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Förord 

Elkunderna i Sverige har sedan 1996 fritt kunnat välja vilken elhandlare de vill 
köpa sin el från. Om kunden inte tecknar avtal med en elhandlare är nätägaren 
enligt ellagen skyldig att anvisa en elhandlare till kunden. Det huvudsakliga syftet 
med systemet med anvisad elhandlare är att tillförsäkra alla kunder el – även de 
som saknar avtal med en elhandlare.  

Ungefär en miljon elkunder i Sverige har inte gjort ett aktivt val av elavtal och 
betalar därför ett anvisat pris för sin elanvändning. Samtidigt som vi ser att allt fler 
kunder numera aktivt väljer elhandlare och elavtal så kan man konstatera att 
prisskillnaden mellan anvisningsavtalen och övriga prisavtal ökar.  

Regeringen gav Energimarknadsinspektionen (EI) i september 2011 uppdraget att 
utreda systemet med anvisningsavtal på elmarknaden. I januari ändrade 
regeringen uppdraget efter att riksdagen beslutat att anvisningsavtal inte längre 
ska få förekomma i sin nuvarande form. Enligt uppdraget ska EI utreda och lämna 
förslag på hur man kan minska eller avveckla den omotiverade prisskillnad som 
uppstått mellan anvisade kunder och kunder som aktivt valt elhandlare.  

EI har i denna rapport beskrivit hur dagens system med anvisad elhandlare 
fungerar samt hur de anvisade priserna har utvecklats över tiden. I rapporten 
redovisas och analyseras ett antal åtgärder för att komma tillrätta med de 
oönskade effekter som dagens system med anvisningsavtal medför.  

EI har genomfört uppdraget efter samråd med Konsumentverket. Arbetet har följts 
av en referensgrupp bestående av branschföreträdare och berörda 
intresseorganisationer som har haft möjlighet att lämna synpunkter under arbetets 
gång. 

Eskilstuna, maj 2012 

 

 

Yvonne Fredriksson 
Generaldirektör    

Anna Berr 
    Projektledare 
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Sammanfattning och slutsatser  
EI har på regeringens uppdrag redovisat och analyserat ett antal åtgärder för att 
komma tillrätta med de oönskade effekter som dagens system med anvisningsavtal 
medför. För att kunna bedöma behovet av förändringar av dagens system inleds 
rapporten med en beskrivning av hur systemet fungerar samt hur prisutvecklingen 
för de anvisade avtalen har sett ut.   

Systemet med anvisad elhandlare infördes för att säkerställa 
att alla kunder får el 
Elkunder i Sverige har sedan 1996 fritt kunnat välja vilken elhandlare de vill köpa 
sin el från. Om en kund inte tecknar avtal med en elhandlare så är nätägaren enligt 
ellagen skyldig att anvisa en elhandlare till kunden. Avtalet brukar benämnas 
anvisningsavtal alternativt tillsvidareprisavtal. Så som systemet är utformat så sätter 
elhandlaren priset fritt, men är också skyldig att informera kunden om villkoren 
för avtalet. 

Det huvudsakliga syftet med systemet med anvisad elhandlare är att tillförsäkra 
alla kunder el – även de som saknar avtal med en elhandlare – samt att de kunder 
som saknar avtal med en elhandlare också betalar för den el de använder.  

Allt fler kunder väljer aktivt bort anvisningsavtalen  
En miljon elkunder i Sverige har inte gjort ett aktivt val av elavtal och betalar 
därför ett anvisat pris för sin elanvändning. Andelen inaktiva kunder har 
visserligen sjunkit kraftigt sedan början av 2000-talet, men nu har andelen 
stabiliserats på runt tjugo procent av kundkollektivet. De kunder som ligger kvar 
på ett anvisningsavtal är i huvudsak kunder med förhållandevis låg förbrukning. 
Många av de anvisade kunderna överger förhållandevis snabbt anvisningsavtalet 
för att teckna ett annat avtal. 

…men de inaktiva kunderna betalar ett allt högre pris 
Samtidigt som vi ser att allt färre kunder betalar ett anvisat pris så kan man 
konstatera att prisskillnaden mellan anvisningsavtal och övriga prisavtal stiger. 
Under 2011 låg de anvisade priserna i genomsnitt drygt 30 öre per kWh över de 
rörliga priserna. Årskostnaden för en lägenhetskund med anvisningsavtal blev i 
genomsnitt drygt 600 kronor högre än för en kund som valt ett avtal om rörligt 
pris. För en något större kund (5 000 kWh/år) var motsvarande skillnad drygt 1 800 
kronor.  

Arbetet med den nordiska slutkundsmarknaden förändrar 
förutsättningarna 
EI har både inom det nordiska samarbetet samt inom det europeiska samarbetet 
tagit fram rekommendationer som innebär att elhandlare bör ansvara för de 
kontakter med kunder som avser produkter och tjänster på den fria marknaden, 
det vill säga alla typer av elavtal. Elhandlaren bör också vara kundens 
huvudsakliga kontaktpunkt när kunden byter elhandlare eller flyttar. 
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Den viktiga skillnaden mot dagens system är att kunden inte längre kan vara 
passiv genom att låta bli att kontakta en elhandlare vilket i dagens system är 
huvudorsaken till att kunder blir placerad på anvisningsavtal. Den nya 
marknadsmodellen, som på engelska brukar benämnas som en Supplier Centric 
Model, kommer enligt EI:s bedömning att innebära en kraftig minskning av 
andelen kunder som har anvisningsavtal. Målet är att modellen är på plats i 
Norden 2015. 

Förbättrad information till de inaktiva kunderna bidrar till att 
fler tecknar elavtal 
I väntan på att den nya marknadsmodellen träder ikraft finns det ett behov att 
stärka de inaktiva elkundernas ställning på elmarknaden. Det behövs drivkrafter 
på elmarknaden som får elhandlarna att mer aktivt arbeta för att kunderna ska 
röra sig bort från anvisningsavtalen. Konsumentverket har tidigare konstaterat att 
konsumenter på elmarknaden upplever att det är svårt att jämföra olika 
erbjudanden på elmarknaden. Verket har också konstaterat att det finns brister i 
informationen till nyinflyttade lägenhetsinnehavare, det vill säga den kundgrupp 
som i högst grad inte gör ett aktivt val av elavtal och därmed betalar ett anvisat 
pris.  

För att öka medvetenheten hos de inaktiva kunderna, underlätta för dem att göra 
rationella val och säkerställa att alla får liktydig information gällande 
anvisningsavtal föreslår EI en skärpning av ellagens krav på den anvisade 
elhandlarens information till anvisade kunder.  

För att minska risken för att kunderna ska förväxla anvisningsavtalen med andra 
avtal föreslår EI vidare en bestämmelse i ellagen om att marknadens aktörer ska 
använda benämningen anvisningsavtal på fakturan och i övrig kommunikation med 
kunderna. 

Kunder som aktivt tecknat ett avtal ska inte kunna återvisas 
till ett anvisningsavtal 
Det förekommer att aktiva kunder vars tidsbestämda fastprisavtal löpt ut anvisas 
till ett anvisningsavtal. Detta är olyckligt för kunden eftersom det anvisade priset i 
regel är betydligt högre än elhandlarens övriga priser. 

För att undvika detta avser EI, genom överläggningar med branschorganisationen 
Svensk Energi, Konsumentverket och Konsumenternas Energimarknadsbyrå, 
verka för en branschgemensam överenskommelse om att elhandlare inte ska ge 
kunder som en gång tecknat ett avtal med elhandlaren ett anvisningsavtal. EI vill i 
sammanhanget betona vikten av att en överenskommelse av det här slaget 
omfattar alla marknadens aktörer för att få önskad verkan. Om en 
överenskommelse inte kommer till stånd bör lagstiftning övervägas.   

Upphandling av den anvisade elhandlaren blir för kostsam  
En av de bidragande orsakerna till att priset på anvisningsavtal är betydligt högre 
än elhandlarnas ordinarie prisavtal är att det inte finns någon reell konkurrens 
mellan elhandlarna då nätägaren utser vem som ska vara anvisad elhandlare. Då 
det saknas bestämmelser som reglerar hur nätägarna ska utse den anvisade 
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elhandlaren finns det heller ingen skyldighet för nätägarna att utse den elhandlare 
som erbjuder kunderna lägsta möjliga pris.  

EI har analyserat möjligheterna till upphandling av tjänsten som anvisad 
elhandlare i konkurrens för att på så sätt pressa de anvisade priserna. En sådan 
upphandling skulle då utformas så att elhandlarna lämnar anbud om ett påslag på 
börsens spotpris. Upphandling skulle på så sätt skapa en konkurrens om 
marginalen för de passiva kunderna. 

Fördelen med upphandlingsförfarandet är att det är ett konkurrensneutralt sätt att 
lösa problemet med de anvisade priserna samtidigt som det minimerar 
interventionen på marknaden. Flera tidigare utredningar indikerar dock att de 
administrativa kostnaderna för upphandlingen sannolikt överstiger fördelarna. 
Efter att ha fört en dialog med såväl kundrepresentanter, andra myndigheter och 
elbranschen ser EI inget skäl att ifrågasätta bedömningen att en upphandling av 
tjänsten som anvisad elhandlare helt enkelt blir för dyr, vilket i slutändan drabbar 
kunderna genom högre priser. Mot bakgrund av detta avråder EI från att införa 
regler som innebär att tjänsten som anvisad elhandlare ska upphandlas i 
konkurrens.  

...men en reglering av anvisningsprocessen kan bidra till 
pressade priser 
Ett sätt att öppna upp för fler aktörer att bli anvisade elhandlare, och därigenom 
skapa konkurrens som bidrar till sänkta anvisade priser, är att införa regler i 
ellagen som innebär att nätägaren ska utse den anvisade elhandlaren på ett öppet, 
icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.  

En reglering liknande den som beskrivs ovan finns redan i ellagen när det gäller 
nätägarens anskaffande av el för att täcka nätförluster. Denna reglering innebär att 
nätägaren måste anskaffa el för att täcka nätförluster på ett öppet, icke-
diskriminerande och marknadsorienterat sätt.  

EI bedömer att en reglering av anvisningsprocessen är effektivt sätt att stärka 
konkurrensen på elmarknaden och samtidigt minska prisskillnaden mellan de 
avtalsformer som tas upp i denna rapport. EI föreslår därför att denna åtgärd 
införs. EI föreslår vidare att efterlevnaden av ett sådant system omfattas av 
myndighetens tillsyn. 

