52,76 % 

Totalt 12613 21 100 % 
 

I Ei:s inrapporteringsverktyg har elhandlarna registrerade användare som 
rapporterar in priser och villkor. Myndigheten antar att det är dessa administra-
törer som kommer göra de ändringar som följer av de nya föreskrifterna. Att 
kontrollera om ett avtal fortfarande omfattas av inlämningsskyldigheten antas ta 
20 minuter och utföras av en webbadministratör med en timkostnad på 410 

kronor.14  

I Tabell 3 framgår att 52,76 procent av elhandlarna erbjuder 1–10 avtal, vilket 
innebär att översynen av avtalen för strax över hälften av elhandlarna skulle 
innebära en engångskostnad om 137–1 370 kronor (se sammanställning i Tabell 4). 
För elhandlarna med 11–30 avtal (29,13 % av elhandlarna) skulle kostnaden ligga 
på 1 507–4 110 kronor, för elhandlare med 31–50 avtal (10,24 % av elhandlarna) 
skulle kostnaden ligga på 4 247–6 850 kronor och för elhandlare med 51–144 avtal 
(7,08 % av elhandlarna) skulle kostnaden ligga på 6 987–19 728 kronor. En av 
Sveriges största elhandlare sticker ut avseende antal elavtal (700 avtal). För dem 

 
13 16 av de 142 elhandlarna som är registrerade i ELIN har i skrivande stund (juni 2022) inga elavtal 
inrapporterade i systemet. De har inte tagits med i tabellen. 
14 Medellönen för en webadministratör är enligt SCB, 2022b, 35 700 kr. Efter tillägg med semesterlön på 
12 %, arbetsgivaravgifter på 31,4 % och overheadkostnad på 25 % blir den totala lönekostnaden cirka 65 
688 kr per månad. Antal arbetstimmar per månad är 160. Timkostnaden blir då 410 kr (65 688 kr / 160 h) 
och kostnaden för 20 min blir 137 kr. 
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skulle engångskostnaden i denna del landa på 95 900 kronor med samma 
beräkningsmodell som ovan. För elhandlarna med ett större antal elavtal kan det 
dock inte antas ta lika lång tid för genomgång av varje avtal eftersom det är troligt 
att avtalen har vissa gemensamma nämnare. Ju fler elavtal, desto lägre kommer 
kostnaden bli per avtal. Detta har inte tagits med i beräkningen. 

Tabell 4 Engångskostnad översyn av avtal 

Antal elavtal Engångskostnad Andel elhandlare 

700 95 900 kr 0,79 % 

51–144 6 987–19 728 kr 7,08 % 

31–50  4 247–6 850 kr 10,24 % 

11–30  1 507–4 110 kr 29,13 % 

1–10  137–1 370 kr 52,76 % 
 

Eftersom det inte läggs till någon avtalstyp kommer företagen inte behöva lägga in 
något nytt avtal i inlämningsverktyget. De kommer däremot behöva ta bort 
eventuella avtal med månadsbaserat rörligt pris för avtalsperioden ett år som kan 
tecknas av konsumenter. En sådan åtgärd beräknas ta fem minuter och utföras av 
en webbadministratör med en timkostnad om 410 kronor, det vill säga totalt cirka 
34 kronor för respektive elhandlare som har rapporterat in något sådant avtal.15 I 
juni 2022 kan det dock konstateras att det inte finns något sådant avtal inrapporte-
rat i ELIN.  

2. Lämna in eventuella nya uppgifter 

De uppgifter som idag inte är obligatoriska att lämna in i ELIN men som kommer 
bli det enligt föreskrifterna är pris, datum för påbörjande av elleverans och energi-
källa/energikällor. Företagen kommer därmed behöva lämna in dessa uppgifter 
om de inte redan gjort det. Det kommer inledningsvis innebära en initial engångs-
kostnad och sedan en löpande kostnad vid varje förändring av uppgifterna. 
Eftersom kostnaderna följer av krav på att upprätta och överföra information utgör 
de administrativa kostnader. 

