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BAKGRUND 

Eskilstuna Energi och Miljé Férsaljning Aktiebolag (Eskilstuna Energi) bedriver 

verksamhet inom elhandel. Genom sin webbplats erbjuder Eskilstuna Energitre 

varianter av elavtal till konsument. De tre varianterna4r(i) fast pris, (ii) rérligt pris och 

(iii) en kombination avfast och rorligt pris (s.k. Eskilstuna-El). Avtal med rorligt pris 

kan tecknas utan bindningstid eller med bindningstid om ett eller tva ar. 

Forelavtal med rorligt pris har Eskilstuna Energi differentierat priserna genom 

bolagets paslag. Fér rérligt pris utan bindningstid ar paslaget 4,30 Sre/kWh,forrorligt 

pris medett ars bindningstid ar paslaget 3,80 kronor/kWh ochforrérligt pris med tva 

ars bindningstid ar paslaget 3,30 dre/kWh. 

Av Eskilstuna Energis sarskilda avtalsvillkor framgarbl.a. foljande. 

Underrubriken ” Uppsdgning av tidsbundna avtal och automatiskforldngning”:-

Avtaletgiillertill avtalat slutdatum. Om avtalet inte sags upp av kundeneller 

ar medleverantéren senast 14 dagarinnan slutdatum forlangs det automatiskt med | 

den avtalsform ochtill de priser och villkor som meddelas kundeninnanavtalets 

slutdatum. Se aven Utskick av information. Om avtalet sags upp utan att kunden ingar 

nagot annatelavtal ska leverantorensvidvartid gllande priser och villkorfor 

anvisningsavtaltillampas. 

- Underrubriken ”Villkorsfordndringar’’: 

Leverantérens eventuella villkorsférandringar meddelas kunden minst tva manader 

innandetraderi kraft. Se ven Utskick av information.I de fall beslut av Riksdag, 

Regering, myndighet eller motsvarande direkt paverkar leverantérens kostnader 

genom till exempelsarskild skatt eller avgift far leverantéren justera elpriset och 

avtalsvillkoren i motsvarande man utan foregéende underrattelse aven under 

innevarande bindningstid. Det kantill exempel handla om andrad kvotplikt, avgift till 

Svenska kraftnat/Esett eller annan forandring av kostnad direkt forknippad med 

leveransen. 



Den 19 juni 2019 inledde Konsumentverketett tillsynsérende mot Eskilstuna Energi 

och riktade i skrivelsetill bolaget kritik mot mdjligheten att teckna elavtal med rorligt 

pris med bindningstid. Vid den tidpunkten erbjéd Eskilstuna Energirérligt pris med 

bindningstid aven pa tre och fem r. Efter attKonsumentverketinlett tillsynsarendet 

har Eskilstuna Energi tagit bort erbjudanden om langre bindningstid an tva ar samt lagt 

till erbjudande om rérligt pris utan bindningstid och ovannémnda differentiering av 

Konsumentombudsmannenvackte i mars 2020 forevarande férbudstalan och hargjort 

giillande att erbjudande om elavtal med rérligt pris med en bindningstid ar oskaligt 

enligt lagen (1994:1512) om avtalsvillkori konsumentf6rhallanden 
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- Underrubriken ”Ersdittning omavtalet bryts ifortid”: 

Om kunden avbryteravtaleti fortid, till exempel genom att inga ett annat elavtal som 

bérjar galla innan detta avtal lépt ut, har leverantérenratt till ersattning, aven om 

elleverans enligt avtalet annuinte pabérjats. Ersattningen utgérs av 1) Aterstéende 

energiméangd multiplicerat med beraknad vinst per energienhet 2) Den fasta avgiften 

for Aterstende avtalstid 3) Kostnad for eventuell vardeminskning mellan tidpunkten 

for avtalstecknande och avtalsbrott for el och elcertifikat (giller ej rérligt pris) samt 

eventuellatillaggsprodukter som exempelvis ursprungsgarantier eller milj6markning 

4) En administrativ avgift om 500 kronor inkl. moms. 

- Underrubriken ”R6rligt pris”: 

I de fall kundens anlaggning vid tidpunkten for avtalstecknande ar timavraknad 

beriknasdetrorliga priset utifran varje enskild timmes forbrukning multiplicerat med 

spotpriset for respektive timme och elomrade, sa kallat Timpris. I 6vriga fall beraknas 

det rérliga priset utifran Svenska kraftnats schablonavrakningspris for aktuellt 

elomrade och manad. Avgiftertill Svenska kraftnat/Esett och rérlig elcertifikatsavgift 

tillkommer. P&slag och fast avgift enligt avtalettillkommer. Kundenkannar som helst 

underavtalstiden bytatill ett annat elavtal hos leverantéren om bindningstiden ar 

minstlika lang som i det ursprungliga avtalet. Rérligt pris utan bindningstid galler 

med en émsesidig uppsdgningstid om 14 dagar. 

paslag. 

