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Abstract 

The rule of designated supplier applies in those situations where a consumer stands wit-

hout contracts for electricity supply but still uses electricity. Unlike a consumer who ac-

tively choose to contract the rule of designated supplier results in that the consumer 

obtain a contract on the designated supplier's premises without actually being a part of 

the formation of contract. The concept of contract raises inter alia the rules concerning 

contract formation - i.e. how a contract arises. The rule on contract formation imposes 

certain conditions which must be met in order for a contract to be deemed as a contract 

in the legal sense. In the relationship between the designated supplier and the consumer 

it can be questioned what it is that constitutes a contract. The purpose of the rule of the 

designated supplier has been to prevent improper use in order to avoid that the structure 

and function of the electricity market fails - thus to ensure payment for utilized electricity. 

Furthermore, it has, but not entirely convincing, been considered to meet EU require-

ments to guarantee the consumer the right to be supplied with electricity. In the view of 

how the regulation is currently used, in relation to EU requirements it could be questioned 

whether or not it fulfills the demands of the EU. Currently a Nordic harmonization of 

the electricity market is ongoing in which a proposal for the so-called supplier centric 

model has been developed. The model aims to introduce a systemic to simplify the relat-

ionship between consumer and certain operators on the electricity market. Whether the 

model will affect the current regulation regarding designated supplier have not been inve-

stigated to any great extent – which mean that it is important analyze. Given that the rule 

can be questioned to that extent the rule of the designated suppliers in should be revised. 



 

 
ii 

Masteruppsats inom affärsjuridik (civilrätt)  

Titel: Bör regeln om anvisad leverantör revideras eller rent av avskaffas? – 
om avtalsslutet, kravet på garanterad elleverans och den s.k. supplier 
centric-modellen på elmarknaden 

Författare: Martina Blomqvist Zampi  

Handledare: Marie Linton 

Datum:  2014-05-12 

Ämnesord  Elmarknaden, elhandelsbolag, anvisad leverantör, avtalsfrihet, 
avtalsmekanismen, rättshandlingsrekvisiten, kravet på garante-
rad elleverans, supplier centric-modellen, samhällsomfattande 
tjänster, sistahandselhandlare, NordREG. 

 

Sammanfattning 

Regeln om anvisad leverantör tillämpas i de situationer där en konsument saknar avtal om 

elleverans men likväl nyttjar elektricitet. Till skillnad från en konsument som aktivt väljer 

att ingå avtal medför regeln om anvisad leverantör att man erhåller ett avtal på den anvi-

sade leverantörens premisser utan att i egenlig mening vara delaktig i avtalsslutet. Begrep-

pet avtal medför bland annat att reglerna om avtalsslut – dvs. hur avtal uppkommer. Reg-

lerna om avtalsslut uppställer vissa rekvisit som måste vara för handen för att ett avtal i 

juridisk mening ska anses vara ett avtal. Vad är det som i relationen mellan anvisad leve-

rantör och elanvändare medför att ett avtal anses slutes kan ifrågasättas.  Syftet med regeln 

om anvisad leverantör har varit att förhindra otillbörligt nyttjande så att inte elmarknads-

strukturen och funktionen fallerar – man har alltså velat säkerställa att betalning sker för 

nyttjad elektricitet. Vidare har det inte på ett helt övertygande sätt även ansetts uppfylla 

EU:s krav på att garantera konsumenten en rätt till leverans av elektricitet. Med anledning 

av hur regeln används idagsläget kan den i relation till EU:s krav ifrågasättas. Vidare pågår 

det för närvarande en nordisk harmonisering på elmarknaden där förslag om den s.k. 

supplier centric-modellen har utformats. Modellen syftar till införa ett system för att för-

enkla förhållandet mellan konsument och vissa av elmarknadens aktörer. Huruvida mo-

dellen kommer att påverka dagens reglering av anvisad leverantör har inte utretts i särskilt 

stor omfattning – vilket får anses vara av vikt att göra. Med anledning av att regeln kan 

ifrågasättas så pass mycket bör regeln om anvisad leverantör i alla fall revideras.  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 

1.1.1 Introduktion till ämnet och uppsatsen 

Den svenska elmarknaden har fram till den 1 januari 1996 varit en reglerad marknad. Med 

reglerad elmarknad avses här att både elnätsbolag och elhandelsbolag har haft monopol på 

att bedriva verksamhet inom sitt geografiska område.1 Konsumenterna har därmed varit ut-

lämnade att ingå avtal om elöverföring och elleverans med elnätsbolaget respektive elhan-

delsbolaget vars monopol har omfattat konsumenternas geografiska plats.2  

År 1996 överges sedermera monopolet på den svenska elmarknaden i syfte att bana vägen 

för ett marknadsorienterat system där bland annat elhandelsbolagen försätts i inbördes kon-

kurrens – elmarknaden har avreglerats. Elmarknadens avreglering har inte inneburit en ab-

solut avreglering eftersom elnätsbolagen har vidhållit sin monopolställning.3 För att möjlig-

göra en så effektiv konkurrens som möjligt har det i och med avregleringen införts att verk-

samheterna för elnät respektive elöverföring ska vara separerade från varandra. Således har 

bolag som tidigare simultant har bedrivit verksamheter inom överföring respektive leverans 

av elektricitet inte kunnat fortsätta i samma regi.4 Att verksamheterna separerades från 

varandra har föranlett att konsumenten faktiskt har kunnat nyttja elektricitet på ett otillåtet 

sätt. För att motverka ett otillåtet utnyttjande har regeln om anvisad leverantör införts.5 Re-

geln innebär att i de fall en konsument nyttjar elektricitet utan avtal med ett elhandelsbolag 

kommer konsumenten att få ett elhandelsbolag och ett avtal – så kallat anvisningsavtal – sig 

tilldelat.6  

Den svenska avregleringen av elmarknaden har inte enbart varit föremål för svensk lagstift-

ning utan även EU har infört regler i syfte att skapa en harmoniserad inre marknad för elekt-

ricitet.7 På senare tid har även en nordisk dimension tillkommit. Sverige ska gemensamt med 

de nordiska länderna, med undantag för Island, harmonisera reglerna i varje land för att skapa 

                                                 
1 Ursprungligen var dessa bolag inte separerade från varandra utan gick under benämningen eldistributör, vilket alltså avser 

både elnätsbolaget och elhandelsbolaget. Se SOU 2004:129, s. 184. 
2 SOU 2004:129, s. 184.  
3 SOU 2005:4, s. 155. 
4 3 kap. 1 a-b §§ ellagen. 
5 Prop. 1998/99:137, s. 30 f. och 52. 
6 8 kap. 8-8 a §§ ellagen.  
7 Se exempelvis Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den 

inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, OJ L 211, 14/08/2009, p. 55–93, Celexnummer 
32009L0072. 
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en enhetlig nordisk slutkundsmarknad för elektricitet.8 Således utformas i dagsläget reglerna 

för den svenska elmarknaden inte enbart utifrån en nationell ståndpunkt utan även EU-

rättsliga aspekter samt det nordiska harmoniseringsarbetet bidrar till regleringen på den 

svenska elmarknaden.    

Regeln om anvisad leverantör aktualiserar flera olika rättsliga aspekter på nationell, EU-

rättslig och nordisk nivå. Rättsliga aspekter som inte i större bemärkelse har varit föremål för 

djupare juridiska analyser. Ambitionen med denna uppsats är att bidra med en analys avse-

ende rättsliga förhållanden som aktualiseras i relation till regeln om anvisad leverantör.  

1.1.2 Konsumentens förhållande till sin anvisade leverantör – avtal el-

ler inte?  

I de fall en konsument nyttjar elektricitet utan erforderligt avtal blir det problematiskt att 

avgöra vem denne ska vara betalningsskyldig gentemot. Lösningen på problematiken har 

varit införandet av den så kallade anvisade leverantörsregeln och konsumenten erhåller såle-

des ett anvisningsavtal.9  

 
En konsument kan alltså bli tilldelad ett anvisningsavtal under vissa förutsättningar. Begrep-

pet avtal fungerar i likhet med många andra juridiska begrepp som en förmedlingslänk; i den 

mån en företeelse är att kvalificera som ett avtal, står i princip en uppsjö av regler till hands 

för att lösa rättsliga spörsmål. Att komma fram till dessa regler brukar benämnas avtalsbe-

greppets juridisk-tekniska funktion. Som vid all rättstillämpning ska försiktighet vidtas, sär-

skilt vid avvikande fall. Enbart det faktum att något rubriceras som avtal behöver inte per se 

betyda att ovan nämnda regler aktualiseras och att det därmed är att betrakta som ett avtal ur 

en rättslig aspekt. Huruvida ett påstått avtal är att klassa som avtal måste oftast ses mot bak-

grund av vad som är brukligt i den givna situationen för att sedan sättas i relation till avtals-

rätten. Avtalsrätten brukar delas in i olika regler som rör avtalsslut, ogiltighet och avtalstolk-

ning. För att ogiltighet eller avtalstolkning ska bli aktuella krävs att det fastställs att vi har att 

göra med ett avtal. Det görs genom att reglerna om avtalsslut sätts i relation till en given 

situation.10 Vad är det som egentligen konstituerar avtal mellan anvisad elleverantör och kon-

sument? Är det ens fråga om avtal i egentlig bemärkelse? Vad talar för respektive mot att det 

är ett avtal?  

                                                 
8 Se http://www.nordicenergyregulators.org/, (2014-04-09). 
9 SOU 2004:129, s. 184. 
10 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 32.  

http://www.nordicenergyregulators.org/
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1.1.3 Regeln om anvisad leverantör uppfyller kravet på att garanterar 

konsumenter rätten till elektricitet  

Den svenska elmarknaden utformas med beaktande av en EU-rättslig aspekt där EU genom 

olika direktiv vill förmå medlemsstaterna att uppnå vissa givna ändamål. Av särskild vikt här 

är Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemen-

samma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG 

(elmarknadsdirektivet). Syftet med elmarknadsdirektivet är bland annat att skänka konsu-

menterna en reell möjlighet att välja sin elhandlare.11 Samtidigt stadgas det i direktivet att 

medlemsländerna ska garantera sina medborgare rätten till elleverans och särskilt utsatta så-

dana.12 Hur medlemsstaterna väljer att garantera sina medborgare rätten till elleverans står 

dem fritt så länge medlemsstaterna uppfyller kravet på garanterad elleverans. Som led i att 

garantera medborgarna rätten till elleveranser får medlemsstaterna utse en så kallad sista-

handselhandlare.13 Sveriges regel om anvisad leverantör utgör en del av systematiken i att 

garantera medborgarna en rätt till elleverans och är att anse som sistahandselhandlare. Frågan 

är dock om regeln om anvisad leverantörsregeln uppfyller kravet på att garantera medbor-

garna rätten till elleverans. Medför den anvisade leverantörsregeln som den är utformad idag 

allt för långtgående konsekvenser för konsumenten och elmarknaden som stort och för de 

mål som eftersträvas med en liberaliserad marknad?  

1.1.4 Nordiskt samarbete  

I Norden pågår för närvarande en harmonisering på elmarknaden för att underlätta konsu-

mentens situation. Fokus har lagts på att skapa en bättre förutsättning för konsumenterna på 

elmarknaden och att skapa ytterligare valfrihet för dessa. För att möjliggöra en bättre förut-

sättning för konsumenterna har det lagts fram förslag om den så kallade supplier centric-

modellen. Supplier centric-modellen består av två olika förslag, modell 1 och modell 2. Ge-

mensamt för båda modellerna är att elhandelsbolaget ska fungera som en central kontakt-

punkt för konsumenten. Vidare ska samfakturering av kostnader för överföring respektive 

leverans av elektricitet ske. Skillnaden i de båda modellerna ligger i de rättsliga inbördes för-

hållandena mellan elhandelsbolaget, elnätsbolaget och konsumenten. Vad som avses här är 

huruvida systemet med två avtal ska upprätthållas eller om konsumenten enbart ska behöva 

ingå avtal med elhandelsbolaget.  

 

                                                 
11 SOU 2004:129, s. 361. 
12 Artikel 3.3 och artikel 3.7 elmarknadsdirektivet.  
13 Artikel 3.3 elmarknadsdirektivet.  
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Hur påverkar de båda förslagen i supplier centric-modellen den nuvarande regeln om anvisad 

leverantör? Kommer regeln att sakna verkan vid införandet av någon av de två supplier 

centric-modellerna? Krävs det att andra regler införs som tar sikte på att bland annat garan-

tera konsumenterna rätten till elleveranser?  

1.1.5 Varför finns det ett behov av att utreda regeln om anvisad leve-

rantör? 

Frågorna och där tillkommande problematik med anledning av anvisad leverantörsregeln är 

många och komplexa. Till detta kommer det faktum att rättsläget om anvisad leverantörre-

geln i relation till begreppet avtal, kravet på garanterad elleverans och supplier centric-mo-

dellen är föga belyst. Utöver detta är elektricitet något som varje människa är i behov av och 

med anledning av vad som här i bakgrunden framkommit finns det skäl att presentera, utreda 

och analysera regeln om anvisad leverantör för att se om regeln bör revideras eller rent av 

avskaffas.  

1.2 Syfte  

Uppsatsens syfte är att pröva om regeln om anvisad leverantör bör revideras eller rent av 

avskaffas. Tesen prövas mot bakgrund av vissa givna förhållanden. Dessa förhållanden utgör 

delmoment i uppsatsen och därmed det material som syftet besvaras gentemot. Uppsatsens 

delmoment består av att reglerna om avtalsslut, kravet på garanterad elleverans respektive 

supplier centric-modellen analyseras i förhållande till regeln om anvisad leverantör i 8 kap. 

8-8 a §§ ellagen.   

   
Uppsatsen består alltså av två delar och som redan nu bör förtydligas och förklaras. För att 

kunna pröva frågan om regeln om anvisad leverantör bör revideras eller rent av avskaffas ska 

det i uppsatsen första del analyseras hur reglerna om avtalsslut, kravet på garanterad elleve-

rans respektive supplier centric-modellen förhåller sig till regeln om anvisad leverantör. Med 

detta avses att reglerna om avtalsslut, kravet på garanterad elleverans respektive supplier 

centric-modellen frigörs från varandra och kommer inte att sättas i relation till varandra. Det 

är alltså först fråga om tre fristående analyser enligt följande. 

 
1) Mot bakgrund av regler för avtalsslut,  

2) Mot kravet på garanterad elleverans, 

3) Mot supplier centric-modellen.  
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När ovanstående tre analyser har genomförts och avslutats ska tesen om regeln om anvisad 

leverantör bör revideras eller rent av avskaffas prövas, vilket görs genom att de tre analyserna 

från uppsatsens första del ställs mot varandra i form av en utredning. Denna utredning utgör 

uppsatsens andra och sista del.   

1.3 Förtydligande och avgränsning 

1.3.1 Perspektiv 

I uppsatsen är konsumentens perspektiv centralt. En naturlig följd av detta perspektiv är att 

reglerna om avtalsslut, kravet på att garantera elleverans samt supplier centric-modellen avser 

konsumentens del i avtalsslutet, konsumentens rätt till elleverans och huruvida konsumenten 

påverkas av införandet av supplier centric-modellen. Hur övriga aktörer påverkas av regeln 

om anvisad leverantör är inte föremål för denna uppsats. Med det sagt krävs det i viss mån 

att övriga aktörers, särskilt elhandelsbolagets, relation till konsumenten behandlas för att 

uppnå syftet med uppsatsen.  

Uppsatsens syfte kan prövas utifrån flera olika juridiska perspektiv, exempelvis utifrån kon-

kurrensrätt, offentlig rätt, komparativ rätt, avtalsrätt, konsumenträtt etc. Endast de rättsom-

rådena som med anledning av delmomenten blir relevanta berörs. 

1.3.2 Regeln om anvisad leverantör 

Regeln om anvisad leverantör återfinns i 8 kap. 8-8 a §§ ellagen och det är således dessa 

paragrafer och deras syfte som är föremål för denna uppsats. För att läsaren ska erhålla en 

förståelse för regelns införande ska regelns föregångare presenteras.  

Vidare presenteras vilka konsumenter som träffas av regeln om anvisad leverantör, hur den 

anvisade leverantören utses, andelen konsumenter som träffas av regeln och priset på elekt-

ricitet som tillhandahålls av den anvisade leverantören. Dessa olika komponenter utgör den 

verklighet som görs gällande vid tillämpning av regeln om anvisad leverantör och därmed av 

vikt för att besvara syftet. Emellertid utesluts den situation där regeln om anvisad leverantör 

indirekt blir tillämplig eftersom den i egentlig bemärkelse inte anses aktualisera regeln i 

fråga.14   

Vidare har även de standardavtal som används i avtalsrelationen mellan elhandelsbolaget och 

konsumenten fått plats då dessa jämte ellagen utgör den centrala regleringen av parternas 

                                                 
14 Här avses den situation där existerande avtal med ett elhandelsbolag har löpt ut. 
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inbördes relation. Således kommer standardavtalens innehåll att presenteras då ett uteläm-

nande av dessa medför att en essentiell del av deras inbördes relation annars kommer att gå 

förlorad och därmed inte visa en korrekt bild av rättsläget.    

1.3.3 Reglerna om avtalsslut 

Det bör här förtydligas vad som i denna uppsats avses med reglerna om avtalsslut. Reglerna 

om avtalsslut tillhör avtalsrätten. Avtalsrätten brukar delas in i olika regler som rör avtalsslut, 

ogiltighet och avtalstolkning. I vetenskapliga avseenden talas om läran om avtalsslut, ogiltig-

hetsläran och tolkningsläran. Reglerna om avtalsslut avser regler som tar sikte på avtalets 

uppkomst och avser dels rättshandlingsrekvisiten dels avtalsmekanismen.15 Uppsatsen avser 

enbart att beröra rättshandlingsrekvisiten respektive avtalsmekanismens regler i den del där 

reglerna om avtalsslut utgör en del av syftet. Ogiltighetsläran samt tolkningsläran och övriga 

regler som inte anses tillhöra reglerna om avtalsslut utelämnas. Emellertid finns det regler 

som i egentlig mening klassas som tolkningsregler men där det framgår något visst som är av 

betydelse för avtalets uppkomst. I sådana situationer kan tolkningsreglerna komma att an-

vändas men endast för de fall de är av vikt för att avgöra avtalets uppkomst. Vidare kommer 

principen om avtalsfriheten att beröras eftersom avtalsrätten och där inbegripet avtalsbun-

denheten är starkt sammankopplad med denna princip – avtalsfriheten är utgångspunkten 

för hela avtalsrätten.16    

Att rättshandlingsrekvisiten och avtalsmekanismens regler ska belysas i denna uppsats inne-

bär alltjämt ett omfattande arbete. Således måste ytterligare avgränsning ske av rättshand-

lingsrekvisiten och avtalsmekanismen. Mot bakgrund av förhållandet mellan anvisad elleve-

rantör och konsument kommer enbart sådant som anses vara av relevans att presenteras. 

Exempelvis utelämnas formkrav och avropsavtal.17 Vidare ska nämnas att i den del där rätts-

handlingsrekvisiten och avtalsmekanismen behandlas görs inget anspråk på fullständighet.  

Ambitionen med denna uppsats är inte att analysera avtalsslutet i sig utan istället att analysera 

hur ett faktiskt rättsförhållande förhåller sig till juridisk modell avseende avtalsslutet. Detta 

resulterar i att ett problem uppstår – nämligen, vilken avtalsslutande modell som bör ligga till 

grund för den del i uppsatsen som tar sikte på att analysera regeln om anvisad elleverantör i 

                                                 
15 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 37 f. 
16 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 67 f. jmf Grönfors,  
Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, Nerenius & Santérus Förlag AB, s. 28 f., Grönfors framför att avtalsfrihet har fått en  
nedtonad betydelse i avtalsrätten.   
17 Den intresserade läsaren hänvisas till Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och  
Affärsjuridik AB.  
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relation till regler om avtalsslut. Då regeln om anvisad leverantör och dithörande avtal inte i 

större bemärkelse har beretts tillfälle för analys avseende avtalsslut bör denna uppsats ta av-

stamp i den traditionella synen på avtalets uppkomst – det vill säga mot bakgrund av mo-

dellen med anbud och accept i lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmö-

genhetens område (AvtL).  

 
Nu gällande avtalslag tillkom för nästan hundra år sedan, närmare bestämt 1915.18 Dåvarande 

principer som har legat till grund för AvtL:s uppkomsts är idag desamma och en modernise-

ring av AvtL har lyst med sin frånvaro. I dagsläget gäller samma principer som för nästan 

hundra år sedan.19 Dagens samhälle har emellertid skapat avtalssituationer som var okända 

för 100 år sedan och inte av den komplexitet som idag präglar samhället – exempelvis avtalet 

med anvisad leverantör. 20 Med anledning av det nyss nämnda kan det krävas att avsteg till 

viss del görs från AvtL:s avtalsmodell i syfte att analysera relationen mellan regeln om anvisad 

leverantör och avtalsslut.21 Enbart sådant som är av relevans i relation till regeln om anvisad 

leverantör berörs.  

1.3.4 Kravet på garanterad elleverans 

Utgångspunkten för denna del är elmarknadsdirektivet vilket också ska presenteras. Enbart 

artiklarna 3.2 till 3.4 samt 3.7 i elmarknadsdirektivet kommer att diskuteras, eftersom det är 

dessa bestämmelser som berör kravet på garanterad elleverans och av störst relevans för 

regeln om anvisad leverantör. Det är dessa artiklar i förening med regeln om anvisad leve-

rantör som bestämmer det som här kommer att beröras. Eftersom kravet på garanterad elle-

verans i Sverige till viss del är förknippad med socialrätt har även det fått utrymme i uppsat-

sen.22  

Artikel 3.2 elmarknadsdirektivet behandlar tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. Även om 

artikeln inte i sig är av vikt för denna uppsats har den till viss del ändock behandlats eftersom 

samhällsomfattande tjänster inbegrips i begreppet tjänster i allmänhetens intresse.  Artikeln 

kommer att beröras i den mån det är av betydelse för övriga artiklar som behandlas i elmark-

nadsdirektivet.  