Eftersom pris är en central uppgift på Elpriskollen som redan lämnats in för 
respektive avtal bedömer Ei att detta krav inte innebär någon förändrad kostnad 
för företagen. Sådana villkor som däremot kan innebära kostnader är kraven att 
lämna in datum för påbörjande av elleverans och energikälla/energikällor. Även 

 
15 410 kr x 0,16667 h. 
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dessa uppgifter rapporteras i viss utsträckning redan in i ELIN, men som redan 
nämnts är det i dagsläget inget krav. Dock är det i dag ett krav att ange energi-
källa/energikällor om avtalet enbart gäller el från förnybara energikällor. 

Ei antar att elhandlarna har information i sina system avseende datum för 
påbörjande av elleverans och energikälla/energikällor. Att lägga till uppgifterna 
som ett villkor i ELIN antas ta fem minuter och att lägga till villkoret till avtalet 
antas ta två minuter per avtal. Arbetet antas utföras av en webbadministratör med 
en timkostnad på 410 kronor.16 Engångskostnaden för att lägga till eventuella nya 
uppgifter blir därmed följande.17 

Tabell 5 Engångskostnad inrapportering av ev. nya uppgifter 

Antal elavtal Engångskostnad Andel elhandlare 

700 9 596 kr 0,79 % 

51–144 731–2 001 kr 7,08 % 

31–50  457–717 kr 10,24 % 

11–30  184–444 kr 29,13 % 

1–10  48–171 kr 52,76 % 
 

För cirka 80 procent av elhandlarna kommer alltså tillägget av de nya uppgifterna 
innebära en engångskostnad på mindre än 444 kronor. Notera att denna beräkning 
inte tar hänsyn till att uppgifterna till viss del redan finns inrapporterade. 
Kostnaderna kommer därmed sannolikt bli betydligt lägre än beräknat. Även i 
denna del tar beräkningen inte heller hänsyn till den tidsbesparing som sannolikt 
uppstår vid ändring av ett större antal avtal. Kostnaderna i Tabell 5 bedöms därför 
utgöra absolut maximum avseende inrapportering av uppgifter i denna del. 

Utöver att registrera de nya uppgifterna kommer elhandlarna löpande behöva 
uppdatera uppgifterna när de förändras. Elhandlarna har redan en skyldighet att 
löpande lämna in förändrade uppgifter och Ei bedömer att förändringen inte 
medför någon ökad löpande kostnad för företagen. Om det skulle innebära en 
kostnad skulle den vara mycket liten. 

 
16 Se kostnadsberäkningen ovan i fotnot 14. 
17 410 kr x 0,0833 h (fem min) + (410 kr x 0,0333 (två min) x antal avtal). Detta blir 34 kr + 13,66 kr per 
avtal. 
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Påverkan på konkurrensförhållanden 

Ei bedömer att konkurrensförhållandena inte påverkas av föreskriftsändringarna.  

Annan påverkan på företag 

Att reglerna har förtydligats kan på sikt innebära en minskad kostnad när 
företagen i framtiden ska rapportera in nya avtal eftersom det blir tydligare vilka 
avtal och uppgifter som omfattas eller inte omfattas av inlämningsskyldigheten. 
Flera av ändringarna, exempelvis 9 § och de allmänna råden till föreskriften, har 
tillkommit efter att det uppstått frågor i tillsynen av Elpriskollen. Genom att 
klargöra frågor i föreskrifter och allmänna råd kan elhandlarna få svar när det 
uppstår liknande situationer i framtiden. 

Ei:s ambition är även att det ändrade upplägget och systematiken ska medföra att 
elhandlarna lättare kan följa och förstå föreskrifterna och att ta till sig föreskrifter-
nas innehåll.  

Ei bedömer att förslaget inte kommer medföra någon ytterligare påverkan på 
elhandlarna än det som redan har redovisats. 

