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Remiss av förslag till ändring av Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers 

skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som 

tillämpas mot elanvändare. Introducerandet av timprisavtal på 

Elpriskollen.  

Den aktuella föreskriften reglerar i detalj hur svenska elleverantörer ska 

rapportera in pris- och leveransvillkor till den oberoende prisjämförelsesajten 

Elpriskollen som Energimarknadsinspektionen driver.        

De nu föreslagna ändringarna i föreskriften innebär i korthet att rörligt avtal med 

timbaserat pris introduceras och att vissa språkliga förtydliganden görs av två 

andra avtalsdefinitioner.     

Förslag till ändringar i föreskriften finns i bilaga 1. Konsekvensutredningen 

återfinns i bilaga 2 och sändlista i bilaga 3. Energimarknadsinspektionen ger er 

möjlighet att lämna eventuella synpunkter på förslaget. Ert svar behöver vara Ei 

tillhanda senast den 21 januari 2020.  

Synpunkter kan lämnas genom brev (Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 

03 Eskilstuna eller e-post (registrator@ei.se), ange diarienummer 2018-102330.  

Har ni frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta mig på 

016-16 27 14 eller via mail på johan.hjalmarsson@ei.se.   

Med vänliga hälsningar 

/Johan Hjalmarsson/  

Jurist 

Bilagor  

Bilaga 1 Förslag till ändringar i föreskriften.  

Bilaga 2 Konsekvensutredning  

Bilaga 3 Remissinstanser, sändlista  
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Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) 

ISSN: 2000-592X 

EIFS 2020:  

Utkom från trycket den Klicka på pilen och välj datum 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om ändring i 

föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna 

uppgift om priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare. 

beslutade den Klicka på pilen och välj datum  

 

Energimarknadsinspektionen föreskriver med stöd av 24 § 4 elförordningen (2013:208) i fråga om 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om elleverantörers skyldighet att 

lämna uppgift om pris och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare, att 2 och 3 §§ ska ha följande 

lydelse. 

2 § Utöver definitioner i ellagen (1997:857) och elförordningen gäller för denna föreskrift följande definitioner. 

 

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

                          ellagen.  

 

Fast pris            Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar ett i förväg fastställt  

                          elpris för en specificerad avtalsperiod.  

 

Förnybara         Vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vågenergi, vattenkraft eller biobränsle. 

energikällor  

 

Konsument         En fysisk person till vilken el överförs eller levereras huvudsakligen för ändamål som faller  

                           utanför näringsverksamhet. 

 

Leveransvillkor  Avtalsvillkor som reglerar avtalstiden, avtalsvillkor för leverans av el som innebär eller kan  

                           innebära en kostnad för elanvändaren under pågående avtalsperiod och avtalsvillkor som  

                           reglerar uppsägningstiden för respektive avtalstyp. 

 

Pris                    Öre per kilowattimme med två decimaler exklusive energiskatt och mervärdesskatt. 

Mixat pris         Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändaren betalar femtio procent av  

                          den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till fast pris och femtio  

                          procent av den faktiskt förbrukade elen per månad under avtalsperioden till rörligt pris  

                          baserat på föregående månads medelspotpris på den europeiska dagen före marknaden  

                          alternativt elhandlarens volymvägda spotpris från föregående månad. 

 

Månadsbaserat  Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändarens elpris är baserat på  

rörligt pris          föregående månads medelspotpris på den europeiska dagen före marknaden alternativt  

                           elhandlarens volymvägda spotpris från föregående månad.  

 

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

rörligt pris           timvisa spotpriserna på den europeiska dagen-före marknaden. 

 

 
Allmänna råd Exempel på leveransvillkor är datum för påbörjande av elleverans, villkor om årsavgift, 

faktureringsavgift, omteckningsrätt, villkor för uppsägning av avtal och förlängning av avtalet 

 

 

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

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

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



EIFS 2020: 

 

2 

• avtal med mixat pris för perioden ett år. 

• avtal om anvisat pris. 

• avtal om timbaserat rörligt pris löpande. 

 

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den Klicka på pilen och välj datum. 

 

På Energimarknadsinspektionens vägnar 

 

 

 

 

[Beslutsfattare]   

   [Föredragande]   
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Konsekvensutredning avseende ändring av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 

2013:7) om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om 

priser och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.  

I. Allmänt 

Denna konsekvensutredning avser föreslagna ändringar av 

Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2013:7) om 

elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor som 

tillämpas mot elanvändare enligt 8 kap.11 b § tredje stycket ellagen (1997:857).  