                                                 
18 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område. 
19 Malmström, Åke, Agell, Anders m.fl., Civilrätt, 2005, s. 90.  
20 Grönfors, Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, Nerenius & Santérus Förlag AB, s. 12. 
21 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 121 f. 
22 För resonemang se prop. 2004/05:62, s. 103 f.   
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Hur övriga medlemsländer har valt att garantera sina medborgare rätt till elleverans är inte 

föremål för denna uppsats och således görs ingen jämförelse mellan Sverige och övriga med-

lemsstater. Varför en jämförelse mellan olika länders rättsordning inte görs är för att sådan 

jämförelse innebär ett allt för stort arbete inom tidsramen för denna uppsats.        

1.3.5 Den s.k. supplier centric-modellen 

Införandet av en s.k. supplier centric-modell som ett led i den nordiska harmoniseringen av 

elmarknaden är ännu inte genomförd i svensk rätt. Frågor som aktualiseras i ljuset av supplier 

centric-modellen är antingen inte föremål för utredning ännu eller har det inte fullt ut utretts. 

Således innebär det att enbart förslaget om supplier centric-modellen och där till relevanta 

och underordnade förslag kommer att framföras. 

Förslaget, dess syfte samt där tillhörande underordnade förslag kommer att presenteras för 

att sedan analysera de effekter som förslagets införande kan få på regeln om anvisad leveran-

tör. Ambitionen är inte att diskutera eller analysera själva förslaget utan enbart att analysera 

förslagets eventuella effekter på regeln om anvisad leverantör. Således utelämnas sådant som 

inte är av vikt för analysen av supplier centric-modellen i förhållande till regeln om anvisad 

leverantör. Exempelvis utelämnas hur supplier centric-modellen påverkar ansvarsfördelning 

mellan elhandelsbolag och elnätsbolag avseende vissa juridiska spörsmål som exempelvis 

kvaliteten på elektricitet, skattefrågor och kostnadsfrågor.    

1.4 Metod och material 

1.4.1 Förutsättning 

Med anledning av uppsatsens komplexa struktur och ämnesområde krävs det att elmark-

naden presenteras och beskrivs. Presentationen och beskrivningen görs i syfte att skapa en 

förståelse hos läsaren för området där uppsatsens delmoment och tes hör hemma.  

Utöver presentationen av ämnesområdet innehåller uppsatsen en presentation av regeln om 

anvisad leverantör, delmoment i form av tre analyser som är fristående från varandra och av 

en tes som prövas mot de tre delmomenten. Analyserna utgör den grund som uppsatsens 

syfte besvaras mot, dvs. att tesen ”regeln om anvisad leverantör bör revideras eller rent av 

avskaffas” prövas mot bakgrund av dessa tre analyser. Med anledning av uppsatsens struktur 

tillämpas olika metoder och material för uppsatsens olika delar.  
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1.4.2 Allmänt om metodval och material 

Allmänt för uppsatsen gäller att en rättsdogmatisk metod23 används, det vill säga att jag strä-

var efter att inom ramen för de sedvanliga rättskällorna EU-rätt, lagtext, förarbeten, praxis 

och doktrin, klarlägga rättsläget24 - det vill säga att ett de lege lata-resonemang förs på ett re-

gelorienterat sätt. Med rättsläget avses gällande rätt. Således behandlas de normer som finns 

inom rättsområdet och på vilket sätt de är avsedda att användas och tolkas enligt tillgängliga 

källor.25  

Det bör redan här påpekas att förutsättningarna för att använda en rättsdogmatisk metod 

under arbetets gång inte alltid kommer vara möjlig då delar av uppsatsen näst intill är obe-

rörda. Den aktuella lagtexten avseende anvisad leverantör besvarar inte på något sätt uppsat-

sens syfte, vilket gör att övriga rättskällor intar en viktig ställning. Förarbetsuttalande är 

knapphändiga, praxis är näst intill obefintligt och doktrin lyser med sin frånvaro. Emellertid 

har vissa delar när det avgränsas från resten av de i uppsatsen aktuella delarna i större uträck-

ning berörts i de traditionella rättskällorna – exempelvis avtalsrätten – men i relation till re-

geln om anvisad leverantör är förhållandet det motsatta. Således har alltså de olika delarna i 

uppsatsen självständigt varit föremål för utredning i EU-rätt, lagtext, praxis och doktrin men 

inte i relation till regeln om anvisad leverantör. I de situationer där materialet omfattas av 

rättsdogmatikens rättskällehierarki har detta material först konsulterats. I de fall där rättskäl-

lorna inte är tillräckliga, där det krävs komplettering, en verklighetsförankring eller i övrigt är 

av intresse för uppsatsen används annat material.   

Det är oundvikligt att inte till viss del använda sig av en deskriptiv metod. Om en analys ska 

göras av ett visst material krävs det att materialet dessförinnan har beskrivits. Således används 

en deskriptiv metod för att beskriva rättsläget och rättsregler i uppsatsens olika delar.26  

Med anledning av att delmomenten behandlar olika rättsområdens relation till regeln om 

anvisad leverantör samt att tesen ska prövas mot bakgrund av de olika delmomenten får 

                                                 
23 Vad som inbegrips i begreppet rättsdogmatisk metod eller därtill utbytbara begrepp är inte helt entydig men enligt  
Strömholm har juridiska metoder till syfte att tolka rättsregler så att de sedan kan tillämpas på så sätt som de var ämnade    
att tillämpas, se Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära, s. 109-110 och  
411-412. 
24 Här förutsätts metodens existens. Det sägs att kärt barn har många namn vilket får anses omfatta begreppet rättsdog-
matisk metod. Jag har valt att använda mig av begreppet rättsdogmatisk metod men jag är medveten om att andra använ-
der sig av andra begrepp som exempelvis traditionell juridisk metod, mer härom se Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och 
Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära, s. 109-110 och 411-412.  
25 Strömholm, Stig, Rätt, Rättskällor och Rättstillämpning, En lärobok i Allmän Rättslära, s. 81-92. Här framhålls att rätts-
vetenskap bygger på en normfunktion samt den allmänna läran om positivism. Positivism och en normativ inställning 
utgör tillika grund för denna uppsats, trots att de finns olika inriktningar som kan användas.   
26 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2:a upplagan, s. 66.  
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uppsatsen även en intern komparativ metod. Traditionellt sett används begreppet kompara-

tiv metod för att jämföra olika rättsordningar och inte olika rättsområden inom en rättsord-

ning men kan likväl tillämpas för det senare. Med intern komparativ metod här avses en 

jämförelse mellan olika rättsområden inom en rättsordning.27 

Avseende analyserna av delmomenten har också en problemorienterad metod använts, det 

vill säga att ett argumenterande och ett utredande tillvägagångssätt av de problemområdena 

som lokaliserats med anledning av regeln om anvisad leverantör görs samt att problemom-

rådena sätts i ett större sammanhang där delmomenten fristående och sedan i relation till 

varandra analyseras.28  

Eftersom syftet inbegriper en idé om att något bör ändras och således förändra gällande rätt 

kan här sägas att tesen förs med ett de lege ferenda-resonemang. De lege ferenda-resonemanget 

sker mot bakgrund av en logisk argumentation i kombination med huruvida syftet med regeln 

om anvisad leverantör och hithörande problematik uppfylls i gällande rätt – utredningen 

kommer därmed att omfatta rättspolitiska avväganden. Vidare följer denna del av uppsatsen 

indirekt de metoder som i detta avsnitt samt de i avsnitt 1.4.3 till 1.4.5 beskrivits då syftet 

besvaras mot bakgrund av vad som framkommer där. 

Det bör här framhållas att precis som rubriken lyder är det som presenterats här de metoder 

och material som allmänt gäller för uppsatsen. Avsteg i vissa delar har gjort från dessa all-

männa metodval och materialval för att möjliggöra att uppsatsens olika delar på ett tillräckligt 

sätt omfattar det som är av vikt. Således beskrivs dessa avsteg närmare nedan i avsnitt 1.4.3 

till 1.4.5.  

1.4.3 Presentation av ämnesområdet 

I den del där elmarknadens struktur och funktion framställs har det gjorts avsteg från den 

traditionella rättsdogmatiska metoden då det till stor del faller utanför lagens räckvidd. In-

formationen återfinns framför allt i förarbeten. I de fall förarbeten inte är tillräckliga eller där 

det krävs en fördjupning sker komplettering med uppgifter från konsumentens elrådgiv-

ningsbyrå29 samt av en rapport från konsumentverket30 i syfte att visa en korrekt bild av 

elmarknadens struktur och funktion.  

                                                 
27 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2:a upplagan, s. 75- 
76 (se not 3 s. 76).  
28 Sandgren, Claes Rättsvetenskap för uppsatsförfattare – Ämne, material, metod och argumentation, 2:a upplagan, s. 29. 
29 Se http://www.energimarknadsbyran.se/, (2014-04-05). 
30 Se http://www.konsumentverket.se/, (2014-04-05). 

http://www.energimarknadsbyran.se/
http://www.konsumentverket.se/
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1.4.4 Regeln om anvisad leverantör 

I kapitel 3 där regeln om anvisad leverantör presenteras följer i första hand de metoder som 

har presenterats i avsnitt 1.4.2. För att analysera regeln om anvisad leverantör i relation till 

delmomenten krävs en viss verklighetsförankring, d.v.s. hur regeln tillämpas i, och påverkar, 

verkligenheten. Denna verklighetsförankring har i tillämpliga delar först och främst följt den 

rättsdogmatiska metoden men där en fördjupning krävs har en rapport från Ei avseende 

anvisad elavtal samt de tillämpliga standardavtalen använts.  

1.4.5 Delmomenten  

1.4.5.1 Delmoment I - avtalsslut  

I den del där avsteg görs från AvtL:s modell för avtalsslut med anbud och accept följer att 

den rättsdogmatiska metoden med infälld hierarki inte fullt ut är möjlig eftersom det till viss 

del saknas material i vissa rättskällor, motsatsen gäller för doktrin. Stor vikt har följaktligen 

lagts vid doktrin. I de fall informationen står att finna i lag, förarbeten samt praxis har dessa 

i inbördes ordning först konsulterats.    

 
Reglerna om avtalsslut enligt anbud och accept-modellen och avtalsslut som avviker från den 

modellen är, trots att flera författare har vigt sina akademiska liv åt detta, inte självklara. Det 

har förts otaliga diskussioner, debatter och analyser kring avtalets uppkomst utan att för den 

delens skull kunna påstå att den ena inriktningen eller analysen är bättre än de andra – det 

finns styrkor och svagheter med varje diskussion, debatt och analys. Doktrin på avtalsrättens 

område är omfattande och följaktligen måste ett urval göras. Urvalet har gjorts mot bakgrund 

av vilka författare som innehar auktoritet på avtalsrättens område och som ständigt återkom-

mer i olika juridiska sammanhang, exempelvis i praxis och i rättsvetenskapliga artiklar. 

1.4.5.2 Delmoment II – kravet på garanterad elleverans 

Då delmoment II tar avstamp i EU-rätten aktualiseras vissa juridiska metodproblem. EU:s 

flerspråkighet medför t.ex. att ett problem uppstår för att klarlägga gällande rätt eftersom alla 

språkversioner av primär- och sekundärrätten är giltiga. För att fastställa innebörden av EU-

rättsligt material i ett korrekt hänseende måste materialet fastställas mot bakgrund av alla 

tillgängliga språkversioner. På grund av uppsatsens omfång och tidsaspekt är det inte moti-

verat att konsultera mer än de engelska och svenska språkversionerna. 

I den del där den EU-rättsliga dimensionen utgör underlaget konsulteras utöver elmarknads-

direktivet även rättsfall från EU-domstolen samt KOM- och SEK-dokument. KOM-
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dokumenten är antingen lagförslag eller andra meddelanden från Kommissionen till rådet 

och/eller andra institutioner. KOM-dokumenten kan även innehålla förberedande arbete till 

dessa institutioner.31 SEK-dokumenten är sådana handlingar som inte passar in i någon an-

nan kategori. Utöver elmarknadsdirektivet, rättsfall samt KOM- och SEK-dokumenten har 

även meddelanden från Kommissionen använts. Vidare har en rapport om begreppet utsatta 

kunder använts från den arbetsgrupp som har skapats för att besvara de frågor som tas upp 

i det energiforum som den europeiska kommissionen har inrättat.32 Slutligen används en rap-

port om sistahandselhandlare av den organisation som har varit rådgivare åt den europeiska 

kommissionen.33  

En del av elmarknadsdirektivets lydelse och artiklar har inte i större utsträckning omarbetats 

i relation till elmarknadsdirektivets föregångare34. Artiklarna 3.2 och 3.3. i det nuvarande el-

marknadsdirektivet har i princip behållit sina lydelser som i dess föregångare. Till viss del har 

artiklarna ändrats men inte i sådan omfattning att det från svensk synpunkt föranleder några 

ändringar i den svenska lagstiftningen. Artikel 3.7 i det nuvarande elmarknadsdirektivet mot-

svaras till stor del av artikel 3.5 i det förra direktivet. Med anledning av det nyss sagda finns 

det anledning att använda sig av förarbeten där det första elmarknadsdirektivet behandlas.35   

Avseende det som i delmoment II utgörs av svensk rätt i relation till EU-rätt eller enbart 

svensk rätt följer den rättsdogmatiska metoden. Relationen mellan regeln om anvisad leve-

rantör och kravet på garanterad elleverans följer även en EU-konform tolkningsmetod, d.v.s. 

att regeln om anvisad leverantör tolkas i ljuset av EU-rätten.    

1.4.5.3 Delmoment III – supplier centric-modellen 

Då supplier centric-modellen och hithörande frågeställningar inte till fullo har utretts samt 

att det ännu inte har genomförts i svensk lagstiftning följer att ett fastställande av gällande 

rätt inte är möjlig. Därför är den rättsdogmatiska metoden med infälld hierarki otjänlig. Så-

ledes krävs en annan arbetsmetod.  

                                                 
31 Om s.k. ”förarbeten”, se Hettne, J och Otken Eriksson, I, EU-rättslig metod – Teori och genomslag i svensk rättstil 
lämpning, s. 66 f.  
32 Se http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm, (2014-04-12). 
33 Se http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab. Organisationen ERGEG har upplösts  
och ersatts av ACER med samma uppgifter som ERGEG haft, (2014-04-12). 
34 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG av den 26 juni 2003 om gemensamma regler för den inre mark 
naden för el och om upphävande av direktiv 96/92/EG, EUT L 176, 15.7.2003, s. 37–56, Celexnummer 32003L0054. 
35 Prop. 2010/11:70, s. 51 f.    

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/forum_citizen_energy_en.htm
http://www.ceer.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ABOUT/Tab
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:176:0037:0055:SV:PDF
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Arbetet med supplier centric-modellen har ytters lagts på de nordiska länderna men utarbe-

tats på nordisk nivå av Nordic Energy Regulators (NordREG). Det är således NordREG 

som har initierat harmoniseringsarbetet. Följaktligen är det naturligt att för denna del av upp-

satsen använda det material som utgivits av NordREG beträffande supplier centric-mo-

dellen. Till detta tillkommer Energimarknadsinspektionens (Ei) rapporter avseende supplier 

centric-modellen eftersom Ei är den myndighet som representerar Sverige i NordREG och 

således svarar för Sveriges arbete i det nordiska harmoniseringsarbetet.  

Det ska här understrykas det i nuläget inte är klargjort vad och hur genomförandet i svensk 

rätt ska ske, om eller hur vissa rättsregler bör revideras eller vilka rättsregler som måste infö-

ras. Således kan analysen enbart föras mot det material som i nuläget är tillgängligt.  

1.5 Disposition 

Med anledning av uppsatsens omfångsrika innehåll bör här ges en relativ kortfattad presen-

tation av uppsatsens olika delar för att ge läsaren en överblick av vad uppsatsen kommer att 

behandla. Vidare följer dispositionen det presenterade syftets konstruktion för att på bästa 

sätt skapa en sammanhängande och naturlig följd i resonemanget.   

 
I kapitel 2 presenteras elmarknaden. Här beskrivs elmarknadens struktur och funktion, det 

ansvar som åvilar vissa aktörer samt inbördes rättsförhållande mellan konsumenten, elnäts-

bolaget respektive elhandelsbolaget. Kapitlet syftar till att skapa en förståelse för hur elmark-

naden fungerar och dess viktigaste aspekter. Vidare avser kapitlet att ge en förståelse för det 

som sedan behandlas i uppsatsen. De olika delarna i kapitel 2 framställs utifrån hur elmark-

nadens premisser ter sig i dagsläget och hur dessa delar är konstruerade.  

 
I kapitel 3 presenteras regeln om anvisad leverantör. Detta kapitel kommer att beröra bak-

grunden till regelns införande, själva regeln som den är utformad i lagtext, syftet med regeln, 

vilka konsumenter som träffas av regeln, hur anvisad leverantör utses, gällande standardavtal, 

andelen konsumenter som i dagsläget är anvisade en leverantör och det pris som den anvi-

sade leverantören tillämpar. Således ges här en presentation av begreppet anvisad leverantör 

och dess innebörd och effekt för att genomföra en analys av regeln i relation till de efterföl-

jande kapitlen 4-6. 

 
I kapitel 4 presenteras reglerna om avtalsslut. Kapitlet kommer att behandla dels rättshand-

lingsrekvisiten dels reglerna avseende avtalsmekanismen. Kapitel 4 syftar till att dels bringa 
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klarhet i hur avtal kommer till stånd dels att lägga grunden för analysen av avtalsslutet i re-

lation till regeln om anvisad leverantör som framförs i kapitel 7.   

 
I kapitel 5 presenteras kravet på garanterad elleverans. Här diskuterasbakgrunden till elmark-

nadsdirektivets införande, de för uppsatsen relevanta artiklarna i elmarknadsdirektivet, när-

mare beskrivning av de begrepp som är av vikt för de i artiklarna förekommande begrepp, 

Sveriges genomförande av artiklarna samt till viss del svensk socialrättslig reglering. Kapitel 

5 syftar till framlägga den EU-rättsliga påverkan på regeln om anvisad leverantör och där 

nära sammankopplad problematik samt lägga grunden för analysen av kravet på garanterad 

elleverans i relation till regeln om anvisad leverantör vilket görs i kapitel 8.  

 
I kapitel 6 presenteras det nordiska harmoniseringsarbetet med supplier centric-modellen 

och där till kommande frågeställningar. Här ges en generell bakgrund till det nordiska har-

moniseringsarbetet samt beskrivning av modell 1 och modell 2 i supplier centric-modellen. I 

anslutning till de båda modellförslagen presenteras även hur inflytt i och utflytt ur bostad bör 

regleras med anledning av införande av supplier centric-modellen. Det som i detta kapitel 

presenteras läggs sedan till grund för det som i kapitel 9 sedan analyseras.  

 
I kapitel 7 analyseras reglerna om avtalsslut, dvs. avtalsmekanismen och rättshandlingsrek-

visiten, och även avtalsfriheten i relation till regeln om anvisad leverantör. Det som i detta 

kapitel analyseras läggs sedan till grund för prövandet av tesen i kapitel 10. 

 

I kapitel 8 analyseras kravet på garanterad elleverans i relation till regeln om anvisad leve-

rantör. Det som i detta kapitel analyseras läggs sedan till grund för prövandet av tesen i kapitel 

10. 

 
I kapitel 9 analyseras den s.k. supplier centric-modellen i relation till regeln om anvisad le-

verantör. Det som i detta kapitel analyseras läggs sedan till grund för prövandet av tesen i 

kapitel 10. 

 
I kapitel 10 prövas huruvida regeln om anvisad leverantör bör revideras eller rent av avskaf-

fas. Detta görs mot bakgrund av vad som i kapitel 7-9 har analyserats.  
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2 Elmarknaden i Sverige 

2.1 Struktur och funktion 

Elektriciteten är ständigt närvarande och flödar konstant genom hela Sverige och västvärlden 

i ett myller av elnät – elektricitet finns överallt. Elektricitetens intåg i det moderna samhället 

har medfört avsevärda förbättringar som i sin tur har lett till att människan i väst har tagit 

elektriciteten för given. En värld utan den är svårbegriplig.36  

Elmarknaden består av verksamheter för elproduktion, elöverföring och elleverans. De som 

bedriver ovan nämnda verksamheter samt slutanvändarna37 av elektriciteten utgör aktörer på 

elmarknaden.38 Verksamheterna för produktion och leverans är, till skillnad från verksam-

heterna för elöverföring, inte lagreglerade utan är konkurrensutsatta verksamheter.39  

  
Att producera elektricitet innebär att energikällor som exempelvis vind, vatten och kol om-

vandlas till elenergi. Denna elenergi säljer sedan elproducenterna till bland annat elhandels-

bolag och till elbörsen samt tillför elnätet elektricitet så att konsumenterna sedan kan nyttja 

den.40 

 
När väl elproducenterna har tillfört elnätet elektricitet ansvarar elnätsbolagen för den fysiska 

överföringen av elektricitet från elproducenterna till konsumenterna. Överföringen av elekt-

ricitet sker via olika sammankopplade elnät – alla som bedriver nätverksamhet har monopol 

på att överföra elektricitet inom sitt geografiska område. De sammankopplade elnäten i Sve-

rige består av stamnät, regionnät och lokala nät. Stamnätet är det nät som bland annat 

sträcker sig från norra till södra Sverige och leder elektricitet från produktion till regionnäten. 