Reglering av själva avtalsformen låter sig svårligen göras 
En åtgärd för att minska prisskillnaderna mellan inaktiva och aktiva kunder är att 
införa regler som tvingar elhandlarna att ge sina ordinarie rörliga prisavtal till de 
anvisade kunderna.  

Fördelen med en reglering av detta slag är att prisskillnaderna mellan de inaktiva 
kunderna och de kunder som aktivt valt rörligt pris avskaffas. En sådan reglering 
kan dock vara ytterst svår att genomföra i praktiken. Ett problem skulle vara att 
definiera elhandlarnas ordinarie rörliga prisavtal. Minsta otydlighet om detta 
riskerar att medföra att andra avtalstyper än företagens ordinarie rörliga prisavtal 
tillämpas på anvisningskunder, vilket skulle rendera i att regleringen förlorar sin 
verkan. Det kan också konstateras att en reglering av det här slaget skulle vara ett 
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främmande institut på den svenska elhandelsmarknaden, som i övrigt är en 
konkurrensutsatt marknad där elhandlarna själva definierar avtalen till sina 
kunder. Mot bakgrund av de betydande svårigheter som är förknippade med en 
reglering av avtalsform avråder EI från att införa denna åtgärd.  

Prisreglering riskerar att sätta konkurrensen ur spel  
Den mest direkta åtgärden för att uppnå en sänkning av de anvisade priserna är att 
reglera nivån på de anvisade priserna. Ett förhållandevis okomplicerat sätt att 
reglera det anvisade priset är att utgå från priset på Nord Pool Spot och därefter 
reglera hur stort påslag elhandlarna har rätt att göra.   

Fördelen ur ett kundperspektiv med att införa ett reglerat anvisat pris är att 
prisnivån för många av de inaktiva kunderna skulle sjunka. En prisreglering av det 
här slaget skulle medföra att de anvisade priserna jämnas ut över landet och att de 
allra dyraste anvisade priserna inte längre får förekomma.  

Att införa en prisreglering är förknippat med en del risker och svårigheter. En 
svårighet med att införa en prisreglering är att bestämma en lämplig nivå för det 
reglerade priset. Om priset sätts för lågt sätts konkurrensen på marknaden ur spel 
genom att de anvisade elhandlarna får en konkurrensnackdel jämfört med 
elhandlare som inte är anvisade elhandlare. Ett för lågt pris riskerar också medföra 
att nätägarna får svårt att hitta elhandlare som är villiga att ta rollen som anvisad 
elhandlare. Om det reglerade anvisningspriset sätts för högt går själva syftet med 
prisregleringen förlorat. Ett för högt pris riskerar också att sätta konkurrensen ur 
spel då de anvisade elhandlarna får en konkurrensfördel mot andra elhandlare. 
Vidare kan det konstateras att de europeiska tillsynsmyndigheternas 
samarbetsorganisations (CEER) vid ett flertal tillfällen slagit fast att prisreglering 
på slutkundsmarknaden för el inte bör förekomma. Mot bakgrund av de 
svårigheter och risker som EI ser med en prisreglering vill EI i dagsläget inte 
rekommendera att en reglering för de anvisade priserna införs.  

Kortsiktiga lösningar minskar kundernas drivkrafter att vara 
aktiva och bör undvikas 
EI vill med de åtgärder som föreslås i rapporten öka aktiviteten, minska antalet 
kunder med anvisningsavtal och bidra till en sänkning av de anvisade priserna. EI 
har i möjligaste mån undvikit att föreslå kortsiktiga lösningar med 
oproportionerligt höga kostnader som om några år har tjänat ut sitt syfte när den 
nordiska slutkundsmarknaden är på plats.  

EI vill också framhålla vikten av att villkoren för de passiva kunderna inte 
utformas så att de helt tar bort drivkrafterna för kunderna att vara aktiva. De 
passiva kundernas intressen måste vägas mot drivkrafterna för en väl fungerande 
marknad. Det bör därför inte betraktas som enbart negativt att de kunder som 
aktivt jämför priser och letar efter förmånliga avtal erhåller ett lägre pris än de 
kunder som inte gör det.   
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1 Inledning 

I dag har närmare en femtedel av alla svenska elkunder ett anvisningsavtal med 
sin elhandlare, det vill säga det avtalet man får om man inte aktivt tecknat ett 
elavtal med någon elhandlare. Generellt betalar dessa kunder cirka tjugo procent 
mer för sin el än med kunder som aktivt tecknat ett avtal med en elhandlare.  

1.1  Uppdraget 
Energimarknadsinspektionen (EI) fick i september 2011 i uppdrag av regeringen 
att utreda systemet med anvisningsavtal på elmarknaden. I januari ändrade 
regeringen uppdraget efter att riksdagen, genom ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen, beslutat att anvisningsavtal inte längre ska få förekomma i sin 
nuvarande form. 

Enligt uppdraget ska EI utreda och lämna förslag på hur man kan minska eller 
avveckla den omotiverade prisskillnad som uppstått mellan anvisade kunder och 
kunder som aktivt valt elhandlare. Under genomförandet av uppdraget ska EI 
samråda med Konsumentverket. Uppdraget ska genomföras inom ramen för 
myndigheternas befintliga resurser. Till eventuella författningsförslag ska en 
fullständig konsekvensutredning bifogas. Konsekvensutredningen ska särskilt 
redovisa de ekonomiska konsekvenser som eventuella författningsförslag innebär. 
Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 
30 maj 2012.  

1.2  Projektorganisation 
Projektledare har varit Anna Berr. Utöver detta har Johan Carlsson deltagit i 
arbetet. EI har genomfört uppdraget i samråd med Konsumentverket.  

Genom en referensgrupp har branschföreträdare, berörda intresseorganisationer 
och myndigheter getts möjlighet att följa arbetet och lämna synpunkter på arbetet 
under projektets gång. Referensgruppen har haft följande sammanställning: 

 Bixia  

 E.ON 

 Konkurrensverket 

 Konsumenternas Energimarknadsbyrå 

 Konsumentverket 

 Oberoende elhandlare 

 Svensk Energi 

 Vattenfall 

 Villaägarna 
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EI har även genomfört intervjuer med ett tiotal elhandlare av varierande storlek 
gällande dagens system med anvisningsavtal. Dessa företag har även fått möjlighet 
att lämna synpunkter på EI:s analyser och förslag under utredningens gång.  
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2 Dagens system med anvisad 
elhandlare  

De svenska elkunderna har sedan elmarknadsreformen 1996 möjligheten att välja 
såväl elhandlare som elavtal. De kunder som inte gör något aktivt val av 
elhandlare omfattas av systemet med anvisad elhandlare som infördes 1999. EI 
redogör i det här kapitlet för de nuvarande reglerna för systemet med anvisad 
elhandlare samt utvecklingen av de så kallade anvisade priserna under de senaste 
tio åren.  

2.1 Systemet infördes för att tillförsäkra alla kunder el – 
även de som inte aktivt tecknar ett elavtal 

Den svenska elmarknaden konkurrensutsattes 1996. Sedan dess kan kunderna fritt 
välja vilken elhandlare de vill köpa sin el från. Om en kund inte tecknar avtal med 
en elhandlare så är nätägaren enligt ellagen skyldig att anvisa en elhandlare till 
kunden. Det finns inga regler för hur nätägaren ska utse den anvisade elhandlaren. 
I praktiken brukar nätägarna anvisa de inaktiva kunderna till den elhandlare som 
finns i nätägarens egen koncern. 

Avtalet mellan den anvisade elhandlaren och kunden brukar benämnas 
anvisningsavtal alternativt tillsvidareprisavtal. Det pris som kunden då betalar för sin 
el, det anvisade priset, kallas ofta för tillsvidarepris, men det är även vanligt att 
elhandlare använder andra benämningar1. Till dess att kunden aktivt tecknar ett 
avtal fortsätter faktureringen till kunden att ske utefter det anvisade priset. I 
rapporten kommer begreppen anvisningsavtal samt anvisade priser att användas. 

Det huvudsakliga syftet med systemet med anvisad elhandlare är att tillförsäkra 
alla kunder el – även de som saknar avtal med en elhandlare – samt att de kunder 
som saknar avtal med en elhandlare också betalar för den el de använder. 

Sedan elmarknadsreformen 1996 bedrivs elnät åtskilt från elproduktion och 
elhandel. Reglerna om en tydlig åtskillnad mellan elnätverksamhet å ena sidan och 
elproduktion och elhandel å andra sidan är en grundsten i regelverket om 
elmarknaden och en förutsättning för en väl fungerande konkurrens mellan 
elhandlarna. 

2.2 Elhandlarna bestämmer priset men måste informera 
kunderna om villkoren 

Det finns inga bestämmelser som reglerar vilket pris elhandlarna får ta ut av sina 
kunder på elmarknaden. Detta gäller även priset som inaktiva kunder betalar till 
sin anvisade elhandlare. Det är således helt och hållet upp till den anvisade 

                                                           
1 Exempelvis förekommer beteckningar som ”normalpris” och ”lägenhetstariff”. 
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elhandlaren att sätta priset till de kunder som av någon anledning inte har tecknat 
ett elavtal. 

Ellagen2 reglerar emellertid vilken information nätägaren ska skicka till elkunden 
så fort en elleverans har påbörjats. Nätägaren ska bland annat underrätta elkunden 
om vilken elhandlare som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om 
ellagens bestämmelser om byte av elhandlare. Syftet är att uppmärksamma 
kunden om att den anvisade elhandlaren har börjat leverera el och hur kunden kan 
byta elhandlare. 

I ellagen3 finns det också reglerat vilken information den anvisade elhandlaren ska 
skicka till elkunden. Av lagen framgår att den anvisade elhandlaren utan dröjsmål 
ska underrätta kunden om villkoren för leveransen och om den dag då elhandlaren 
avser att påbörja leveransen enligt avtalet. I de allmänna avtalsvillkoren4 finns 
detta krav närmare specificerat. I villkoren står det att när ett elhandelsavtal har 
tecknats ska elhandlaren snarast skriftligen bekräfta detta till elkunden samt 
informera om villkoren för avtalet såsom startdatum, pris, vilka betalningssätt och 
faktureringsalternativ som kunden har och i förekommande fall fakturaavgiftens 
storlek. De branschgemensamma villkoren är utarbetade av branschorganisationen 
Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 

I bilden nedan sammanfattas den information som nätägaren och den anvisade 
elhandlaren enligt ellagen ska lämna till en elkund som flyttar in i en bostad och 
inte väljer en elhandlare. 