Den aktuella föreskriften reglerar i detalj hur svenska elleverantörer ska 

rapportera in angivna pris- och leveransvillkor till den oberoende 

prisjämförelsesajten Elpriskollen som Energimarknadsinspektionen driver. 

Ändringarna innebär i korthet att rörligt avtal med timbaserat pris introduceras 

och att vissa språkliga förtydliganden görs av två andra avtalsdefinitioner i 

föreskriften.     

Konsekvensutredningen har tagits fram i enlighet med förordning (2007:1244) 

om konsekvensutredning vid regelgivning. 

II. Bakgrund  

Om Elmarknaden:  

Energimarknadsinspektionen (Ei) har regeringens uppdrag att övervaka och 

utveckla marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme i Sverige. Efter 

omregleringen av den svenska elmarknaden 1996 är handel och produktion av el 

konkurrensutsatt och kunderna väljer vilken elhandlare de vill köpa sin el ifrån. 

Det finns idag cirka 122 elhandlare på den svenska elmarknaden som säljer el till 

konsumenter. Elmarknaden i Sverige präglas av vertikalt integrerade koncerner, 

vilket innebär att koncerner på elmarknaden kontrollerar verksamheter inom 

både elproduktion, elhandel och eldistribution. Vattenfall, E.ON, Fortum och 

Ellevio dominerar både elhandeln och eldistributionen i Sverige.  
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Sammanlagt levererades 2018 el till cirka 5,3 miljoner kunder på den svenska 

elmarknaden, av vilka 4,6 miljoner var konsumenter. Hushållskunder står för 

majoriteten av antalet byten av elleverantör. Under 2018 gjordes cirka 522 000 

leverantörsbyten i kategorin hushållskunder1.  

På slutkundsmarknaden, som är konkurrensutsatt med många aktörer, kommer 

konsumenten i kontakt med det elpris som utgör den totala elkostnaden som de 

har inflytande över. Skatter, elcertifikatkostnader och elnätsavgifter är några av 

de priskomponenter som konsumenten inte kan påverka på annat sätt än genom 

att minska sin elförbrukning. På grossistmarknaden, som består av flera 

delmarknader, handlas el mellan producenter, elhandlare och andra stora 

elhandlare. Handel med el mellan länder är idag en naturlig del av EU:s inre 

elmarknad. Elen handlas med en dagen före handel för nästa dygns alla timmar 

på olik sammankopplade spotmarknader där det så kallade spotpriset bestäms.   

Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att införa en Elmarknadshubb som 

stöder övergången till en elhandlarcentrisk modell i Sverige. Övergången till en 

ny marknadsmodell är enligt Ei den största förändringen för elmarknaden sedan 

avregleringen 1996. Den nya modellen syftar till att göra det enklare för kunden. 

Den enskilde konsumenten kommer i framtiden endast att behöva ha kontakt 

med en aktör, elhandelsföretaget. Tanken är att det nya informationsflödet som 

kopplas samman i hubben ska stimulera branschen att erbjuda nya lösningar när 

det gäller bl.a. flexibel förbrukning och energieffektivisering2.  

Fastprisavtal och rörligt avtal dominerar marknaden idag. Utöver denna 

uppdelning är det vanligt att kunder väljer ett elhandelsval från specifika 

energikällor, exempelvis vind- och vattenkraft. Avtal om rörligt pris är den 

vanligaste avtalsformen och har en andel som är strax under 50 procent. Andelen 

fasta avtal uppgår till cirka 30 procent. Fastprisavtalet innebär att konsumenten 

köper sin el till ett bestämt pris under avtalstiden. Benägenheten för att byta ett 

fastprisavtal minskar eftersom kunden binder sig för en bestämd tid. Det finns 

inte heller här något incitament att flytta sin förbrukning mellan olika tider på 

dygnet eftersom det inte påverkar priset. I det rörliga avtalet varierar 

konsumentens pris beroende på elhandlarens kostnader för den inköpta elen. De 

rörliga avtal som är vanligast förekommande i Sverige idag innebär att kunden 

debiteras månadsvis i efterhand efter det genomsnittliga pris som varit på dagen-

före-marknaden. Det finns för denna avtalsform inte heller några tydliga 

                                                           
1 Energindikator 2019 (ER 2019:11), Statens Energimyndighet. 
2 https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-att-utveckla-och-driva-en-central-

informationshanteringsmodell/ 

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-att-utveckla-och-driva-en-central-informationshanteringsmodell/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2015/06/uppdrag-att-utveckla-och-driva-en-central-informationshanteringsmodell/
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ekonomiska incitament för kunden att flytta sin förbrukning mellan olika 

timmar.  