Regionnäten är de elnät som sedan överför elektricitet från stamnätet till lokalnäten. De lo-

kala elnäten är de nät som överför el från regionnäten till konsumenterna. Elnätsbolagen står 

endast för den fysiska överföringen av elektricitet och inte för försäljning av den, vilket el-

handelsbolagen gör.  

                                                 
36 Johansson, Samuel, Elektrisk revolution, ur boken: när elen kom till stan – perspektiv på energi och välfärd, 2007, Lunds  
Energikoncernen i samarbete med Aspekta, s. 8.   
37 SOU 2002:7, s. 35. Slutanvändarna kan vara såväl konsumenter som näringsidkare. I framställningen kommer i det 
följande uttrycket slutanvändare inte att användas utan enbart begreppet konsument då uppsatsen enbart berör konsumeten.  
38 SOU 2002:7, s. 35. 
39 SOU 2002:7, s. 23.  
40 SOU 2005:4, s. 171.  
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Elhandelsbolagen har ansvar för leverans av elektricitet. Följaktligen köper elhandelsbolagen 

elektricitet, direkt från elproducenterna eller på elbörsen, och säljer den sedan vidare till kon-

sumenter.41 

2.2 Ansvar, skyldigheter och tillsyn för en välfungerad el-

marknad 

För att elmarknadens funktion och struktur ska kunna upprätthållas krävs det att elmark-

nadens aktörer ansvarar för att systemet fungerar, från produktion till utmatning av el.42 An-

svaret fördelas utifrån elmarknadsaktörers verksamhet, vilket resulterar i att olika skyldigheter 

träffar olika aktörer. De skyldigheter som bland annat fordras för ett välfungerande elmark-

nadssystem fördelas mellan å ena sidan elnätsbolagen å andra sidan elhandelsbolagen. Vidare 

fordras det att elmarknadssytemet står under tillsyn av myndigheter som övervakar och ga-

ranterar att elmarknadssytemet upprätthålls och de tillkomna skyldigheterna iakttas och 

följs.43 De skyldigheter som åvilar elnätsbolagen respektive elhandelsbolagen och myndighet-

ernas tillsyn regleras i olika lagar och förordningar.44 Ellagen är det mest centrala regelverket 

för skyldigheter samt tillsyn.  

Ansvaret för drift och underhåll av elnätet samt utbyggnad av ledningsnät och anslutning till 

andra ledningsnät åvilar elnätsbolagen. Bolagen ansvarar dessutom för att deras ledningsnät 

är säkert, tillförlitligt och effektivt samt för att de på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på 

elöverföring.45 Med anledning av ansvaret och i kombination med elnätsbolagens monopol-

ställning följer bland annat två fundamentala skyldigheter. Elnätsbolagen är skyldiga att på 

skäliga villkor ansluta elektrisk anläggning46 till sina ledningar, det vill säga en skyldighet att 

ansluta elprdouktionsbolag och elnätsföretag som innehar stam-, regions- eller lokalnät till 

sina ledningar.47 Anslutningskravet har ålagts elnätsbolaget för att säkerställa att elektriciteten 

rent tekniskt kan överföras från produktion till slutanvändarna. Vidare har elnätsbolagen 

skyldighet att överföra el för annans räkning, det vill säga dels för elhandelsbolagens räkning 

dels för konsumenternas räkning.48  

                                                 
41 SOU 2002:7, s. 37 f.  
42 SOU 2005:4, s. 106.  
43 12 kap. ellagen. 
44 Exempelvis: ellagen (1997:857), elförordningen (2013:208), förordning (1994:1806) om systemansvaret för el och stark-
strömsförordningen (2009:22). 
45 3 kap. 1 § ellagen. 
46 Med elektrisk anläggning avses anläggning med däri ingående särskilda föremål för produktion, överföring eller använd-

ning av el (enligt 1 kap. 2 § 1 st. ellagen). 
47 3 kap. 6-7 §§ ellagen. 
48 3 kap. 9-9 a §§ ellagen. 

http://juridik.karnovgroup.se.bibl.proxy.hj.se/document/529762/1?versid=146-1-2005
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Elektricitet kan i dagsläget inte lagras vilket medför att den elektricitet som krävs för att 

tillgodose behovet är föremål för kontinuerligt balans i systemet. Med balans avses dels att 

produktion/import överensstämmer med förbrukning/export dels att inmatning och uttag 

av elektricitet motsvarar varandra. Naturlig följer att ansvar för att balans råder måste åvila 

någon eller några aktörer. När det kommer till balansen mellan produktion/import och för-

brukning/export innehar ”Svenska kraftnät” ansvaret – och betecknas som systemansvarig. 

Med anledning av kravet om balans för inmatning och uttag åläggs vissa elhandelsbolag an-

svar för att balansen upprätthålls. Dessa elhandelsbolag benämns i ett sådant hänseende ba-

lansansvarig. 49 Förutom att vissa elhandelsbolag åläggs balansansvaret har elhandelsbolagen 

en skyldighet att fortsätta att leverera elektricitet till sina konsumenter till dess att leverans-

skyldigheten upphör.50  

 
För att säkerställa att elmarknadssystemets funktion och struktur upprätthålls samt att de 

skyldigheter som enligt lagar och förordningar åligger elnätsbolagen respektive elhandelsbo-

lagen följs ankommer det på olika myndigheter att övervaka och granska att så sker. För att 

myndigheterna ska kunna utföra den tillsyn som krävs får dessa förbjuda och påkalla olika 

handlingar samt meddela föreskrifter rörande vissa förhållanden.51  

 
Konsumenten fyller en viktig funktion i elmarknadssystemet. Utan dessa kommer elmark-

nadssytemet att sakna funktion – elektricitet produceras, överförs och levereras för att kon-

sumenten är i behov av det. På grund av den ställning konsumenterna innehar och i kombi-

nation med elsystemets tekniska uppbyggnad har även skyldigheter för konsumenten aktua-

liserats. Konsumentens skyldigheter inträder först när denne är i behov av tillgången till elekt-

ricitet, det vill säga när konsumenten faktiskt behöver nyttja elektriciteten. För att nyttja elekt-

ricitet har konsumenten en skyldighet att ingå avtal dels med berört elnätsbolag dels med 

valfritt elhandelsbolag.52  

 

Då elmarknadens struktur och funktion är helt beroende av samspelet mellan elmarknadens 

aktörer krävs det att även vissa skyldigheter för elnätsbolagen, elhandelsbolagen respektive 

konsumenterna är avhängiga ett samspel. Följaktligen måste skyldigheterna aktivt regleras 

                                                 
49 8 kap. ellagen. 
50 8 kap. 5 § ellagen.  
51 12 kap. ellagen. 
52 8 kap. 4 d § ellagen. 
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vilket sker genom olika avtal. I och med att avtal sluts mellan de olika aktörerna sinsemellan 

uppstår olika rättsförhållanden.  

2.3 Elnätsbolagens, elhandelsbolagen samt konsumenternas 

inbördes rättsförhållande  

För att rättsligt möjliggöra att tillgången till elektricitet tillgodoses krävs att elmarknadens 

aktörer har ett rättsligt förhållande sinsemellan, varpå rättigheter och skyldigheter kan härle-

das. Med anledning av uppsatsens syfte är de inbördes rättsförhållandena mellan elnätsbolag, 

elhandelsbolag och konsumenten av intresse.  

Elnätsbolagens, elhandelsbolagens och konsumenternas inbördes rättsförhållande grundar 

sig på avtal, det vill säga att de rättigheter och skyldigheter som dessa har gentemot varandra 

vilar på ömsesidiga överenskommelser dem emellan. Avtalen mellan de nyss nämnda par-

terna är avhängiga varandra.53  

För att leveransen av elektricitet rättsligt ska kunna överföras krävs att elhandelsbolagen slu-

ter avtal med elnätsbolagen om tillgång till elnätet för leverans av elektricitet. För konsumen-

tens del krävs det att denne först ingår avtal med tillämpligt elnätsbolag avseende överföring 

av elektricitet för att sedan ingå avtal med valfritt elhandelsbolag för leverans av elektricitet. 

Elhandelsbolaget får inte ingå avtal om leverans av elektricitet med konsumenten förrän 

denne har ett giltigt avtal med berört elnätsbolag avseende överföring av elektricitet. Det 

krävs med andra ord två avtal för att konsumenten ska kunna nyttja elektricitet för eget 

bruk.54 I de fall konsumenten inte har något avtal med elhandelsbolag och denne nyttjar eller 

under en begränsad tid förbrukar elektriciteten får konsumenten ett avtal tilldelat sig, ett så 

kallat anvisningsavtal, och det elhandelsbolag som står som part i anvisningsavtalet benämns 

anvisad leverantör.55  

 

 

 

                                                 
53 Se standardavtal “EL 2012 k”.  
54 8 kap. 4 d § ellagen. 
55 8 kap. 8 § ellagen. 
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3 Anvisad elleverantör 

3.1 Tiden före regeln om anvisad leverantör 

Före avregleringen år 1996 har konsumenten varit hänvisade till en distributör56 vars mono-

polställning har innefattat konsumenternas geografiska plats för att erhålla elförsörjning. Så-

ledes har det inneburit att om konsumenten har velat utnyttja elektricitet har dennes möjlig-

heter varit begränsade till en distributör. Vidare har det för konsumentens del inneburit att 

det inte har funnits någon annan distributör än en distributör som har kunnat svara för elle-

veransen och därmed varit den motparten till vilken konsumenten har kunnat betala. I de fall 

en konsument har nyttjat elektricitet har det inte varit problematiskt att avgöra dennes mot-

part. Vidare har distributören varit underkastad en så kallad kontraheringsplikt, det vill säga 

en skyldighet att distribuera och leverera elektricitet till begärande konsumenter.57  

Efter avregleringen av elmarknaden har möjligheten att välja elhandelsbolag i egentlig mening 

varit teoretisk eftersom ett faktiskt byte av elhandelsbolag mellan åren 1996 och 1999 har 

varit förenat med väldigt höga kostnader. Först år 1999 har konsumenten praktiskt kunnat 

dra nytta av den konkurrensutsatta marknaden då den så kallade schablonberäkningen har 

införts – och konsumenten har kunnat välja elhandelsbolag och avtal. Mellan åren 1996 och 

2000 har elmarknaden, för att skydda de konsumenter som inte har valt att byta elhandels-

bolag, varit föremål för ett så kallat leveranskoncessionssystem. Systemet har inneburit att 

det funnits en elleverantör som i ett avgränsat område varit skyldig att svarar för elleveranser 

till alla inom sitt område som inte har velat byta elhandelsbolag. Skyldigheten har avsett le-

veranser av elektricitet för normala förbrukningsändamål.58 Vidare har leveranskoncessions-

systemet garanterat ett skydd mot att elsystemets funktion undermineras genom otillbörligt 

nyttjande av elektricitet. Med anledning av att schablonberäkningen har införts har leverans-

koncessionssystemet upphört. Upphörandet har lett till att frågor rörande skyddet för såväl 

konsumenten som elsystemets funktion har aktualiserats. Frågor om hur man på bästa sätt 

skyddar konsumenten och elsystemets funktion har diskuterats i propositionen om införan-

det av schablonberäkning på elmarknaden, vilket har resulterat i att regeln om anvisad leve-

rantör har införts.59 

                                                 
56 Med distributör avses sådant bolag, som innan avregleringen, ansvarade för både elnätet respektive elhandeln. Det gjordes  
ingen åtskillnad mellan verksamheter för elnät respektive för elhandel.  
57 SOU 2004:129, s. 184.  
58 Prop. 1998/99:137, s. 29.  
59 Prop. 1998/99:137, s. 30. 
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3.2 Anvisad leverantörsregeln i 8 kap. 8 – 8 a §§ ellagen 

Av 8 kap. 8 § ellagen framgår det att den konsument som saknar elhandelsbolag för leverans 

av elektricitet ska av berört elnätsbolag anvisas ett elhandelsbolag som gentemot elnätsbola-

get har åtagit sig att leverera elektricitet till sådana konsumenter. En sådan anvisning av el-

handelsbolag benämns anvisad leverantör. Föreligger en sådan situation ska elnätsbolaget 

respektive den anvisade leverantören underrätta konsumenten om vissa förhållanden.60  

Elnätsbolaget ska utan dröjsmål informera konsumenten om vilket elhandelsbolag som an-

visats denne, innebörden av en sådan anvisning samt upplysa om ellagens bestämmelser av-

seende byte av elleverantör. 61 Den anvisade leverantören ska utan dröjsmål underrätta kon-

sumenten om de villkor som gäller samt från vilken dag leveransen av elektricitet påbörjas.62  

Vidare stadgas att nyttjande av elektricitet som inte har levererats enligt erforderligt avtal med 

ett elhandelsbolag ska konsumenten betala till den anvisade leverantören enligt de villkor 

som denne bestämmer.63  

Utöver den ovan nämnda situationen tilldelas konsumenten även en anvisad leverantör i två 

andra situationer, vilket framgår av 8 kap. 8 a § ellagen. Där stadgas att elanvändare som har 

förbrukat elektricitet under en period, under vilken denne har saknat avtal med ett elhandels-

bolag och som inte har fått en anvisad leverantör enligt regeln i 8 kap. 8 § ellagen, ska betala 

till ett elhandelsbolag som anvisas av elnätsbolaget enligt de villkor som den anvisade leve-

rantören tillämpar.  

3.3 Vad är syftet med regelns införande? 

Med anledning av avregleringen av elmarknaden finns det inte längre en distributör som 

konsument enbart kan betala till, flera elhandelsbolag kan potentiellt förklaras vara rätt mot-

part till vilken konsumenten är tvungen att betala kostnaderna för elektricitet.64 

Elektriciteten kan numera levereras av flera elhandelsbolag beroende på konsumenternas ak-

tiva val av elleverantör. Därmed svarar olika elhandelsbolag för olika stora delar av den nytt-

jade elektriciteten i elnätet.65   

                                                 
60 8 kap. 8 § ellagen. 
61 8 kap. 8 § 2 st. ellagen. 
62 8 kap. 8 § 4 st. ellagen. 
63 8 kap. 8 § 5 st. ellagen. 
64 SOU 2004:129, s. 184. 
65 SOU 2002:7, s. 37. 
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Syftet med regeln om anvisad leverantör har inte i första hand varit att tillförsäkra konsu-

menten elektricitet utan att garantera att en konsument gör rätt för sig ekonomiskt. Regeln 

säkerställer att en konsument inte kan nyttja elektricitet utan att betala för den. En eventuell 

avsaknad av regeln om anvisad leverantör innebär annars att en konsument kan nyttja elekt-

ricitet på bekostnad av betalande konsumenter som får betala högre priser för att täcka en 

icke betalande konsuments nyttjande.66  

Att den anvisade leverantören ska underrätta konsumenten om de avtalsvillkor som gäller 

och från vilken tidpunkt avtalet börjar gälla syftar till att ge konsumenten en rätt att godta 

den anvisade leverantören som sitt elhandelsbolag. Godtar konsumenten den anvisade leve-

rantören har denne en möjlighet att förhandla om villkor för framtida leveranser av elektri-

citet. Om konsumenten inte gör något men fortsätter nyttja elektricitet den dagen som den 

anvisade leverantören har angivit i underrättelsen anses det att konsumenten accepterar vill-

koren. Avtalet börjar således gälla den dagen som har utfästs i underrättelsen.67  

För den tid som har löpt från att konsumenten påbörjade nyttjandet till dess att avtalet med 

den anvisade leverantören börjar gälla – dvs. då konsumenten står utan avtal – ska betalning 

för sådant nyttjande ske till den anvisade leverantören.68   

3.4 Vilka konsumenter träffas av regeln i 8 kap. 8 § ellagen? 

3.4.1 Allmänt 

Regeln i 8 kap. 8 § ellagen blir aktuell bland annat i de fall där en konsument förvisso har ett 

avtal med elnätsbolaget men inte har ingått avtal med ett elhandelsbolag. Detta kan t.ex. 

inträffa vid ny- och återanslutning eller återinkoppling av en anläggning, samt vid nyinflytt-

ning. I de nyss nämnda situationerna kan konsumenten komma att sakna ett leveranspliktigt 

elhandelsbolag.69 Vidare ska alla konsumenter som saknar elhandelsbolag tilldelas en anvisad 

leverantör.70  

3.4.2 In- och utflytt 

Den optimala flyttprocessen innebär att när en konsument flyttar från en bostad till en annan 

kontaktar konsumenten 1) både sitt nuvarande elnätsbolag och sitt nuvarande elhandelsbolag 

                                                 
66 Prop. 1998/99:137, s. 52. 
67 Prop. 2001/02:143, s. 146 f.  
68 Prop. 2001/02:143, s. 147.  
69 Prop. 1998/99:137, s. 32.  
70 SOU 2004:129, s. 202.  
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i syfte att säga upp sina avtal och 2) både sitt nya elnätsbolag och antingen sitt nuvarande 

elhandelsbolag eller ett nytt i syfte att nyteckna avtal med dessa. Dessa två steg görs före 

tiden för utflytt respektive inflytt.71  

Vid inflytt agerar konsumenten inte alltid enligt den ovanstående flyttprocessen utan konsu-

menten flyttar in utan att kontakta elnätsbolaget och/eller elhandelsbolaget. I de fall konsu-

menten vid inflytt inte kontaktar elnätsbolaget och/eller ett elhandelsbolag kommer elnäts-

bolaget att meddela konsumenten att denne har ett avtal med en anvisad leverantör och vilka 

villkor som kommer att tillämpas. Således ingår konsumenten ett avtal med ett elhandelsbo-

lag genom elnätsbolagets försorg. Då kunden varken undertecknar eller aktivt bidrar till av-

talsslutandet kan det innebära att konsumenten ibland inte ens är medveten om att avtal har 

ingåtts. Den anvisade leverantören fakturerar sedan konsumenten för den nyttjade elektrici-

teten.72  

3.4.3 Övriga situationer 

Utöver de två situationer som ovan har beskrivits i avsnitt 3.4.2 och 3.4.3 tillkommer det 

ytterligare situationer där regeln om anvisad leverantör blir aktuell. I de fall konsumenten har 

valt ett elhandelsbolag men där elhandelsbolaget saknar balansansvarig för konsumentens 

uttagspunkt kommer elnätsbolaget istället att anvisa konsumenten ett elhandelsbolag.73 I de 

fall konsumenten står utan avtal med ett elhandelsbolag t.ex. för att avtalet har hävts på grund 

av betalningsförsummelse ska konsumenten anvisas ett elhandelsbolag.74 Vidare anvisas en 

konsument ett elhandelsbolag då konsumentens nuvarande elhandelsbolag inte längre kan 

leverera elektricitet, exempelvis med anledning av en konkurs.75   

3.5 Vilka konsumenter träffas av regeln i 8 kap. 8 a § ellagen? 

Regeln i 8 kap. 8 a § ellagen blir aktuell i två situationer. Den ena situationen avser då kon-

sumenten börjar nyttja elektricitet och sedan, på eget initiativ, träffar avtal med valfritt elhan-

delsbolag dock före det att elnätsbolaget hinner tilldela konsumenten en anvisad leverantör. 

Således innebär den nyss nämnda situationen att från det att konsumenten börjar nyttja elekt-

ricitet till dess att denne aktivt väljer elhandelsbolag står konsumenten utan avtal om leverans. 

                                                 
71 Ei R2013:13, Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling, energimarknadsinspektionen, rapporten är tillgänglig på  
www.ei.se, s. 12, lydelse 2014-05-09. 
72 Ei R2013:13, Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling, energimarknadsinspektionen, rapporten är tillgänglig på  
www.ei.se, s. 12, lydelse 2014-05-09. 
73 Prop. 2005/06:158, s.45.  
74 SOU 2004:129, s. 202. 
75 SOU 2004:129, s. 204.  

http://www.ei.se/
http://www.ei.se/
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Den andra situationen avser den situation där konsumenten utan leveransavtal börjar nyttja 

elektricitet men där konsumenten före dagen då den anvisade leverantörer avser att påbörja 

leveransen av elektricitet ingår avtal med annat elhandelsbolag än den anvisade leverantö-

ren.76 Således har konsumenten fram till dess att denne gjort sitt aktiva val av elhandelsbolag 

nyttjat elektricitet utan avtal.  

Med anledning av de båda situationer som ovan har beskrivits där otillbörligt nyttjande till 

viss del kan vara för handen ska elnätsbolaget, för att undvika att konsumenten nyttjar elekt-

ricitet obehörigt, anvisa konsumenten en ny leverantör. Detta ska dock enbart ske för den 

tid som konsumenten har nyttjat elektricitet utan avtal, det vill säga perioden fram till dess 

att konsumentens valda elhandelsbolag börjar leverera elektricitet.77  

Varför en konsument anvisas en ny leverantör i situationerna ovan och att det elhandelsbolag 

som konsumenten har valt inte kan stå för den nyttjade elektriciteten är för att det aktivt 

valda elhandelsbolaget inte retroaktivt kan stå för leveranser. Varför elhandelsbolaget inte 

retroaktivt kan stå för leverans av elektricitet är för att den som är balansansvarig för det 

aktivt valda elhandelsbolaget i sin tur inte kan åta sig balansansvaret retroaktivt.78  

3.6 Hur utser elnätsbolaget en anvisad leverantör till berörd 

konsument? 