Särskild hänsyn till små företag 

Ei gör bedömningen att någon särskild hänsyn inte behöver tas till små företag. De 
föreslagna ändringarna träffar alla elhandlare lika. Samtliga företag, oavsett 
storlek, berörs av ändringarna. Små företag missgynnas visserligen mer än stora 
eftersom kostnaderna för de större företagen blir mindre per avtal på grund av 
stordriftsfördelar. Kostnaderna bedöms för mindre verksamheter dock vara av 
begränsad omfattning då mindre elhandlare som regel erbjuder färre avtal. Som 
angivits i beräkningarna ovan blir kostnaderna lägre desto färre avtal företaget 
erbjuder. Om en av de mindre elhandlarna exempelvis erbjuder fyra elavtal blir 
den totala maxkostnaden, enligt beräkningsmodellerna ovan, 637 kronor, varav 
548 kronor avser översyn av avtalen och 89 kronor avser inrapportering av 
eventuella nya uppgifter. 

Konsekvenser för offentlig sektor 

Föreskriften förväntas inte ha någon direkt påverkan på kommuner eller regioner. 
Vissa kommuner kan påverkas indirekt om de är ägare av ett elhandelsföretag som 
behöver uppdatera inlämningen av elavtal för elanvändare med en årsförbrukning 
under 100 000 kWh. Föreskriften förväntas inte ha ytterligare påverkan för statlig 
sektor. 
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Miljömässiga konsekvenser 

De miljömässiga konsekvenser som denna föreskriftsändring medför är främst att 
elanvändare ges ytterligare förutsättning att kunna välja och jämföra elavtalens 
energikälla/energikällor eftersom energikällor nu ska anges för varje avtal. Detta 
kan ge positiva miljöeffekter genom att fler elanvändare aktivt kan jämföra och 
välja elavtal med el från förnyelsebara eller fossilfria energikällor. 

Sociala konsekvenser 

Förslagets effekter på sociala faktorer kan antas vara små, eftersom jämförelser av 
elavtal inte rör frågor om människors sätt att leva, bo, arbeta, förhålla sig till 
varandra eller möjligheter att delta i samhället. Genom att de elavtal som blir 
synliga på Elpriskollen blir jämförbara på flera aspekter än tidigare ges 
elanvändarna bättre förutsättningar att jämföra elavtal och att bli mer aktiva på 
elmarknaden. 

Ikraftträdande och informationsinsatser 

De ändrade föreskrifterna kommer enligt förslaget att träda i kraft den 1 mars 2023. 
Skälet till tidpunkten för ikraftträdande är att elhandlarna ska ha möjlighet att 
anpassa sig till förändringen och göra nödvändiga ändringar i deras interna 
processer och datasystem. 

Vid den förra ändringen av föreskrifterna, år 2020, skickade Ei ut särskilt 
framtagen information till landets elhandlare om vilka uppgifter som ska 
inrapporteras och hur det praktiskt skulle ske. Ei gjorde även en videopresentation 
om förändringarna som lades ut på Ei.se och höll i webbinarium där myndigheten 
informerade om ändringarna och gav elhandlarna tillfälle att ställa frågor. Ei 
planerar att göra liknande informationsinsatser för projektet Framtidssäkra 
Elpriskollen och kommer då inkludera information om föreskriftsändringarna. Mer 
information om insatserna kommer senare. Till inlämningsverktyget finns även en 
handbok som kommer att uppdateras och beskriva förändringarna på Elpriskollen 
och ELIN. 

Ei kommer att publicera en nyhet om ändringarna av föreskrifterna på ei.se. 