Med den nu aktuella förskriftsändringen föreslår Ei att det införs ett 

inrapporteringskrav för rörliga avtal med timbaserat pris (fortsättningsvis 

timprisavtal).  I korthet innebär timprisavtal att kunden debiteras för sin faktiska 

förbrukning per timme istället för en schabloniserad förbrukningsprofil. 

Avtalsformen skapar ett incitament för kunden att styra sin förbrukning så att 

mer el används då priset är lägre och mindre el när priset är högre. En flexibel 

elanvändning kommer att vara en del av lösningen på de framtida utmaningar 

som samhället står inför med en ökad andel förnybar elproduktion.  

Om Elpriskollen  

Landets elleverantörer har sedan 2007 haft en rättslig skyldighet att rapportera 

(ellagen 8kap. 11 § b) in priser och leveransvillkor för konsumenter till Ei:s 

webbplats Elpriskollen. Ei:s föreskrift (EIFS 2013:7) anger i detalj vilka avtal och 

uppgifter som elhandelsföretagen ska rapportera in. 

Elpriskollens syfte är att konsumenter på ett enkelt sätt ska få tillgång till 

användbar information om priser och villkor för att med ökad kunskap kunna 

agera på elmarknaden. Elpriskollen, som är landets enda oberoende 

prisjämförelsesajt visar de vanligaste avtalen på marknaden. Tjänsten finns på 12 

olika språk. Den är reklam- och är kostnadsfri för konsumenter och elhandlare. 

Besökare kan jämföra priser och villkor hos alla elhandlare som säljer el till 

konsumenter i Sverige. På Elpriskollen finns också information om hur 

energimarknaden fungerar och råd om de rättigheter som konsumenter har. 

Antalet unika besökare på Elpriskollen har ökat de senaste åren, från 65.000 

besökare 2015 till 200.000 besökare 2019.  

Inrapporteringen sker via ett webbaserat system som heter Elin. En handbok 

med illustrationer redovisar de olika stegen vid inrapporteringen. När pris- och 

leveransvillkor ändras så ska detta inrapporteras. Ei har sedan starten strävat 

efter att utforma ett system som inte ska vara administrativt betungande för 

företagen. 

Konkurrensverket konstaterar i en rapport om elmarknaden att prisjämförelse 

sajter underlättar för konsumenter att vara aktiva, vilket är en förutsättning för 

att en konkurrensutsatt elmarknad ska fungera. Sverige har idag en av de högsta 

nivåerna av byten och omförhandlingar av elavtal inom EU. Drygt 500.000 

hushållskunder byter varje år elhandlare och 20-25 % omförhandlar sina avtal. 

Konkurrensverket konstaterar i sin rapport att det trots den stora mängden byten 

finns ytterligare utrymme för ökade kundaktiviteter då två tredjedelar av 
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elkonsumenterna sitter kvar i sina elavtal3. I en stor nordisk kundundersökning 

uppgav 54 % av de konsumenter som tecknat ett elavtal de senaste tre åren att de 

har använt sig av en prisjämförelsesajt4. 

Om behovet av ökad efterfrågeflexibilitet     

Det svenska elsystemet står inför stora förändringar - mer förnybar energi, ökad 

mängd variabel kraft, digitalisering, ny teknik för lagring och produktion samt 

ökad flexibilitet. Den framtida elmarknaden kommer att medföra en högre andel 

förnybar elproduktion i form av bl.a. vind- och solkraft vilket ökar utmaningarna 

för elsystemet. Samtliga flexibilitetsresurser i samhället - produktion, lagring och 

efterfrågeflexibilitet - kommer att behöva tas i anspråk och samverka. Behovet av 

en ökad efterfrågeflexibilitet har de senaste åren vuxit sig starkare i Sverige5. Ei 

definierar efterfrågeflexibilitet som en ”frivillig ändring av efterfrågad elektricitet 

från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av 

incitament.” 

Ei konstaterade 2016 att hushållskundernas flexibilitet är en nästintill outnyttjad 

resurs och att konsumenterna genom att vara flexibla i sin elanvändning kan 

bidra till ökad flexibilitet och samtidigt stärka sin egen ställning på marknaden6.  