Då verksamheterna för å ena sidan överföring av elektricitet å andra sidan leverans av elekt-

ricitet separerades från varandra i och med avregleringen skapades det en juridisk skillnad på 

en i för övrigt kvarvarande systemkonstruktion för inmatning och utmatning av elektricitet.79 

Följaktligen innebär den juridiska åtskillnaden att det enbart är elnätsbolaget som faktiskt har 

möjlighet att se vilka konsumenter som nyttjar levererad elektricitet. På grund av systemets 

konstruktion och den juridiska åtskillnaden har elnätsbolaget en skyldighet att se till att det 

finns ett avtal mellan ett elhandelsbolag och en konsument. Det är alltså elnätsbolagen som 

å konsumentens vägnar ingår avtal för denne i den situation då konsumenten nyttjar el utan 

avtal.80  

                                                 
76 8 kap. 8 a § ellagen och prop. 2008/09:168, s. 51.  
77 Prop. 2008/09:168, s. 32. 
78 Prop. 2008/09:168, s. 32.  
79 Prop. 2001/02:56, s. 55. 
80 SOU 2004:129, s. 202 f. 
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Elnätbolaget registrerar vem som är elleverantör och balansansvarig för varje uttagspunkt. 

Nyttjar en konsument elektricitet utan avtal med elleverantör tilldelar elnätsbolaget konsu-

menten ett elhandelsbolag och registrerar denne på konsumentens uttagspunkt.81 I de fall en 

konsument måste tilldelas ett elhandelsbolag ska elnätsbolaget anvisa konsumenten en så-

dan.82  

För att elnätsbolaget ska kunna anvisa konsumenten ett elhandelsbolag har elnätsbolaget en 

skyldighet att kontraktera ett elhandelsbolag som åtar sig att följa reglerna i 8 kap. 8-8a §§ 

ellagen. Elnätsbolaget får välja valfritt elhandelsbolag som ska stå som anvisad leverantör 

gentemot konsumenten. Elnätsbolaget är inte underkastad några regler avseende tillväga-

gångssättet för val av anvisad leverantör. Vanligtvis tillfrågar elnätsbolagen ett elhandelsbolag 

i den egna koncernen som får stå som anvisad leverantör.83  

Ifall ett nyttjande av elektricitet inte går att härleda till en specifik konsument betyder det att 

elnätsbolagen svarar för elöverföringen och det uppstår nätförlust för elnätsbolaget. Om det 

vid en senare tidpunkt går att fastställa vilken konsument som har nyttjat elektriciteten ska 

denne tilldelas och betala till en anvisad elleverantör för all den elektricitet som denne har 

nyttjat från den första förbrukningsdagen.84  

Avtalen mellan konsument och anvisad leverantör är så kallade standardavtal.85 Till dessa 

standardavtal tillkommer avtal om själva priset för levererad elektricitet. Standardavtalen gäl-

ler för hela branschen och är inga avtal som elhandelsbolagen själva utformar. Dessa stan-

dardavtal utarbetas istället mellan ”Svensk energi” och ”Konsumentverket”. Standardavtalen 

innehåller s.k. allmänna villkor och är jämte ellagen de viktigaste bestämmelserna i konsu-

mentsammanhang. De standardavtal som avses är dels avtalet om ”särskilda villkor för för-

säljning av el från anvisat elhandelsföretag till konsument” dels avtalet ”EL 2012 K”.86 Pris-

avtalen regleras däremot av elhandelsbolagen som utformar avtalen efter eget gottfinnande.  

                                                 
81 SOU 2004:129, s. 203.  
82 8 kap. 8-8 a §§ ellagen. 
83 SOU 2004:129, s. 203.  
84 SOU 2004:129, s. 203. 
85 Eller i vart fall majoriteten. Vidare är standardavtalen inte tvingande att använda, se SOU 2010:30, s. 212.  
86 Konsumenternasenergimarknadsbyrå, Allmänna avtalsvillkor, http://www.energimarknadsbyran.se/El/Konsument-

ratt1/Allmanna-avtalsvillkor1/, 2014-03-04.  

http://www.energimarknadsbyran.se/El/Konsumentratt1/Allmanna-avtalsvillkor1/
http://www.energimarknadsbyran.se/El/Konsumentratt1/Allmanna-avtalsvillkor1/
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3.7 Avtal mellan den anvisade leverantören och konsumenten 

3.7.1 Standardavtalet – särskilda villkor för försäljning av el från anvi-

sat elhandelsföretag till konsument 

Standardavtalet reglerar försäljning av elektricitet till en konsument som enligt 8 kap. 8 – 8 a 

§ ellagen har fått en anvisad leverantör. 87 I avtalet framgår att leveransen av elektricitet är 

underkastad vissa skilda villkor, beroende på huruvida konsumentens anläggning är tillkopp-

lad eller inte.88 

 
I de fall där konsumentens anläggning inte är tillkopplad påbörjas leveransen av elektricitet 

först efter det att konsumenten har bekräftat de villkor som den anvisade leverantören till-

lämpar och eventuell säkerhet eller förskott har betalats. Har säkerhet eller förskott inte be-

gärts gäller avtalet från tiden då leveransen av elektricitet påbörjas. Har säkerhet eller förskott 

begärts gäller avtalet från det att den begärda säkerheten eller förskottet har inkommit till 

den anvisade leverantören. Begärd säkerhet eller förskott ska ha inkommit senast fem arbets-

dagar från det att leverans av elektricitet har påbörjats. Om så inte sker kan leveransen 

komma att avbrytas med omedelbar verkan.89  

 
I de fall där konsumentens anläggning är tillkopplad aktualiseras istället ett annat standard-

villkor. Om leveransen av elektricitet inte är avbruten och konsumenten har börjat nyttja 

elektricitet ska konsumenten fortfarande betala för elektriciteten till den anvisade leverantö-

ren enligt de villkor som den anvisade leverantören tillämpar. Vidare stadgas att när den 

anvisade leverantören har fått kännedom om att konsumenten nyttjar elektricitet ska leve-

rantören utan dröjsmål underrätta konsumenten om de villkor som leverantören avser att 

använda. I underrättelsen ska även leverantören om så önskas begära erforderlig säkerhet 

eller förskott. Om säkerhet eller förskott inte har begärts gäller avtalet från den dag då kon-

sumenten har underrättats om villkoren. I de fall leverantören har begärt säkerhet eller för-

skott börjar avtalet gälla från och med den dag då konsumenten slutligen har inkommit med 

säkerheten eller förskottet. Begärd säkerhet eller förskott ska ha inkommit till den anvisade 

                                                 
87 Se Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, särskilda villkor för försäljning av el från  
anvisat elhandelsföretag till konsument, , s. 1. 
88 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, särskilda villkor för försäljning av el från  
anvisat elhandelsföretag till konsument s. 1, p. 1a-1b. 
89 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, särskilda villkor för försäljning av el från 
anvisat elhandelsföretag till konsument, s. 1, p. 1a.  
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leverantören senast fem dagar efter det att säkerheten eller förskottet har begärts. Om för-

skott/säkerhet ej inkommer kan leveransen av elektricitet komma att avbrytas med omedel-

bar verkan.90  

 
För att den anvisade leverantören ska kunna leverera elektricitet till konsumenten förutsätts 

det att konsumenten, inte på grund av betalningsförsummelse eller annat väsentligt avtals-

brott gentemot elnätsbolaget, har blivit bortkopplad från elnätet. Har konsumenten gente-

mot den anvisade leverantören gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott på grund av betal-

ningsförsummelse och därför blivit frånkopplad elnätet kan återkoppling ske under vissa 

förutsättningar.  För att återkoppling ska vara möjlig krävs det att konsumenten gör rätt för 

sig enligt avtalet samt betalar skälig ersättning till den anvisade leverantören för kostnader 

denne har haft för frånkoppling och återkoppling.91 

 
Utöver de villkor som ovan har nämnts i standardavtalet ”Särskilda villkor för försäljning av 

el från anvisat elhandelsföretag” ska även de villkor som är tillämpliga i ”EL 2012 K” tilläm-

pas mellan konsumenten och den anvisade leverantören.92  

3.7.2 Standardavtalet – EL 2012 K 

EL 2012 k tillämpas av de flesta elhandelsbolag och kompletteras av elhandelsbolagens egna 

avtal. Standardavtalet är tillämpligt på försäljning av el till konsumenter och reglerar bland 

annat elhandelsbolagets respektive konsumentens åtaganden, betalning och säkerhet, avtals-

brott, leveransskyldighet, giltighet och uppsägning.93  

 
Elhandelsbolaget åtar sig att sälja elektricitet till konsumenten enligt uppställda villkor i stan-

dardavtalet.94 Vidare stadgas det att om konsumenten eller elhandelsbolaget önskar skriftligt 

avtal eller anmälan avseende försäljningen ska sådant upprättas. Ett avtal mellan å ena sidan 

ett elhandelsbolag och å andra sidan en konsument ska innehålla vissa uppgifter.95  

Konsumentens åtaganden enligt standardavtalet omfattar en skyldighet att inneha ett erfor-

derligt avtal med elnätsbolaget samt att betala för nyttjad elektricitet.96 Vidare stadgas att 

                                                 
90 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, särskilda villkor för försäljning av el från  
anvisat elhandelsföretag till konsument, s. 1, p. 1b.   
91 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, särskilda villkor för försäljning av el från  
anvisat elhandelsföretag till konsument, s. 2, p. 2 och 4.  
92 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, särskilda villkor för försäljning av el från  
anvisat elhandelsföretag till konsument s. 2, p. 5.   
93 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, EL 2012 K. 
94 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, EL 2012 K, s. 2, p. 2.1.  
95 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, EL 2012 K, s. 2, p. 2.2.  
96 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, EL 2012 K, s. 3, p. 2.7.  
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elhandelsbolaget erhåller en rätt att begära säkerhet eller förskott av konsumenten under 

vissa angivna förutsättningar. Om elhandelsbolaget vid avtalets ingående skäligen kan befara 

att konsumenten inte kommer att fullgöra sin betalningsförpliktelse har elhandelsbolaget en 

rätt att begära godtagbar säkerhet eller förskottsbetalning av förväntad levererad mängd 

elektricitet. Skälig anledning kan vara att elhandelsbolaget åberopar tidigare brister eller för-

seningar av betalning till elhandelsbolaget. Även den anledningen att konsumenten har be-

talningsanmärkningar kan utgöra skäl för elhandelsbolaget att begära säkerhet eller förskott. 

Om betalningsbrist eller försening med betalning sker under avtalstiden har elhandelsbolaget 

rätt att begära säkerhet eller förskott för att fortsatt leverans av elektricitet ska ske.97 

En konsument har rätt att säga upp sitt avtal med elhandelsbolaget med 14 dagars uppsäg-

ningstid om inget annat har avtalats. Uppsägningen kan ske såväl muntligt som skriftligt.98 

3.7.3 Andelen konsumenter med anvisad leverantör och priset på leve-

rerad elektricitet av anvisad leverantör 

År 2001 var andelen konsumenter med anvisad leverantör hela 65 %. Med åren har andelen 

minskat och år 2013 var andelen nere på 17,1 % vilket motsvarar 780 000 konsumenter.99  

Priset på leverans av elektricitet får fritt sättas av elhandelsbolaget.100 Flertalet av de leveran-

törer som har åtagit sig att svara enligt regeln om anvisad leverantör tillämpar ett avtal som 

är betydligt dyrare än om samme konsument istället aktivt valt elhandelsbolaget och prisav-

tal.101  

Från perioden februari 2008 till oktober 2013 var anvisat pris i genomsnitt 27 % dyrare än 

rörligt pris. Det anvisade priset i relation till det fasta priset102 var under samma period som 

nämnts i föregående mening i genomsnitt 21 % dyrare.103 Kostnadsskillnaderna under 2012 

mellan anvisat pris och rörligt pris för en typkund som antingen nyttjar 2 000 kWh/år eller 

5 000 kWh/år konstaterades vara från 876 kronor till 2 000 kronor dyrare med anvisat pris 

jämfört med rörligt pris.104  

                                                 
97 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, EL 2012 K, s. 5, p. 4.4.  
98 Svensk energi efter överenskommelse med Konsumentverket, 2011-12-05, EL 2012 K, s. 5, p. 6.1. 
99 Ei R2013:17, Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling, rapporten är tillgänglig på www.ei.se, s. 19,  
(2014-05-09).  
100 Prop. 1998/99:137, s. 32.  
101 SOU 2004:129, s. 204.  
102 Fast pris för såväl 1 år som 3 år, se Ei R2013:17, Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling, rapporten är  
tillgänglig på www.ei.se, s. 21, (2014-05-09). 
103 Ei R2013:17, Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling, rapporten är tillgänglig på www.ei.se, s. 20 f,  
(2014-05-09).  
104 Ei R2013:17, Anvisade elavtal – nuläget och framtida utveckling, rapporten är tillgänglig på www.ei.se, s. 22,  

http://www.ei.se/
http://www.ei.se/
http://www.ei.se/
http://www.ei.se/
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Anledningen till varför en anvisad leverantör fritt får sätta sina priser för leverans av elektri-

citet är för att den anvisade leverantören ska kunna täcka upp eventuella och befarade kre-

ditförluster samt att denne erhåller en förtur till ett kundkollektiv av konsumenter. Således 

har lagstiftaren ansett att ett system utan prisreglering medför att det finns ett ekonomiskt 

incitament för elhandelsbolag att åta sig rollen som anvisad leverantör. Fri prissättning med-

för i sin tur att elhandelsbolagen kommer att konkurrera om att vara anvisad leverantör och 

således finns det alltid ett elhandelsbolag som kommer att åta sig att vara anvisad leveran-

tör.105  

Avsaknaden på prisreglering motiverades även ur ett konsumenträttsligt perspektiv då det 

inte har ansetts vara en nödvändighet, eftersom konsumentens fria val av elhandelsbolag 

kommer att leda till att oskäliga priser inte kommer att tas ut av elhandelsbolag.106 Vidare har 

det gjorts gällande att ett högre pris på elektricitet med anledning av anvisad leverantör skapar 

ett incitament för konsumenten att istället göra ett aktivt val av elhandelsbolag.107 

                                                 
(2014-05-09). 
105 Prop. 1998/99:137, s. 32.  
106 Prop. 1998/99:137, s. 33.  
107 SOU 2004:129, s. 204. 



  

  
36 

4 Delmoment I - reglerna om avtalsslut 

4.1 Allmänt om avtal och rättshandling 

Den klassiska definitionen av en rättshandling som givits i AvtL inkluderar alla sorters vilje-

förklaringar som har till syfte att grundlägga, förändra, eller upphäva ett rättsförhållande.108 

Definitionen lämnar dock frågan om vilka rättsfakta som ska föreligga för att en handling 

ska anses vara en rättshandling.109  

Som nämnts är en rättshandling en viljeförklaring, vilken i sig är ensidig. En viljeförklaring 

anges av minst en part och riktar sig till minst en motpart. En viljeförklaring kan komma till 

uttryck på många sätt och behöver inte i sig vara uttryckligt förklarad. Följaktligen kan den 

vara helt eller delvis underförstådd. I ett förmögenhetsrättsligt sammanhang tar de viktigaste 

viljeförklaringarna formen av löfte, påbud eller både och. Med löfte avses sådan viljeförkla-

ring som ålägger en börda på den som avger löftet. Det kan innefatta en utfästelse att göra 

eller underlåta något eller ett förfogande genom överlåtelse, upplåtelse eller eftergift av någon 

sorts rättighet. Exempel på löften är anbud, borgenslöften och testamente. Med påbud avses 

sådan viljeförklaring som ålägger motparten en börda – det vill säga en förpliktelse eller att 

en given rättighet ska upphöra. För att det ska vara möjligt med påbud krävs att motparten 

på något sätt tidigare har förklarat sig vara ”bunden av att bli bunden”. Exempel på påbud 

är accept (som även räknas som löfte) samt reklamation.110  

Många rättshandlingar är ensidiga till sin natur – exempelvis är ett borgenslöfte en sådan 

ensidig rättshandling. Ett avtal är dock inte av ensidig natur utan det krävs två viljeförkla-

ringar som motsvarar varandra – anbud och accept – för att avtal ska föreligga. Avtal är 

därmed en ömsesidig rättshandling, och först när parterna har avgett anbud och accept blir 

parterna bundna av avtalet. Avtalet kan sedan i sin tur vara antingen oneröst eller benefikt 

beroende på om vederlag utgår eller inte. Vid ett benefikt avtal utgår ej vederlag medan för-

hållandet med oneröst avtal är det motsatta.111  

De flesta avtalsrättsliga regler är tillämpliga inte bara på avtal utan på rättshandlingar som 

sådana. När avtalsrättsliga regler tillämpas på avtal är det inte sällan så att det i grunden egent-

ligen tillämpas på en av eller på båda de rättshandlingar som leder till att avtalet uppstår. 

                                                 
108 NJA II 1915, s. 232. 
109 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 35.  
110 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 36. 
111 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 37. 



  

  
37 

Således är avtal inte i egentlig bemärkelse en rättshandling utan två. Trots detta benämns 

avtal emellertid ändå som en rättshandling, vilket också ofta återspeglas i rättsregler.112   

4.2 Principen om avtalsfrihet, allmänt om avtalsbundenhet 

och deras begränsningar    

Begreppet avtalsfrihet är en civilrättslig princip som innebär att envar själv ska förmå be-

stämma om avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket innehåll avtalet ska ha. Allt 

som oftast uppehålls principen om avtalsfrihet som det fundamentala i det marknadsliberala 

samhället samtidigt som det bidrar till en ekonomisk effektivisering. Avtal som ett verktyg 

har som avsikt att underlätta och erbjuda reella, funktionella och trygga former för utbyte av 

varor, tjänster och andra nyttigheter i samhället.113 Med anledning av det nyss nämnda inne-

bär det att det ingångna avtalet måste respekteras. För att denna respekt ska kunna vidmakt-

hållas krävs att det ingångna avtalet är bindande till sin natur och följaktligen att den bindande 

verkan är föremål för rättsligt sanktion, vilket till det yttersta ombesörjas av samhällets 

tvångsmakt.114  

Förutsättningen för avtalets bindande verkan ska anses som accepterad i traditionell mening 

är att avtal vilar på fri vilja. Avtalets bindande verkan torde spegla ideologin om envars själv-

bestämmanderätt – det vill säga att var och en har rätten att fritt åta sig inskränkningar i sina 

friheter respektive rättigheter. Således är det naturligt att principen av avtalsbundenhet före-

gås av en omfattande avtalsfrihet.115 

Som nämnts ovan karakteriseras avtalsfriheten av en frihet att bestämma när, om vad och 

med vem avtal ska slutas. Således följer en frihet att ingå eller att inte ingå avtal, du är fri att 

välja din motpart och på vilka premisser avtalet ska slutas. Avtalsfriheten, eller avtalsbunden-

heten för den delen heller, är emellertid inte fullständig eller utan begränsningar – snarare 

tvärtom.116  

Som undantag till avtalsfriheten och avtalsbundenheten kan sägas vara avtal om brottsliga 

aktiviteter, privatlivets helgd eller om sådant som strider mot goda seder. Vidare finns det 

legala förbud mot vissa avtal som grundar sig på diverse differerande skäl så som nationella, 

                                                 
112 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 37. 
113 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 67. 
114 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 67. 
115 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 67 f.  
116 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 68. 
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sociala, statsfinansiella eller hälsopolitiska.117 Utöver nyss nämnda begränsningar finns ytter-

ligare en till begränsning som intar en relativ viktig position – nämligen den så kallade kon-

traheringsplikten. Kontraheringsplikten innebär att en typ av verksamhet, särskilt i de fall där 

verksamheten är av allmännyttig betydelse eller där verksamheten måste föregås av statligt 

tillstånd och där tillhörande sanktionerad monopolställning, är förpliktad att gentemot all-

mänheten tillhandahålla vissa tjänster eller andra nyttigheter på deras begäran.118 

Vidare finns det begränsningar i rätten att reglera parternas mellanhavanden bland annat ef-

tersom lagstiftaren på senare år har funnit konsumenter som ett skyddsvärt kollektiv. Be-

gränsningarna genomförs genom tvingande lagstiftning.119  

4.3 Avtalsmekanismen – avtalsslut genom samspelet mellan 

anbud och accept 

4.3.1 En schematisk utgångspunkt 

Begreppet avtalsmekanismen avser regler om slutande av avtal.120 Enligt AvtL:s paradigm 

består ett avtal av två korresponderande viljeförklaringar, s.k. anbud och accept. Om anbud 

och accept har utbytts är avtalet fullbordat om inte ytterligare krav ställs för att det ska anses 

som ett bindande avtal.121 Denna typ av avtalsbundenhet benämns oftast som anbud och 

accept-modellen.122 Emellertid är anbud och accept-modellen långt ifrån den enda modell 

varefter bindande avtal uppstår. AvtL:s första kapitel om slutande av avtal tar främst sikte på 

de situationer där parterna befinner sig på olika geografiska platser genom utväxling av brev 

och telegram.123  

Som ovan nämnts vilar avtalet på korresponderande viljeförklaringar, d.v.s. anbud och ac-

cept. Anbud och accept kan dock ersättas av så kallat realhandlande alternativt passivitet. 