Samråd 

I arbetet med att utveckla föreskrifterna har Ei arbetat med en extern referens-
grupp. Referensgruppen har varit densamma som använts i Ei:s projekt Framtids-
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säkra Elpriskollen. Gruppen består av representanter från Affärsverken Energi i 
Karlskrona, Billinge Energi, Energiföretagen Sverige, Falu Energi & Vatten, GodEl i 
Sverige, Göteborg Energi, Jämtkraft, Karlshamn Energi, Konsumenternas 
energimarknadsbyrå, Konsumentverket, Svea Solar, Tibber och Vattenfall. 
Referensgruppen har träffats vid tre tillfällen, varav ett tillfälle specifikt handlade 
om ändringarna i föreskrifterna. Under det mötet diskuterades frågor kring olika 
begränsningar och förtydliganden av inlämningsskyldigheten. Deltagarna i 
referensgruppen får ta del av remissen där de kan lämna synpunkter på det 
konkreta förslaget. 

Förslaget skickas ut på publik remiss till 31 utvalda remissinstanser under 
perioden från den 1 juli 2022 till och med den 31 augusti 2022. Förslaget publiceras 
även på Ei:s webbsida. 

Uppföljning 

Ei bedriver löpande tillsyn över Elpriskollen och kontrollerar de uppgifter som 
lämnas in till Ei med anledning av föreskriften. Ei får även löpande feedback från 
elhandlarna om inrapporteringen. Med anledning av tillsynen och feedbacken från 
elhandlarna får Ei löpande insyn i hur föreskrifterna följs och vilka konsekvenser 
de kan medföra. 

En tid efter att föreskrifterna trätt i kraft kommer Ei genom tillsyn undersöka om 
elhandelsföretagen följer de ändrade föreskrifterna. Ei avser även att se över 
reglerna i föreskrifterna under år 2024. 

Kontaktpersoner 

Rebecca Lyxell, rebecca.lyxell@ei.se, 016-542 91 39 

Bilagor 

Bilaga A – Jämförelsetabell 
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Bilaga A – Jämförelsetabell    
 

Jämförelse förslaget till nya föreskrifter med EIFS 2020:4  

Förslaget till nya föreskrifter EIFS 2020:4 Kommentar 

Inledande bestämmelser - Ny rubrik 

1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för sådan 
inlämning av uppgifter om priser och leveransvillkor som 
elleverantörer ska lämna till Energimarknadsinspektionen 
enligt 8 kap. 11 b § ellagen (1997:857). 

1 § 1 st. Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för 
sådan inlämning av uppgift om priser och leveransvillkor 
till nätmyndigheten som åligger elleverantör enligt 8 kap. 
11 b § ellagen (1997:857). 

 

2 § Avtal och uppgifter som inte omfattas av 
inlämningsskyldigheten enligt dessa föreskrifter ska inte 
lämnas in till Energimarknadsinspektionen. 

7 § Uppgifter som inte omfattas av uppgiftsskyldigheten 
enligt dessa föreskrifter får inte rapporteras in i det 
anvisade systemet. 

 

3 § Om det finns särskilda skäl kan 
Energimarknadsinspektionen, efter ansökan av 
elleverantören, besluta om undantag från dessa 
föreskrifter. 

8 § Om det finns särskilda skäl kan nätmyndigheten, på 
ansökan av elleverantören, besluta om undantag från 
dessa föreskrifter. 

 

Definitioner - Ny rubrik 
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4 § I dessa föreskrifter avses med 

- Anvisat avtal: Ett sådant avtal mellan en elleverantör 
och en elanvändare som avses i 8 kap. 8 § ellagen.  

- Avtal med månadsbaserat rörligt pris: Avtal för 
leverans av el som innebär att elanvändarens elpris 
är baserat på föregående månads medelspotpris på 
den europeiska dagen-före-marknaden alternativt 
elhandlarens volymvägda spotpris från föregående 
månad.  

- Avtal med timbaserat rörligt pris: Avtal för leverans 
av el som innebär att elanvändarens elpris är 
baserat på de timvisa spotpriserna på den 
europeiska dagen-före-marknaden.  