Det kan praktiskt omsättas i handling genom att konsumenten aktivt arbetar på 

att anpassa sin elförbrukning efter hur elpriset fluktuerar under dygnets 24 

timmar, genom att flytta konsumtionen från timmar på dygnet med högre priser 

till timmar med lägre priser7. Svenska elhandlare kan bidra till att 

efterfrågeflexibiliteten möjliggörs genom att erbjuda avtalsformer som 

timprisavtal som gör det intressant för kunderna att svara upp på prissignaler på 

marknaden. 

Intresset för att teckna timprisavtal har – trots att möjligheten har funnits sedan 

2012 år när timmätningsreformen genomfördes – över tid varit låg. Idag har 

endast cirka 10.000 svenskar timprisavtal vilket motsvarar 0,2 % av marknaden. 

Finland har länge visat timprisavtal på sin oberoende prisjämförelsesajt och har 

en hög andel konsumenter med timprisavtal. 

                                                           
3 Konkurrensverket, Konkurrensen i Sverige 2018, (2018:1), Kapitel 27, Elmarknaden. 
4 http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2018/11/Nordic-Customer-Survey-2018.pdf 
5 http://swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/slutrapport_flex_14sept.pdf. 
6 Energimarknadsinspektionen, Åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet, Ei R2016:15. 
7 Ett viktigt teknikskifte pågår nu. Nya och smartare elmätare installeras av landets 150 elnätsföretag, 

sammanlagt 5,4 miljoner mätare. Från 2025 ska alla mätare registrera timvärden och vara designade för att mäta 

varje kvart på begäran. Utvecklade krav på mätning kommer i framtiden medföra mätningsintervaller från 15 

till 30 minuter. 

 

http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2018/11/Nordic-Customer-Survey-2018.pdf
http://swedishsmartgrid.se/globalassets/publikationer/slutrapport_flex_14sept.pdf
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Det svala intresset kan bero på flera orsaker. En intresserad konsument måste till 

exempel ta en personlig kontakt med ett elhandelsföretag för att teckna ett 

timprisavtal. Övriga avtal på marknaden kan som jämförelse tecknas direkt på 

elhandlarnas webbsidor. Timprisavtal har inte heller marknadsförts särskilt 

aktivt av landets elhandlare och endast en tredjedel erbjuder avtalsformen. Ei har 

undersökt kundernas intresse och drivkrafter för efterfrågeflexibilitet. 

Konsumenternas motiv för att vara flexibla i sin förbrukning kan vara både 

ekonomiskt motiverade och bestå av andra drivkrafter grundade i samhällsnytta, 

miljöansvar och andra sociala faktorer.  

Ett flexibelt elsystem kommer att vara en förutsättning för att uppnå balans 

mellan produktion och förbrukning, men för att en ökad efterfrågeflexibilitet ska 

kunna realiseras krävs insatser från flera aktörer på elmarknaden. Ei har inom 

ramen för ett regeringsuppdrag, i den s.k. Flexrapporten (Ei 2016:15), föreslagit 

en rad åtgärder för ökad efterfrågeflexibilitet i det svenska elsystemet. Införandet 

av timprisavtal på Elpriskollen är en konkret åtgärd hämtad från den aktuella 

handlingsplanen. Åtgärdspaketet omfattar regelutveckling, kunskapshöjande 

åtgärder, uppdrag och samverkan.   

Regeringen framförde i den senaste budgeten att det kan finnas en 

kostnadseffektiv potential för efterfrågeflexibilitet som inte kommer till stånd på 

grund av olika regulatoriska hinder och bristande kunskap hos aktörerna. Det 

konstaterades att det kan behövas en översyn av regelverken på elmarknaden 

och att det är angeläget att öka kunskapen om värdet av efterfrågeflexibilitet för 

ett mer hållbart system hos kunder och elnätsföretag8.  

EU-kommissionen presenterade ett lagförslag 2016, det sk Ren energipaketet. Ett 

av förslagen i elmarknadsdirektivet är att samtliga elhandlare med över 200.000 

kunder i framtiden ska erbjuda dynamiska priskontrakt (art. 11). Det vill säga 

avtal som följer utvecklingen på spot- och intradagsmarknaden. 

 

II. Syfte och vad Ei vill uppnå 
 

Sverige och EU står inför en omfattande omställning av sina energisystem. 

Behovet av ökad efterfrågeflexibilitet i samhället är stort. Ei konstaterade i en 

studie av efterfrågeflexibiliteten 2016 att de marknadsbarriärer och hinder som 

idag finns gör det svårt för kunderna att sälja sin flexibilitet till marknaden. 