Inte sällan förekommer det att bekräftelse avseende slutet avtal upprättas efter det att anbud 

och accept växlat part. Till en sådan bekräftelse kan det bifogas handlingar med syfte att 

komplettera avtalets innehåll, exempelvis allmänna villkor.124  

                                                 
117 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 68.  
118 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 68.  
119 Se exempelvis konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716).  
120 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 35. 
121 1 § AvtL.   
122 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 47. 
123 Se 1 kap. AvtL. Se dock 3 § 2 st. AvtL som tar sikte på avtalsslut mellan närvarande parter. 
124 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 47 f.  
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I dag har de olika kommunikationssätten som är tillgängliga för envar inverkan på avtalsslu-

tet. AvtL framhåller att muntliga meddelanden, brev, telegram eller annat ändamålsenligt sätt 

utgör möjliga kommunikationsmedel. Numera har datatekniken fått allt större betydelse för 

avtalsslutet och med anledning av att AvtL:s bestämmelser är så allmänt hållna kan det anses 

att dess regler även kan tillämpas på avtal som sluts med hjälp av datatekniken.125  

Med anledning av de olika modeller, på vilket bindande avtal kan slutas, aktualiseras hur 

avtalsmekanismens beskaffenhet ter sig vid olika former för avtalsslut. Utgångspunkten är 

AvtL:s första kapitel men utöver detta ska sådana avtalsslut som inte omfattas av AvtL:s 

bestämmelser om avtalsslut beaktas eftersom ett utelämnande av detta medför att en otill-

räcklig bild ges av avtalsslut.126    

4.3.2 På vilka typer av avtal kan AvtL:s första kapitel tillämpas? 

De typer av avtal som finns att tillgå brukar delas in i tre olika kategorier. Första kategorin är 

så kallade konsensualavtal, det vill säga sådana avtal som sluts genom att två korresponde-

rande viljeförklaringar utan krav på särskild form utbyts mellan parterna. Andra kategorin av 

avtal är så kallade formavtal och som till skillnad från konsensualavtal kräver särskild form 

för att två korresponderande viljeförklaringar ska leda till bindande avtal. Tredje och sista 

kategorin av avtal är sådana avtal som benämns realavtal, det vill säga sådana avtal som först 

blir bindande när prestationer har genomförts.127 Av första kapitlet i AvtL framgår tydligt att 

lagen tillämpas på konsensualavtal och inte på formavtal.128 Uttryckligt går det ej att i varken 

lagtext eller dess förarbeten avgöra huruvida realavtal omfattas av lagens regelverk, men så 

torde inte vara fallet.129  

De olika kategorierna av avtal har gjorts mot bakgrund av de realiteter som råder. Huvudre-

geln är att då korresponderande och enligt rättsordningen erkända viljeförklaringar har utbyts 

mellan parterna har bindande avtal slutits. Därmed är formavtal respektive realavtal i egentlig 

mening undantag till huvudregeln. AvtL:s första kapitel tar sikte på just huvudregeln.130     

                                                 
125 SOU 1996:40, s 122. 
126 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 49.  
127 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 49 f.  
128 1 kap. AvtL. 
129 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 50.  
130 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 50.  
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4.3.3 När leder anbudet respektive accepten till rättslig bundenhet en-

ligt huvudregeln?  

4.3.3.1 Löftesprincipen  

AvtL:s första kapitel visar hur avtalsmekanismen ska förstås. Anbud och accept är var för sig 

bindande och när dessa korresponderar med varandra blir resultatet ett bindande avtal.131  

Bundenheten av ett anbud inträder i och för sig vid dess avgivande i fråga om att den inte 

med rättslig verkan kan återkallas under acceptfristen och således är angivaren bunden av sitt 

anbud. Rättsföljden av ett anbud, det vill säga de förpliktelser som har utfästs däri, blir emel-

lertid först gällande i kombination med en ren accept.132 Regeln om återkallelse av anbud är 

dock något modifierad. Regeln preciserar att anbudsgivaren kan återkalla anbudet till dess att 

motparten har tagit del av det.133 I de fall mottagare har tagit del av anbudet kan anbudsgiva-

ren däremot inte återkalla anbudet och är således bunden av det. När mottagaren tagit del av 

anbudet är det sedan upp till denne att inom acceptfristen godta anbudet genom att utgiva 

en accept.134  

I de fall accepten i fråga varken accepteras under acceptfristen eller inte uppnår de krav som 

ställs på korresponderande viljeförklaring, exempelvis att accepten innehåller ändring, tillägg, 

förbehåll eller inskränkning av det mottagna anbudet, är accepten att anse som ett nytt an-

bud.135 Är accepten att anse som nytt anbud kan den ursprungliga anbudsgivaren godta det 

nya anbudet genom en accept och således uppstår bindande avtal. Följaktligen innebär sys-

tematiken i anbud och accept-modellen att parterna kan komma att utbyta åtskilliga skrifter 

mellan sig innan det blir fråga om ett bindande avtal.136 

Reglerna avseende anbud och accept grundar sig på den i svensk rätt förankrade löftesprin-

cipen137, se 1 § 1 st. AvtL respektive 7 § AvtL.138 I AvtL:s förarbeten framgår att AvtL bör 

stödja sig på principen om att ett anbud som kommit mottagaren tillhanda ska vara oåterkal-

leligt som grundregel.139 Syftet med AvtL kan närmare anses vara att reglera löftesprincipen 

på ett uttryckligt sätt. Varför lagstiftaren valt att låta anbud och accept-modellen följa löftes-

principen har förklarats bland annat av att det finns praktiska skäl till varför så ska vara fallet. 

                                                 
131 1 § AvtL. 
132 Kungl. Maj:ts nådiga proposition 1915:83, s. 37.  
133 7 § AvtL.  
134 Adlercreutz. Axel, Avtalsrätt I, 12 u., Studentlitteratur, s. 55. 
135 6 § AvtL. 
136 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 62.  
137 Kallas inte sällan för löftesteorin.  
138 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 51.  
139 Kungl. Maj:ts nådiga proposition 1915:83, s. 37 f. 
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Lagstiftaren menar att anbudstagaren dels ska kunna känna tillit till det avgivna anbudet dels 

kunna vidta lämpliga åtgärder såsom att undersöka anbudet utan risk för att den kan komma 

att återkallas.140   

4.3.3.2 Ytterligare om anbudet och återkallelse enligt AvtL 

Bestämmelsen i 1 § 1 st. AvtL är utformad som en tolkningsregel av när en viljeförklaring, 

anbud respektive accept, ska anses vara bindande för avgivaren. Tolkningsregeln vittnar dock 

om mycket mer än det nyss nämnda, nämligen att regeln anger anbudets och acceptens ka-

rakteristiska drag.141 Bestämmelsen fastslår att de efterföljande paragraferna, det vill säga 2-9 

§§ AvtL, närmare definierar vad som enligt 1 § AvtL anses som anbud respektive accept. 

Vidare stadgas i 1 § 2 st. AvtL att för de fall där ”[…] annat följer av anbudet eller svaret eller 

av handelsbruk eller annan sedvänja” är reglerna i 2-9 §§ AvtL inte tillämpliga. Således är 

reglerna angående avtalsslut i AvtL underkastade sådana anbud och accept som enligt 1 § 1 

st. AvtL anses som anbud och accept.142  

Huvudregeln att anbudet är bindande och därmed oåterkalleligt är som tidigare nämnts un-

derkastad modifikationer. Enligt de gängse allmänna avtalsrättsliga principer om att en vilje-

förklaring för att ens vara en rättshandling måste ha kommit till motpartens kännedom på 

anbudsgivarens initiativ.143 Följaktligen innebär det att anbudsgivaren kan stoppa viljeförkla-

ringen innan den kommit till eller i vart fall senast samtidigt som anbudet kommit till mot-

partens kännedom. Om så sker blir anbudsgivaren inte bunden av sitt anbud och motparten 

kan inte åberopa det återkallade anbudet.144   

4.3.4 Kravet på att accepten överensstämmer med anbudet samt åter-

kallelse av accepten  

Accepten kan innehålla att anbudet antingen antages, accepteras eller avslås. En accept som 

antar eller accepterar ett anbud får som verkan att avtal sluts, det vill säga att anbudsgivaren 

blir definitivt bunden av sitt anbud och acceptgivaren blir definitivt bunden av sin accept.145 

För att så ska gälla krävs det att accepten överensstämmer med anbudet. Klara fall där ac-

                                                 
140 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 51 f.  
141 Kungl. Maj:ts nådiga proposition 1915:83, s. 39.  
142 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 53. 
143 Kungl. Maj:ts nådiga proposition 1915:83, s. 39. 
144 7 § AvtL samt Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 53.  
145 1 § 1 st. AvtL. 
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cepten anses överensstämma med anbudet är 1) när det enbart innehåller att anbudet accep-

teras 2) när accepten upprepar vad som framgår av anbudet och 3) när acceptgivaren under-

tecknar ett till honom givet anbud som i sin tur redan är undertecknat anbudsgivaren.146 

Emellertid kan accepten vara uttryckt på så sätt att det vid första anblick framstår som en 

accept men att innehållet däri avviker materiellt sett från vad som framgår av anbudet.147 

Innehåller accepten en sådan avvikelse är accepten att betrakta som en så kallad oren accept. 

Oren accept betraktas som en accept som enbart delvis svarar på anbudet. En accept anses 

vara odelbart och kan därför inte accepteras delvis utan måste accepteras som det är. En oren 

accept är att anse som nytt anbud istället.148 Emellertid finns det undantag till huvudregeln 

om att en oren accept inte leder till bundenhet. Oren accept leder till avtalsslut i de fall där 

acceptgivaren anser att accepten överensstämmer med anbudet, där anbudsgivaren måste ha 

insett det och anbudsgivaren underlåter att meddela acceptgivaren om att accepten är oren.149 

Vad gäller återkallelse av accepten följer den samma princip som återkallelse av anbud, det 

vill säga att acceptgivaren kan stoppa accepten innan den kommit till, eller i vart fall senast 

samtidigt som accepten kommit till, anbudsgivarens kännedom.150 Innehåller accepten ett 

avslag och denna har kommit anbudsgivaren tillhanda innan acceptfristens utgång är anbudet 

att anse som förfallet och acceptgivaren kan därmed inte ändra sig, såtillvida att inte annat 

följer av omständigheterna.151  

4.4 Avtalsslut som avviker från den traditionella avtalsmek-

anismen 

4.4.1 Anbud och accept-modellens otillräcklighet 

Under föregående avsnitt 4.3 presenterades anbud och accept-modellen som grundar sig på 

AvtL:s bestämmelser.  

Bindande avtal kan emellertid komma till stånd på annat sätt än genom anbud och accept-

modellen.152 Slutande av avtal kan föranledas av krav som har föreskrivits i lag, i parternas 

avtal, i anbudet eller i accepten. Vidare kan slutande avtal följa av handelsbruk eller sedvänja. 

Av 1 § 2-3 st. i AvtL framgår att det finns potentiellt åtskilliga förfarande för hur avtal kan 

                                                 
146 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 62.  
147 Kungl. Maj:ts nådiga proposition 1915:83, s. 49. 
148 6 § 1 st. AvtL. 
149 6 § 2 st. AvtL. 
150 7 § AvtL. 
151 5 § AvtL.  
152 1 § 2−3 st. AvtL. 
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komma att slutas. En anledning till varför lagstiftaren inte valt att göra AvtL uttömmande 

och öppna upp för alternativa lösningar var att ambitionen med AvtL i egentlig mening var 

att lösa eller fastställa de för dåtiden etablerade praktiska problem.153  

Åtskilliga av de avtalsslut som strikt sett inte kan placeras innanför AvtL:s ramar kan fortfa-

rande täckas av AvtL om den istället tillämpas i vidsträckt bemärkelse. Således kan nedanstå-

ende ”alternativa” avtalsslut i viss mån, genom en vidsträckt tolkning, komma att omfattas 

av AvtL:s bestämmelser. Trots nyss framförda har nedanstående modeller för avtalsslut så-

dana karaktärsdrag som gör att de inte bör stå under rubriken avtalsmekanismen.154 

Vidare har det hävdats att även om handlingar som inte kan placeras in i AvtL:s paradigm 

för avtalsslut kan det fortfarande vara fråga om avtalsslut som har till följd att bindande avtal 

uppstår. I sådana situationer kan det talas om att vissa yttre faktorer i kombination med 

varandra avgör avtalets vara eller icke vara och man kan hävda att det finns avtalsgrundande 

rättsfakta som konstituerar bindande avtal.    

4.4.2 Bekräftelse som del i avtalsslut 

Vanligt förekommande är att ena parten skickar en bekräftelse till motparten angående redan 

slutet avtal. En bekräftelse är inte i sig en rättshandling utan tjänar som ett klargörande för 

det redan ingångna avtalet samt att det skänker starkare bevisning om avtalets innehåll.155 

En bekräftelse kan utgöra en rättshandling beroende på om det är fråga om den så kallade 

trestegsmodellen. Med trestegsmodellen menas att en part avsänder en offert till en motpart 

som sedan gör en beställning mot bakgrund av offerten. När beställning genomförts hos den 

offertgivande parten besvaras beställningen genom en bekräftelse som utgår till motparten.156  

Utifrån anbud och accept-modellen kan trestegsmodellen tolkas så att offerten utgör ett an-

bud och beställningen en accept medan bekräftelsen enbart utgör just en bekräftelse och 

således inte en rättshandling.157 Emellertid kan offerten i fråga vara otillräckligt preciserad 

och därmed för allmänt hållen för att anses kunna utgöra ett anbud. Sådan offert kan exem-

pelvis enbart innehålla kvantiteten medan priset ej framgår. I en sådan situation får offerten 

                                                 
153 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 121 f.  
154 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 122.  
155 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 78 f.  
156 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 79.  
157 NJA 1920 s. 385.   
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snarare ses som ett utbud än ett anbud. Beställningen som genomförs mot bakgrund av of-

ferten intar därmed istället en ställning som anbud och efterföljande bekräftelsen konstituerar 

accepten.158  

4.4.3 Passivitet 

Allmänt gäller att en anbudsgivare genom sitt anbud inte kan påstå att motparten blir villkor-

ligt bunden på så sätt att denne genom att underlåta att svara blir bunden av anbudsgivarens 

anbud och följaktligen ingår bindande avtal. Tystnad från motpartens sida är enligt svensk 

rätt inte att anse som samtycke. Att bli bunden av sin passivitet benämns negativ avtalsbind-

ning. 159 

 
I vissa situationer är dock negativ avtalsbindning att anse som rättsligt bindande för motpar-

ten, exempel på sådan situation är förnyande eller förlängning av abonnemang, prenumerat-

ioner och försäkring.160 Vidare stadgas det i 4, 6 och 9 §§ AvtL att passivitet betraktas som 

en rättshandling som självständigt verkar med avtalsslut som konsekvens.  

 
Gränsdragningen mellan vad som anses som ren passivitet och annat icke verbalt eller skrift-

ligt uttryck är inte alltid uppenbar. Låt vara att motparten anser sig agera passivt i en situation 

men exempelvis företar någon form av handling som hos anbudsgivaren uppfattas vara ett 

uttryck för viljeförklaringen – så kallat konkludent handlande. Det kan vara så att motpartens 

uppfattning är att denne förhåller sig passiv men att denne i själva verket genom konkludent 

handlande skänkt anbudstagaren befogad anledning att räkna med att han avser att ingå avtal 

med bindande verkan.161   

4.4.4 Konkludent handlande 

En viljeförklaring behöver inte språkligen uttryckas utan kan tillkomma på så sätt att en part 

genom sitt handlande uttrycker en viljeförklaring. Sådant uttrycksätt benämns konkludent 

handlande162. I en situation där motparten underlåter att besvara anbudsgivarens anbud kan 

motparten likväl bli bunden utifall denne företar ett handlande som medför att anbudsgiva-

ren får befogad anledning att anta att avtal har ingåtts.163 Om anbudsgivaren inte har fog för 

sin uppfattning kan således inte anbudstagaren bli bunden av sitt handlande. Något generellt 

                                                 
158 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 79.  
159 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 71 f.  
160 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 72.  
161 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 72.  
162 Benämns i litteraturen som realhandlande.  
163 NJA 1961 s. 658, NJA 1982 s. 244 samt NJA 1977 s. 92 och Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 83 
f. 
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handlande som alltid anses leda till att avtal ingås föreligger inte. Huruvida en potentiell situ-

ation anses innebära att ett handlande konstituerar ett beteende, som ger anbudsgivaren an-

ledning att förutsätta att den handlande parten vill ingå bindande avtal, får göras från fall till 

fall.164  

 
Som exempel på en accept uttrycks genom konkludent handlande är när anbudstagare för-

fogar över den erbjudna varan (realanbud). Således förutsätts att anbudstagaren när denne 

har förfogat över föremålet har varit medveten om att anbudsgivaren förväntar sig kompen-

sation för den använda varan.165 Ett viktigt användande som oftast leder till att anbudsgivaren 

med befogat intryck uppfattar att anbudstagaren vill ingå bindande avtal är konsumtionen av 

en vara. Till det nyss nämnda sluter sig även sådana förfoganden som inte enbart har vidtagits 

för att undersöka eller prova varan på ett traditionellt sätt.166 Vidare kan ett konkludent hand-

lande vara att betalning sker.167 

4.5 Rättshandlingsrekvisiten  

4.5.1 En schematisk utgångspunkt 

För att avtal ska komma till stånd krävs vanligtvis två överensstämmande viljeförklaringar – 

anbud och accept – vilket har presenterats under avsnitt 4.5 och 4.4. Huruvida anbud och 

accept i sig är att anses som viljeförklaringar fastställs mot bakgrund av vissa givna rekvisit – 

de så kallade rättshandlingsrekvisiten.168 I de fall åtminstone två överensstämmande viljeför-

klaringar som uppfyller rättshandlingsrekvisiten utbytts har vanligtvis avtal kommit till-

stånd.169  

Således är en viljeförklaring ett så kallat kopplingsbegrepp. Kopplingsbegreppet används för 

att på ett godtagbart sätt förena rättsfakta med rättsföljd. Begreppet kan tillika användas för 

att å ena sidan enbart beteckna rättsfakta och å andra sidan enbart beteckna rättsföljd. Även 

avtal utgör ett kopplingsbegrepp. Att avtal utgör ett kopplingsbegrepp blir tydligt i och med 

att vissa sakomständigheter måste föreligga och därmed vissa rekvisit uppfyllda för att ett 

avtal ska anses har uppkommit.170   

                                                 
164 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 72.  
165 NJA 1946 s. 122. Dock bör här uppmärksammas att rättsfallet berörde två näringsidkare. Se även Adlercreutz, Axel,  
Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 72.  
166 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 72. 
167 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 73. 
168 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 41 f. 
169 1 § AvtL. 
170 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 41. 
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Ett klart fall där en viljeförklaring anses föreligga kännetecknas av framför allt tre domine-

rande rekvisit. Det första är att en vilja eller en avsikt hos den angivande parten föreligger 

och att denna vilja eller avsikt har uttryckts på så sätt att denne med rättslig verkan vill binda 

sig under vissa givna förhållanden. Det andra rekvisitet tar sikte på att själva viljeförklaringen 

som sedan når mottagaren uttrycker viljan eller avsikten på ett korrekt sätt. Det tredje och 

sista rekvisitet rör det intryck som motparten får av viljeförklaringen, det vill säga den rättsliga 

uppfattning av den erhållna viljeförklaringen, som sedan ligger till grund för ett rättsligt hand-

lande av motparten.171 

Utöver dessa tre rekvisit återfinns ytterligare två centrala moment som måste begrundas, 

nämligen det faktum att viljeförklaringen faktiskt härrör från och har angivits av angivaren 

samt att viljeförklaring verkligen har nått mottagaren på ett adekvat sätt. Sammantaget kan 

sägas att en viljeförklaring föreligger när avgivaren med avsikt har utgivit ett viljeuttryck som 

kommit mottagaren till handa samt att viljeuttrycket framkallar ett korrekt intryck hos mot-

tagaren.172  

I en sådan situation där det inte klart framgår vad viljan eller avsikten är, eller där uttrycket 

inte återger viljan på ett korrekt sätt respektive de fall där ett korrekt intryck inte är förhan-

den, blir det mer problematiskt att avgöra huruvida en viljeförklaring rättsligt föreligger eller 

inte. Frågan är om samma rekvisit som gäller för de klara fall där viljeförklaringen anses 

föreligga även kan tillämpas i de situationer där något av rekvisiten inte anses uppfyllda eller 

om bedömningen ska vila på andra grunder.173   

4.5.2 Vem är anbudsgivaren respektive anbudstagaren? 

Av 1 § AvtL går att utläsa att viljeförklaring är bindande för den som avgivit anbudet eller 

svaret. Således utpekar AvtL å ena sidan anbudsgivaren å andra sidan anbudstagaren och 

någon tredje person nämns inte. Det faktum att AvtL har utformats på detta vis kan förstås 

på så sätt att någon annan part än anbudsgivaren och anbudstagaren inte kan bli bunden eller 

att detta enbart kan ske i undantagsfall.174   

För att någon ska kunna avge ett anbud respektive en accept krävs det att det bestäms vem 

som är anbudsgivare respektive anbudstagare (acceptgivare). Den grundläggande tanken 

torde vara att den som först avger en viljeförklaring som läggs till grund för avtalets innehåll 

                                                 
171 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 20.  
172 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 83. 
173 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 84. 
174 Grönfors, Kurt, Avtalsgrundande rättsfakta, s. 81 f.   
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även är den som intar rollen som anbudsgivare. För att detta ska vara för handen sätts vissa 

krav på viljeförklaringens precision. Har det utifrån vad som hittills sagts i detta stycke be-

stämts vem som anses som anbudsgivaren blir motparten per automatik anbudstagaren.175  

I den situationen där två viljeförklaringar som båda konstituerar anbud och som överens-

stämmer med och korsar varandra samtidigt har det ansetts att avtal kommer till stånd med 

motiveringen att det faktiskt finns två överensstämmande förklaringar.176 

4.5.3 Krav på vilja eller avsikt? 

En viljeförklaring förutsätter normalt ett visst mått av medvetenhet och aktivitet hos den 

som företar en viljeförklaring. Emellertid utesluter det nyss nämnda inte att även konkludent 

handlande eller passivitet kan komma att likställas med ett giltigt krav på vilja eller avsikt.177  

Viktigt att framhålla här är att det inte finns ett krav på en avsikt att rättshandla utan avgö-

rande är motpartens uppfattning av den mottagna viljeförklaringen. Mottagaren har med 

skälig anledning uppfattat viljeförklaringen som ett uttryck för avgivaren att rättshandla – det 

befogade intrycket blir därmed avgörande.178  

Avsikten att rättsligt binda sig behöver inte vara uttalad utan det presumeras i allmänhet vara 

så. Dock kan finnas omständigheter som visar att avsikten att rättsligt binda sig inte är för 

handen – och presumtion bryts. Det räcker med att en viljeförklaring ser ut som just en 

viljeförklaring. Det finns med andra ord inget, bortsett från formavtal, formkrav för hur en 

viljeförklaring ska vara utformad.179  

Huruvida kravet på vilja eller avsikt inbegriper viljeförklaringens rättsföljd är omdebatterad. 