- Fastprisavtal: Avtal för leverans av el som innebär 
att elanvändaren betalar ett i förväg fastställt pris 
per kilowattimme för en specificerad avtalsperiod.  

- Inlämningsskyldighet: Sådan skyldighet som en 
elleverantör har att lämna uppgifter enligt dessa 
föreskrifter.  

- Mixprisavtal: Avtal för leverans av el som innebär 
att elanvändaren betalar femtio procent av den 
faktiskt förbrukade elen per månad under 
avtalsperioden till fast pris enligt definitionen av 
fastprisavtal och femtio procent av den faktiskt 

2 § (punkterna 1–2, 6–8) Utöver definitioner i ellagen 
(1997:857) och elförordningen gäller för denna föreskrift 
följande definitioner. 

Anvisat pris: Det pris som elanvändaren betalar om 
denne har anvisats en elleverantör enligt 8 kap. 8 § 
ellagen.  

Fast pris: Pris enligt avtal för leverans av el som innebär 
att elanvändaren betalar ett i förväg fastställt elpris för en 
specificerad avtalsperiod. 

Mixat pris: Pris enligt avtal för leverans av el som innebär 
att elanvändaren betalar femtio procent av den faktiskt 
förbrukade elen per månad under avtalsperioden till fast 
pris och femtio procent av den faktiskt förbrukade elen 
per månad under avtalsperioden till rörligt pris baserat 
på föregående månads medelspotpris på den europeiska 
dagen-före-marknaden alternativt elhandlarens 
volymvägda spotpris från föregående månad.  

Månadsbaserat rörligt pris: Pris enligt avtal för leverans 
av el som innebär att elanvändarens elpris är baserat på 
föregående månads medelspotpris på den europeiska 
dagen-före-marknaden alternativt elhandlarens 
volymvägda spotpris från föregående månad.  

Timbaserat rörligt pris: Pris enligt avtal för leverans av el 
som innebär att elanvändarens elpris är baserat på de 

Observera att 2 § p. 3–5 har flyttats 
eller tagits bort.  
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förbrukade elen per månad under avtalsperioden 
till rörligt pris enligt definitionen av avtal med 
månadsbaserat rörligt pris. 

timvisa spotpriserna på den europeiska dagen-före-
marknaden. 

Inlämningsskyldighet - Ny rubrik 

5 § Elleverantör som levererar el till elanvändare inom 
koncessionspliktigt nät är skyldig att lämna uppgifter 
enligt dessa föreskrifter. 

1 § 2 st. 1 men. Elleverantör som levererar el inom 
koncessionspliktigt nät till elanvändare är skyldig att 
lämna uppgifter enligt dessa föreskrifter. 

 

Vilka avtal som omfattas av inlämningsskyldigheten - Ny rubrik 

6 § Skyldigheten att lämna uppgifter gäller för följande 
avtalstyper. 

- Fastprisavtal för avtalsperioderna tre, fyra, fem och 
sex månader samt ett, två, tre, fyra och fem år. 

- Anvisat avtal. 
- Löpande avtal med månadsbaserat rörligt pris. 
- Löpande avtal med timbaserat rörligt pris. 
- Mixprisavtal för avtalsperioden ett år. 
- Avtal med månadsbaserat rörligt pris för avtalsperioden 

ett år som kan tecknas av juridiska personer. 

3 § 1 st. Uppgifter om priser och leveransvillkor som vid 
varje tillfälle tillämpas ska rapporteras för följande avtal:  

- avtal med fast pris för perioderna tre, fyra, fem, sex 
månader samt ett, två, tre, fyra och fem år.  

- avtal med månadsbaserat rörligt pris för 
perioderna ett år och löpande.  