                                                           
2 8 kap. 8 § ellagen (1997:857). 
3 8 kap. 8 § ellagen (1997:857). 
4 Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument (EL 2012 K). 
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Figur 1 Information till elkunder som saknar avtal med elhandlare 

 

Den 1 augusti 2011 infördes ändringar i ellagen som kan påverka 
anvisningsavtalen. Ändringarna rör bland annat prishöjningar5 och avtalsvillkor6. 
Enligt de nya bestämmelserna ska elhandlaren underrätta kunden om att en 
prishöjning har skett i nästkommande faktura från elhandlaren. Det ska också 
framgå när prisändringen trädde i kraft och hur priset ändrats. Detta gäller 
samtliga avtal. En elhandlare som avser att ändra villkoren för ett avtal som löper 
tillsvidare ska underrätta kunden om ändringen. Underrättelsen ska ske genom ett 
särskilt meddelande till kunden och av meddelandet ska det framgå att kunden 
har rätt att säga upp avtalet. De nya villkoren får inte börja tillämpas förrän 
tidigast två månader efter det att meddelandet har skickats. En prisförändring i ett 
avtal med rörligt pris kräver inte underrättelse om prisförändringen endast avser 
en förändring av spotpriset. Om beräkningssättet för det rörliga priset ändras eller 
om påslaget ändras ska dock prisförändringen aviseras. Anvisningsavtal kan 
konstrueras på motsvarande sätt som ett rörligt pris och därmed inte omfattas av 
aviseringsskyldigheten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.3 Allt fler kunder väljer bort anvisningsavtalet 
Under de senaste tio åren har antalet kunder med anvisningsavtal minskat med 
över två miljoner. De första åren efter elmarknadsreformen var det dock få kunder 
som aktivt valde elhandlare, och ända fram till 2004 hade en majoritet av de 
svenska hushållen ett anvisningsavtal. Allt eftersom åren gått har de svenska 
hushållen successivt blivit mer aktiva på elmarknaden. I mars 2012 hade 21,2 
procent av elkunderna ett anvisningsavtal, vilket motsvarar cirka en miljon 
                                                           
5 11 kap. 17 § ellagen (1997:857) 
6 11 kap. 16 § ellagen (1997:857) 
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      Nätägare Anvisad elhandlare  
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elhandlare. Reglerat i ellagen 
 

Information gällande villkor för elleveransen samt den 
dag då elleveransen börjar.  Reglerat i ellagen 
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kunder. Cirka åttio procent av kunderna har således gjort ett aktivt val av 
elhandlare och elavtal. Den sjunkande andelen anvisade kunder är sannolikt ett 
resultat av att kunderna på elmarknaden har blivit mer medvetna om att dessa 
avtal ofta är mindre fördelaktiga än andra typer av avtal.  

Figur 2 Andel kunder med anvisningsavtal 

 

Källa: SCB 

De kunder som väljer att aktivt teckna ett elavtal har ett brett urval av produkter 
att välja mellan. Vissa kunder har behov av tryggheten i ett fastprisavtal, andra vill 
ha möjlighet att följa prisvariationerna med ett rörligt pris eller kombinationer med 
fast och rörligt pris. Alla dessa produkter innebär olika prisnivåer och 
bindningstider för kunderna att ta ställning till.  

Drygt 44 procent av kunderna hade i mars 2012 någon form av fast pris, medan 
ungefär 28 procent av kunderna hade ett rörligt pris. Resterande 7 procent hade 
valt en annan avtalsform, till exempel någon form av mix mellan rörligt och fast 
pris. Priset för rörligt prisavtal följer spotprisutvecklingen på Nord Pool Spot och 
förändras således från månad till månad. Med ett fastprisavtal får kunden ett fast 
pris per kWh som gäller under hela avtalsperioden. Som en följd av de senaste 
årens stora prisvariationer på elbörsen pekar trenden mot en minskning av de 
rörliga prisavtalen till fördel för fastprisavtalen.  

0

10

20

30

40

50

60

70

2001 2004 2005 2006 2007 2008 2008 2009 2010 2011

Pr
oc

en
t 

65,2 % 

21,2 % 



15 

Figur 3 De vanligaste elprisavtalen 

 
Källa: SCB 

 
Intresset för att kartlägga hur kundgruppen med anvisningsavtal ser ut har funnits 
länge. Ämnet har aktualiserats vid ett flertal tillfällen tidigare utan att ge något 
heltäckande resultat.7 Avsaknaden av statistiskt säkra undersökningar gör att vi 
här får förlita oss på rimlighetsbedömningar.  

Mot bakgrund av EI:s intervjuer med elhandlare samt Konsumentverkets 
undersökning från 20108 kan några generella slutsatser dras: 

 Det är till största delen lägenhetskunder med en förhållandevis låg 
årsförbrukning som har anvisningsavtal.  

 Inga entydiga samband finns mellan anvisningsavtal och ålder även om 
en viss överrepresentation tycks finnas bland grupperna unga vuxna 
och äldre.  

 Ett samband tycks finnas mellan anvisningsavtal och 
avtalsinnehavarens socioekonomiska status (vilket delvis samvarierar 
med boendeform och ålder).  

Det finns ett antal olika situationer och förklaringar till att kunder hamnar i ett 
anvisningsavtal. Den vanligaste situationen är sannolikt att kunden byter adress 
och att det nuvarande elavtalet då upphör. Cirka 600 000 inkopplingar registreras 
hos nätägarna per år.9 Sannolikt tecknar många som flyttar in i en ny bostad inte 
                                                           
7 Att undersöka kundgruppens sammansättning är behäftat med ett antal problem Framförallt finns det 
goda skäl att anta att avtalsinnehavarna som ingår är mer obenägna än andra att vilja delta i 
undersökningar som rör kundval. Detta gör att det blir svårt att med hjälp av enkäter etcetera få en 
tillförlitlig bild av kundgruppens sammansättning. 
8 Konsumentverket, Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter 2010:15. 
9 SCB, Inrikes omflyttning 2010. 
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avtal med en elhandlare i förväg, vilket gör att de då får ett anvisningsavtal hos 
den anvisade elhandlaren. Detta gäller även om kunden tidigare tecknat ett elavtal. 
Att kunden inte aktivt tecknar ett avtal i samband med flytt kan i sin tur ha många 
förklaringar, till exempel att kunden inte vet hur man går tillväga för att teckna 
avtal eller att kunden medvetet avstår från att välja. En annan orsak till att kunder 
hamnar på et anvisningsavtal är att kundens elavtal löpt ut och inget nytt avtal 
tecknats. Vissa elhandlare väljer då att automatiskt ge kunden ett anvisat pris, det 
vill säga det pris som gäller för anvisade kunder. Den anvisade elhandlaren träder 
även in i en situation där kundens valda elhandlare slutar med elleveransen av 
någon orsak. Det finns dessvärre ingen statistik över hur dagens anvisade kunder 
har hamnat i ett anvisningsavtal. EI har fått förlita sig på information från 
elhandlarna och intervjuer med diverse kundrepresentanter.  

Av de intervjuer som EI genomfört med elhandlarna har framkommit att många av 
de anvisade kunderna förhållandevis snabbt överger anvisningsavtalet för ett 
annat avtal. Anvisningsavtalet fungerar därav i viss mån som en tillfällig lösning 
för kunder i samband med flytt. 

2.4 De anvisade priserna är högre än priserna för  
övriga avtal  

Majoriteten av de anvisade elhandlarna utformar sitt anvisningsavtal som ett 
rörligt pris som i viss mån följer utvecklingen på elbörsen, men som är 
trögrörligare än ett traditionellt avtal om rörligt pris. Prisnivån ändras normalt ett 
par gånger per år, till skillnad från ett traditionellt rörligt pris som ändras varje 
månad. Ett fåtal anvisade elhandlare anvisar kunderna på ett av sina ordinarie 
avtal, varav en handfull anvisar på sitt ordinarie rörliga prisavtal. Normalt sett 
tillämpas ingen eller mycket kort uppsägningstid för kunder med anvisningsavtal. 

Priserna för anvisningsavtal ligger i genomsnitt betydligt högre än priserna för 
övriga avtal. I figur 4 visas medelpriset för de vanligaste avtalstyperna.  
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Figur 4 Prisutveckling för de vanligaste elavtalen för lägenhetskunder 

 

Källa: SCB 

I figur 5 visas prisutvecklingen enbart för anvisningsavtal och rörligt prisavtal. 
Totalt visas 97 månadsvärden i figuren. Under 87 av dessa månader var det 
genomsnittliga priset för anvisningsavtalen högre än ett genomsnitt av de rörliga 
prisavtalen. Trendlinjerna visar tydligt att prisskillnaden mellan avtalen ökade 
under perioden.   

Figur 5 Prisutveckling för rörligt prisavtal och anvisningsavtal 

 

Källa: SCB 
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Under perioden 2004-2006 var prisskillnaden i genomsnitt under 10 öre/kWh för 
att sedan växelvis ligga kring 20 öre/kWh och 10 öre/kWh, se tabell 1. Under 2011 
var skillnaden så stor som 30,2 öre/kWh, vilket innebar att de inaktiva 
lägenhetskunderna betalade nästan 50 procent mer för sin elförbrukning än 
kunder med ett rörligt prisavtal. Årskostnaden för en lägenhetskund (2 000 
kWh/år) med anvisningsavtal blev under 2011 i genomsnitt drygt 600 kronor högre 
än för en kund som valt ett rörligt prisavtal. För en något större kund (5 000 
kWh/år) var motsvarande skillnad drygt 1 600 kronor. I mars 2012 noterades den 
största skillnaden hittills mellan rörligt prisavtal och anvisningsavtal; 43,1 
öre/kWh. 

Tabell 1 Årsdifferens mellan anvisningsavtal och rörligt prisavtal för en lägenhetskund,  
exkl. moms och skatt 

  Medelpris per år öre/kWh Årsdifferens öre/kWh Årsdifferens kr 

  Anvisningsavtal Rörligt prisavtal     

2004 48,8 40,8 8,0 161 

2005 47,9 41,8 6,1 122 

2006 65,3 59,0 6,3 127 

2007 64,0 45,7 18,3 366 

2008 79,1 68,6 10,5 210 

2009 79,1 59,6 19,5 389 

2010 84,9 74,6 10,3 206 

2011 93,3 63,1 30,2 604 

Källa: SCB 

En närmare analys har även gjorts av de elhandelsföretag som erbjöd både rörligt 
prisavtal och anvisningsavtal under 2011. Jämförelser visar att anvisningsavtalet i 
genomsnitt var drygt 30 öre/kWh (21 procent) dyrare än dessa företags rörliga 
prisavtal som erbjöds de aktiva kunderna.  

