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BESLUT 

Datum 
2015-12-08 

Dlarlenr 

Forelaggande avseende informationsskyldighet 

Beslut 

1. Energimarknadsinspektionen (Ei) forelagge 
- att inom sex veckor fran mottagandet av detta beslut gora foljande. 

a. Underratta alla anvisade elanvandare en Hgt 8 kap. 8 § andt·a stycket ellagen 
(1997:857) om ellagens bestfunmelser om byte av elleverantor. 

b. Komplettera sin webbplats genom att, i enlighet med 11 kap. 18 § fOrsta stycket 
1-3 ellagen, Iamna information om 

i. konsumentens rattigheter enligt 11 kap. 2-4, 7- 12, 14, 15 och 21 §§ ellagen, 

ii. hur konsumenten ska ga tillvaga for att Iamna klagomal, och 

iii. att konsumenten kan vanda sig till Energimarknadsinspektionen, 
K011sumenternas energimarknadsbyra och Allmanna 
reklamationsnamnden for information om tvistlosnlng. 

c. Pa eller i samband med foktur01~ altemativt pa fakturorna hanvisa till a tt 
informa tionen films pa webbplatsen, i enlighet med 11 kap. 18 § tredje stycket 

ellagen, tamna information om 

i) konsumentens rattigheter i 11~ap.2-4, 7- 12, 14, 15 och 21 §§ ellagen, 

ii) hiu konsumenten ska ga tillvaga EOr att Himna klagomal, 

iii) alt konsumenten kan vanda sig tiU Energimarknadsinspektionen, 
Konsumenternas energimarknadsbyra och Allmanna rcklamationsniimnden 
for information om tvistlosning, och 

iv) att konsumenten kan vanda sig till konummala energiradgivare och/eller till 
Sta tens energimyndighet for att fa information om oberoende 
anvandarradgivning, diir konsumenteJ:na kan fa rad om tillgangliga 
energieffektivitetsatgarder och jamfOrelseprofiler. 
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Om hanvisning gors till webbplatsen ska det framga att informationen pa 
konsumentens begaran tillhandahalls pa annat satt. 

2. Ei forelagge att inom sju veckor fran mottagandet av detta beslut 
skriftligen redovisa till Ei vilka atgarder som vidtagits med anledning av 
forelaggandet. Till redovisningen ska foljande dokument bifogas som styrker att 

foljer forelaggandet: en kopfo pa den information som anvisade 
elanvandare far, en datummarkt utskrift fran webbplatsen med information 
angaende 1 b ovan samt en kopia pa en aktuell faktura eller information som skickas 
i samband med fakturan. 

Beskrlvning av arendet 

Det ar viktigt for en vhl fLtngerande marknad att konsumenter och ovriga elanvandare far 
tydlig och konekt information fran elmarknadens aktorer. Ei har darfor prioriterat detta 
omrade i den planlagda tillsynen under 2015. Som ett led i cletta arbete oppnade Ei tillsyn 
mot i syfte att kontrollera att fOretaget foljer ellagens regler om 

• offentliggorande av niittariffer, 
• information nar en elanvandare anvisats en elhandlare, 
• avtalsinnehall, och 
• information om konsumentrattigheter med mera pa foretagets webbplats och pa 

eller i samband med fakturor. 

Av den information som skickat in till Ei framgar bland annat fOljande. 

anvisade 18 elanvandare en elhandlare under februari 2015. -
- uppger att alla dessa an visa de elanvandare fick ett brev en _vecka efter 
anvisningen med information om vilken elhandlare som anvisats, inneborden av en 
anvisning samt mojligheten att byta elhandlare. I brevet med rubriken "Bekraftelse pa 
inflyttning" aterfinns foljande mening: "Eftersom n.i inte aktivt har valt elleverantor sa 
hru: ni tilldelats var anvisningsleveranto (for mer info ga in 
pa www.energimarknadsinspektionen.se)". 