(avtalsvillkorslagen). 



Konsumentombudsmannenharyrkat ersittning for rattegangskostnader. 

Eskilstuna Energi tillampar ensidigt villkorforsitt rérliga pris pa el som innebar en 

bindningstid om ett eller tva r. En bindningstid vid avtal om rorligt elpris ar oskaligt 

eftersom det gynnarnaringsidkaren pa bekostnad av konsumenten. Villkoret orsakar en 

sadan snedbelastning mellan parternaatt det inte foreligger en rimlig balans dem 

emellan. Det ar darfér pakallat ur allman synpunktatt forbjuda Eskilstuna Energi att 

erbjuda avtal medrérligt pris med bindningstid eftersom det medfor patagliga 

nackdelar for de konsumentersom stari avtalsfSrhallande med bolaget och villkoren ar 

" utformade som standardvillkor och har dérmedinte varit foremal for férhandlingi 

Nagrasarskilda skal att inte fSrena ett fSrbud med vite saknas. 
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YRKANDEN OCH INSTALLNING 

Konsumentombudsmannenharyrkat att Patent- och marknadsdomstolen 

i. i férsta handvid vite forbjuder Eskilstuna Energi atttill konsumenter erbjuda 

elavtal med rorligt pris med en bindningstid; och 

ii. i andra handvid vite forbjuder Eskilstuna Energi atttill konsumenter erbjuda 

elavtal med rorligt pris som innebaren langre bindningstid an den tid som 

domstolen finner skalig. 

Eskilstuna Energihar bestritt karomalet i dess helhet. 

GRUNDER 

Konsumentombudsmannen 

varje enskilt fall. 



Villkor om bindningstid vid avtal om rorligt elpris ar inte oskaligt. Sadana villkor kan 

inte anses orsaka sidan snedbelastning som 4r orimlig och gynnarinte naringsidkaren 

Generellt sett maste det anses varatill fordel for konsumenter att kunna omprovasitt 

beslut att teckna ett avtal och att inte drabbas av en inlasningseffekt. Detta ar ocksa det 

allmannasyftet med att begrinsa en bindningstid. Nar konsumenten tecknarett avtal 

medrérligt pris med bindningstid bar konsumentenall risk vid en prisuppgang medan 

niringsidkaren inte tar nagon riskalls, detta innebar att Eskilstuna Energi gynnas pa 

konsumenternas bekostnad. Konsumenten far ut6ver risken med de naturliga 

bérssvangningarna avseendepriset pa el ocksa i regel betala for hur val naringsidkaren 

lyckats upphandla el pa marknaden, en sdémre upphandling leder till dyrare el. Det ar 

generellt sett svart for konsumentenatt forutspa de framtida elpriserna vilket har 

betydelse for konsumentens behovatt kunnafrantrada ett avtal om rorligt pris. 

Konsumentenvetfor Svrigt inte vid avtalstecknandet vilket pris som tillampas 

eftersom de priser som anges pa Eskilstuna Energis webbplats inte ar dagsaktuella utan 

hirrér fran foregaende manadeller annutidigare. Eskilstuna Energi har ocksa i de 

sirskilda villkoren férbehallit sig ratten att Sverfora kostnaderi form avtex. skatter 

och avgifter som kan éka underbindningstiden hanfordatill beslut av regering, 

riksdag, myndigheteller motsvarandevilket ytterligare forstarker oskaligheten. 

Konsumentenharinte heller enligt Eskilstuna Energis avtalsvillkor nagon méjlighetatt 

siiga upp avtaleti fortid. En fortida uppsagning innebar enligt de sarskilda villkorenatt 

konsumentendrabbasav betydande extrakostnader. Den ersittning som Eskilstuna 

Energitarut for detta binder konsumentenytterligaretill det befintliga avtalet. Det kan 

inte under nagra omstindighetervara skiligtatt tillhandahalla elavtal dar konsumenten 

forbindersig att, utan méjlighet att kommauravtalet inom skalig tid och till rimlig 
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pa bekostnad av konsumenten. 