Även prisskillnaden mellan de olika elhandlarnas anvisningsavtal är betydande. 
Under 2010 och 2011 var spridningen mellan det dyraste anvisningsavtalet och det 
billigaste i medeltal 75 öre/kWh respektive 70 öre/kWh. För lägenhetskunden 
motsvarade det ca 1 400 kronor per år och för den något större kunden drygt 3 500 
kronor. 
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3 Dagens system leder till 
oönskade effekter  

EI kan konstatera att dagens system med anvisningsavtal leder till oönskade 
effekter – både för de enskilda kunderna men också för elhandelsmarknaden i 
stort. I det här kapitlet sammanfattar EI de negativa konsekvenser som är 
förknippade med dagens system med anvisningsavtal.   

3.1 Inaktiva kunder betalar ett högt pris 
Som konstateras i kapitel två finns det stora prisskillnader mellan anvisningsavtal 
och andra avtal. Under 2011 betalade de inaktiva lägenhetskunderna i snitt cirka 
600 kronor mer än de kunder som aktivt tecknat ett avtal med en elhandlare. 

Den risk som elhandlarna angett till EI som argument för det högre anvisade priset 
är att kunden har ingen eller mycket kort uppsägningstid och att elhandlaren 
därför inte kan prissäkra elleveransen lika effektivt som vid fastprisavtal. Andra 
argument från elhandlarnas sida är osäkerheten kring en ny kunds 
förbrukningsmönster, ökad kreditrisk och administrativa merkostnader. En annan 
sannolik orsak till de stora prisskillnaderna är att kundernas passivitet ger 
elhandlarna en möjlighet att hålla ett högre pris på anvisningsavtalen än på övriga 
avtalsformer. Nivån på de anvisade priserna begränsas troligen primärt av att ett 
alltför högt anvisat pris leder till att kunder väljer att söka sig bort från den 
anvisade elhandlaren. 

Det faktum att det finns företag som anvisar sina kunder på sitt ordinarie rörliga 
prisavtal och uppvisar en transparant prisbildning tyder på att det finns ett 
utrymme för sänkta priser. EI:s bedömning är att marginalerna är högre än vad 
som motiveras av den högre risken. 

3.2 Konkurrensen mellan elhandlarna riskerar snedvridas 
En förutsättning för en välfungerande marknad är att marknadens aktörer 
konkurrerar på lika villkor. Dagens oreglerade anvisningsprocess av de anvisade 
elhandlarna riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden eftersom de 
nätägare som har ett elhandelsföretag inom koncernen nästintill uteslutande utser 
denna till anvisad elhandlare. Dessa elhandlare får därmed inaktiva kunder utan 
någon kostnad som de sedan har goda möjligheter att behålla, vilket kan ge 
fördelar gentemot andra elhandlare. De intäkter som kan följa av 
anvisningsavtalen kan göra att ett integrerat elhandelsföretag kan sänka priserna 
på övriga avtalstyper i högre grad än icke integrerade konkurrenter. Detta riskerar 
att göra det svårt för nya aktörer att konkurrera på lika villkor mot de elhandlare 
som erhåller anvisningskunder. 
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4 Tidigare utredningar 

Flera utredningar har tidigare behandlat frågan om anvisningsavtal. Förslagen som 
har lagts fram har i vissa fall syftat till att sänka de anvisade priserna och i vissa 
fall till att öka kundernas aktivitet på elmarknaden. Nedan följer en 
sammanfattning av de förslag som lagts fram i dessa utredningar. Då flera förslag 
återkommer i olika utredningar är texten nedan indelad efter de förslag som 
diskuterats i utredningarna.  

4.1 Reglering av processen gällande valet av  
anvisad elhandlare 

Ett system med upphandling av anvisad elhandlare föreslogs första gången 2002 
av Elkonkurrensutredningen.10 Utredningen ansåg att detta vore en lämplig 
åtgärd, som skulle bidra till att förbättra elmarknadens funktion. Den reglerade 
upphandlingen skulle vara utformad så att priset skulle gälla som det viktigaste 
kriteriet i upphandlingen. Nätägaren skulle alltså utse den elhandlare som lämnar 
anbud om det lägsta priset till anvisad elhandlare i sitt nätområde. Utredningen 
lyfte också fram andra kriterier som behöver utredas innan ett system med 
upphandling kan börja tillämpas, till exempel hur ofta upphandlingen av anvisad 
elhandlare ska göras och hur länge det pris som elhandlaren anger i sitt anbud ska 
gälla. I den efterföljande propositionen11 anfördes i huvudsak samma argument 
men det konstaterades att frågan behövde utredas närmare innan ett sådant 
system kunde införas.  
 
El- och gasmarknadsutredningen12 fick 2003 i uppgift att utreda frågan ytterligare. 
Utredningen ansåg dock att upphandling av anvisad elhandlare i konkurrens 
skulle kräva oproportionellt stora resursinsatser för de inblandade aktörerna, 
nätägarna och elhandlarna. 

År 2005 föreslog Regelutredningen13 att det bör införas krav på nätägarna att 
kontraktera den anvisade elhandlaren på ett öppet, icke-diskriminerande och 
marknadsorienterat sätt. I likhet med Elkonkurrensutredningens förslag om en 
reglerad upphandling av anvisad elhandlare syftar detta förslag till att skapa 
likvärdiga möjligheter för elhandlare att tävla om de inaktiva kunderna. Enligt 
utredningen skulle detta förslag få som konsekvens att inte enbart närstående 
företag till nätägarna skulle bli anvisad elhandlare. Förslaget har inte behandlats 
vidare. 
 

                                                           
10 SOU 2002:07, Konkurrensen på elmarknaden, s. 170. 
11 Prop. 2001/02:143, s. 47f. 
12 SOU 2004:129, El- och naturgasmarknaderna – Energimarknader i utveckling. 
13 SOU 2005:4, Liberalisering, regler och marknader. 
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4.2 Reglering av avtalsform 
Den mest långtgående åtgärden för att sänka de anvisade priserna föreslogs av 
Konsumentverket i en rapport från år 201014. Där föreslogs att en utredning bör 
initieras för att analysera konsekvenserna av avskaffande av anvisningsavtal, 
tidsbegränsade anvisningsavtal följt av ett påtvingat val samt tidsbegränsade 
anvisningsavtal följt av en övergång till en annan avtalsform. Även 
Konkurrensverket har fört fram att en möjlig lösning är att elhandlaren anvisar en 
ny kund på ett rörligt prisavtal med koppling till spotpriset.15  

4.3 Förbättrad information till kunderna 
Konsumentverket konstaterade i en rapport16 från år 2002 att många passiva 
elkunder inte kände till tillämpningen av anvisade priser. Verket föreslog därför 
att ett utökat informationskrav för elhandlare i syfte att få dessa kunder att bli mer 
aktiva på elmarknaden. Konsumentverket har också föreslagit att de kunder som 
har ett anvisningsavtal ska få återkommande information om alternativa prisavtal 
och jämförelseinformation.17  

I en senare rapport18 från år 2010 har Konsumentverket föreslagit att en 
kartläggning görs för att identifiera de kundgrupper som är passiva och inte 
lämnat anvisningsavtal. I förslaget ingår att detta följs upp med riktade 
informations- och kunskapsstärkande åtgärder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Konsumentverket, Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter 2010:15. 
15 Konkurrensverket, Åtgärder för bättre konkurrens – förslag 2009:4. 
16 Konsumentverket, Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader – Elmarknaden, 
2002. 
17 Konsumentverket, Kundrörlighet 2009:5.  
18 Konsumentverket, Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter 2010:15. 
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5 Ny marknadsmodell på den 
nordiska slutkundsmarknaden - 
Supplier Centric Model   

Sedan flera år tillbaka finns det en politisk vilja att skapa en gemensam nordisk 
slutkundsmarknad för el. En gemensam nordisk slutkundsmarknad innebär att 
kunderna i de nordiska länderna fritt ska kunna välja elhandlare över 
nationsgränserna. I det här kapitlet beskrivs vilken inverkan den nordiska 
slutkundsmarknaden får för det svenska systemet med anvisad elhandlare.  

5.1 Marknadsmodellen leder per definition till ökad 
kundaktivitet och färre kunder med anvisningsavtal 

Samarbetsorganisationen för de nordiska tillsynsmyndigheterna (NordREG) har 
fått i uppdrag av de nordiska energiministrarna att utveckla ett harmoniserat 
ramverk för att möjliggöra en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el.  

Inom ramen för det arbetet har NordREG under de senaste åren arbetat med att ta 
fram en lämplig marknadsmodell för den framtida nordiska slutkundsmarknaden. 
En gemensam marknadsmodell är nödvändig för att åstadkomma en gemensam 
marknad. Valet av marknadsmodell har stor påverkan på elhandlarnas 
verksamhet. Inte minst elhandlarnas IT-system samt interna och externa processer 
är uppbyggda utifrån den grundläggande marknadsmodellen. Olika 
marknadsmodeller innebär kostsamma anpassningar till varje enskild marknad 
som elhandlaren vill agera på. Det innebär i praktiken att en gemensam marknad 
inte uppnås om olika modeller tillämpas i de nordiska länderna. Därför är valet av 
gemensam marknadsmodell en viktig grundförutsättning för hur den framtida 
nordiska slutkundsmarknaden ska fungera. 

NordREG publicerade under 2011 rekommendationer19 för hur den framtida 
marknadsmodellen bör utformas på den framtida gemensamma nordiska 
slutkundsmarknaden. Den valda marknadsmodellen benämns Supplier Centric 
Model och innebär att kunderna i högre grad än idag ska vända sig till enbart 
elhandlare när de agerar på elmarknaden. Elhandlarna bör ansvara för de delar av 
kundgränssnittet som avser produkter och tjänster på den fria marknaden, det vill 
säga alla typer av elavtal. Elhandlaren bör också vara kundens huvudsakliga 
kontaktpunkt när kunden byter elhandlare eller flyttar. 

Den valda marknadsmodellen beräknas träda i kraft under 2015 och kommer att 
förändra förutsättningarna för dagens system i Sverige med anvisningsavtal. Då 
den nya marknadsmodellen innebär att kunderna vid en inflyttning enbart ska 
kontakta en elhandlare – till skillnad från dagens system där kunden först ska 
kontakta nätägaren och därefter kontakta en elhandlare för att teckna ett avtal – 

                                                           
19 NordREG, NordREG billing recommendations, 2011. 

http://www.nordicenergyregulators.org/upload/Reports/retail%20market/NordREG%20billing%20recommendations.pdf
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gör EI bedömningen att betydligt färre kunder kommer att hamna i ett 
anvisningsavtal i samband med flytt.   