Niir det galler information om konsumentens rattigheter, hur ko:nsume:nten ska ga 
tillvaga fOr att Hinma klagomat och vilka organ konsumenten kan vanda sig till for 
information eller tvistlosning svarar att information finns i de allmanna 
avtalsvillkoren, hos kundtjanst och hos kommunens energiradgivning. 

uppger att information om konsumentrattigheter med mera saknas pa 
fakturoma. 
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Bestammelser som ligger till grund for beslutet 

Information nar en elanvandare anvisats en elhandlare 

En natl<oncessionshavare ska utan drojsmal underratta elanvandaren om vilken 
elleverantor som anvisats, om iimeborden av en sadan anvisning och om ellagens 
bestarnmelser om byte av elleverantor (8 kap. 8 § andra stycket ellagen). 

Information om konsumentrattlgheter m.m. 

111 kap. ellagen finns regler om konsumentens rattigheter. Har regleras 
• avtalsvil lkor som i jamforelse med 11 kap. ar till nackdel for konsumenten (2 §), 
• infonnation vid avbrytande av overforing av el pa grund av konsumentens 

avtalsbrott eller elsakerhetsskal (3, 4 och 7 §§), 
• skadestand vid avbruten overforing av el (8-12 §§), 
• uppgifter i avtal (14 §), 
• system med forskottsbetalning (15 §), och 
• information vid installation av nya matare (21 §). 

Elleverantorer och natkoncessionshavare som traffar avtal med 
konsumenter ska pa sina webbplatser lfunna tydlig information om 

1. konsumentens rattigheter, 
2. hur konsumenten ska ga till vaga for att lamna klagomal, 
3. vilka organ konsumenten kan vanda sig till for information eller tvistlosning, och 
4. oberoende anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangliga 

energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofile1·. 

Pa konsumentens begaran ska informationen lamnas pa a11nat satt. 

Elleverantorer och natkoncessionshavare ska pa eller i samband med fakturor till 
konsumenter antingen Jamna den information som framgar ovao i 1-4 eJler hanvisa till att 
info1mationen finns pa webbplatsen och pa begaran tillhandahalls pa annat satt (11 kap. 
18 § ellagen). 

Energimarknadsinspektionens motiverlng tlll beslutet 

Information nar en elanvandare anvlsats en elhandlare 

Anvisade elavtal ar of ta mindre fordelaktiga an ovriga elavtal. Kunderna har dessutom 
inte sjalva valt dessa avtal. Det ar darfOr viktigt att kunderna, utan drojsmal, far 
information om vilken elhandlare som anvisats, om inneborden av en sadan anvisning 
och om ellagens bestammelser om byte av elhandlare. 

I det brcv som skickar ut till kunder som anvisals en elhandlare saknas 
information om ellagens bestammelser om byte av elhandlare. uppfyller 
daTfor inte informationskravet i 8 kap. 8 § andra stycket ellagen. 
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Information om konsumentrattigheter m.m. 

Information pa webbplatsen 

Elleverantoren ska pa sin webbplats Hinma tydlig information om konsumentens 
rattigheter (11 kap. 18 § fOrsta stycket 1 ellagen). Det ska vara en alhnan information om 
konsurnentens rattigheter enligt 11 kap. ellagen.1 Ei bedomer att det for en natagare 
innebar att infonnationen ska innehalla vad som framgar av 11kap.2-4, 7-12, 14, 15 och 
21 §§ ellagen. 

Natagare ska vidare pa sii1 webbplats Ianma tydlig information om hur konsu menten ska 
ga tillvaga for att lanma klagomfil (11 kap.18 § forsta stycket 2 ellagen). lnformationen 
ska innehalla en redogorelse fOr hur fOretaget har inrattat sin klagomalshantering.2 Aven 
tydlig information om vilka organ konsumenten kan vanda sig till for information eller 
tvistlosning ska finnas pa webbplatsen (11kap. 18 § fersta stycket 3 ellagen). Av 
forarbetena framgar att konsumenten ska fa information om Ei, den nationella 
kontaktpunkten (Konsumenternas energimarknadsbyra) och Allmanna 
reklamationsnamnden. 3 

Av svar framgar att information om konsumentens rattigheter, hur 
konsumenten ska ga tillvaga for att lamna klagomal och vilka organ konsumenten kan 
vanda sig till for information eIIer tvis tlosning aterfinns i de allmanna avtalsvillkoren, 
hos kundtjanst ochhos kommunens energiradgivning. 