Kunderna känner inte till sin egen potential på området och det saknas verktyg 

för att jämföra eventuella avtal. Det behövs incitament och styrning för att få 

                                                           
8 Prop 2019/20:1 Utgiftsområde Energi, s37. 
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igång en ökad efterfrågeflexibilitet i samhället och konsumenterna kan inte själva 

driva fram den önskvärda utvecklingen.  

 

Timprisavtal har funnits på den svenska elmarknaden sedan slutet av 2012 då en 

ändring av ellagen gjorde det möjligt för konsumenter att kräva timvis mätning 

utan extra kostnad. Ei:s utvärderingar av timmätningsreformen (R2013:05 och 

R2014:05) visade att reformen inte gav önskade resultat. Antalet kunder med 

timprisavtal var alltjämt lågt. Ei vill med den nu föreslagna ändringen bidra till 

att timprisavtal blir ett mer vanligt förekommande avtal i Sverige9. Förslaget 

skapar nya möjligheter att jämföra timprisavtal sinsemellan och det ger 

incitament för elhandelsföretagen att tillhandahålla avtalstypen. Införandet av 

timprisavtal på Elpriskollen kan på sikt också bidra till att övriga privata 

prisjämförelsesajter börjar marknadsföra dessa avtal på sina sajter. 

Rättsliga förutsättningar 

Finns det några alternativa lösningar? 

Alternativet till den föreslagna föreskriftsändringen är att inte reglera området 

alls och låta det vara som det är idag. Mot bakgrund av den svaga utvecklingen 

för timprisavtal efter reformen 2012 är det tveksamt om fortsatt icke reglering 

kan producera de önskvärda resultaten. Ei anser att bindande regler under 

rådande förhållanden är det bästa styrmedlet för att stimulera till ökad 

efterfrågeflexibilitet. Den samhällsekonomiska nyttan av ökad 

energieffektivisering är också i detta sammanhang av stor betydelse.  

Elpriskollen är ett sökverktyg som över tid behöver spegla önskvärda 

förändringar på elmarknaden. Föreskriften har därför vid flera tillfällen ändrats, 

avtalstyper har tagit bort eller tillförts och nya villkor har lagts till. Ei har när det 

gäller inrapporteringskravet eftersträvat en ändamålsenlig reglering som inte 

tynger elhandlarnas verksamhet i onödan. Incitamentet för elhandelsföretaget är 

företrädesvis affärsnyttan av att kunna erbjuda sina tjänster på Elpriskollen och 

där komma i kontakt med nya potentiella kunder. Ei anser att elhandlarna, med 

den kännedom som de redan har om inrapportering av andra avtal, utan större 

anpassningar kan inkludera ytterligare en avtalstyp.  

De föreslagna föreskrifterna innehåll 

Nuvarande föreskrift anger vilka avtal, priser och villkor som elhandelsföretag 

ska rapportera in till Ei samt när i tid uppgifterna ska rapporteras. För att 

                                                           
9 Regeringen bedömer fortfarande att det stora flertalet elanvändare bör få sin elförbrukning timmätt. Något 

som kan ge positiva effekter för hela elmarknaden, prop 2016/17:73. 
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säkerställa att informationen som lämnas till Ei är enhetlig har myndigheten fått 

möjlighet att meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska rapporteras in. I 

föreskriften anges att rapporteringsskyldigheten gäller för avtal som kan tecknas 

av konsumenter.  

De nu föreslagna ändringarna i föreskriften innebär följande:   

• 2 § förtydligas vad gäller definitionen för avtal med mixat pris. 

• 2 § förtydligas vad gäller definitionen för avtal med månadsbaserat 

rörligt pris. 

• 2 § kompletteras med en definition för avtal med timbaserat rörligt pris. 

• 3 § förtydligas när det gäller avtal med månadsbaserat rörligt pris 

• 3 § kompletteras med ett inrapporteringskrav för avtal med timbaserat 

rörligt pris.   

Nedan följer en kort genomgång av ändringarna. 

När det gäller avtalstyperna månadsbaserat rörligt pris och timbaserat rörligt 

pris så utgår de nya formuleringarna från begreppet rörligt pris. Syftet med detta 

är att skapa en enhetlig terminologi som betonar att båda avtalsformerna har ett 

pris som fluktuerar. 

Den tidigare använda termen Nord Pool Spot har ändrats till det konkurrens 

neutrala begreppet den europeiska dagen-före marknaden. Det nya ordvalet ska 

spegla det förhållandet att det idag finns flera elbörser inom EU med en 

gemensam handel som är sammanlänkad elektroniskt10.  