Nackdelen med att viljan ska vara förknippad med dess rättsföljd är att det krävs att angivaren 

besitter viss kunskap om de rättsföljder som följer vid angivarens avlämnade av förklaring. 

Eftersom sådan kunskap kan vara otillräcklig utan att det för den skull ska komma att påverka 

en angivares bundenhet av viljeförklaringen bör ett sådant krav vara ytterst begränsat.180  

Sammantaget kan sägas att det i egentligen inte finns något långtgående krav på att den hand-

ling som vidtas av avgivaren innefattar några krav på faktisk vilja eller avsikt hos avgivaren 

för att handlingen ska komma att rubriceras som en viljeförklaring. Inte heller kan det med 

                                                 
175 Grönfors, Kurt, Avtalslagen, s. 26.  
176 Grönfors, Kurt, Avtalslagen, s. 26. 
177 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 124. 
178 NJA 1920 s. 446.  
179 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 124. 
180 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 85.  
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övertygelse hävdas att det finns ett krav på att angivaren är medveten om vilken rättsföljd 

viljeförklaringen ger upphov till. Avgörande för om en handling ska anses ta formen av en 

viljeförklaring är istället alltså mottagarens uppfattning eller rättare sagt det befogade intryck 

av om huruvida handlingen är ett uttryck för en till honom given viljeförklaring. Det är där-

med av vikt att undersöka när mottagaren anses ha fått ett befogat intryck av att avgivarens 

handlande är ett uttryck för en viljeförklaring.181    

4.5.4 När vilja eller avsikt saknas – mottagarens befogade intryck 

4.5.4.1 Allmänt 

Som huvudregel karakteriseras en viljeförklaring av att avgivaren med avsikt har avgett ett 

uttryck för sin vilja som sedan kommit mottagaren till handa och som i sin tur med befogat 

intryck uppfattar avgivarens viljeuttryck som en förklaring att vilja ingå bindande avtal. Det 

är alltså oproblematiskt att avgöra huruvida en viljeförklaring är för handen om viljeförkla-

ringen uppfyller de uppställda kraven som angetts i föregående mening.182  

Ibland uppstår det situationer där avgivaren företar en handling som inte var åsyftad – oavsett 

om den sker medvetet eller omedvetet – som en viljeförklaring men utåt sätt kan uppfattas 

som sådan och att denna handling har kommit mottagaren till handa. I en sådan situation 

kan det fortfarande vara fråga om en handling som för avgivaren konstituerar en bindande 

viljeförklaring. För att så ska vara fallet krävs det att mottagaren på grundval av den riktade 

handling har skapat sig ett befogat intryck av att handlandet varit menat som en viljeförkla-

ring.183 För att avgöra huruvida ett befogat intryck föreligger hos mottagaren kan utredas mot 

bakgrund av tillitsmodellen.184  

4.5.4.2  Tillitsmodellen 

Det är inom juridiken allmänt känt att ett handlande av en part kan komma att konstituera 

en viljeförklaring trots att det saknas vilja eller avsikt att avge en viljeförklaring. Det bindande 

avtalet kommer därmed till stånd genom att motparten med befogat intryck har satt tillit till 

att en viljeförklaring avlämnats av motparten – den så kallade tillitsmodellen. Inte sällan fram-

hålls det att tillitsmodellen rentav utgör gängse modellen för avtalsslut.185  

                                                 
181 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 87. 
182 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 86. 
183 32 § AvtL och se Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s.  
86 och 88 f. 
184 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 87. 
185 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 88 ff. 
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Bortsett från kravet om avgivande och mottagande innebär tillitsmodellen kort och koncist 

att då en part avsiktligt eller av oaktsamhet vidtar en handling som motparten med fog har 

uppfattat som en viljeförklaring föreligger det en viljeförklaring trots att vilja eller avsikt sak-

nas. Den rättsliga grundvalen för tillitsmodellens tillämplighet om den läses e contrario åter-

finns i 32 § AvtL. Av paragrafen förstås att den som avgivit en viljeförklaring inte är bunden 

av viljeförklaringens innehåll såtillvida innehållet tillkommit genom felskrivning eller misstag 

och mottagaren insåg eller bort inse detta. Mot bakgrund av 32 § AvtL:s lydelse är tillitsmo-

dellen tillämplig på misstag i viljeförklaringens innehåll. En vidare tillämpning av tillitsmo-

dellen än paragrafens lydelse har givits genom att den även tillämpas på viljeförklaring som 

inte var ämnad som rättshandling.186   

4.5.5 Krav på att viljeförklaringen avgivits 

Naturligt följer att för att en viljeförklaring ska kunna medföra bundenhet krävs att viljeför-

klaringen på något sätt avgivits vilket dels e contrario kan utläsas i 35 § AvtL dels indirekt i 1 § 

1 st. AvtL. Av 35 § AvtL. går att utläsa att om en viljeförklaring inte har blivit utgiven kan 

den inte med rättslig verkan åberopas mot angivaren. 187 Om en viljeförklaring har utgivits 

men utan angivarens vilja, kan viljeförklaringen komma att gälla såtillvida motparten är i god 

tro därom. Det förefaller således att angivaren inte enbart kan, på grund av att viljeförkla-

ringen kommit ur dennes besittning och sedan nått motparten, hållas till svars för en bin-

dande viljeförklaring. Regeln i 35 § AvtL tar i och för sig sikte på skriftliga viljeförklaringar 

men naturligt får anses gälla för viljeförklaringar som framställs på annat vis.188  

Principen som kan härledas ur 35 § AvtL torde innebära att den åtgärd som angivaren vidtagit 

och vilken utåt sätt kan uppfattas som viljeförklaring ska ha tillkommit med vilja och på ett 

medvetet sätt. Således ska avgivaren på ett medvetet och avsiktligt sätt ha gjort det som denne 

har gjort, även om handlingen inte var menad att uppfattas som en viljeförklaring.189  

Den part som ännu inte vidtagit åtgärd att bringa motparten kännedom om sin viljeförklaring 

kan inte anses ha vidtagit en slutlig eller bindande viljeförklaring.190 För att på bästa sätt för-

klara nyss nämnda bör en illustration ges.  

                                                 
186 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 88 ff.  
187 Bestämmelsen är intagen under AvtL:s ogiltighetsgrunder men behandlar egentligen en allmän fråga som är mer  
förknippad med förutsättningarna för tillkomsten av en rättshandling. Dock rör regeln inte avtalsmekanismen vilket gör att  
regeln inte heller är passad att stå under AvtL:s första kapitel.   
188 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 97 f.  
189 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 98. 
190 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 124.  
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Om en part funderar på att överlåta en specifik lös sak, låt säga en bil av ett 
visst märke och modell, till en given motpart och bestämmer sig för att upp-
rätta ett dokument där det framgår att parten vill överlåta den i fallet aktuella 
bilen till motparten på i dokumentet givna villkor. Efter upprättandet av 
dokumentet drabbas den överlåtande parten av ånger och bestämmer sig 
för att lägga dokumentet i sin skrivbordslåda till dess att denne verkligen är 
säker på att denne faktiskt vill överlåta bilen till den angivna motparten. 
Motparten får på något sätt vetskap om att den överlåtande parten har upp-
rättat dokumentet som ligger i dennes skrivbordslåda.  

Trots motpartens vetskap om dokumentet medför det inte att den överlåtande parten har 

vidtagit en slutlig eller bindande viljeförklaring eftersom viljeförklaringen inte har avgivits. 

Motivet till kravet på att viljeförklaringen måste avges är att den part som vill genomföra 

förberedelser i syfte att vidta en rättshandling ska kunna göra så utan att någon ska kunna 

åberopa bindande viljeförklaring. Av naturliga skäl har lagstiftaren ansett att en ej avgiven 

viljeförklaring inte heller ska leda till en bindande sådan.191 Således krävs för slutlig och bin-

dande viljeförklaring att den som vidtar ett rättsligt handlande ska utföra någon form av 

åtgärd som markerar en avsikt att göra mottagaren medveten om viljeförklaringen.192   

Att avgöra huruvida ett korrekt avgivande av en viljeförklaring har gjorts torde inte vara 

särskilt svårt att fastställa vid uttrycklig viljeförklaring, däremot gäller motsatsen för viljeför-

klaring som inte är uttrycklig.193 Vid icke uttryckliga viljeförklaringar synes kravet om avgi-

vande bortfalla. Emellertid gäller under vissa givna förutsättningar att kravet om avgivande 

även kan komma att tillämpas på sådana icke uttryckliga viljeförklaringar.194 Om de förutsätt-

ningar som i föregående mening nämnts är för handen kan det presumeras att viljeförkla-

ringen varken är slutlig eller bindande eftersom ett bristande avgivande är för handen. 195  

Bristen i avgivandet kan i och för sig läkas genom annat rättsfaktum.196  

4.5.6 Krav på till vem viljeförklaringen riktas 

Det har gjorts gällande att en viljeförklaring måste riktas mot en specifik mottagare eller i 

vart fall en begränsad krets av mottagare för att en utgiven viljeförklaring med rättslig verkan 

kan åberopas. Denna princip torde mestadels aktualiseras vid anbud.197 Ett meddelande som 

                                                 
191 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 124 f.  
192 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 125.  
193 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 125. 
194 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 125 f.  
195 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 126.  
196 NJA 1954 s. 568. 
197 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 99.  
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är oklart till sitt innehåll och riktas till allmänheten kan inte tolkas som anbud. Det anses inte 

vara i en parts intresse att förplikta sig mot var och en som kan ta del av meddelandet.  

Meddelanden som är riktade till allmänheten brukar som regel vara allt för vaga för att anses 

vara ett anbud. Även om så inte är fallet och meddelandet anses vara preciserat brukar det 

ändock framgå av annat att det är fråga om marknadsföring. Det ska mycket till för att en 

annons eller liknande ska anses utgöra ett anbud som kan medföra rättsliga åtaganden. Vidare 

är det orealistiskt att en annons eller likande kan medföra ett krav på att prestera till ett obe-

gränsat antal mottagare.198 

4.5.7 Vad uppställs det för krav på viljeförklaringens innehåll? 

Avgörande för huruvida en viljeförklaring kan ge upphov till bundenhet är i fall viljeförkla-

ringen innehåller någon grund för rättslig bundenhet. För att en sådan rättslig grund ska vara 

för handen krävs det att viljeförklaringens innehåll består av vissa obligatoriska komponen-

ter. Således följer att det ska framgå att viljeförklaringen eller i vart fall de omständigheter 

som förklaringen grundar sig på härrör från en bestämd angivare. På motsvarande vis krävs 

det att den avgivna viljeförklaringen riktar sig till en bestämd mottagare eller en klart avgrän-

sad mottagarkrets.199 

Utöver att viljeförklaringen ska kunna härledas från angivare till mottagare krävs det att för-

klaringen innehåller någon typ av rättsligt villkor som medför att viljeförklaringen kan anses 

anta formen av ett löfte, ett påbud, en förfogande eller kompetensskapande handling. Med 

kravet om ett rättsligt villkor åsyftas att vanligt förekommande uttryck så som ”åtar sig”, 

”förpliktar sig”, ”utfäster”, ”överlåter” eller någon liknande formulering framgår av viljeför-

klaringen. Ett rättsligt villkor är inte underkastat något formkrav och kan därmed, med giltig 

verkan, komma att uttryckas på olika sätt.200  

Förutom kravet på ett rättsligt villkor krävs att viljeförklaringens innehåll är så pass väl pre-

ciserat att den – efter eventuell tolkning och utfyllnad – kan komma att blir föremål för en 

fullgörelsedom som går att verkställas av kronofogdemyndigheten.201  

                                                 
198 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 100.  
199 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 94. 
200 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 94. 
201 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 95 f. 
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4.5.8 Kravet på en korrekt uttryckt vilja eller avsikt 

Den som önskar att mot bakgrund av sin vilja och dess preciserade innehåll åstadkomma en 

rättslig giltig viljeförklaring måste uttrycka detta på något sätt. Det räcker inte enbart med att 

viljan eller avsikten finns för att kunna åberopa att avtal kommit till stånd. Det krävs att de 

båda parter som önskar ingå avtal med varandra vidtar åtgärder för att så ska ske samt att 

viljan eller avsikten att ingå avtal kommer till någon form av uttryck. Utan erforderligt uttryck 

kan alltså avtal inte komma till stånd, vilket gör att denna regel inte är underkastad några 

undantag. Passivitet har dock, i vissa situationer, ansetts vara en form av uttryckt för viljan 

eller avsikten att ingå avtal.202   

4.5.9 Viljeförklaring saknas – kvasikontrakt 

Med kvasikontrakt avses sådana avtal som inte vilar på traditionella viljeförklaringar. Exem-

pelvis kan nämnas sådana avtal som sluts genom konkludent handlande eller realhandlande. 

Ett typiskt drag för sådana handlingar är att det avgivna anbudet kan komma att accepteras 

genom annan åtgärd än en viljeförklaring och avtal kommer till stånd med anledning av hur 

lik situationen är en avtalssituation.203  

Med realhandlande avses en sådan situation där anbudet utgivits i form av ett realhandlande, 

exempelvis genom att leverans sker som sedan accepteras i form av användning av leveran-

sen. Realhandlande innebär att avtal inte sluts genom utbyte av viljeförklaringar utan genom 

att ett anbud kombineras med den händelse som formuleras i anbudet.204 Emellertid är an-

budsutgivaren begränsad att ensidigt stipulera rättsverkningar gentemot motparten. Således 

kan anbudsutgivaren inte hävda att passivitet eller att en normal händelse i motpartens liv 

medför bundenhet för motparten.205  

Flertalet av de giltiga avtal som sluts genom realhandlande tillkommer med anledning av 

etablerade handlingsmönster, en sedvana har sålunda formats.206 

                                                 
202 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 97.  
203 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 106. 
204 Adlercreutz, Axel, Avtalsrätt I, u. 12, Studentlitteratur, s. 17, 21 och 47.  
205 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 106 f. 
206 Lehrberg, Bert, Avtalsrättens grundelement, 2 u., I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik AB, s. 129. 



  

  
53 

5 Delmoment II - Kravet på att garantera elleverans 

5.1 Elektricitetens roll i samhället 

Elektriciteten har bland annat bidragit till att ljus, livsmedelslagring, matlagning, arbete, upp-

värmning, informationsspridning och studier har underlättats. I och med elektriciteten har 

livet för människor blivit mer bekvämt och levnadsförhållandena blivit betydligt bättre. Saker 

runt omkring oss är helt beroende av tillgången till elektricitet, som exempelvis spis, kylskåp, 

dammsugare, datorer etc. Nya saker uppfinns och produceras kontinuerligt för att göra män-

niskans vardag enklare och lättare - saker vars funktion är beroende av elektricitet. Detta 

medför att nyttjandet av elektricitet i framtiden inte kommer att minska utan, tvärtom, öka.207 

Människan kan i dagsläget i princip inte själv försörja sig med elektricitet utan är utlämnad 

till att förlita sig på ett elmarknadssystem som tillgodoser behovet av elektricitet. Följaktligen 

har elektriciteten bidragit till att människor i dagsläget inte enbart lever i samhället utan jäm-

väl av samhället.  

Med anledning av den fundamentala roll elektriciteten har i dagens samhälle samt i kombi-

nation med omöjligheten för människan att på egen hand försörja sig med elektricitet följer 

naturligt att tillgången till elektricitet måste vara underkastad ett skydd som garanterar rätten 

till leverans av elektricitet för var och en.  

5.2 Kravet på garanterad elleverans - elmarknadsdirektivet 

5.2.1 Bakgrund till elmarknadsdirektivets införande 

 
Målet med elmarknadsdirektivet har bland annat varit att fastställa gemensamma regler för 

produktion, överföring, distribution och leverans av elektricitet samt att genomföra bestäm-

melser om konsumentskydd. Elmarknadsdirektivet har tillkommit för att förbättra och inte-

grera konkurrensutsatta elmarknader inom EU. Direktivet innehåller även krav på samhälls-

omfattande tjänster och konsumenternas rättigheter. 208   

5.2.2 Skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga tjänster 

I artikel 3.2 elmarknadsdirektivet stadgas att medlemsstaterna mot bakgrund av tillämpliga 

bestämmelser i fördraget, särskilt mot bakgrund av artikel 86 däri, får ålägga företag som 

                                                 
207 Kjällstrand, Bo, Ökad elanvändning har gett oss renare närmiljö, ur boken: när elen kom till stan – perspektiv på energi 
och välfärd, 2007, Lunds Energikoncernen i samarbete med Aspekta, s. 12 f.   
208 Artikel 1 elmarknadsdirektivet. 
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bedriver verksamhet inom elmarknaden att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för att på så 

sätt tillgodose det allmänna ekonomiska intresset. Dessa allmännyttiga tjänster kan avse till 

exempel tillförlitlighet, såsom försörjningstrygghet, leveransens regelbundenhet, kvaliteten 

och priset.209   

5.2.3 Rätten till elleverans 

I artikel 3.3 elmarknadsdirektivet stadgas att alla hushållskunder ska ha rätt till samhällsom-

fattande tjänster, det vill säga rätt till leveranser av elektricitet av en bestämd kvalitet till rim-

liga, lätt och tydligt jämförbara och transparenta och icke-diskriminerande priser. För att sä-

kerställa att rätten till denna samhällsomfattande tjänst tillgodoses får medlemsstaterna införa 

en så kallad sistahandselhandlare.210  

Enligt artikel 3.4 elmarknadsdirektivet ska varje konsument ha en rätt att erhålla leverans av 

ett elhandelsbolag under förutsättningen att elhandelsbolaget samtycker till det. Rättigheten 

till ett elhandelsbolag gäller oavsett i vilken medlemsstat elhandelsbolaget är registrerat.211 

I artikel 3.7 elmarknadsdirektivet framgår att medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för 

att skydda utsatta kunder. Direktivet ger medlemsstaterna en möjlighet att definiera begrep-

pet utsatta kunder i sin nationella lagstiftning. Utsatta kunder kan definieras mot bakgrund 

av energifattigdom. Dessa utsatta kunder ska sedan komma att skyddas i vissa avseenden. 