UTVECKLING AV TALAN 

Konsumentombudsmannen 



kostnad, betala ett belopp som pa forhandinte varken arbestamt eller méjligt att 

Att Eskilstuna Energi tillamparen prisdifferentiering mellan de olika avtalen med 

rérligt pris kan inte, speciellt med tanke pa den ringa rabatt som erbjuds, sagas utgora 

en sadanprisfordel att det motiverar en bindningstid. 

Konsumentens skydd mot dkning av paslag under bindningstiden innebéarinte nagon 

eller en ytterstliten frdel for konsumenteneftersom konsumenten medett avtal om 

rérligt pris utan bindningstid, med en uppsigningstid om 14 dagar, kan byta elbolag 

om denneanservillkorenbli for oférdelaktiga, som exempelvis vid en hdjning av 

paslaget. Konsumentenfar inte heller med en bindningstid ta del av eventuella 

sinkningarav paslaget. Eskilstuna Energi har utéverdetta i de sarskilda villkoren 

underrubriken ”Villkorsfordndringar” forbehallit sig ratten att, oavsett avtalsform, 

utan forvarning justera elpriset och avtalsvillkoren i motsvarande man om kostnaderna 

for leverantéren fordndras pa sdtt som anges dar. Konsumenten arsaledes inte heller 

skyddad mot en dkning av kostnadernatrots en avtalad bindningstid, detta oavsett 

forbrukningenav el vilket paslaget ar kopplattill. 

Konsumentenharenligt de sirskilda villkoren alternativet att bytatill ett annat avtal 

fran sammaleverantirvilket i regel innebirett bytetill ett avtal med hégre pris 

eftersom avtal med fast pris eller en kombination avfast och rérligt pris generellt ar 

dyrare din avtal baserade enbartpa rérligt pris. Det avtal som konsumenten bytertill 

maste enligt de srskilda villkoren ha minst lika lang bindningstid som det pagaende 

avtalet. Avtal medrorligt pris och bindningstid forlangs ocksa automatiskt medettar, 

for det fall det inte sigs upp, med den avtalsform ochtill de priser och villkor som 

meddelas kunden av Eskilstuna Energi, innan avtalets slutdatum. Fér konsumenten 

finns det flera andra elbolag att teckna elavtal med ocharinte i behov av att just 

Eskilstuna Energi levererar deras el, anvandandet ar ocksa beroende av konsumentens 
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forutse. 

livssituation. 



Konsumentombudsmannenifragasatter i och forsig inte att det funnitstillfallen da en 

konsument dvertid har kunnattjaina pA att byta fran ett rérligt pristill ett fast pris, 

likas& har konsumenten ocks& kunnat forlora pA att géra detta. Det rérliga priset vid ett 

givettillfulle ar generellt sett lagre an avtal med fast pris och avtal med 

kombinationspris. Att konsumentenunderavtalstiden skulle valja att byta sitt avtal 

med rorligt pris till ett avtal medfast pris foratt stiinka manadskostnaden kan inte ses 

som ett rimligt alternativ. Det arinte heller rimligt att anta att en konsument skulle 

besitta fSrmaganatt kalkylera fdrnar ett byte anda skulle kunna vara aktuellt med 

hinsyntill framtida prissattning pa el, detta speciellt med tanke pa att priset varierar 

Detar inte rimligt att utgd ifran att konsumenten skulle godta de aktuella 

avtalsvillkoren efter en individuell avtalsférhandling. 

Eskilstuna Energi erbjuder elavtal medrérligt pris bade med och utan bindningstid. 

Syftet ar att kunden ska fa valja sjalv. Eskilstuna Energi ser det som att konsumenten 

genom att viilja langre bindningstid far ett skydd motatt paslaget hdjs, vilket 

exempelvis kanbli fallet om Eskilstuna Energis kostnaderforobalanser pa 

elmarknaden dkar. Manga konsumenter6nskardvenatt inte behdvatanka pa sitt 

elavtal varje ar, utan istillet vara klar med det foren langre tidsperiod. 

En begransadbindningstid ger kunden mdjlighetatt se 6veravtalsvillkor vid 

regelbundnatillfuillen och sikerstiller att de ar uppdaterade. Begrinsad bindningstid 

siikerstiller ocksA att leverantéren paminner kunden regelbundet om den avtalsmodell 

och de villkor som giiller for leveransen. Manga kunder som valt elavtal utan 

bindningstid har det under manga arutan att vara medveten om vilken avtalsmodell 

Genom att inga avtal om rérligt pris med bindningstid erhaller konsumentenett lagre 

paslag,vilket ar en fordel fSr denne jamfort med att inga avtal utan bindningstid. 
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kraftigt Gvertid. 