Även i den nya marknadsmodellen står det givetvis elhandlarna fritt att erbjuda 
olika typer av avtal och kunden väljer det avtal som passar bäst. Den viktiga 
skillnaden mot dagens system är att kunden inte längre kan vara passiv genom att 
låta bli att kontakta en elhandlare vilket i dagens system är huvudorsaken till att 
kunder blir placerade på anvisningsavtal. Kunden kommer i det nya systemet på 
ett mer naturligt sätt att komma i kontakt med elhandlare vid flyttar och kan då på 
ett mycket enkelt sätt göra ett aktivt val av ett elavtal.  

En utredning har påbörjats inom NordREG där en eventuell harmonisering av 
systemet för anvisad elhandlare inom de nordiska länderna diskuteras. 
Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2012. 

5.2 Även inom EU förordas marknadsmodellen 
EI har tillsammans med sina europeiska motsvarigheter inom CEER (Council of 
European Energy Regulators) enats om 13 rekommendationer för hur aktörerna på 
el- och gasmarknaden ska agera20. Syftet med rekommendationerna är att EU:s 
medlemsländer ska nå det gemensamma målet om en harmoniserad el- och 
gasmarknad i Europa. Främst handlar rekommendationerna om hur 
leverantörsbyten och fakturering ska gå till. CEER rekommenderar bland annat att 
el- och gashandlarna ska vara den huvudsakliga kontaktpunkten för kunden när 
det handlar om leverantörsbyten, fakturering eller när någon flyttar. El- och 
gashandlarna ska också fakturera kostnaden för både handeln och nätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 CEER,  Guidelines of Good Practice on electricity and gas retail market design, with a focus on switching and 
billing  C11-RMF-39-03, 2012. 

http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/Tab3/C11-RMF-39-03_GGP-Retail-Market-Design_24-Jan-2012.pdf
http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_PUBLICATIONS/CEER_PAPERS/Customers/Tab3/C11-RMF-39-03_GGP-Retail-Market-Design_24-Jan-2012.pdf
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6 Analys av tänkbara åtgärder 

I det här kapitlet redovisas och analyseras ett antal tänkbara åtgärder för att 
komma tillrätta med de oönskade effekter som dagens system med anvisningsavtal 
medför. EI har valt att dela in åtgärderna i två kategorier; åtgärder för att minska 
andelen kunder med anvisningsavtal och åtgärder för att minska prisskillnaden mellan 
anvisningsavtalen och övriga avtal. Åtgärderna beskrivs först kortfattat, därefter vägs 
för- och nackdelarna med respektive åtgärd mot varandra.  

6.1 Åtgärder för att öka kundaktiviteten och minska 
antalet kunder med anvisningsavtal 

Aktiva kunder skapar incitament för elhandlarna att erbjuda attraktiva 
avtalsvillkor och god service. Andelen inaktiva kunder har visserligen sjunkit 
kraftigt sedan början av 2000-talet, men nu har andelen stabiliserats på runt tjugo 
procent av kundkollektivet. Syftet med åtgärderna som redovisas nedan är att 
stimulera till en ökad aktivitet bland kunderna och på så sätt minska andelen 
kunder med ofördelaktiga anvisningsavtal. 

6.1.1 Förbättrad information till kunder med anvisningsavtal  

Konsumentverket har tidigare dragit slutsatsen att kunder på elmarknaden 
upplever att det är svårt att jämföra olika erbjudanden på elmarknaden. Verket har 
också konstaterat att det finns brister i informationen till nyinflyttade 
lägenhetsinnehavare, det vill säga den kundgrupp som i högst grad inte gör ett 
aktivt val av elavtal och därmed betalar ett anvisat pris.21 Vidare bidrar det faktum 
att många elhandlare väljer att använda andra benämningar än anvisat pris och 
anvisningsavtal till att kunder förväxlar anvisningsavtalet med andra elavtal och 
därmed inte uppmärksammas på de ofta ofördelaktiga villkor som gäller. 

En åtgärd för att öka medvetenheten hos de inaktiva kunderna, underlätta för 
kunderna att göra prisjämförelser och säkerställa att alla får liktydig information 
gällande anvisningsavtalen är att skärpa ellagens krav på den anvisade 
elhandlarens information till anvisade kunder. Bestämmelsen om en utökad och 
förbättrad informationsplikt skulle kunna utformas så att det i informationen ska 
ingå prisuppgifter för den anvisade elhandlarens övriga avtal samt en hänvisning 
till EI:s webbaserade prisjämförelse; elpriskollen.se22. För att säkerställa att 
kunderna nås av informationen bör bestämmelser även införas om att 
informationen ska lämnas återkommande och att den lämpligen ska lämnas på 
eller i samband med fakturan. Efterlevnaden av sådana bestämmelser bör vidare 
omfattas av EI:s tillsyn.  

                                                           
21 Konsumentverket, Kundrörlighet 2009:5. 
22 Elpriskollen.se är en tjänst som hjälper elkunder att jämföra elpriser och avtalsvillkor för de vanligaste 
avtalstyperna från samtliga elhandelsföretag i Sverige. Webbplatsen drivs av EI.  
 

http://ei.se/
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En åtgärd för att minska risken för att kunderna ska förväxla anvisningsavtalen 
med andra avtal är att införa en bestämmelse i ellagen om att marknadens aktörer 
ska använda benämningen anvisningsavtal på fakturan och i övrig kommunikation 
med kunderna. 

Analys och bedömning 
En välfungerande elmarknad förutsätter aktiva och informerade kunder. En skärpt 
reglering av informationen som ska lämnas till inaktiva kunder skulle stärka de 
kunder som idag har ett anvisningsavtal. En frekvent återkommande information 
kan, utöver att det uppmärksammar kunden om villkoren för det anvisade priset, 
även skapa incitament för elhandelsföretagen att mer aktivt försöka förmå 
kunderna att teckna ett mer fördelaktigt avtal, vilket EI ser som mycket positivt.  

EI ser inte några betydande risker eller negativa konsekvenser av en utökad och 
förbättrad information till kunderna. EI bedömer att åtgärden är förknippat med 
relativt små kostnader för elhandelsföretagen. 

Mot bakgrund av ovan föreslår EI att åtgärderna genomförs och att EI ges 
möjligheter att utöva tillsyn över en sådan bestämmelse.  

6.1.2 Förbud mot att anvisa kunder vars tidsbestämda avtal löpt ut  
till anvisningsavtal 

Det förekommer att aktiva kunder vars tidsbestämda elavtal löpt ut anvisas till 
elhandlarens anvisningsavtal. Detta anser EI är olyckligt för kunden eftersom det 
anvisade priset i regel är betydligt högre än priset på elhandlarens övriga avtal.  

En åtgärd för att förhindra att detta inträffar är att EI, genom överläggningar med 
branschorganisationen Svensk Energi, Konsumentverket och Konsumenternas 
Energimarknadsbyrå, verkar för en branschgemensam överenskommelse om att 
elhandlare inte ska ge kunder som en gång tecknat ett avtal med elhandlaren ett 
anvisningsavtal. Anvisningsavtal ska därmed enbart omfattas av de kunder som 
av någon anledning inte valt en elhandlare. Det skulle till exempel alltså inte vara 
tillåtet för en anvisad elhandlare att lägga tillbaka en kund vars ettåriga 
fastprisavtal löpt ut på anvisningsavtalet.  

Analys och bedömning 
Den positiva effekten av åtgärden är att den skulle bidra till en minskning av 
andelen kunder med anvisningsavtal. Samtidigt ger åtgärden inte upphov till 
några nya kostnader, varken för elhandlare eller nätägarna.     

Mot bakgrund av ovan avser EI att verka för att en sådan branschgemensam 
överenskommelse kommer till stånd. EI vill i sammanhanget betona vikten av att 
en överenskommelse av det här slaget omfattar alla marknadens aktörer för att få 
önskad verkan. 

6.2 Åtgärder för att minska prisskillnaden mellan 
anvisningsavtal och övriga avtal 

De anvisade priserna var under 2011 i genomsnitt cirka femtio procent dyrare än 
rörligt prisavtal och prisskillnaderna mellan de inaktiva kunderna och de aktiva 
kunderna har ökat kraftigt de senaste fem åren. Därutöver varierar de anvisade 
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priserna kraftigt mellan elhandlarna. Syftet med åtgärderna som redovisas nedan 
är i första hand att minska prisskillnaden mellan anvisningsavtalen och övriga 
avtal.    

6.2.1 Reglering av det anvisade priset  

Den mest direkta åtgärden för att uppnå en sänkning av de anvisade priserna är att 
införa en prisreglering. En reglering av det anvisade priset innebär att det i 
författning införs en bestämmelse som anger det högsta pris som ett 
elhandelsföretag får ta ut av sina anvisade kunder. Själva prisregleringen kan 
utformas på många olika sätt. Ett förhållandevis okomplicerat sätt att reglera det 
anvisade priset är att utgå från priset på Nord Pool Spot och därefter reglera hur 
stort påslag elhandlarna har rätt att lägga på.23 Månadspriset på Nord Pool Spot 
plus det reglerade påslaget skulle då utgöra det högsta tillåtna anvisade priset.  

Analys och bedömning 
Fördelen från ett kundperspektiv med att införa ett reglerat anvisat pris är att 
prisnivån för många av de inaktiva kunderna skulle sjunka. En reglering skulle 
vidare medföra att de anvisade priserna jämnas ut över landet och således att de 
allra dyraste anvisade priserna blir lägre. 

Att införa en reglering är emellertid förknippat med en rad komplexa 
frågeställningar. Prisreglering på en konkurrensutsatt marknad bör enligt den 
nationalekonomiska teorin alltid undvikas då det riskerar att sätta marknadens 
funktion ur spel genom att snedvrida konkurrensen mellan marknadens aktörer. 
En svårighet med att införa en prisreglering är att bestämma en lämplig nivå för 
det reglerade priset. Ett för lågt alternativt för högt reglerat pris riskerar att få 
följder för hela marknaden. Om priset å ena sidan sätts för lågt får de anvisade 
elhandlarna en konkurrensnackdel jämfört med elhandlare som inte är anvisade 
elhandlare. En potentiell risk med ett för lågt pris är också att nätägarna får svårt 
att hitta elhandlare som är villiga att ta rollen som anvisad elhandlare. Om priset å 
andra sidan sätts för högt får de anvisade elhandlarna en konkurrensfördel jämfört 
med andra elhandlare, vilket i slutändan riskerar leda till sämre konkurrens och 
högre marginaler till nackdel för kunderna. En annan nackdel med ett för högt pris 
är att själva syftet med prisregleringen, det vill säga att sänka priserna för de 
passiva kunderna, går förlorat. I andra länder där prisreglering förekommer kan 
det noteras att kundernas aktivitet är anmärkningsvärt låg24. Att begränsa 
kundernas incitament att göra egna val kan få negativa konsekvenser för 
marknaden som helhet då konkurrenstrycket minskar.           

De europeiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorganisations (CEER) har vid ett 
flertal tillfällen fastslagit att prisreglering på slutkundsmarknaden för el inte bör 
förekomma. Detta då en prisreglering snedvrider marknadens funktion och 
riskerar att äventyra försörjningstryggheten.25  

                                                           
23 Det finns även andra sätt att utforma en reglering av det anvisade priset.. I Konsumentverkets rapport 
Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter, Konsumentverket 2010:15, s. 97, beskrivs en modell där 
priset utgår från ett genomsnitt av spotpris och forwardpris.   
24 I exempelvis Danmark var bytesfrekvensen av elhandlare år 2010 drygt 4 procent. Att jämföra med 
Sverige där motsvarande siffra var cirka 10 procent. 
25 ERGEG, Position Paper E07-CPR-10-03; End-user energy price regulation 



27 

Mot bakgrund av de svårigheter och risker EI ser med en prisreglering vill EI i 
dagsläget inte rekommendera att en reglering för de anvisade priserna införs.  

6.2.2 Reglering av avtalsform 

De flesta inaktiva kunderna får ett anvisningsavtal som i regel är betydligt dyrare 
än övriga avtal på marknaden. Ett fåtal anvisade elhandlare ger dock sina 
anvisningskunder ett vanligt rörligt prisavtal utan något extra prispåslag.  

En åtgärd för att minska prisskillnaderna mellan inaktiva och aktiva kunder är att 
reglera vilket avtal elhandlarna ska ge till sina anvisade kunder. Med tanke på att 
en inaktiv kund som anvisas en elhandlare på ett enkelt sätt bör kunna frånträda 
sitt anvisningsavtal och teckna ett annat avtal bör avtalstiden för anvisningsavtalet 
vara så kort som möjlig. Av denna anledning skulle en åtgärd av denna typ kunna 
utformas på så sätt att de anvisade elhandlarna måste anvisa sina inaktiva kunder 
på sitt ordinarie avtal om rörligt pris.  

Analys och bedömning 
Fördelen med att anvisa de inaktiva kunderna på den anvisade elhandlarens 
ordinarie rörliga prisavtal är att prisskillnaderna mellan de inaktiva kunderna och 
kunder som aktivt valt ett rörligt pris avskaffas. Det bör dock betonas att 
elhandlarnas verksamhet bedrivs på en konkurrensutsatt marknad där en av 
grundpelarna är att elhandlarna själva definierar och utformar avtalen till sina 
kunder. Att genom en reglering tvinga elhandlarna att anvisa sina kunder på en 
viss typ av avtal skulle vara ett främmande institut på den svenska elmarknaden. 
Regleringen skulle enligt EI:s bedömning vara ytterst svår att genomföra i 
praktiken. Ett problem skulle vara att definiera elhandlarnas ordinarie rörliga 
prisavtal. Minsta otydlighet om detta riskerar att medföra att andra avtalstyper än 
företagens ordinarie rörligt prisavtal tillämpas på anvisningskunder, vilket skulle 
rendera i att regleringen förlorar sin verkan. Det kan därför finnas anledning att i 
en sådan ordning även definiera övriga avtalsformer, vilket EI bedömer som både 
olämpligt och mycket komplicerat. Det bör också framhållas att konsekvenserna av 
en reglering av det här slaget är svåra att förutse eftersom det är svårt att 
kvantifiera riskerna en anvisad elhandlare tar.  

Mot bakgrund av de betydande svårigheter som är förknippade med en reglering 
som tvingar anvisade elhandlare att ge sina inaktiva kunder ett ordinarie rörligt 
pris avråder EI från denna åtgärd.   

6.2.3 Upphandling av tjänsten som anvisad elhandlare  

En av de bidragande orsakerna till att de anvisade priserna är betydligt högre än 
elhandlarnas ordinarie prisavtal är att det inte finns någon reell konkurrens mellan 
elhandlarna då nätägaren utser vem som ska vara anvisad elhandlare. Då det 
saknas bestämmelser som reglerar hur nätägarna ska utse den anvisade 
elhandlaren finns det heller ingen skyldighet för nätägarna att utse den elhandlare 
som erbjuder kunderna lägsta möjliga pris. I praktiken brukar nätägarna anvisa de 
inaktiva kunderna till den elhandlare som finns i nätägarens egen koncern. 

En åtgärd för att öka konkurrensen mellan elhandlarna och i slutändan minska 
prisskillnaden mellan anvisningsavtal och rörligt prisavtal är att ställa krav på att 
nätföretagen upphandlar tjänsten som anvisad elhandlare i konkurrens. Ett sådant 
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krav skulle kunna utformas så att elhandlarna lämnar anbud om ett påslag på 
börsens spotpris. Upphandlingen skulle på så sätt skapa en konkurrens om 
handelsmarginalen för de passiva kunderna. Motsvarande upphandling skulle 
även kunna ske centralt, och att det då är EI som ansvarar för upphandlingen. 
Upphandlingen skulle då avse hela landet.  

Analys och bedömning 
Den främsta fördelen med upphandlingsförfarandet är att det är ett 
konkurrensneutralt sätt att lösa problemet med de anvisade priserna samtidigt 
som det minimerar interventionen på marknaden. Konkurrensen i 
upphandlingsförfarandet borde bidra till att skillnaden mellan det anvisade priset 
och det rörliga priset i princip endast skulle täcka kostnaden för den ytterligare 
risk det innebär för elhandlarna att tillhandahålla anvisningsavtalet jämfört med 
avtal om rörligt pris.   

Ett upphandlingsförfarande av det slag som beskrivits är dock förknippat med en 
rad osäkerheter och kostnader. Systemet innebär en omfattande administrativ 
kostnad för de 170 nätägarna som i slutändan läggs på nätägarens kunder genom 
nätavgiften. I Konsumentverkets rapport från 2010 bedöms kostnaderna för en 
upphandling av den anvisade elhandlaren överstiga nyttan av åtgärden26. Att EI 
skulle upphandla den anvisade elhandlaren gör det sannolikt möjligt att minska 
den administrativa kostnaden för upphandlingen, men att EI både utser den 
anvisade elhandlaren samt har tillsyn över processen måste anses olämpligt.   

Efter att ha fört en dialog med såväl kundrepresentanter, andra myndigheter och 
elbranschen ser EI inget skäl att ifrågasätta bedömningen att en upphandling av 
tjänsten som anvisad elhandlare helt enkelt blir för kostsam. Mot bakgrund av 
detta avråder EI från att införa regler som innebär att tjänsten som anvisad 
elhandlare ska upphandlas i konkurrens. 

6.2.4 Reglering av anvisningsprocessen  

Ett sätt att öppna upp för fler aktörer att bli anvisade elhandlare, och därigenom 
skapa konkurrens som bidrar till sänkta anvisade priser, är att införa regler i 
ellagen som innebär att nätägare ska utse den anvisade elhandlaren på ett öppet, 
icke-diskriminerande och marknadsorienterat sätt.  

En reglering liknande den som beskrivs ovan finns redan i ellagen när det gäller 
nätägarens anskaffande av el för att täcka nätförluster. Kravet på öppenhet innebär 
i detta sammanhang att nätägarna måste vända sig till marknaden för att 
tillkännage att de vill anskaffa en anvisad elhandlare. Detta kan till exempel ske 
genom publicering. Ett icke-diskriminerande förfarande innebär att nätägaren 
måste bedöma angivna bud på samma sätt och någon diskriminerande åtskillnad 
till förmån för närstående eller annat företag får inte ske. Detta ställer krav på 
nätägaren att vara tydliga i sin begäran om anbud. Kravet på marknadsorientering 
innebär att nätägaren måste undersöka de ekonomiska villkor som kan erhållas på 
marknaden och ingå avtal från rationella överväganden om pris och övriga villkor.  

 

                                                           
26 Konsumentverket, Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter 2010:15. 
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Analys och bedömning 
Den största fördelen med att reglera anvisningsprocessen enligt ovan är att 
konkurrenssituationen mellan integrerade elhandlare och oberoende elhandlare 
förbättras. En integrerad elhandlare får inte längre per automatik alla de kunder 
som inte aktivt valt elhandlare utan denna måste utses i konkurrens med andra 
elhandlare.  

En reglering av anvisningsprocessen leder antagligen inte till att prisskillnaden 
mellan elhandlarnas anvisningsavtal och ordinarie elavtal försvinner helt. Det är 
dock rimligt att anta att en sådan reglering bidrar till att minska prisskillnaden 
som idag råder. Effekterna av en sådan reglering behöver noga följas över tid 
vilket motiverar att EI ges ett särskilt tillsynsansvar. Tillsynen innebär en insyn i 
anvisningsprocessen vilket dagens regelverk inte medger. För att säkerställa att 
anskaffningen görs med en viss regelbundenhet bör det i lagen även specificeras 
att denna process bör ske minst en gång var 24:e månad. 

Sammanfattningsvis bedömer EI att en reglering av anvisningsprocessen är ett 
effektivt och förhållandevis okomplicerat sätt att stärka konkurrensen på 
elmarknaden och samtidigt minska prisskillnaden mellan anvisningsavtal och 
övriga avtalsformer.  

Mot bakgrund av ovan föreslår EI att det införs regler i ellagen som innebär att 
nätägare ska utse den anvisade elhandlaren på ett öppet, icke-diskriminerande och 
marknadsorienterat sätt. Efterlevnaden av bestämmelsen bör vidare omfattas av 
EI:s tillsyn.  

6.3 Kortsiktiga lösningar minskar kundernas drivkrafter att 
vara aktiva och bör undvikas 

EI avser med de åtgärder som föreslagits ovan att öka aktiviteten, minska antalet 
kunder med anvisningsavtal och bidra till en sänkning av de anvisade priserna. EI 
har i möjligaste mån undvikit kortsiktiga lösningar med oproportionerligt höga 
kostnader som om några år har tjänat ut sitt syfte. EI vill också framhålla vikten av 
att villkoren för de passiva kunderna inte utformas så att de tar bort drivkrafterna 
för kunderna att vara aktiva. De passiva kundernas intressen måste vägas mot 
drivkrafterna för en väl fungerande marknad. 