Definitionen av avtal med mixat pris har ändrats för att tydliggöra att 

avtalsformen i den rörliga delen måste baseras på antingen ett medelspotpris 

eller ett volymvägt spotpris. Anledningen till detta förtydligande är att avtal som 

inte motsvarat definitionen av ett avtal med mixat pris felaktigt har rapporterats 

in på Elpriskollen under senare år.    

Under 2019 har Ei skärpt tillsynen av de uppgifter som rapporteras in till 

Elpriskollen. Syftet med den skärpta tillsynsprocessen är att öka tillförlitligheten i 

de inrapporterade uppgifterna. 

                                                           
10 Elbörserna i Europa har tagit fram en gemensam plattform för intradag-handel. Syftet är att skapa en mer 

likvid marknad. Plattformen möjliggör för intradag-handel mellan de nordiska och baltiska länderna samt 

Belgien, Holland, Tyskland, Frankrike, Luxemburg, Österrike, Spanien och Portugal 
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De priskomponenter som ska rapporteras in framgår inte av föreskriften utan 

preciseras närmare i inrapporteringsverktyget och handboken.  

Inrapporteringsverktyget Elin 

För att förenkla inrapporteringen kommer Ei att automatiskt hämta och lägga in 

aktuella timprisvärden i inrapporteringsverktyget Elin. Elhandlaren rapporterar 

sedan endast in de fasta påslag och övriga rörliga kostnader som ingår i kundens 

pris. Det kan till exempel handla om kostnader för elcertifikat, 

ursprungsgarantier, balanskostnader, avgift till Svenska kraftnät och eSett.  

Timprisavtalen kommer när det gäller jämförpris att presenteras på ett annat sätt 

jämfört med de övriga avtal som visas på Elpriskollen. Istället för ett 

jämförpris kommer ett spann bestående av två jämförpriser, ett för den 

billigaste timmen under föregående månad, och ett för den dyraste 

timmen under förgående månad att visas. I likhet med övriga avtal 

på Elpriskollen anges detta i öre/kwh för den förbrukning som konsumenten har 

matat in. 

Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på  

Enligt 8 kap. 11b § ellagen ska en elleverantör lämna uppgift till nätmyndigheten 

om de priser och leveransvillkor som elleverantören tillämpar för leverans av el i 

en ellanvändares uttagspunkt. Regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7§ regeringsformen meddelar närmare 

föreskrifter om elleverantörens skyldigheter enligt första stycket. Lag (2006:926).  

Enligt 24 § 4 elförordningen (2013:208) har Energimarknadsinspektionen rätt att 

meddela föreskrifter om elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8 

kap. 11 b § ellagen.  

Enligt förordning (2007:1118) med instruktion för Energimarknadsinspektionen 

så framgår det i 1 § p.3 a och c att Energimarknadsinspektionens uppgift bl.a. är 

att verka för energieffektivitet och effektiv konkurrens på elmarknaden samt att 

stärka elkundernas ställning och möjliggöra aktiva valmöjligheter genom 

lättillgänglig och tillförlitlig information.  

Överensstämmelse med EU-regler  

Förslaget till reglering är i enlighet med, och går inte utöver, de skyldigheter som 

följer av Sveriges anslutning till EU.   
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Bedömning av konsekvenser för elhandlare    

Uppgifter om vilka elhandlare som berörs  

De elhandelsföretag som idag erbjuder timprisavtal, cirka 1/3 av marknaden eller 

40 företag, berörs av direkt av det nya inrapporteringskravet. Övriga elhandlare 

omfattas inte av inrapporteringskravet i föreskriften.                               

Tidsåtgång och administrativa kostnader för elhandlarna  

Ei bedömer att resursåtgången för att göra eventuella anpassningar till de nu 

föreslagna föreskriftsändringarna inte är särskilt omfattande för elhandlarna. 

Över åren har avtalstyper tillkommit och tagits bort på Elpriskollen vilket 

medfört mindre anpassningar för landets elhandlare. Vissa förutsättningar är 

givna sedan tidigare. Samtliga elhandelsföretag som säljer el till konsumenter har 

ett eller flera av de avtalstyper som omfattas av inrapporteringskravet. De 

aktuella uppgifter som ska rapporteras är uppgifter som företagen normalt har 

tillgängliga i sina egna system. Det behövs vid inrapporteringen inte göra några 

särskilda beräkningar eller sammanställningar. De kostnader som kan 

uppkomma är administrativa kostnader.  