Eskilstuna Energi 

och vilka villkor de har. 



avtalstidens gang vilket framgarav avtalsvillkoren. 

Fér en konsumenti en given valsituation gar det endast att stkert utvardera vad som 

givit det ligsta priset forst efter det att hela avtalsperioden lépt ut. Av den anledningen 

ar exempelvis SCB:s statistik Sver elpriset en viss manad av ringa varde eftersom den 

inte tar hansyntill avtalslangder och forhallanden da avtalet ingicks, vilket ar en del av 

beslutsinformationen fdr konsumenten. Det finnsett flertal tidsperioder inom en 

tioarstid tillbaka da fast pris i ett 4r givit ett lagre pris for konsumenten4nrérligt pris. 

SAlunda kan maninte dra slutsatsen att val av rérligt pris generellt sett ger ett lagre pris 
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Eskilstuna Energi rabatterar en stor del av paslaget om kundenbindersig och det 

faktum att det kan upplevas som lite pengar for kunden berorpaatt marginalerna ar 

sma. Det ar kundens kostnad fér Eskilstuna Energis paslag som Eskilstuna Energi kan 

paverka. Dessutom erhaller konsumenten som tecknar avtal med bindningstid skydd 

mot att paslaget Skar och far en kad bekvamlighet genom att underenperiod inte 

behéva agnatid och tanke atsitt elavtal. Konsumentenar, trots bindningstiden,fri att 

bytatill annat elavtal hos Eskilstuna Energi med fast eller delvis fast pris under 

ain fast pris. 

Eskilstuna Energi anseratt det ar hégst rimligt fr en konsumentatt byta avtalsform 

underavtalets gang fratt stinka sina elkostnader, pa motsvarande satt som skernar 

denne binderrantan pa ett rdrligt bostadslan. 

Debrytkostnader som uppstarfor en konsument som andockvill frantrada avtalet 

innan bindningstiden gatt ut, ar enligt Eskilstuna Energis mening rimliga och baserade 

pa Eskilstuna Energis kostnader och uteblivna handelsvinst. De ar aven forutsagbara 

for konsumenten utifran dennes egen forbrukning,avtalsvillkoren samt prispaslaget. 

Det ar Eskilstuna Energis uppfattning att det faktum att konsumenten erhaller en 

avsevard del av Eskilstuna Energis paslagi rabatt i det fall denne valjer ett elavtal med 

rérligt pris med bindningstid, gératt det rader balans mellan parterna och att 

avtalsvillkor innebarande bindningstider pA upptill tva ar for rorligt pris ar skaliga, 



Eskilstuna Energi har aberopatskriftlig bevisning i form av avtalsvillkor,statistik och 

Malet har avgjorts utan huvudférhandling i enlighet med 3 kap. 1 § lagen (2016:188) 

Enligt 3 § avtalsvillkorslagen far Patent- och marknadsdomstolen forbjuda en 

naringsidkareatt i framtiden i liknande fall anvanda ett avtalsvillkor som med hansyn 

till pris och 6vriga omstindigheterar oskaligt mot konsumenten, om forbudet ar 

motiverat fran allmén synpunkteller annars ligger i konsumentens intresse. Avsista 

stycket i best’immelsen framgaratt ett fSrbud ska forenas med vite om inte detta av 

Bedémningen ska inriktas pa om ett villkortypiskt sett ar oskaligt mot konsumenten, 

vilket kan vara fallet om det avvikerfran dispositiva rattsregler, ger ndringsidkaren en 

fSrman eller berévar konsumenten en rattighet och darigenom astadkommeren sadan 

snedbelastning i fraga om parternasrattigheter och skyldigheterenligt avtalet, att en 

genomsnittligt sett rimlig balans mellan parternainte langre foreligger (se prop. 
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speciellt da byte till andra avtalsformer medfast eller delvis fast pris 4r mGjligt att gora 

oaktat bindningstiden. 

BEVISNING M.M. 

Konsumentombudsmannenhar aberopat skriftlig bevisning i form av statistik och 

skaérmdumpar. 

en skarmdump. 

om patent- och marknadsdomstolar och 42 kap. 18 § forsta stycket 5 rattegangsbalken. 

DOMSKAL 

Rattsliga utgangspunkter 

sirskilda skal ar obehGvligt. 

1994/95:17 s. 89-90). 



