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Yttrande över Remiss av förslag till ändringar 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 elavtal 
till juridiska personer på Elpriskollen.  
 
 EPK dnr 2020–100099 

  
 

 

Lokalkraft Sverige är en sammanslutning av trettiosex lokala energileverantörer 
och verkar för att skapa goda förutsättningar för att medlemsföretagen ska 
kunna ge elkunderna en trygg elförsörjning med hög kvalitet till en rimlig 
kostnad. De lokala energileverantörerna har hög kundnöjdhet och stor möjlighet 
till samordning av samhällstjänster, till nytta för alla medborgare. Genom ett väl 
utvecklat samarbete sinsemellan har de lokala energileverantörerna mycket 
goda möjligheter att uppfylla framtidens krav på god och säker 
energiförsörjning. 
 
Lokalkraft Sverige har inget att erinra mot förslaget till ändring av EIFS 2013:7. 
 
Ei anger som ett motiv för att utöka Elpriskollen till att omfatta elavtal för 
juridiska personer att Ei ofta mottar klagomål från småföretagare som genom 
telefonförsäljning tecknat elavtal och där avtalet inte motsvarar det som utlovats 
över telefon. Det är ett vällovligt syfte men den föreslagna föreskriftsändringen 
lär inte komma till rätta med problemet.  
 
För konsumenter har det varit möjligt att jämföra elpriser på olika hemsidor 
under en längre period. Vidare publicerar Konsumenternas 
Energimarknadsbyrå kvartalsvis en lista med de företag som kunderna klagar 
mest på. Det finns trots detta oseriösa aktörer på elmarknaden. 
 
Lokalkraft Sverige föreslår att Ei tar initiativ till att utreda vilka åtgärder som kan 
användas för att få bort de oseriösa aktörerna från marknaden.  
 
Lokalkraft Sverige föreslår några förtydliganden i definitionerna enligt nedan. 
 
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 den debiterade leveransmånaden på 
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den europeiska dagen före marknaden alternativt elhandlarens volymvägda 
spotpris för den debiterade leveransmånaden. (EIFS 2020:1) 
 
Månadsbaserat rörligt pris 
Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändarens elpris  
är baserat på den debiterade leveransmånaden föregående månads 
medelspotpris på den europeiska  
dagen före-marknaden alternativt elhandlarens volymvägda spotpris för den 
debiterade leveransmånaden (EIFS 2020:1) 
 
Timbaserat rörligt pris  
Pris enligt avtal för leverans av el som innebär att elanvändarens elpris  
är baserat på de timvisa spotpriserna för aktuellt elområde på den europeiska 
dagen före-marknaden. (EIFS 2020:1) 
 
Vi föreslår även en ändring i 3§ för att förtydliga att inte specifika kraftverk ska 
anges när energikällor anges enligt nedan. 
 
Om ett avtal som avses i första stycket gäller el från enbart förnybara källor ska 
energikällan eller energikällorna anges. Därutöver ska det anges om avtalet är 
märkt med Bra miljöval (Naturskyddsföreningens märkning). (EIFS 2015: 08)   
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