Inrapporteringskravet avser endast de elhandlare som vid föreskriftens 

ikraftträdande erbjuder ett timprisavtal, enligt uppskattning en tredjedel eller ca: 

40 företag. En majoritet av landets elhandlare, 2/3 eller 80 företag har idag inget 

timprisavtal och det uppställs inget krav i föreskriften på att elhandlare ska 

erbjuda ett timprisavtal. Mot bakgrund av detta är det därför inte nödvändigt att 

uppskatta eventuella kostnader för att ta fram ett timprisavtal från grunden. 

 

Ei har frågat referensgruppen om det är möjligt att uppskatta tidsåtgång och 

kostnader för administrationen av den nya rapporteringen. Det har varit svårt för 

de företag som ingått i referensgruppen att närmare ange vilka kostnader som 

kan uppkomma. Svårigheterna beror delvis på att Ei tillsammans med en extern 

IT leverantör för närvarande håller på att utveckla den bakomliggande matrisen 

för inrapporteringen och ta fram den testmiljö som ska provas ut under 2020. 

Företagen i referensgruppen har därför inte haft något fördjupat underlag kring 

inrapportering att ta ställning till.  

 

Ett av landets största elhandelsföretag, har mot bakgrund av den kunskap de har 

fått genom deltagandet i referensgruppen och tidigare erfarenheter av ändringar 

i inrapportering till Elpriskollen uppskattat att utvecklingskostnaderna för 

anpassningar för deras egen del kan hamna på cirka 75.000-100.000 kronor i 

engångskostnader. De har i övrigt inte ansett att den nya inrapporteringen får 

några konsekvenser för deras produktutbud eller kunder. För en mellanstor 

verksamhet kan motsvarande kostnad uppskattningsvis uppgå till 1/10 av 
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nämnda engångskostnad (7.500-10.000 kr) och för en mindre verksamhet blir 

kostnaderna ytterligare något lägre (3.500-5.000 kr). 

När det gäller det initiala arbetet med att lägga upp ett helt nytt avtal i 

inrapporteringsverktyget Elin kan de avtal som idag behöver inrapporteras 

användas som jämförelse för att estimera tidsåtgången. De första praktiska 

stegen med att rapportera in ett nytt avtal kan beräknas till tre timmar. Om lönen 

för en webadministratör används i räkneexemplet blir kostnaden 870 kr per 

företag11. Om kostnaden beräknas för samtliga elhandelsföretag som idag 

erbjuder ett timprisavtal motsvarar det totalt 34.800 kr i kostnader för den initiala 

inrapporteringen.  

Mot kostnaderna kan också möjliga intäkter ställas. De utgörs av den affärsnytta 

en elhandlare har av att erbjuda sina tjänster på Elpriskollen och de potentiella 

intäkter som kan uppkomma genom att det träffas ett avtal med en kund som 

använt sajten. 

Andra kostnader och förändringar för elhandlarna  

Ei bedömer att inga ytterligare kostnader kommer att uppstå för elhandlarna 

eller att de behöver göra ytterligare förändringar i sin verksamhet till följd av den 

nu föreslagna regleringen än de som redan har redovisats.  

Påverkan på konkurrensförhållandena för elhandlarna  

Prisjämförelsesajter är idag en ledande kanal när konsumenter ska söka 

information för att ingå eller byta elavtal. Den nya föreskriften kan bidra till ett 

ökat intresse hos landets elhandelsföretag att erbjuda timprisavtal och därmed 

bidra till att stärka konkurrensen för denna avtalsform. Elpriskollen är en kanal 

för elhandelsföretag att marknadsföra och sälja avtal till konsumenter och 

införandet av ett nytt avtal kan leda till ökad priskonkurrens mellan aktörerna. 

Om kundrörligheten ökar förbättras konkurrensen mellan företagen vilket är 

positivt för marknadens funktion.  

Andra konsekvenser för de berörda elhandlarna 

Enligt Ei:s bedömning kan de nya förtydligande definitionerna av de avtal som 

ska rapporteras in leda till att det blir enklare för elhandlarna att veta vilka avtal 

som ska rapporteras in vilket skapar bättre kvalité på uppgifterna. 

                                                           
11 Medellönen för en webadministratör är enligt SCB 35 200 kr. Arbetsgivaravgiften är 31,42% för alla anställda. 

Antal arbetstimmar per månad = 160 st. Timkostnaden för en jurist ger (35 200 * 1,3142) / 160 = 290 kronor/h 
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Konsekvenser för kommuner och landsting   

Föreskriften förväntas inte ha någon direkt påverkan på kommuner eller 

landsting. Vissa kommuner kan påverkas indirekt om de är ägare av ett 

elhandelsföretag som behöver rapportera in ett befintligt timprisavtal.  