Avtalsvillkorslagen genomforradets direktiv (93/13/EEG) om oskaliga villkor i 

konsumentavtal vars artikel 3.1 stadgaratt ett avtalsvillkor sominte har varit foremal 

for individuell fSrhandling ska anses vara oskaligt om deti strid med kravet pa god sed 

medfren betydande obalansi parternasrattigheter och skyldigheterenligt avtalettill 

Fragan om ett avtalsvillkorar oskdligt ska avgéras pa grundval av en samlad 

bedémningavparternasrattigheter och skyldigheter(se artikel 4.1 i direktivet om 

oskdliga villkor i konsumentavtal och EU-domstolens avgérande den 14 mars 2013 1 

mal C-415/11, Mohamed Aziz mot Catalunyacaixa, EU:C:2013:164, punkt 71 och dar 

| rattspraxis har bindningstid dverstigande 12 manaderfor avtal medfast pris ansetts 

oskdligt avseende spar- och sparrtjanster (MD 2015:5), medlemskappa 

traningsanlaggning (Patent- och marknadsdomstolens avgérandeden 8 juni 2018 i mal 

PMT 5750-17) och premiepensionsfdrvaltningstjanster (Patent- och marknadséver-

domstolens avgérande den 18 december i mal PMT 7011-17). 

Patent- och marknadsdomstolens bedémning ay villkoren 

De nu aktuella avtalsvillkoren om bindningstid ingar i de anvandarvillkor som 

Eskilstuna Energi tillamparforelavtal med rorligt pris. Anvandarvillkoren har inte 

forhandlats individuellt for enskilda fall utan har karaktar av standardvillkor. Patent-

och marknadsdomstolenfinnerdarfératt det ar pakallat fran allman synpunkt att préva 

Det finns fOr den aktuella typen av avtal inte nagon lagreglering vad avser 

bindningstid. For andra avtalstyperfinns det daremot i konsumentskyddande 

lagstiftning exempelpa att en bestamd avtalstid inte far Sverstiga viss tid. Av 3 kap. 

2 § forstikringsavtalslagen (2005:104) framgaratt forsikringsperioden for vissa 

forsikringsavtal som huvudregel inte far Sverstiga ett ar om detinte finns sarskilda 

skal. Av 5 kap. 15 a § lag (2003:389) om elektronisk kommunikation framgardelsatt 
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den som tillhandahaller elektroniska kommunikationstjanster ska erbjuda 

slutanvandareatt ingd avtal med en langsta giltighetstid om 12 manader, dels att ett 

avtal mellan en konsument och den som tillhandahaller elektroniska kommunikations-

tjanster inte far ha en langre inledande bindningstid an 24 manader. 

Syftet med bestiimmelser om maximal bindningstid aratt ge konsumenter mdjlighet att 

prova om de vill behalla en viss tjanst eller om de ska ga vertill en annan leverant6r 

som kan erbjuda bittre villkor. Langa bindningstiderledertill inlasningseffekter som 

kan verka himmandefor konkurrensen (se prop. 1979/80:9 s. 42 och prop. 

2010/11:115 s. 97, jfr aven prop. 2013/14:242 s. 7). 

Domstolen konstaterarinledningsvis att elleverans ar en vara/tjanst som knappast 

nagon konsumentidag klararsig utan ochskiljer sig darmed fran spar- och 

sparrtjanster, medlemskap pa traningsanlaggningeller premiepensionsforvaltnings-

tjainster som tidigare praxis har behandlat (se MD 2015:5 och ovananforda avgdranden 

fran Patent- och marknadsdomstolen mal PMT 5750-17 och fran Patent- och 

marknadséverdomstolen mal PMT 7011-17). Domstolen finner darfératt ingaende av 

elavtal ar en for konsumenten merskyddsvard situation an de som tidigare praxis har 

behandlat. 

Vidare bedémer domstolen att priset sannolikt ar den avgdrande faktorn for 

konsumenten nir denne ska valja elleverantér. Ett rérligt pris innebaér normaltatt 

konsumenten, vid tecknandetav avtal, kan fa ett lagre pris an vid ett avtal om fastpris. 

Det innebirdven att konsumenten kan dra fordel av en nedgang pa marknaden for 

inkdpspriset pa el. Men samtidigt betyder det att konsumentenstar hela risken om 

inképspriset gar upp. Detta innebiratt med ett rérligt pris ar det svarare for 

konsumentenatt Sverblicka sin slutliga elkostnad &n vad som arfallet med ett fast pris. 