Exempelvis kan medlemsländerna införa skydd mot avbrott i elöverföringen för dessa kun-

der i kritiska situationer.212 De regler som genomförs för att skydda utsatta kunder får ej störa 

elmarknadens funktion samt måste ta hänsyn till landets övriga socialpolitiska åtgärder. Vad 

som avses med hänsyn till övriga socialpolitiska åtgärder framgår inte.213  

5.2.4 Tjänster av allmänt ekonomiskt intresse 

Begreppet tjänster av allmänt ekonomiskt intresse har varken definierats i Fördraget om 

Europeiska Unionens funktionssätt eller i sekundärrätten. EU-domstolens praxis har dock 

fastställt att tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (SGEI) innefattar tjänster som medlems-

staternas offentliga myndigheter har förenat med olika skyldigheter att tillhandahålla. Kravet 

på att tillhandahålla SGEI syftar till att säkerställa att dessa tjänster även erbjuds under sådana 

                                                 
209 Artikel 3.2 elmarknadsdirektivet. 
210 Artikel 3.3 elmarknadsdirektivet. På engelska benämns sistahandselhandlare som supplier of last resort. 
211 Artikel 3.4 elmarknadsdirektivet. 
212 Artikel 3.7 elmarknadsdirektivet. 
213 SEC(2010) 1407 final, s. 4.  
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förhållanden som inte är de rådande marknadsförhållandena.214 EU-domstolen har klarlagt 

att SGEI innehar en särskild karaktär i jämförelse med övriga ekonomiska tjänster.215 

Om en medlemsstat finner att en viss tjänst ligger i allmänhetens intresse men de existerande 

marknadskrafterna (konkurrensen) inte kan tillgodose dessa tjänster på ett tillfredställande 

sätt får medlemsstaten fastställa ett antal kriterier för hur dessa tjänster ska erbjudas och 

ålägga tjänsteleverantörerna vissa förpliktelser.216 För att kunna upprätthålla förpliktelserna 

är det ibland nödvändigt att förena förpliktelserna med exklusiva rättigheter eller ordna för-

månlig finansiering.217 Regler som införs i syfte att tillgodose SGEI måste fortfarande vara 

motiverade för att inskränkningar i konkurrensreglerna ska vara berättigade.218    

SGEI som begrepp kan tolkas och definieras olika från medlemsstat till medlemsstat. Det är 

medlemsstaterna som avgör vad som ska inbegripas i begreppet SGEI.219 Enbart det faktum 

att en tjänst inte formellt har definierats som SGEI innebär inte per automatik att det inte är 

att anse som SGEI.220 Det har framhållits att det inte är önskvärt eller möjligt att definiera 

SGEI på ett generellt sätt dock innehåller gemenskapslagstiftningen gemensamma förhållan-

den som kan användas för att stipulera ett användbart begrepp för SGEI. Framför allt hand-

lar det om följande förhållanden som kan utgöra del i begreppet, nämligen: samhällsomfat-

tande tjänster, regelbundenhet, kvalitet, överkomliga priser och konsumentskydd.221 Dessa 

förhållanden har sedan utarbetats som förpliktelser i lagstiftningar i syfte att uppnå ekono-

misk effektivitet, social eller geografisk gemenskap samt trygghet och säkerhet för varje med-

lemsstats medborgare.222   

Vidare måste en tjänst för att kunna definieras som SGEI vara av tvingande natur – detta 

kan uppnås genom att föreskriva en skyldighet att erbjuda sådana tjänster till alla de medbor-

gare som framför krav på det.223  

                                                 
214 Madell, Tom, Tjänster av allmänt intresse – ett svenskt perspektiv, 2011:8, s. 26. 
215 Se till exempel mål C-179/90 Merci convenzionali porto di Genova mot Siderurgica Gabrielli SpA., REG 1991, s. I-
5889, p. 27 och mål C-242/95 GT-Link A/S mot De Danske Statsbaner (DSB), REG 1997, s. I-4449, p. 53. 
216 Meddelande från kommissionen – Tjänster i allmänhetens intresse i Europa, EGT C 17, 19.1.2001, s. 1.  
217 Meddelande från kommissionen – Tjänster i allmänhetens intresse i Europa, EGT C 17, 19.1.2001, s. 4. 
218 Mål C-209/98, Entreprenørforeningens Affalds/Miljøsektion (FFAD), på uppdrag av Sydhavnens Sten & Grus ApS 
och Københavns Kommune, REG 2000, s. I-3743, p. 74–83. 
219 Mål T-289/03, British United Provident Association Ltd (BUPA), BUPA Insurance Ltd, London, BUPA Ireland Ltd,  
mot Kommissionen, REG 2008, s. II-81, p. 100.   
220 Madell, Tom, Tjänster av allmänt intresse – ett svenskt perspektiv, 2011:8, s. 23 f. 
221 KOM(2003) 270 slutlig, s. 15 
222 KOM(2003) 270 slutlig, s. 15 f. 
223 Madell, Tom., Tjänster av allmänt intresse – ett svenskt perspektiv, 2011:8, s. 29. 
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5.2.5 Samhällsomfattande tjänster 

5.2.5.1 Varför finns begreppet? 

Bolag verksamma inom nätverksindustrin såsom elektricitet, gas, telekommunikationer, post, 

transport och vatten är av särskilt intresse för konsumenter, eftersom dessa industrier till-

handahåller tjänster som är viktiga för både hälsa och välbefinnande samt ekonomisk och 

social delaktighet i samhället. Tillgången till dessa tjänster har under lång tid ansetts ligga i 

allmänhetens intresse och har allmänt accepterats som en nödvändig förutsättning för att 

möta de nationella målen för ett modernt samhälle.224 

Traditionellt sett har behovet och förväntningarna hos konsumenter när det gäller dessa vik-

tiga tjänster uppfyllts mer eller mindre genom att marknaderna för nätindustrin, såsom elekt-

ricitet, har anlagts med monopol och har tryggats genom offentligt ägande.225  

Den politiska aspekten av offentligt ägande har i högre grad övergivits för att inta ett mer 

liberalt synsätt när det kommer till dessa tjänster i allmänhetens intresse. Således har ett mer 

marknadsorienterat system införts. Med marknadsorienterat system avses att marknader av-

regleras och på sätt kan en konkurrenskraftig handel skapas. Ett marknadsorienterat system 

har ansetts medföra effektivitet och valmöjligheter vilket resulterar i lägre priser för konsu-

menten.  

Ideologiskt sett ska alla konsumenter ha tillgång till ett grundläggande minimiutbud av viss 

kvalité av tjänster i allmänhetens intresse. Minimiutbudet ska tillhandahållas oberoende av 

konsumentens geografiska plats och inkomst.226  

Eftersom en avreglerad marknad kan medföra att vissa aktörer väljer att inte tillhandahålla 

en tjänst i allmänhetens intresse till vissa konsumenter kan berörd myndighet införa krav för 

vissa aktörer att tillhandahålla sådana tjänster. Sådant krav på att tillhandahålla tjänst benämns 

som samhällsomfattande tjänster.227  

5.2.5.2 Vad innebär begreppet?  

Begreppet samhällsomfattande tjänster har utformats mot bakgrund av politiska, ekono-

miska och tekniska kontexter och har utvecklats över tiden och är således ett dynamiskt och 

flexibelt begrepp. De grundläggande principerna om samhällsomfattande tjänster bestäms på 

                                                 
224 KOM(2003) 270 slutlig, s. 3.  
225 Madell, Tom, Tjänster av allmänt intresse – ett svenskt perspektiv, 2011:8, s. 11 f.  
226 KOM(2003) 270 slutlig, s. 16.  
227 KOM(2003) 270 slutlig, s. 36. 
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unionsnivå och ska genomföras av respektive medlemsstat. När så har skett kan det överlåtas 

på respektive medlemsstat att vidare definiera begreppet och vidta åtgärder.228   

Vanligtvis definierats en samhällsomfattande tjänst som en rätt för en konsumenten att inom 

en medlemsstats territorium erhålla tillgång till en viss tjänst oberoende av konsumentens 

geografiska läge samt, utifrån vissa nationella premisser, till ett överkomligt pris.229 Även om 

en samhällsomfattande tjänst utan tvekan innebär en rätt att få tillgång till tjänsten gäller att 

begreppet tolkas vidare än så.230  

Således har begreppet samhällsomfattande tjänster för vissa verksamheter ytterligare defini-

erats. Nätverksamheter, såsom bolag på elmarknaden, är sådana verksamheter som särskilt 

har definierat begreppet. Skyldigheten att tillhandahålla samhällsomfattande tjänster för nät-

verksamheterna på en liberaliserad marknad innebär en garanti för konsumenterna att ha 

tillgång till sådan relevant tjänst till överkomliga priser och att tjänsten kan vidhålla ett visst 

mått av kvalitet samt att förbättra denna kvalitet.231  

Konceptet med samhällsomfattande tjänster inbegriper innehållet i och tillvägagångssättet 

för tillhandahållandet av dessa tjänster. Innehållet i tjänsterna inbegriper prisets storlek och 

beskaffenheter, vilket alltså bör vara överkomligt, och kvaliteten, vilket bör vara tillfredsstäl-

lande. Avseende tillvägagångssättet för tjänstens tillhandahållande bör framhållas att det inte 

är en nödvändighet för en medlemsstat att vidta åtgärder om det anses att marknadskrafterna 

redan garanterar tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänster. Om motsatsen istället rå-

der och medlemsstaten anser att det nuvarande marknadssystemet inte kan garantera tillhan-

dahållandet av samhällsomfattande tjänster är det förenligt med EU-rätt att medlemsstaten 

utser en eller ett flertal samhällsomfattande tjänsteleverantörer.232 

 
Då begreppet samhällsomfattande tjänster innefattar begreppet överkomliga priser kan med-

lemsstaten vidta åtgärder för att garantera att tillgången till elektricitet för alla erbjuds till 

överkomliga priser. Vidare kan begreppet överkomliga priser i vissa fall innebära att alla eller 

en viss specifik kategori av konsumenter erbjuds den samhällsomfattande tjänsten utan kost-

nad. Med utgångspunkt i medlemsstatens nationella förhållanden kan medlemsstaten begära 

att vissa utsedda bolag erbjuder konsumenterna antingen varierande avgiftsalternativ eller 

                                                 
228 KOM(2003) 270 slutlig, s. 16. 
229 KOM(2003) 270 slutlig, s. 35. 
230 Flera olika definitioner har givits vilket innebär att samhällsomfattande tjänster inbegriper olika delar. KOM(2003) 270 

slutlig, s. 35. 
231 KOM(2003) 270 slutlig, s. 35. 
232 KOM(2003) 270 slutlig, s. 36. 
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olika avgiftspaket. Dessa avgiftsalternativ eller avgiftspaket skiljer sig från erbjudanden base-

rat på vanliga kommersiella villkor. Anledningen till varför icke-kommersiella förslag ska er-

bjudas är framför allt för att låginkomsttagare eller personer med särskilda behov inte ska 

behöva stå utan tillgång till tjänsten.233  

 
Begreppet överkomliga priser torde vara något snävare i jämförelse med begreppet rimliga 

priser.234 Det är begreppet rimliga priser som används i elmarknadsdirektivet.235 Överkomliga 

priser belyses i huvudsak utifrån ett kundperspektiv medan rimliga priser även tar hänsyn till 

andra faktorer.236  

5.2.5.3 Sistahandselhandlare  

De flesta länder har infört en så kallad sistahandselhandlare för att garantera samhällsomfat-

tande tjänster på elmarknaden.237 Begreppet sistahandselhandlare är inte definierat vilket har 

medfört att begreppet har tolkats på olika sätt i olika medlemsstater. Det faktum att sista-

handselhandlare inte har definierats har resulterat i att det förekommer olika skyldigheter för 

sistahandselhandlare i olika medlemsstater. Det är möjligt att ha ett väl fungerande obligato-

riskt system på elmarknaden som garanterar att konsumenterna är försedda med elektricitet 

i vissa situationer även om en definition av sistahandselhandlare inte finns.238   

Sistahandselhandlare är en nödvändig mekanism att falla tillbaka på för att skydda konsu-

menterna. Sistahandselhandlare kan tas i anspråk i händelse av att kundens elhandelsbolag 

försätts i konkurs, för att leverera elektricitet till utsatta kunder som inte har förmåga att 

betala för sig samt för konsumenter som lever på avlägsna platser.239  

5.2.6 Utsatta kunder 

Elmarknadsdirektivet kräver att varje medlemsstat ska definiera begreppet utsatta kunder, 

samt se till att det finns tillräckliga garantier för att skydda dessa kunder. Utsatta kunder kan 

definieras mot bakgrund av energifattigdom och där kan förbud om avstängning av sådana 

kunder i kritiska lägen föreskrivas. Vad begreppet energifattigdom innefattar är inte klarlagt. 

Kommissionen framhåller dock att energifattigdom kan definieras mot bakgrund av konsu-

                                                 
233 KOM(2003) 270 slutlig, s. 39.  
234 KOM(2003) 270 slutlig, s. 39. 
235 Artikel 3.3 elmarknadsdirektivet. 
236 KOM(2003) 270 slutlig, s. 39. 
237 SEC(2004) 1720, s. 42. 
238 ERGEG, Status review of vulnerable customer, default supplier and supplier of last resort, s. 25.  
239 SEC(2004) 1720, s. 42. 
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mentens kostnader för elektricitet i relation till inkomsten eller mot bakgrund av betalnings-

svårigheter.240 Medlemsstaterna har möjlighet att definiera utsatta kunder utifrån medlems-

statens särskilda situation samtidigt som en hög skyddsnivå garanteras.241 

För att kunna uppfylla kravet om utsatta kunder ska medlemsstaterna fastställa kategorier av 

kunder som kommer att räknas som utsatta kunder. Exempelvis kan det finnas benägenheter 

att definiera funktionshindrade och äldre som utsatta kunder. Alla funktionshindrade eller 

äldre är dock inte att klassa som utsatta kunder särskilt inte de med höga inkomster.242  

Definitionen av utsatta kunder kan ske mot bakgrund av begreppet energifattigdom såtillvida 

att energifattigdomsbegreppet har blivit klart identifierat. Varje handling som har antagits för 

att skydda utsatta kunder måste vara i linje med EU:s konkurrenskraftiga elmarknad samt 

medlemsstaternas socialpolitiska system. En konkurrenskraftig elmarknad ska dock inte till-

låta välfärdsförluster speciellt när det kommer till det utsatta konsumentkollektivet.243    

Vissa medlemsstaters myndigheter skyddar utsatta kunder i en redan existerande socialpoli-

tisk lagstiftning. Sådan lagstiftning kan ge omfattande ekonomiskt stöd till enskilda samt bi-

dra till att utsatta kunder lättare kan identifieras. Emellertid kan ett sådant skyddssystem en-

bart fungera som en lösning på kort sikt, vilket inte nödvändigtvis medför att de bakomlig-

gande orsakerna till varför kunder är utsatta alltid beaktas eller åtgärdas. Medlemsstaterna 

bör dock beakta alla typer av aspekter som avser utsatta kunder och kan med en rad olika 

politiska åtgärder ordna så att det sker.244   

I medlemsstater där ekonomiskt stöd och sociala avgifter anses utgöra de främsta medlen för 

att ta itu med kunder som befinner sig i riskzonen för utsatthet samt de i energifattigdom, 

bör en sådan lagstiftning uttryckligen hänvisa till energifrågor samt konkret fastställa hur 

sådan lagstiftning stödjer en kund som har svårigheter att få sin energiförsörjning tillgodo-

sedd.245  

                                                 
240 SEC(2010) 1407 final, s. 10.  
241 Artikel 3.7 elmarkandsdirektivet samt ingress punkt 42 elmarkandsdirektivet.  
242 Vulnerable Consumer Working Group Guidance Document on Vulnerable Consumers, November 2013, s. 11.  
243 Vulnerable Consumer Working Group Guidance Document on Vulnerable Consumers, November 2013, s. 11. 
244 Vulnerable Consumer Working Group Guidance Document on Vulnerable Consumers, November 2013, s. 15. 
245 Vulnerable Consumer Working Group Guidance Document on Vulnerable Consumers, November 2013, s. 16. 
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5.2.7 Sveriges genomförande av elmarknadsdirektivet 

5.2.7.1 Tillhandahållandet av samhällsomfattande tjänst och rätt till avtal med 

ett elhandelsbolag 

EU:s krav på garanterad elleverans har tillkommit efter det att regeln om anvisad leverantör 

och övriga berörda regler har införts i svensk rätt och Sverige har tolkat rätten till garanterad 

elleverans på så sätt att rätten bland annat redan tillgodoses genom regeln om anvisad leve-

rantör.246 Regeln om anvisad leverantör är nämligen att anses som sistahandselhandlare samt 

som standardleverantör även om det inte offentligt har definierats på så sätt.247 Med anled-

ning av att Sverige innan elmarknadsdirektivet och dess föregångare har infört regeln om 

anvisad leverantör har elmarknadsdirektivet inte föranlett någon ändring i den svenska lag-

stiftningen angående kravet på garanterad elleverans.248   

Regeln om anvisad leverantör är ett led i att skydda konsumenten på elmarknaden och även 

andra regler som skyddar konsumenten har införts. I 11 kap. ellagen framgår regler om skydd 

för oskäligt avbrott i elöverföringen. I 8 kap 5 § ellagen stadgas elhandelsbolagens skyldighet 

att fortsätta leverera elektricitet till sin konsument. De ovan uppräknade reglerna har tillkom-

mit i syfte att skydda konsumenterna vilket även har medfört att det har ansetts att Sverige 

uppfyller de i direktivet ställda krav på rätt till elleveranser enligt artikel 3.3 elmarknadsdirek-

tivet.249 

Artikel 3.4 i elmarknadsdirektivet har även här ansetts uppfyllt redan innan elmarknadsdirek-

tivet har genomförts i svensk rätt. Det framhålls att artikel 3.4 uppfylls i och med regeln om 

anvisad leverantör.250  

Vidare framhålls att det inte längre finns en bestämmelse om skäligt pris i svensk rätt ef-

tersom systemet med leveranskoncession upphört. Istället har konsumenterna en möjlighet 

att byta elhandelsbolag och denna möjlighet säkerställer att konsumenterna erhåller leverans 

av elektricitet till rimliga priser.251  

                                                 
246 Prop. 2004/05:62, s. 41. 
247 Kan dock utläsas indirekt av resonemanget som förs vid införandet av anvisad leverantör på naturgasmarknaden i prop.  
2004/05:62, s. 105. Vidare har även exempelvis NordREG i sin rapport om Nordic harmonisation of universal service  
supply obligations konstaterat så.  
248 Prop. 2010/11:70, s. 130. Prop. 2004/05:62, s. 103 f. Prop. 1998/99:137, s. 31.  
249 Prop. 2004/05:62, s. 103 f.  
250 SOU 2010:30, s. 130. 
251 Prop. 2004/05:62, s. 41.  
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5.2.7.2 Skydd för utsatta kunder 

I Sverige finns det inte någon definition av utsatta kunder i ellagen men Sverige har ett skydd 

för konsumenter som i situationer hotas av avstängning från elnätet (och därmed avstängning 

från elleverans). Avstängning får enbart ske om konsumenten försummar sina skyldigheter 

och försummelsen utgör ett väsentligt avtalsbrott.252 Om konsumentens avtalsbrott består i 

en försummelse att erlägga betalning för överföring eller för leverans av elektricitet ska kon-

sumenten erhålla en uppmaning att inom tre veckor betala. Ett meddelande ska även skickas 

till socialnämnden i den kommun som konsumenten får elektriciteten överförd.253 När ett 

meddelande skickas till socialnämnden ska konsumenten underrättas om detta.254  

Underrättelsen som skickas till konsumenten ska innehålla följande formulering ”eftersom 

du inte har betalat elnätsavgiften eller avgiften för levererad el i tid kan överföringen av din 

el komma att stängas av. Enligt bestämmelser i ellagen kan du hindra avstängningen genom 

att betala skulden inom tre veckor från det att du har fått del av detta meddelande. Social-

nämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om den uteblivna betalningen”.255  

Meddelandet till socialnämnden ska innehålla uppgifter om elhandelsbolagets namn, posta-

dress, telefonnummer samt konsumentens namn och postadress. Vidare ska elhandelsbola-

get uppge beloppet, dess förfallodag och betalningssätt som konsumenten ska betala för att 

undgå att elektriciteten avbryts.256 Betalar konsumenten inom dessa tre veckor eller åtar so-

cialnämnden sig betalningsansvaret för skulden får elhandelsbolaget inte begära att leverans 

av elektricitet avbryts.257 Konsument som har betalningssvårigheter kan komma att träffas av 

det sociala skyddsnätet och det anses därför inte finnas ett behov av att införa begreppet 

utsatta kunder i ellagen.258 

Trots att ingen definition av utsatta kunder har givits i ellagen återfinns det likväl en definition 

av sådana kunder i förordning (2007:1118) med instruktioner för Energimarknadsinspekt-

ionen. I förordningen stadgas att när ”Energimarknadsinspektionen” fullgör sina uppgifter 

ska den särskilt ta hänsyn till utsatta kunder på elmarknaden.259 Utsatta kunder definieras 

                                                 
252 11 kap. 3 § 1 st. ellagen. 
253 11 kap. 4 § 1 st. ellagen.  
254 26 § elförordningen (2013:208). 
255 26 § elförordningen (2013:208) samt bilaga 1 elförordningen (2013:208). 
256 26 § elförordningen (2013:208) samt bilaga 2 elförordningen (2013:208). 
257 11 kap. 4 § 2 st. ellagen. 
258 Prop. 2010/11:70, s. 51.  
259 1 a § 1 st. förordning (2007:1118) med instruktioner för Energimarknadsinspektionen. 
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enligt följande ”Med utsatta kunder avses personer som varaktigt saknar förmåga att betala 

för den el eller naturgas som överförs eller levereras till dem för ändamål som faller utanför 

näringsverksamhet.”260  

5.2.8 Socialnämnden och åtagande av betalningsansvar  

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt inte får sin försörjning tillgo-

dosedd kan erhålla en rätt till bistånd för att möjliggöra detta, ett så kallat försörjningsstöd.261 

Försörjningsstödet ska vidare tillförsäkra konsumenten i fråga en skälig levnadsnivå.262 Till-

gång till elektricitet ingår i begreppet skälig levnadsnivå.263 Dock är det upp till socialnämnden 

att bedöma den insats som är mest motiverad och vilken kvalitet samt ambitionsnivå insatsen 

ska uppnå i enskilda fall.264 Bedömningen om konsument har rätt till försörjningsstöd eller 

bidrag för livsföring i övrigt görs utifrån de förhållandena som råder vid den tidpunkt då 

konsumenten ansöker om sådant försörjningsstöd eller bidrag – den s.k. aktualitetsprincipen. 

