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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.

Vårt Dnr
Ert Dnr
N 2008:05/2014/223 N2014/2590/E

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över Näringsdepartementets remittering av
Energimarknadsinspektionens rapport Enklare faktura
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga
administrativa kostnader för berörda företag. Förslaget tillstyrks.
2. Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i förslaget
Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag att utreda informationskrav på elfakturan. Uppdraget
har resulterat i ett förslag om att ändra i ellagen (1997:857). Ändringen innebär att en ny bestämmelse
införs i 8 kap. ellagen. Den föreslagna bestämmelsen syftar till att alla kunder ska få grundläggande
information på sin faktura och därmed göra det enklare att vara en aktiv kund på den svenska
elmarknaden. Det konstateras att det är i samband med att kunden tar del av sin faktura som kunden är
som mest motiverad att vara aktiv på marknaden. För att kunna vara aktiv på elmarknaden måste kunderna
veta vad de har för avtal och vad det egna elavtalet heter. Vissa elhandlare lämnar redan idag sådan
information. Ändringen innebär ett krav på att samtliga elhandlare ska lämna information om avtalets namn
på fakturan.
Ei föreslår att fakturan ska visa avtalets namn och viss väsentlig information. Det ska av avtalets namn
framgå om avtalet är ett så kallat anvisat avtal enligt 8 kap. 8 § första stycket ellagen. Vidare föreslås att Ei
får ett bemyndigande att utfärda föreskrifter och allmänna råd om vad väsentlig information innebär.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Regelrådet finner att syftet med förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt sett låga administrativa
kostnader för berörda företag och därför tillstyrks det.
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Konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen redogör för förslagets bakgrund och syfte. Likaså redovisas antalet företag som
omfattas av förslaget och de synpunkter som kund- och branschföreträdare lämnat under arbetet.
Förslaget förväntas innebära kostnader för företagen då det leder till justeringar av deras
faktureringssystem. De beräkningar som redovisas i konsekvensutredningen ger en kostnad om ca 10 00015 000 kronor för respektive företag för att justera faktureringssystemen, totalt ger den en engångskostnad
för de 120 elhandelsbolagen med mellan 1 400 000 kronor och 2 100 000 kronor. Det anges dock att
beräkningarna omfattar samtliga företag och att en hel del av dessa redan nu anger de föreslagna
uppgifterna. Enligt Regelrådet hade beräkningarna kunnat kompletteras med huruvida dessa kostnader kan
komma att påverka företagen olika beroende på företagens storlek.
Av rapporten framgår även konsekvenser avseende den övriga väsentliga information som Ei kommer att
reglera genom föreskrifter. Av redovisningen framgår att sådana krav kan komma att innebära ytterligare
kostnader för företagen t.ex. för utveckling av faktureringssystem. Regelrådet utgår ifrån att resultatet av ett
sådant föreskriftsarbete kommer att remitteras till Regelrådet i sedvanlig ordning.
Sammantaget finner Regelrådet att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 24 september 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell ordförande, Lennart Palm och Eleonor Kristoffersson.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Beatrice Tander Gellerbrant.

Karin Lindell
Ordförande

Beatrice Tander Gellerbrant
Föredragande
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