I ett elavtal medrérligt pris saknar konsumenten darmed kontroll éver det avgbrande 

i sig svarforenlig medavtalsvillkoret om pris. Enligt domstolen ar denna omstindighet 

langa bindningstider. Foratt ett elavtal med rérligt pris med langre bindningstider anda 



=

ska anses vara skiligt maste elavtalet innebara att konsumenten erhaller sadana 

fordelaratt en rimlig balans anda foreligger mellan parterna. 

De fordelar som Eskilstuna Energi framforallt har gjort gillande ar(i) att konsumenten 

erhallerett lagre paslag vid bindningstid,(ii) att konsumenten ar skyddad motatt 

paslaget hdjs vid bindningstid, och(iii) att konsumentenerhaller en bekvamlighet 

genom att under bindningstiden inte behva fundera 6versitt elavtal och paminns om 

att se Gversitt elavtal vid bindningstidens utgang. 

Eftersom domstolenfunnit att priset sannolikt ar den avgérande faktorn for 

konsumenten nar denne ska vialja elavtal prévar domstolen forst om Eskilstuna Energis 

rabatter for elavtal med rérligt pris med bindningstider innebarfordelar for 

Domstolen konstaterar att konsumentensslutliga kostnad forel beror pa hurstor 

dennes elférbrukning ar. Konsumentombudsmannenhar avseende genomsnittlig 

forbrukning hanvisattill utdrag fran Konsumenternas Energimarknadsbyras webbplats. 

Aven om dessa inte har aberopats som bevisning i malet finner domstoleninte 

anledning att betvivla att normal forbrukning for en lagenhet ar 2 000—5 000 kWh/ar 

och furen villa 20 000 kWh/ar. Utifran Eskilstuna Energis differentiering av paslaget 

erhaller darmed en konsumentféljande rabatter. 
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konsumenten. 

e Férbrukning om 3 500 kWh/ar. 

o Vid en bindningstid om ett ar ar paslaget 133 kronor/Aar,att jamfora med 

ett paslag om 150,50 kronor/ar fr avtal utan bindningstid. Rabatten ar 

saledes 17 kronor/ar. | 

o Vid en bindningstid om tva arar paslaget 115,50 kronor/ar, att jamfora 

medett paslag om 150,50 kronor/Aarfor avtal utan bindningstid. 

Rabatten ar saledes 35 kronor/ar. 

e Férbrukning om 20 000 kWh/ar. 



o Vid bindningstid om ett ar ar paslaget 760 kronor/ar,att jamfora med ett 

paslag om 860 kronor/Aarfor avtal utan bindningstid. Rabatten ar saledes 

100 kronor/ar. 

o Vid en bindningstid om tva arar paslaget 660 kronor/ar,att jamfora 

medett paslag om 860 kronorfdr avtal utan bindningstid. Rabatten ar 

Domstolenifragasatter inte att marginalerna i branschen ar sma, men anser anda att 

den rabatt Eskilstuna Energi ger konsumenten ar mycketliten, narmast forsumbar 

jamfért med konsumentens totala elpris. Samtidigt ar den potentiella pris6kningen som 

konsumenten som motprestation far bara risken for betydligt hégre ochintealls 

forsumbar. Detta gor sig sarskilt gallande narelpriset kraftigt kan fluktuera under 

bindningstiden,vilket ar fallet for elavtal medrérligt pris, som utredningen visar. 

Domstolen bedémeratt den faktiska rabatten i kronor inte vager upp den nackdel som 

en bindningstid pé ett eller tva ar innebir for konsumenten (jfr ovan anfért avgdrande 

mal PMT 7011-17). Att konsumenten ar skyddad mot dkningarav paslaget fOrandrar 

inte bedémningen,sarskilt mot bakgrund av den laga rabatt i kronor som erhalls. 

Darutoverskatillaggas att det faktum att en konsument ar skyddadfran en ensidig 

dkningav ett bolags paslag underen bindningstid — om inte giltiga skal foreligger — ar 

i enlighet med gillanderatt (se bl.a. MD 2009:35). Sammantaget vager Eskilstuna 

Energis rabatterfér elavtal med rérligt pris inte upp nackdelarna som bindningstider pa 

Fragan ar om Eskilstuna Energi erbjuder konsumenter andra fordelar som vager upp 

nackdelarna med de langa bindningstiderna. Avavtalsvillkoren framgaratt 

konsumenten nir som helst underavtalstiden kan bytatill ett annat elavtal hos 

Eskilstuna Energi om bindningstiden ar minst lika lang som i det ursprungliga avtalet. 