6.4 Synpunkter från Konsumentverket 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska EI, under genomförandet av uppdraget, 
samråda med Konsumentverket. Konsumentverket har följande synpunkter 
angående den föreslagna åtgärden gällande en reglering av anvisningsprocessen; 

Konsumentverket har löpande i uppdraget tagit del av och lämnat synpunkter på 
den analys och de bedömningar som gjorts inom ramen för föreliggande 
utredning. När det gäller utredningens analys och bedömningar av förslagen på 
åtgärder för att öka kundaktiviteten och minska antalet kunder med 
anvisningsavtal delar Konsumentverket genomgående den analys och de 
bedömningar som görs. Detsamma gäller för tre av de fyra åtgärdsförslagen vilka 
syftar till att reducera prisskillnaden mellan anvisningsavtal och övriga avtal. När 
det gäller åtgärdsförslaget om reglering av anvisningsprocessen anser dock 
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Konsumentverket att det är oklart huruvida den önskvärda effekten – att reducera 
prisskillnaden mellan anvisningsavtal och övriga avtal – kommer att vara 
tillräcklig för att överstiga olika kostnader för elhandlare, nätägare samt 
myndighet med tillsynsansvar, som förslaget kan förväntas föra med sig. Att så är 
fallet är en förutsättning för att förslaget ska vara samhällsekonomiskt effektivt och 
för att vara till gagn för konsumentkollektivet som helhet. Enligt 
Konsumentverkets uppfattning är det även oklart vilka eventuella bieffekter som 
kan förväntas samt vilka förändrade incitament förslaget för med sig för 
elmarknadens aktörer. Sammantaget innebär detta att Konsumentverket anser att 
det kan vara befogat att avvakta med förslaget, vilket innebär ändringar i Ellagen, 
tills dess att den samhällsekonomiska effekten samt eventuella bieffekter och 
förändrade incitamentsstrukturer är bättre utredda. 
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7 Författningsförslag 

7.1 Förslag till lag om ändring i ellagen (1997:857) 
Härigenom föreskrivs i fråga om ellagen (1997:857) 
dels att 8 kap. 8 § och 12 kap 1 § ska ha följande lydelser, 
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 8 kap. 8 b § och 8 kap 8 c § av 
följande lydelser.    
 
8 kap. 8 § ellagen 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
Elanvändare som saknar elleverantör 
ska av berörd innehavare av 
nätkoncession anvisas en elleverantör, 
som gentemot nätkoncessionshavaren 
har åtagit sig att leverera el till sådana 
elanvändare. 
   Nätkoncessionshavaren ska utan 
dröjsmål underrätta elanvändaren om 
vilken elleverantör som anvisats, om 
innebörden av en sådan anvisning och 
om ellagens bestämmelser om byte av 
elleverantör. 
   Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om vad 
underrättelsen i andra stycket ska 
innehålla. 
   Den anvisade elleverantören ska utan 
dröjsmål underrätta elanvändaren om 
de villkor för leveransen som 
elleverantören avser att tillämpa och 
om den dag då elleverantören avser att 
påbörja leveransen enligt avtalet. 
   För förbrukningen av den el som inte 
levererats enligt ett leveransavtal med 
en elleverantör, som är leveransskyldig 
enligt 5 §, ska elanvändaren betala till 
den anvisade elleverantören enligt de 
villkor som denne tillämpar. Lag 
(2009:580). 

 
Elanvändare som saknar elleverantör 
ska av berörd innehavare av 
nätkoncession anvisas en elleverantör, 
som gentemot nätkoncessionshavaren 
har åtagit sig att leverera el till sådana 
elanvändare. 
   Nätkoncessionshavaren ska utse den 
anvisade elleverantören på ett öppet, icke- 
diskriminerande och marknadsorienterat 
sätt. Den anvisade elleverantören ska utses 
för en period om högst 2 år.  
   Elanvändare som anvisats en elleverantör 
har rätt att byta elleverantör senast en 
månad från det att elanvändaren meddelat 
den anvisade elleverantören. 
    
 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm#K8P8S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19970857.htm#K8P5
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8 kap. 8 b § ellagen 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 
    
    
 

Nätkoncessionshavaren ska utan 
dröjsmål underrätta elanvändaren om 
vilken elleverantör som anvisats, om 
innebörden av en sådan anvisning och 
om ellagens bestämmelser om byte av 
elleverantör. 
   Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om vad 
underrättelsen i första stycket ska 
innehålla.  

   Den anvisade elleverantören ska utan 
dröjsmål underrätta elanvändaren om 
de villkor för leveransen som 
elleverantören avser att tillämpa och 
om den dag då elleverantören avser att 
påbörja leveransen enligt avtalet. Av 
underrättelsen samt av varje faktura ska 
framgå att det är ett anvisningsavtal.  
   För förbrukningen av den el som inte 
levererats enligt ett leveransavtal med 
en elleverantör, som är leveransskyldig 
enligt 5 §, ska elanvändaren betala till 
den anvisade elleverantören enligt de 
villkor som denne tillämpar.  

 

8 kap. 8 c § ellagen 

 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

 
 
    
    
 

En anvisad elleverantör ska minst en gång 
per kvartal sända särskild information till 
elanvändare med anvisningsavtal. 
   Informationen enligt första stycket ska 
innehålla  
1. En redogörelse för vilka avtalstyper 
elleverantören erbjuder samt 
leveransvillkor och priser för dessa. 
2. En hänvisning till nätmyndighetens 
webbplats; elpriskollen.se 
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12 kap. 1 §  

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

   Tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och av föreskrifter eller 
villkor som har meddelats med stöd av 
lagen utövas, såvitt avser frågor om 
elsäkerhet och driftsäkerheten hos det 
nationella elsystemet, av den eller de 
myndigheter som regeringen 
bestämmer. 
   Tillsynen i övrigt över efterlevnaden 
av denna lag och av föreskrifter och 
villkor som har meddelats med stöd av 
lagen utövas av nätmyndigheten. 
   Tillsynen enligt andra stycket 
omfattar inte bestämmelserna i 7 och 10 
kap. samt 11 kap. 1–12 §§ och inte 
heller efterlevnaden av 
elleverantörernas skyldigheter enligt 8 
kap. 1–4 §§, 5 § första och andra 
styckena och 6–11 a §§. 
   Nätmyndigheten är 
tillsynsmyndighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 
juli 2009 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel och 
om upphävande av förordning (EG) nr 
1228/2003.  

 
 
    
    
 

   Tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och av föreskrifter eller 
villkor som har meddelats med stöd av 
lagen utövas, såvitt avser frågor om 
elsäkerhet och driftsäkerheten hos det 
nationella elsystemet, av den eller de 
myndigheter som regeringen 
bestämmer. 
   Tillsynen i övrigt över efterlevnaden 
av denna lag och av föreskrifter och 
villkor som har meddelats med stöd av 
lagen utövas av nätmyndigheten. 
   Tillsynen enligt andra stycket omfattar 
inte bestämmelserna i 7 och 10 kap. samt 11 
kap. 1–12 §§ och inte heller efterlevnaden 
av elleverantörernas skyldigheter enligt 8 
kap. 1–4 §§, 5 § första och andra styckena 
och 6-7§§, 8 a § och 9–11 a §§. 
   Nätmyndigheten är 
tillsynsmyndighet enligt 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 
juli 2009 om villkor för tillträde till nät 
för gränsöverskridande elhandel och 
om upphävande av förordning (EG) nr 
1228/2003.  

 

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. 
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7.2 Författningskommentarer 
 

8 kap. 8 §   

Bestämmelsen har delats upp på så vis att de krav som anger hur 
anvisningsprocessen ska ske regleras i 8 §. De krav som rör information till 
elanvändare har istället flyttats till en ny bestämmelse – 8 b §.  

I bestämmelsen har ett nytt andra stycke införts som anger kriterier vid 
nätkoncessionshavarens förfarande vid val av elleverantör att anvisa 
elanvändarna, att det ska ske på ett öppet, icke-diskriminerande och 
marknadsorienterande sätt. Kravet på öppenhet innebär att nätkoncessionshavaren 
måste vända sig till marknaden vid kontraktering av anvisningsleverantör. Att det 
ska ske på ett icke-diskriminerande sätt innebär att avgivna anbud måste bedömas 
på samma sätt och att någon diskriminerande åtskillnad till förmån för närstående 
eller annat företag inte får ske. Kravet på marknadsorientering innebär att 
nätföretaget måste undersöka de ekonomiska villkor som kan erhållas på 
marknaden och ingå avtal från rationella överväganden om pris och övriga villkor. 
För att förbättra konkurrensen bland elhandlarna att bli anvisad elleverantör och 
för att undvika försämrade villkor över tid innehåller också bestämmelsen ett krav 
som innebär att nätkoncessionshavaren ska upprepa processen en gång var 24:e 
månad. 

Innebörden av det tredje stycket är att ett anvisningsavtal inte får bindas på en 
längre tid än en månad. Elanvändarens meddelande till den anvisade 
elleverantören, som kan vara muntligt eller skriftligt, ska ha innebörden att 
elanvändaren vill byta elleverantör eller avtalsform. 

Alla nätägare ska anskaffa sin anvisade elhandlare på det nya sättet när lagen 
träder i kraft. Gällande tiden för ikraftträdande för bestämmelsen måste 
nätägarnas nuvarande avtal med den anvisade elhandlaren tas i beaktande. En 
övergångsperiod föreslås därför då nätägaren har möjlighet att beakta den nya 
bestämmelsen. 

8 kap. 8 b §  

Från 8 § flyttas andra-femte stycket som rör information till elanvändaren från 
nätföretaget och elleverantören till en ny bestämmelse – 8 b §. Skälet till ändringen 
är att separera kraven på nätkoncessionshavaren från kraven på elleverantören. 

I den nya bestämmelsens tredje stycke införs en ny mening som anger att 
elleverantören måste använda benämningen anvisningsavtal i information till 
anvisade kunder. Elleverantörerna använder idag flera olika benämningar på ett 
anvisningsavtal och en standardisering av uttrycket underlättar för kunder att 
agera på elmarknaden.  
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8 kap. 8 c § 

En ny bestämmelse införs som anger vilken information elleverantören måste 
lämna till en elanvändare med anvisningsavtal. Informationen behöver inte sändas 
i särskild ordning utan kan lämnas i samband med faktura. Informationen ska 
enligt bestämmelsen lämnas minst en gång per kvartal. 

12 kap 1 § – I tredje stycket görs en ändring som innebär att nätmyndighetens 
tillsyn också omfattar elleverantörers skyldigheter enligt 8 kap. 8  §, 8 kap 8 b § och 
8 kap 8 c §.   
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8 Konsekvenser av förslagen 

Reglering av anvisningsprocessen  

Elkunder 
Ambitionen med åtgärden är att bidra till att minska prisskillnaderna mellan 
anvisningsavtal och avtal om rörligt pris. Det är i dagsläget inte möjligt att 
specificera hur stor minskningen kommer bli. Effekterna av en sådan reglering 
behöver noga följas över tid vilket motiverar att EI ges ett särskilt tillsynsansvar.   