De a llmanna avtalsvillkoren innehaller visserligen information om konsumenh·attigheter 
och vilka organ konsumenten kan vanda sig till for information eller tvistlosning. 
Informationen £inns dock inte samlad eller under nagon tydlig rubrik. Enligt Ei:s 
bedomning ar det viktigt att informationen finns Iattillganglig och det ar darfor inte 
godtagbart att enbart hanvisa till de allmfuma avtalsvillkoren. Dessa avtalsvillkor ar 

vidare inte fOretagsspecifika och innehaller darmed inte information om hur -
- har inrattat sin klagomfilshantering. Eftersom informationen ska lamt1as pa 
webbplatsen ar det inte heller tillrackligt att hanvisa till kundtjanst, som 
gjort i sitt svar till Ei. 

Nar det galler hanvisningen till kommunala energiradgivningen ar denna relevant for 
information om oberoende anvfu1darradgivning, dar konsum.enterna kan fa rad om 
tillgangliga energieffektivitetsatgarder och jamforelseprofiler (11 kap. 18 § forsta stycket 4 
ellagen). Daremot i.ir hanvisningen <lit inte relevant far information om konsumentens 
rattigheter, hur konsumenten ska ga tillvaga for att Himna klagomal och vilka organ 
konsumenten kan vanda sig till for information eller tvist!Osning (11 kap. 18 § fOrsta 
stycket 1-3 ellagen), eftersom denna funktion ar inriktad pa energiradgivning. 

1 Prop. 2010/11:70 s. 267 
2 Prop. 2010/11:70 s. 267 och s. 94 
3 Prop. 2010/11:70 s. 267 
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Mot ovanslaende bakgrund uppfyller int- kravet i 11 kap. 18 § forsta 
stycket 1-3 ellagen. 

Information pa fakturan 

Natagaren ska p a eller i samband med sina fakturor lamna information om 
konsumcntens rattigheter, hur konsumenten ska ga till vaga for a tl lamna klagomal, vilka 
organ konsumenten kan vanda sig till for information eller tvistlosning och oberoende 
anvandarradgivning, dar konsumenten kan fa rad om tillgangUga 
ene1:gieffektivitetsatgarder och jamf6relseprofiler. 

Nar det galler information om oberoende anvandarradgivning, clar konsumenten kan fa 
rad om tillgangliga energief£ektivitetsatgarder och jamforelseprofiler framgar d et av 
forarbetena att den typen av oberoende radgivning li:imnas till exempel pa Statens 
energitnyndighets webbplats och av kommunala energil'adgivare.4 

Natagaren kan antingen Jamna informationen i sin helhet pa eller i samband med 
fakturorna eller hanvisa till att informationen finns pa natagarens webbplats och pa 
begaran kan tillhandahallas pa annat satt (11 kap. 18 § tredje stycket ellagen). 
Anledningen till att det racker med en hanvisning till den egna webbplatsen iir alt 

informationen kan bli omfattande.s 

Pa faktura finns varken infonnationen i sin helhet eJler en hanvisning 
till webbplatsen . Det saknas sciledes helt information om konsurnentens rattigheter, hur 
konsumenten ska ga ti llvaga for att lamna klagomal, vilka organ konsumenten kan vanda 
sig till for information eller tvistlosning och oberoende anvandarradgivning, diir 
konsumenten kan fa rad om tillgangliga energieffektivitetsatgarder och 
jamf6re1seprofilet'. lever diirfOr inte upp till kravet i 11 kap. 18 § tredje 
stycket ellagen. 

Upplysning 

Ei har inte fu nnit a:nledning att ga vidare med tillsynen mot 
ovriga bestammelser som har ingatt j denna granskning. 

Hur man overklagar 

Se bilaga 1, Sa har gor du £Or att overklaga beslutet. 

•Prop. 2013/14:174 s. 278. 
5 Prop. 2013/14:174, sid.153 

avseende 
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Det har beslutet har fattats av avdelningschefen Sara Sundberg. Foredragande har varit 
juristen Marie Larsson. 

Made Larsson 

Bllagor 

1. Sa har gor du for att overklaga beslutet 

2. Delgivningskvitto 
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