Som beskrivits, vilket ocksa vinner stéd av den bevisning som aberopats, innebar 

elavtal med rérligt pris generellt sett en lagre slutlig kostnad for konsumentendn avtal 

med fast pris. Men, som namnts ovan kan elpriset kraftigt fluktuera under bindnings-

tiden, sarskilt fr elavtal medrorligt pris. Att konsumenten har mdjlighet att byta till 
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saledes 200 kr/ar. 

ett eller tva ar innebiar for konsumenten. 



ett avtal med fast pris hos sammaelleverantér kan utifran detta inte ses som en klar 

fordel i sammanhanget. Detfinns inte heller nagot i utredningen somgerst6d for 

slutsatsen att konsumenten skulle vara beroende av just Eskilstuna Energis elleverans. 

Det far dven anses klarlagt att det ar svart for en konsumentatt 6verblicka nari tiden 

det skulle vara ekonomiskt fordelaktigt att byta fran ett elavtal med rorligt pris till ett 

elavtal medfast pris. Domstolen bedémer sammantaget att utredningen inte ger stod 

for att konsumenteranseratt langre bindningstider innebar en bekvdmlighet eftersom 

konsumenten da inte behéverfundera ofta Sversitt elavtal och paminns om att se Over 

sitt elavtal vid bindningstidens utgang. Aven om vissa konsumenteruppleveren sadan 

bekvamlighet anser domstolen att denna eventuellt upplevda bekvamlighet inte medfor 

en avgérande firdel for konsumenten pa sa siitt att den vager 6ver nackdelarna med 

Motovan dvervaganden ska Eskilstuna Energis behov av rimlig ekonomisktrygghet 

och firutsebarhetstiillas, vilket i sin tur kan skulle kunna gynna konsumenter genom 

exempelvis lagre paslag. Eskilstuna Energi har framhallit sitt balansansvar, dvs. 

skyldigheten att leverera lika mycket el som kundernaforbrukar, och sina rérliga 

kostnaderp.g.a. handeln pa elmarknaden. Med hinsyntill fluktuationen av elpriserna 

girsig ett forbud mindre angelaget ju kortare bindningstiden ar. Enligt domstolen ar 

det att g& alltfSr langt med ett absolut forbud mot bindningstid vid elavtal med rérligt 

pris. I detta vags dvenin attett totalférbud skulle ta bort alternativet for de 

konsumenter som vill ha rérligt pris med viss bindningstid. Fér att uppna en 

genomsnittligt sett rimlig balans mellan parterna enligt avtalet finner domstolen att en 
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langa bindningstider. 

bindningstid pa tre manaderfar anses skilig. 

Att konsumenten kanbryta avtalet i fortid men da far sta vissa kostnader bedémer 

domstolen vara en rimlig foljd vid avtal med bindningstid. Domstolen finnerinte att 

detta forhallande ar relevant for prévning av om bindningstiders skalighet vid elavtal 

medroérligt pris. 



Sammanfattningsvis innebar en samlad bedémning av omstindigheternai maletatt 

villkor om bindningstid om lingre an tre manadervid elavtal medrorligt pris ar 

Ett forbud far mot ovanstaende bakgrund ansesligga i konsumenternasintresse. Det 

har inte framkommit nagra omstindigheter som gér det obehévligt att forena forbudet 

medvite (jfr prop. 1994/95:17 s. 91). Utifran vad som framkommit om Eskilstuna 

Energis ekonomiskaférhallanden ar en miljon (1 000 000) kronoren rimlig niva pa 

Konsumentombudsmannenharinte vunnit framgang medsitt férstahandsyrkande men 

val sitt andrahandsyrkande. Mot bakgrundav Eskilstuna Energis installningi malet 

bedémer domstolen att Eskilstuna Energi ska betraktas som tappandepartenligt 

18 kap. 1 § réattegangsbalken. Domstolentillampar darmedinte 9 b § forsta stycket 

andra meningen avtalsvillkorslagen. Eskilstuna Energi ska darmed forpliktas att ersatta 

Konsumentombudsmannenfurdess rattegangskostnader. KO har yrkat ersattning for 

rattegangskostnader med 55 560 kronor, som motsvarar 40 timmars arbete. Eskilstuna 

Energi har dverlamnattill domstolen att bedéma skaligheten av Konsumentombuds-

mannens kostnadsyrkande. Domstolenfinner att det yrkade beloppet ar skaligt. 

HUR MAN OVERKLAGAR,sebilaga | (PMD-02) 

Skriftligt éverklagande,stallt till Patent- och marknadséverdomstolen, ska ha 

inkommit till Patent- och marknadsdomstolen senast den 7 januari 2021. 