- avtal med mixat pris för perioden ett år.  
- avtal om anvisat pris.  
- avtal om timbaserat rörligt pris löpande. 
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7 § Ett avtal enligt 6 § omfattas av inlämningsskyldigheten om 

- det kan tecknas omedelbart, 
- det kan tecknas av elanvändare som har en förväntad 

årsförbrukning under 100 000 kilowattimmar, 
- det kan tecknas på initiativ av elanvändaren genom 

direkt kontakt med elleverantören, och 
- leveransen ska kunna påbörjas inom en månad. 

1 § 2 st. 2 men. Uppgifterna ska avse avtal som kan 
tecknas av elanvändare som har en förväntad 
årsförbrukning under 100 000 kWh. 

3 § 2 st. Första stycket gäller endast avtal som kan tecknas 
genom direkt kontakt med elleverantören. 

Strecksats 1 och 4 i förslaget är nya.  

Allmänna råd: Med avtal som kan tecknas på initiativ av 
elanvändaren genom direkt kontakt med elleverantören avses 
bland annat avtal som kan tecknas via kontakt med företaget 
(exempelvis via kundtjänst, butik eller webben). Avtal som 
erbjuds endast genom utgående försäljning (exempelvis endast 
via telefon, hem- eller gatuförsäljning) är inte sådana avtal som 
kan tecknas på initiativ av elanvändaren. 

-  Nytt allmänt råd 

8 § Ett avtal omfattas inte av inlämningsskyldigheten om det 
enbart kan tecknas av en avgränsad grupp elanvändare och 
denna avgränsning inte avser ett visst geografiskt område, nya 
kunder eller kunder med viss förbrukning. 

3 § 5 st. 2 men. Avtal som erbjuds andra avgränsade 
grupper av elanvändare omfattas inte av 
uppgiftsskyldigheten. 

 

Allmänna råd: Exempel på sådana avgränsade grupper 
av elanvändare är elanvändare som genom medlemskap, 
anställning eller i samband med köp av vara eller tjänst 
erbjuds ett elavtal. 

Allmänna råd (till 3 §) Exempel på sådana andra 
avgränsade grupper av elanvändare är elanvändare som 
genom medlemskap, anställning eller i samband med 
köp av vara eller tjänst erbjuds ett elavtal. 
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9 § Ett avtal enligt 8 § omfattas inte av 
inlämningsskyldigheten även om det i mindre omfattning har 
tecknats av elanvändare utanför den avgränsade gruppen. 

- Ny bestämmelse 

Allmänna råd: Med mindre omfattning avses exempelvis om 
ett avtal av misstag tecknats med andra än vad avgränsningen 
avser. 

- Nytt allmänt råd 

Vilka uppgifter som ska lämnas in - Ny rubrik 
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10 § Följande uppgifter och tillhörande villkor som tillämpas 
för leveransen av el ska lämnas in om det krävs enligt det 
tekniska systemet. 

- Pris (inklusive pris för el samt fasta avgifter som års- 
eller månadsavgift). 

- Andra villkor som innebär eller kan innebära en kostnad 
för elanvändaren under pågående avtalsperiod. 

- Avtalstyp. 

- Avtalstid. 

- Datum för påbörjande av elleverans. 

- Uppsägningstid. 

- Energikälla eller energikällor. 

- Faktureringsalternativ. 

- Betalningsalternativ. 

- Information om vad som händer när avtalet löper ut. 

- Villkor för uppsägning och förlängning av avtalet. 

- Om avtalet har ett tillfälligt lägre pris. 

- Om avtalet kan tecknas av konsument och/eller juridisk 
person. 

2 § 4 p. Leveransvillkor: Avtalsvillkor som reglerar 
avtalstiden, avtalsvillkor för leverans av el som innebär 
eller kan innebära en kostnad för elanvändaren under 
pågående avtalsperiod och avtalsvillkor som reglerar 
uppsägningstiden för respektive avtalstyp.  

3 § 3 st. 2 men. Därutöver ska det anges om avtalet är 
märkt med Bra miljöval (Naturskyddsföreningens 
märkning). 

3 § 4 st. Om ett avtal som anges i första stycket endast 
kan tecknas av elanvändare som är en juridisk person ska 
detta särskilt anges. 