Nätägare 
Samtliga nätägare (ca 170 stycken) omfattas av kravet att utse en anvisad 
elhandlare. Åtgärden medför sannolikt något ökade kostnader för nätägarna då 
processen att utse den anvisade elhandlaren förmodligen blir mer resurskrävande 
för flertalet företag än vad den är idag. EI har tagit del av synpunkter som 
inkommit i samband med utformningen av lagförslaget och gjort en grov 
uppskattning av kostnaderna för processen. Kostnaderna för ett medelstort företag 
kan beräknas till cirka 20 000 kr vart annat år och avser tidsmässigt cirka 80 h. 
Storleken på de tillkommande kostnaderna varierar beroende på hur nätföretagen 
idag utser sin anvisade elhandlare.   

Elhandelsföretag 
Förslaget bedöms leda till att en bättre konkurrenssituation uppstår för icke 
integrerade elhandlare då dessa också har möjligheten att ingå i processen då 
nätägaren utser en anvisad elhandlare.  

Energimarknadsinspektionen 

Den föreslagna bestämmelsen innebär en utökning av EI:s tillsynsuppgifter. 
Åtgärden antas dock inte kräva några ytterligare resurser för inspektionen utan 
bedöms kunna hanteras inom ramen för myndighetens befintliga resurser.  

Utökad information till kunder med anvisningsavtal  

Elkunder 

Förtydligandet i ellagen avseende vilken information elhandelsföretagen ska ge till 
anvisningskunderna förväntas leda till en ökad aktivitet bland de kunder som har 
ett anvisningsavtal.  

Elhandelsföretag 

Åtgärden bedöms leda till marginellt ökade kostnader för elhandelsföretaget. 
Genom att skicka ut informationen tillsammans med fakturan kan kostnaderna 
anses försumbara.  
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Energimarknadsinspektionen 

Den föreslagna bestämmelsen innebär en utökning av EI:s tillsyn. Åtgärden antas 
dock inte kräva några ytterligare resurser för inspektionen utan bedöms kunna 
hanteras inom ramen för myndighetens befintliga resurser. 

Enhetlig benämning av anvisningsavtal 

Elkunder 

Åtgärden bedöms leda till att kunderna på ett enklare sätt kan förstå att denne inte 
gjort ett aktivt val avseende elavtal. Genom en enhetlig benämning på 
anvisningsavtalen får kunderna bättre förutsättningar att förstå att ett aktivt val av 
elhandlare och elavtal kan gagna deras ekonomi. Andra typer av benämningar kan 
medföra att kunderna invaggas att tro att de gjort ett aktivt val som passar deras 
förbrukning.  

Elhandelsföretag 

Förslaget bedöms endast innebära mindre engångskostnader för elhandlaren. 

Energimarknadsinspektionen 

Den föreslagna bestämmelsen innebär en utökning av EI:s tillsyn. Åtgärden antas 
dock inte kräva några ytterligare resurser för inspektionen. 
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Bilaga 1 Internationell utblick 

Nedstående utblick syftar till att ge en översiktlig inblick i hur anvisning av 
elhandlare sker i andra länder.  

Norge 
Norge som inte är medlem i EU har möjliggjort för nätföretaget att sälja el till 
kunder som inte valt någon elhandlare. Om kunden inte gör något aktivt val inom 
tre månader så höjs priset till en betydligt högre nivå. Nätföretagen är därutöver 
skyldiga att informera anvisningskunderna om avtalsvillkoren en gång per kvartal. 
 
I Norge har man sedan den 1 januari 2012 infört ett system där elhandlaren 
tillskapas bättre förutsättningar för att behålla en kund då kunden flyttar. Systemet 
innebär att nätföretaget till vilken kunden anmält inflytt har en skyldighet att 
informera kundens befintliga elhandlare om att kunden har flyttat. På så sätt får 
elhandlaren besked om att kunden har flyttat och får då möjlighet att agera 
därefter. Om elhandlaren väljer att inte agera eller om kunden inte vill eller kan 
uppge sin nuvarande elhandlare till nätägaren så tilldelas kunden den anvisade 
elhandlaren i området. 27 
 
Danmark 
I Danmark är det den lokala elhandlaren, normalt integrerad med ett nätföretag, 
som är försörjningspliktigt gentemot anvisningskunder. För dessa kunder 
tillämpar elhandlaren en standardtariff som är ett avtal med kvartalsvis fasta 
priser. Dessa priser är reglerade genom att priset jämförs med de fria elhandlarnas 
priser och deras påslag på elhandeln. Regleringen syftar till att priset på 
standardtariffen inte ska ligga över medianen på den marginal de icke anvisade 
elhandlarna tar ut.  
 
Finland 
I Finland är det den dominerande elhandlaren i ett nätområde som har ansvaret att 
leverera el till de kunder på motsvarande sätt som den anvisade leverantören i 
Sverige. Den dominerande leverantören i området är ofta knuten till nätföretaget. 
Det framgår vidare av elmarknadslagen28 att en sådan leverans ska ske till ett 
skäligt pris. Någon närmare beskrivning vad skäligheten ska utgå ifrån ges inte i 
lagen. Det har heller inte prövats i domstol.  
 
Storbritannien 
För att få leverera el till kunder i Storbritannien krävs att elhandlaren har en så 
kallad ”Supplier licence”. Denna licens innebär en skyldighet för elhandlaren att 
förse kunder i ett visst område med el på liknande sätt som en anvisad elhandlare i 
Sverige. 

                                                           
27 I Sverige får elhandlaren ett meddelande (Z05LK) av nätägaren när kunden flyttar ut från sin bostad 
och kan därmed agera genom att kontakta kunden. EI bedömer att detta system har samma syfte som 
systemet i Norge.  
28 Elmarknadslag (386/1995)  
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Tyskland 
I Tyskland är det den elhandlare med flest kunder i ett nätområde som är skyldig 
att tillhandahålla elavtal till inaktiva kunder. Nätföretaget, som kontrollerar vilken 
leverantör som har flest kunder, gör en förnyad kontroll var tredje år. Genom detta 
system kan den anvisade elhandlaren skifta från tid till annan.  
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Bilaga 2 Anvisat pris per elhandlare 

den 24 maj 2012 

Avtalsnamn Elhandelsbolag öre/kWh 

Vind & vatten tillsvidare lägenhet Telge Energi AB 170,78 

Tillsvidare pris - inget tecknat avtal Elverket Vallentuna El AB 162,5 

Tillsvidarepris Göteborg Energi DinEl AB 158,25 

Tillsvidarepris Nynäshamn Energi Försäljning AB 157,62 

Tillsvidarepris Oskarshamn Energi AB 156,62 

Tillsvidarepris Trelleborgs Energiförsäljning AB 156,5 

Tillsvidare pris Grästorp Energi AB 156,25 

Tillsvidare Habo Energi AB 154,88 

Tillsvidarepris Umeå Energi Elhandel AB 154,88 

Tillsvidarepris Österlens Kraft Försäljnings AB 153,62 

Tillsvidareavtal Dala Kraft AB 153,12 

Tillsvidarepris Rödeby Energi AB 152,75 

Tillsvidare pris Göta energi ab 152,62 

Tillsvidarepris Elhandel i Vetlanda AB 151,62 

Tillsvidarepris Elitkraft Sverige AB 151,25 

Tillsvidare, förnybar energi, elområde 1, 2, 3. Härryda Energi Elhandel AB 149,75 

Tillsvidare Mölndal Energi AB 149,75 

Grönt Tillsvidarepris Billinge Energi AB 149,38 

Icke avtalat elpris 7H Kraft 149,38 

Tillsvidarepris, VindEL elområde 3 Vattenfall AB 149,28 

Tillsvidare Enkla Elbolaget AB 148,75 

EON Normalpris eo3 E.ON 147,5 

tillsvidarepris Björklinge Energi Försäljning AB 147,5 

Tillsvidarepris, Elområde 3 Vattenfall AB 147,38 

Tillsvidare Bengtsfors Energi Handel AB 147,12 

Tillsvidarepris "Avser elområde 3) Västerbergslagens Elförsäljning AB 146,75 

Tillsvidare Tibro Energi Försäljning AB 146,12 

Tillfälligt elpris Bixia AB 145,62 

Tillsvidarepris Sjogerstads Energi AB 145,62 

Tillsvidarepris Alingsås Energi AB 145,25 

Tillsvidare Linde Energi Försäljning AB 145 

Tillsvidare avtal Vaggeryds Energi 144,88 

Tillsvidare Mälarenergi AB 143,75 

Tillsvidare Affärsverken Energi Karlskrona AB 143,75 

Fortum Enkel Fortum 143,5 

tillsvidarepris Kalmar Energi Försäljning AB 142,12 
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Tillsvidarepris Borås Elhandel AB 142 

Normalpris Sala-Heby Energi AB 141,25 

Tillsvidarepris elområde 3 Nossebro Energi 139,76 

Tillsvidarepris Varbergsortens Elförsäljning AB 139,75 

Tillsvidarepris Öresundskraft 138,25 

Tillsvidarepris Eksjö Energi ELIT AB 138,12 

Tillsvidarepris Luleå Energi AB 137,5 

Tillsvidarepris Boo Energi 134,5 

Tillsvidare pris Värnamo Energi AB 134 

Tillsvidare Tibro Energi Försäljning AB 132,38 

Tillsvidarepris Gislaved Energiring AB 132,38 

Tillsvidarepris e-avtal elområde 3 Nossebro Energi 130,76 

Tillsvidarepris Eskilstuna Energi och Miljö 126,88 

Standardpris för elområde 3, Vattenel SEVAB Energiförsäljning AB 122,62 

Tillsvidarepris för elområde 1,2,3 & 4 Fyrfasen Energi AB 122 

Tillsvidarepris Karlstads Energi AB 121,25 

Tillsvidarepris  , elområde 1,2,3 Norrtälje Energi Försäljnings AB 118,62 

VIVA Bas Varberg Energimarknad AB 110 

Anvisningsleverans elområde 3 BestEl 108,54 

Pris för avtalslösa kunder Vimmerby Energiförsäljning AB 104,91 

Tillsvidareavtal Kungälv Närenergi AB 97,36 

 

Källa: Elpriskollen 

Anm: Jämförpris för lägenhetskund med förbrukning 2000 kWh/år, inklusive skatt 
och moms. Elområde 3. 
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