Stefan Johansson Ylva Aversten Alexander Ramsay 
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oskéligt for konsumenten. 

Vitesforbud 

vitet. 

Rattegangskostnader 

Provningstillstand kravs. 
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fal SVeRIGES DoMSTOLAR 

Dom i tvistemal, Patent- och marknadsdomstolen 

Overklaga efter att motparten 6verklagat 

Om ena parten har éverklagati ratt tid, har den 
andra patten ocks4 ratt att Gverklaga aven om 
tiden har gatt ut. Det kallas att anslutnings-
overklaga. 

Ett anslutningsdéverklagande upphoratt galla 
om det férsta dverklagandetdrastillbaka eller 
av nagot annat skal inte gar vidare. 

2. Forklara varfor du tycker att domen ska 

Andras. Tala om vilken andting du vill ha 

och varfér du tycker att Patent- och 

matknadséverdomstolen ska ta upp ditt 

dverklagande (las mer om prdvnings-
tillstand langre net). 

Bilaga 1 

Hur man overklagar 
PMD-02 

Vill du att domen ska andras i nagon del kan 

du overklaga. Har far du veta hur det gartill. 

Overklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt dverklagande ska ha kommitin till 

domstolen inom 3 veckor fran domens datum. 

Sista datum for dverklagande finns pasista 

sidan i domen. 

3. Tala om vilka bevis du vill hanvisatill. 

Forklara vad duvill visa med vatje bevis. 

Skicka medskriftliga bevis som inte redan 

finns i malet. 

Detar inte sakert att du kan lagga fram nya 
bevis. Vill du gra det ska du forklara varfor 
du inte lagt fram bevisentidigare. 

Vill du ha nya forhér med nagon som redan 
forhdrts eller en ny syn (till exempel besok 
pa en plats), ska du beratta det och forklara 
varfor. 

Tala ocksa om ifall du vill att motparten ska 

kommapersonligen vid en huvudférhand-

ling. 

4. Lamna namn och personnummer eller 
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En part kan anslutnings6verklaga inom en organisationsnummet. 
extta vecka fran det att 6verklagandetiden har 

Lamnaaktuella och fullstandiga uppgiftergatt ut. Ett anslutningsoverklagande maste 
om vat domstolen kan na dig: postadresser,

alltsa kommain inom 4 veckor fran domens 
e-postadresser och telefonnummer.

datum. 

Sa har gor du 

Om du har ett ombud,lamna ocksa ombud-
ets kontaktuppgifter. 

5. Skriv under dverklagandet sjalv eller lat ditt 
ombud gora det. 

6. Skicka eller lamna in 6verklagandettill 

Patent- och matknadsdomstolen. Du hittar 
1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens adressen i domen. 

namn och malnummet. 

Vad hander sedan? 

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar 
att Gverklagandet kommit in i ratt tid. Har det 
kommit in fOr sent avvisat domstolen 6vet-
klagandet. Det innebar att domengiller. 
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Om overklagandet kommit in 1 tid, skickar 
domstolen 6verklagandet ochalla handlingar 

i malet vidare till Patent- och marknads-

overdomstolen. 

Har du tidigare fatt brev genom forenklad 

delgivning, kan aven Patent- och marknads-
dverdomstolen skicka brev pa detta satt. 

Provningstillstand i Patent- och marknads-
6verdomstolen 

Nar overklagandet kommerin till Patent- och 

marknadsdéverdomstolen tar domstolen forst 

stallning till om mialetska tas upp till provning. 

Patent- och marknadséverdomstolen ger 

provningstillstand1 fyra olika fall. 

e Domstolen bedomeratt det finns anledning 

att tvivla pa att Patent- och marknads-

domstolen domtratt. 

e Domstolen anser att det inte gar att bedoma 

om Patent- och marknadsdomstolen har 

domtratt utan att ta upp malet. 

e Domstolen behéver ta upp malet for att ge 
andra domstolar vagledning1 ratts-
tilampningen. 

e Domstolen bedémeratt det finns synnerliga 
skal att ta upp malet av nagon annan 
anledning. 

Om du énte far provningstillstand galler den 
dverklagade domen. Darforar det viktigt att i 
éverklagandet ta medallt du vill fora fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med Patent- och marknads-

domstolen om du har fragor. Adress och 

telefonnummerfinns pa forsta sidan i domen. 

Merinformation finns pa www.domstol.se. 
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