Konsekvenser för Ei 

För Ei:s del innebär införandet av timprisavtal initialt ett IT baserat 

utvecklingsarbete när det gäller de tekniska lösningar som ska tillföras till 

inrapporteringsverktyget. Det innebär också att personella resurser, internt och 

externt, tas i anspråk i den uppbyggnads- och testfas som föregår lanseringen i 

maj 2020. När de nya reglerna trätt ikraft kommer administrativa resurser att 

krävas för den löpande kontrollen av de nya uppgifterna. Myndigheten har 

sedan tidigare personalresurser som arbetar med att kontrollera 

inrapporteringen. Utvecklingsarbetet med Elpriskollen har en egen budget som 

löper under 2019-2020. 

Hänsynen till små företag vid reglernas utformning     

Ei bedömer inte att någon särskild hänsyn behöver tas till små företag. De 

föreslagna ändringarna träffar alla elhandlare lika. Samtliga företag, oavsett 

storlek, som vid ikraftträdandet av de nya bestämmelsernas redan erbjuder ett 

timprisavtal berörs av inrapporteringsskyldigheten. Kostnaderna bedöms för 

mindre verksamheter att vara av begränsad omfattning.  

Tidpunkten för ikraftträdande och behov av särskilda informationsinsatser 

De ändrade föreskrifterna kommer enligt förslaget att träda ikraft den 4:e maj 

2020. Särskilt framtagen information om vilka uppgifter som ska inrapporteras 

och hur detta praktiskt ska ske kommer skriftligen skickas ut till landets 

elhandlare vid årsskiftet. För att ge samtliga elhandlare möjlighet att förbereda 

sig för det nya inrapporteringskravet så kommer Ei under mars 2020 att skicka ut 

skisser från inrapporteringssystemet. Vidare, kommer elhandlare i en 

referensgrupp framtagen av Energiföretagen Sverige erbjudas möjligheten att 

testa inrapporteringssystemet för timprisavtal. Referensgruppen kommer att få 

möjlighet att pröva hur inrapporteringen kan komma att se ut med xml-

filer, excel-filer samt direkt i ELIN. Det kommer även en uppdaterad handbok 

under april 2020 som beskriver de nya delarna mer i detalj. Ovanstående 

informationsinsatser kommer enligt Ei att ge de berörda elhandlarna tid på sig 

för att anpassa sina nuvarande rutiner kring inrapporteringen. När föreskriften 

är beslutad kommer Ei också att informera elhandlarna om detta på www.ei.se.     

 

http://www.ei.se/
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Samråd    

En extern referensgrupp har använts i arbetet med att introducera timprisavtal i 

den aktuella föreskriften. Representanter från Konsumentverket, 

Konsumenternas energimarknadsbyrå, Energiföretagen Sverige, Oberoende 

elhandlare, Vattenfall, Telge Energi, Nordic Green, Karlshamns Energi, Borås 

Elhandel, LRF Samköp, Affärsverken Energi och Jämtkraft har ingått i 

referensgruppen. Gruppen har haft tre möten där representanterna har fått 

lämna synpunkter på den ändrade föreskriftens utformning.  Deltagarna har fått 

se ytterligare ett utkast till den ändrade föreskriften och har haft möjlighet att 

skicka in skriftliga synpunkter. Ei har även frågat gruppen om hur de uppskattar 

de kostnader som införandet av timprisavtal på Elpriskollen kommer att 

medföra. Under mötena har flera frågor diskuterats, bland annat vilka begrepp 

som är lämpligast att använda och hur de olika avtalsdefinitionerna i föreskriften 

kan göras tydligare.  

 

 

 

__________________________________________ 
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Sändlista 

1. Energimyndigheten. 

2. Konsumentverket.  

3. Förvaltningsrätten i Linköping.  

4. Kammarrätten i Jönköping.  

5. Regelrådet.  

6. Konsumenternas Energimarknadsbyrå. 

7. Energiföretagen i Sverige.  

8. Oberoende Elhandlare.  

9. Villaägarnas Riksförbund.  

10. Hyresgästföreningen.  

11. Tibber AB. 

12. Vattenfall.  

13. EoN. 

14. Fortum Markets AB.  

15. Bixia AB.  

16. Varberg Energimarknad AB.  

17. Näckåns Energi AB.  

18. Jämtkraft AB.  

19. Öresundskraft Marknad AB.  

20. Affärsverken Karlskrona.  

21. Karlshamns Energi AB.  

22. Borås Elhandel.  

23. LRF Samköp.  

 