3 § 5 st. 1 men. Om ett avtal som avses i första stycket 
endast kan tecknas av elanvändare inom ett visst 
geografiskt område, med en viss förbrukning eller endast 
av nya kunder, ska villkoren för detta anges. 

Allmänna råd till 2 §: Exempel på leveransvillkor är 
datum för påbörjande av elleverans, villkor om årsavgift, 
omteckningsrätt, villkor när avtalet löper ut, när 
kampanjvillkor löper ut, betalningsfrister, 
faktureringsalternativ, länk till samtliga avtalsvillkor 
samt villkor för uppsägning och förlängning av avtalet. 

 

Detta är en ny bestämmelse där alla 
uppgifter som ska lämnas in har 
samlats. 
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- Om avtalet endast kan tecknas av elanvändare inom ett 
visst elområde och/eller inom en viss nätkoncession för 
område. 

- Om avtalet endast kan tecknas av elanvändare med viss 
förbrukning. 

- Om avtalet endast kan tecknas av nya kunder. 

- Om avtalet är märkt med Bra miljöval 
(Naturskyddsföreningens märkning). 

11 § Pris per kilowattimme ska anges i ören med två 
decimaler exklusive mervärdesskatt. 

2 § 5 p. Pris: Öre per kilowattimme med två decimaler 
exklusive mervärdesskatt. 

 

Hur uppgifter lämnas in - Ny rubrik 

12 § Uppgift om priser och leveransvillkor ska lämnas till 
Energimarknadsinspektionen när ändring av pris och/eller 
leveransvillkor sker, dock senast kl. 24.00 samma dag 
som ändringen skett. 

4 § Uppgift om priser och leveransvillkor ska lämnas till 
nätmyndigheten när ändring av pris och/eller 
leveransvillkor sker, dock senast kl. 24.00 samma dag 
som ändringen skett. 

 

13 § Inlämning av priser och leveransvillkor ska ske med 
hjälp av det tekniska system som anvisas av 
Energimarknadsinspektionen. 

5 § Rapportering av priser och leveransvillkor ska ske 
med hjälp av det tekniska system som anvisas av 
nätmyndigheten. 

 

Allmänna råd: Det tekniska systemet nås via 
Energimarknadsinspektionens webbplats på internet. 

- Nytt allmänt råd 

Behörighet till tekniskt system - Ny rubrik 
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14 § Elleverantör som är skyldig att lämna uppgifter om 
priser och leveransvillkor enligt dessa föreskrifter ska 
ansöka om behörighet till det tekniska system som avses i 
13 §. Ansökan ska göras med den blankett eller annan 
metod som anvisas av Energimarknadsinspektionen. 

6 § Elleverantör som är skyldig att lämna uppgifter om 
priser och leveransvillkor enligt denna föreskrift ska 
ansöka om behörighet till det tekniska system som avses i 
5 §. Ansökan ska göras med den blankett eller annan 
metod som anvisas av nätmyndigheten. 

 

   

- 2 § 3 p. Förnybara energikällor Vindkraft, solenergi, 
geotermisk energi, vågenergi, vattenkraft eller biobränsle. 

Bestämmelsen är borttagen. 
Begreppet förnybara energikällor 
används inte längre i föreskrifterna. 

- 3 § 3 st. 1 men. Om ett avtal som avses i första stycket 
gäller el från enbart förnybara källor ska energikällan 
eller energikällorna specificeras. 

Bestämmelsen är borttagen. 
Energikälla eller energikällor ska 
i stället anges för alla avtal (se nya 
10 §). 

- Allmänna råd (till 8 §): Exempel på särskilda skäl för 
undantag är om en elleverantör ändrar sina priser och 
leveransvillkor vid ett flertal tillfällen under samma dag 
och inrapporteringen därför är särskilt betungande. 

Det allmänna rådet är borttaget. 
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