Med anledning av det nyss nämnda utesluts de förhållanden som förelegat bakåt i tiden och 

de förhållandena som i framtiden kan komma att uppstå.265   

Försörjningsstöd och bidrag för livsföring är i övrigt två skilda bistånd. Försörjningsstödet 

omfattar regelbundet återkommande kostnader som exempelvis hushållsel men utesluter till-

fälliga kostnader. 266 Kostnaderna en konsument har för hushållsel och som kan komma att 

ingå i försörjningsstödet beräknas på basis av de faktiska kostnaderna. För att fastställa rätten 

till försörjningsstödet görs en beräkning av hushållets behov av stöd genom att riksnormen 

för kostnaderna som ingår i stödet och skäliga kostnader för bland annat hushållsel slås sam-

man. Från denna sammanslagning avräknas hushållets inkomster och resultatet visar på hus-

hållets behov av försörjningsstöd.267 Föreligger det ett ekonomiskt behov av försörjningsstöd 

görs sedan en utredning om huruvida konsumentens behov i fråga kan tillgodoses på annat 

sätt. En konsument har alltid en skyldighet att i första hand bidra till sin egen försörjning.268     

Bistånd för livsföring i övrigt avser alla kostnader som inte täcks av försörjningsstödet, ex-

empelvis skulder.269 Bedömningen om huruvida bistånd för skulder ska ges är restriktiv.270 

                                                 
260 1 a § 1 st. förordning (2007:1118) med instruktioner för Energimarknadsinspektionen. 
261 4 kap. 1 § 1 st. Socialtjänstlag (2000:453).  
262 4 kap. 1 § 3 st. Socialtjänstlag (2000:453). 
263 RÅ 1985 Ab 66, 1985-04-25.  
264 Prop. 2000/01:80, s. 90.  
265 Prop. 1979/80:01, s. 91 f.  
266 4 kap 3 § SoL.  
267 Socialstyrelsen, Ekonomiskt bistånd – Handbok för socialtjänsten, s. 48 och 64.  
268 Prop. 1996/97:124, s. 62. 
269 Prop. 1979/80:01, s. 92 samt prop. 1996/97:124, s. 90.  
270 RÅ 1992 ref. 16, 1992-02-19 och RÅ 1991 not 360, 1991-08-19. 
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För att en konsument ska beviljas bistånd för elskulder krävs det att denne har rätt till för-

sörjningsstöd. Vidare görs en utredning av konsuments ekonomiska situation samt vilka all-

varliga konsekvenser ett eventuellt avbrott i överföringen av elektricitet kan medföra.271 Om 

konsumenten för tiden för skuldens uppkomst haft ekonomiska möjligheter att betala, prio-

riterat andra mindre essentiella kostnader än elektricitet eller haft eller bör ha haft kännedom 

om att denne har kunnat erhålla försörjningsstöd beviljas i regel inte bistånd för skulden.272 

Men är alla möjligheter för konsumenten att betala elskulden uttömda och bedömningen inte 

föranleder annat ska konsumenten beviljas bistånd eftersom denne inte på annat sätt kan 

erhålla en skälig levnadsnivå.273  

                                                 
271 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6775-13, 2014-04-17, s. 2 f.  
272 Kammarrätten i Sundsvall mål nr 292-11, 2011-04-27. 
273 Kammarrätten i Göteborg mål nr 6775-13, 2014-04-17, s. 3.  
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6 Delmoment III - den s.k. supplier centric-modellen  

6.1 Allmänt 

Nordiska myndigheter har i samarbete tagit ett beslut om att införa en gemensam nordisk 

slutmarknad för elektricitet. Samarbetet har genomförts genom att organisationen Nordic 

Energy Regulators (NordREG) har tillkommit. NordREG är en organisation bestående av 

de nordiska medlemsländerna, med undantag för Island.274  

NordREG:s uppdrag är att aktivt främja både de rättsliga och institutionella villkor som är 

nödvändiga för att skapa en nordisk slutmarknad för elektricitet samt en bättre europeisk 

elmarknad. Grunden för samarbete inom NordREG är att identifiera de arbetsområden där 

samarbetet kan ta form. De identifierade arbetsområdena är att skapa ett diskussionsforum 

för vissa frågor, kartlägga och analysera vissa energifrågor, utforma rapporter och uttalanden 

samt att med en gemensam verkan åtgärda och påverka utvecklingen av den nordiska respek-

tive den europeiska elmarknaden.275  

De identifierade arbetsområdena strävar efter att uppfylla NordREG:s vision om att ”samt-

liga nordiska elkunder fritt ska kunna välja elleverantör, välja effektiva och konkurrenskraf-

tiga priser samt erhålla tillförlitlig elförsörjning genom den nordiska slutmarknaden respek-

tive genom den europeiska elmarknaden”.276  

I och med NordREG:s strävan att skapa en hållbar gemensam nordisk slutmarknad för elekt-

ricitet har man bland annat utarbetat ett system som ska genomföras i alla medlemsländer 

senast år 2015. Systemet ifråga är en s.k. marknadsmodell och arbetet med denna modell är 

i dagsläget aktivt. Rekommendationer och uttalanden framställs kontinuerligt.277  

6.2 Marknadsmodellen och dess arbete 

Med anledning av det nordiska samarbetet har NordREG skapat en så kallad marknadsmo-

dell, en supplier centric-modell. Modellen innebär att de roller som elnätsbolagen respektive 

elhandelsbolagen idag innehar kommer att förändras. Syftet med införandet av modellen är 

att göra det enklare för konsumenten och att skapa bättre förutsättningar för konsumenten 

                                                 
274 Se http://www.nordicenergyregulators.org/, about NordREG, (2014-04-09). 
275 Se http://www.nordicenergyregulators.org/, about NordREG, (2014-04-09). 
276 Se http://www.nordicenergyregulators.org/, about NordREG, (2014-04-09).  
277 NordREG, NordREG recommendations on implementing combined billing, s. 1.  

http://www.nordicenergyregulators.org/
http://www.nordicenergyregulators.org/
http://www.nordicenergyregulators.org/
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att hålla sig aktiv på elmarknaden. Modellen innebär att konsumenten ska erhålla en faktura 

där både elnätsbolagets kostnader och elhandelsbolagets kostnader är specificerade.278  

NordREG har i en rapport beskrivit marknadsmodellen på följande sätt: 

”I denna modell hanteras de flesta problem, sett från ett kundperspektiv, av leverantören. 

Supplier centric-modellen innebär inte att alla kundfrågor ska hanteras av leverantören. Det 

finns också strikt nätrelaterade frågor som bör kvarstå inom ansvarsområdet för nätinneha-

varen”.279  

Arbetet med marknadsmodellen har varit föremål för diverse utredningar och projekt som 

tar sikte på hur man bäst utformar en sådan modell.280 I ett av de projekt som skapats inom 

ramen för marknadsmodellen har varit att arbeta fram rekommendationer som i detalj tar 

ställning till hur marknadsmodellen bäst genomförs i medlemsländernas nationella lagstift-

ningar. Projektet och dess rekommendationer har i stort inneburit att ta ställning till huruvida 

konsumenten i framtiden enbart ska ha ett kontrakt med elhandelsbolaget eller om den mo-

dell som i dagsläget råder med två kontrakt, ett med elnätsbolaget och ett med elhandelsbo-

laget, ska fortsätta att gälla. Diskussionen kring kontraktsituationen har lett till att två under-

ordnade modeller till marknadsmodellen har lagts fram – en så kallad underleverantörsmodell 

respektive en så kallad ombudsmodell.281  

6.3 Modell I – underleverantörsmodellen 

Med underleverantörsmodellen avses att elhandelsbolaget fakturerar den totala fordran, det 

vill säga både elleveranspriset och nätavgiften, till konsumenten. Konsument står därmed 

enbart i skuld till elleverantören.282  

Underleverantörsmodellen medför att skyldigheten för konsumenten att ingå två avtal för att 

kunna nyttja elektricitet bortfaller och ersätts med enbart ett avtal. Således ingår konsumen-

ten ett avtal avseende både nätanslutning och elleverans med elhandelsbolaget. Elhandelsbo-

laget har i sin tur en skyldighet att ingå avtal med elnätsbolaget för överföring av elektricitet 

                                                 
278 NordREG, Implementation plan for a Common Nordic Retail Market (NordREG report 7/2010), s. 11. Se även  
NordREG, NordREG recommendations concerning the future billing regime in the common Nordic Retail Market (2011).   
279 NordREG, Rights and obligations of DSOs and suppliers in the customer interface (NordREG report 4/2011), s. 10.   
280  Se exempelvis på NordREG:s hemsida http://www.nordicenergyregulators.org, under projekt listas en hel del arbeten  
och projekt. (http://www.nordicenergyregulators.org/projects/), (2014-04-09).   
281 NordREG, NordREG recommendations on implementing combined billing, s. 1.   
282 H. Bjørnebye and I. Alvik, Legal analysis of contract models in a common Nordic electricity retail market Legal advan-

tages and disadvantages with different contract approaches under a supplier centric model - A report commissioned by 
Nordic Energy Research, s. 29 ff. 

http://www.nordicenergyregulators.org/
http://www.nordicenergyregulators.org/projects/
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och således intar elnätsbolaget en ställning som underleverantör. Elhandelsbolaget betalar 

därmed kostnaderna för överföring av elektriciteten till elnätsbolaget.283   

Enligt underleverantörsmodellen blir elhandelsbolaget på avtalsrättslig grund ansvarig för 

elnätet och elnätsbolagen åläggs enbart en skyldighet gentemot elhandelsbolaget och inte mot 

konsumenten. Elhandelsbolaget blir därmed den centrala kontaktpunkten för konsumenten 

avseende kundservice och alla betalnings- och faktureringsrelaterade frågor, inklusive in-

kassoåtgärder. Elnätsbolaget kommer huvudsakligen fortfarande att hantera frågor som rör 

kvaliteten på överförd elektricitet och avbrott i elöverföringen.284     

6.4 Modell II – ombudsmodellen 

Även denna modell innebär att elhandelsbolaget kommer att vara den centrala kontaktpunk-

ten på samma sätt som underleverantörsmodellen. Med denna modell – ombudsmodellen – 

avses att elhandelsbolaget fakturerar konsumenten elleveranspriset samt, för elnätsbolagets 

räkning, nätavgiften. Således står konsumenten i skuld till både elleverantören respektive el-

nätsbolaget.285  

Sett från ett juridiskt perspektiv innebär denna modell att fakturan som skickas av elhandels-

bolaget till konsumenten egentligen är två separata fakturor. Konsumentens betalning av 

fakturan hamnar på ett bankkonto som innehas av elhandelsbolaget. Elhandelsbolaget är 

sedan i sin tur ansvarig för att överföra den del av betalningen till elnätsbolaget som avser 

kostnad för överföring av elektricitet.286  

Denna modellbeskrivning ha varit utgångspunkt för framtagande av en ombudsmodell. 

Själva ombudsmodellen har sedan varit föremål för ytterligare specificeringar och förslag.287 

                                                 
283 H. Bjørnebye and I. Alvik, Legal analysis of contract models in a common Nordic electricity retail market  
Legal advantages and disadvantages with different contract approaches under a supplier centric model - A report com-
missioned by Nordic Energy Research, s. 29 ff.  
284 H. Bjørnebye and I. Alvik, Legal analysis of contract models in a common Nordic electricity retail market Legal advan-
tages and disadvantages with different contract approaches under a supplier centric model - A report commissioned by 
Nordic Energy Research, s. 29 ff. 
285 H. Bjørnebye and I. Alvik, Legal analysis of contract models in a common Nordic electricity retail market Legal advan-
tages and disadvantages with different contract approaches under a supplier centric model - A report commissioned by 
Nordic Energy Research, s. 37 f. 
286 M. Bröckl, L. Hakala, m.fl., Payment requirements with combined billing, final report, 20.4.2013., Gaia Consulting Oy, 
s. 7.  
287 M. Bröckl, L. Hakala, m.fl., Payment requirements with combined billing, final report, 20.4.2013., Gaia Consulting Oy, 
s. 8.  
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6.5 Konsumentens utflytt 

Som ovan har beskrivits innebär supplier centric-modellerna att elhandelsbolaget ska vara 

konsumentens centrala kontaktpunkt. I dagsläget åligger det konsumenten att vid utflytt säga 

upp avtalet med elnätsbolaget, vilket framgår av standardavtalet mellan elnätsbolaget och 

konsumenten. Normalt är denna uppsägningstid en månad. Idag är det många konsumenter 

som inte är medvetna om att det ens finns ett avtal mellan denne och elnätsbolaget och desto 

mindre att avtalet måste sägas upp vid flytt. Sådan omedvetenhet har lett till att elnätsbolaget 

inte erhåller vetskap om att konsumenten har flyttat. I de flesta fall godtar elnätsbolaget dock 

en ny konsument i uttagspunkten utan att några åtgärder gentemot den förra konsumenten 

vidtas.288  

Vid genomförandet av en supplier centric-modell har det föreslagits att konsumenten enbart 

ska behöva kontakta sitt elhandelsbolag vid utflytt och elhandelsbolaget i sin tur kontaktar 

dennes elnätsbolag. Elhandelsbolagets kontakt med elnätsbolaget har föreslagits utgöra en 

uppsägning å konsumentens vägnar. En bestämmelse av om hur en uppsägning ska ske i 

detta fall ska införas i ellagens bestämmelser. För att förslaget med systemet med uppsägning 

av elnätsavtal ska fungera krävs det att kunden informerar sitt elhandelsbolag därom. Ef-

tersom det krävs att konsumenten ska informera sitt elhandelsbolag måste avtalsvillkoren 

mellan elhandelsbolaget och konsumenten omarbetas så att de täcker kravet på avlämnande 

av information.289   

6.6 Konsumentens inflytt 

I supplier centric-modellen ska en konsument endast behöva kontakta ett elhandelsbolag när 

denne flyttar in i en bostad. I de fall konsumenten redan har ett avtal med ett elhandelsbolag 

kan konsumenten meddela detta elhandelsbolag eller ett nytt elhandelsbolag om inflytt. Om 

konsumenten är en befintlig kund på elmarknaden kan denne meddela sitt elhandelsbolag 

om inflytt samtidigt som denne avlämnar meddelande om utflytt. I och med att konsumenten 

enbart behöver kontakta ett elhandelsbolag har det föreslagits att det ska åligga det medde-

lade elhandelsbolaget att se till så att konsumenten erhåller såväl ett elhandelsavtal som ett 

elnätsavtal som är kopplat till konsumentens nya uttagspunkt. Med anledning av förslaget 

                                                 
288 Ei R2013:09, Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad, s. 31. 
289 Ei R2013:09, Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad, s. 31. 
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föreslås att bestämmelser införs att meddelande om inflytt till elhandelsbolaget likställs med 

att konsumenten ska teckna ett nytt elnätsavtal.290    

6.7 Elhandelsbolaget upphör med att leverera elektricitet 

Det kan inträffa en sådan situation där en konsuments elhandelsbolag inte längre kan leverera 

elektricitet till konsumenten. En sådan situation kan uppstå när ett elhandelsbolag gentemot 

elnätsbolaget inte betalar eller överför pengarna som ska tillfalla elnätsbolaget. Om en sådan 

situation inträffar ska elnätsbolaget informera konsumenten om att dennes elhandelsbolag 

inte längre kommer att leverera elektricitet samt lämna information om hur konsumenten 

kan byta elhandelsbolag. Om konsumenten bestämmer sig för att aktivt byta elhandelsbolag 

ska detta ske inom en vecka. Bytesprocessen tar normalt tre veckor, vilket innebär en vecka 

för byte av elhandelsbolag och två veckor för att få själva bytet genomfört. Väljer konsumen-

ten inte själv ett elhandelsbolag ska elnätsbolaget anvisa konsumenten ett elhandelsbolag en-

ligt gällande regel om anvisad leverantör i 8 kap. 8 § ellagen.291 

6.8 Utsatta kunder 

I de fall vissa konsumenter som anses vara så kallade utsatta kunder inte på egen hand kan 

erhålla avtal med ett elhandelsbolag eller nekas sådant elhandelsavtal ska i första hand en 

sådan situation vara föremål för det sociala skyddsnätet. Emellertid uppstår sådana situat-

ioner där den utsatta konsumenten inte ännu har blivit föremål för det sociala skyddsnätet 

och således behövs det ett system som garanterar att dessa utsatta kunder erhåller tillgången 

till elektricitet.292 

En möjlighet för att garantera att utsatta kunder erhåller elleveranser är att införa eller upp-

rätthålla systemet med sistahandselhandlare. Även om utsatta kunder erhåller ett starkt skydd 

i dagsläget både i form av regler som hindrar att leverans avbryts samt av det sociala skydds-

nätet så är det så att konsumenter i dagsläget faktiskt blir bortkopplade från elnätet och där-

med blir utan elektricitet. Även om frågor rörande skydd för utsatta kunder av vikt är det en 

nationell angelägenhet och bör inte vara föremål för ett harmoniseringsarbete.293   

 

 

                                                 
290 Ei R2013:09, Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad, s. 31 f.  
291 Ei R2013:09, Enklare för kunden – förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad, s. 40 f.  
292 NordREG, Nordic harmonisation of universal service supply obligations, Report 3/2013, s. 29. 
293 NordREG, Nordic harmonisation of universal service supply obligations, Report 3/2013, s. 30. 
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7 Delmoment I – en analys av reglerna om avtalsslut i 

relation till regeln om anvisad leverantör 

7.1 Förutsättningar för analysen  

För att hålla analysen konkret ska de situationer där regeln om anvisad leverantör tillämpas 

betraktas utifrån samma premisser eftersom tillvägagångssättet för tillhandahållandet av en 

anvisad leverantör följer samma regler. Följaktligen innebär det att oavsett i vilken situation 

konsumenten tilldelas ett elhandelsbolag aktualiseras antingen 8 kap. 8 § eller 8 kap. 8 a § 

ellagen.   

En konsument utan avtal med ett elhandelsbolag ska tilldelas ett anvisat sådant, oberoende 

av hur en sådan ”avtalslös” situation har uppstått. Avtalet mellan anvisad leverantör och 

konsument börjar gälla från den tidpunkt som leverantören har preciserat i underrättelsen till 

konsumenten. Således medför det att om konsumenten fortsätter nyttja elektricitet den dag 

som avtalet börjar gälla anses det som om konsumenten godtar den anvisade leverantören 

som sitt elhandelsbolag. Emellertid har konsumenten fortfarande fram till dess att avtalet 

börjat gälla stått utan avtal. Denna situation har lagstiftaren reglerat genom att föreskriva att 

konsumenten ska betala till den anvisade leverantören för redan levererad elektricitet.  

Om konsumenten istället, innan avtalet börjar gälla eller innan elnätsbolaget hinner anvisa 

konsumenten en leverantör, ingår avtal med annat elhandelsbolag erhåller konsumenten fort-

farande en anvisad leverantör. Emellertid erhåller konsumenten enbart en anvisad leverantör 

för den perioden fram till dess att det valda elhandelsbolaget börjar leverera elektricitet.  

Det är alltså utifrån ovan beskrivna tillvägagångssätt som avtalsslutet, och där inbegripet av-

talsfriheten, kommer att analyseras mot. I de fall där de individuella situationerna medför 

något visst som påverka analysen av avtalsslutet kommer dock dessa situationer att specifikt 

tas upp och analyseras. 

7.2 Avtalsslutet - avtalsmekanismen 

7.2.1 Avtalsfrihet? 

Avtalsfriheten är avtalsrättens stöttepelare och utgångspunkt. Avtalsfriheten inbegriper att 

envar har en rätt att bestämma om avtal ska ingås, med vem avtalet ska ingås och vilket 

innehåll avtalet ska ha. Grunden för avtalsfriheten bestånd är att en giltig och av rättsord-

ningen accepterad bundenhet av avtal, baseras på envars fria vilja. Varje individ har en rätt 



  

  
70 

att inskränka sin frihet eller rättighet och därmed faller det naturligt att avtalsbundenhet fö-

regås av en omfattande avtalsfrihet. Emellertid är det inte sällan att huvudregeln medför och 

aktualiserar en uppsjö av undantag eller justeringar och således innebär det att det finns be-

gränsningar i avtalsfriheten. Dessa begränsningar utgörs av bland annat sådana avtal som 

enligt rättsordningen klassificeras som illegala eller där vissa typer av verksamheter har ålagts 

med en kontraheringsplikt. Frågan är hur avtalsfriheten står sig i relation till leverans av elekt-

ricitet.   

Elmarknaden är en särpräglad marknad och påminner inte om någon annan marknad för 

varor eller tjänster i samhället. Med detta sagt uppbärs elmarknaden och där tillhörande verk-

samhet för leverans av elektricitet av ett marknadsorienterat synsätt med konkurrens likt 

andra marknader för varor och tjänster. Således är tanken att elmarknaden ska fungera och 

upprätthållas likt övriga konkurrensutsatta marknader. Elhandelsbolagen lämnas att övertyga 

konsumenten att välja att ingå avtal med just deras bolag. I en situation där konsument är 

intresserad av att köpa en vara eller tjänst på en konkurrensutsatt marknad måste konsumen-

ten göra olika val avseende vad, var, när, hur och med vem denne ska ingå avtal med. Kon-

sumenten måste göra dessa val för att erhålla den vara eller den tjänst som denne är intres-

serad av, exempelvis måste konsumenten bestämma prisklass, märke och tidpunkt.  

I de fall konsumenten vill nyttja elektricitet krävs att denne ingår två avtal dels med elnäts-

bolaget dels med ett elhandelsbolag gällande överföring respektive leverans av elektricitet.  

Då verksamheterna för leverans av elektricitet är föremål för konkurrens har detta lett till att 

konsumenten erhåller en reell möjlighet att påverka sin situation genom att aktivt välja det 

elhandelsbolag som denne vill ingå avtal med. Denna frihet kan sägas uppbäras av ett ulti-

matum – antingen gör konsumenten ett aktivt val eller tvingas denne in i ett avtal – men valet 

är konsumentens. Föreligger det en avtalsfrihet i den bemärkelsen att det faktiskt kan anses 

råda avtalsfrihet på elmarknaden vad det gäller leverans av elektricitet? Det må argumenteras 

så att avtalsfrihet råder av den enkla anledningen att konsumenten står fri att välja att nyttja 

elektricitet eller inte. I de fall konsumenten gör ett val att nyttja elektricitet har denne använt 

sig av den avtalsfrihet som råder. Valet att nyttja elektricitet kan exempelvis ha gjorts indirekt 

i form av att konsumenten börjar nyttja elektricitet genom att exempelvis tända lamporna i 

bostaden. Men avtalsfriheten inbegriper väl mer än att vara eller icke-vara? Avtalsfriheten 

inbegriper var, vad, när, hur och med vem avtal ingås och inte bara om avtal ska ingås.  
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I de fall konsumenten använder sig av rättigheten att välja elhandelsbolag erhåller denne 

friheten att välja var, vad, när, hur och med vem avtal om leverans av elektricitet ska ingås. I 

de fall konsumenten inte väljer elhandelsbolag och istället anvisas ett elhandelsbolag, går det 

att hävda att avtalsfrihet består? Vari ligger avtalsfriheten gällande var, vad, när, hur och med 

vem avtal ingås i de fall konsumenten tilldelas en anvisad leverantör? När konsumenten er-

håller en anvisad leverantör medför det att konsumenten får ett komplett avtal tilldelat sig 

från ett icke av konsumenten valt elhandelsbolag, på den anvisade leverantörens premisser, 

avtalsvillkor, priser och vid den tidpunkten som bestäms av elnätsbolaget respektive den an-

visade leverantören. Emellertid börjar avtalet mellan konsument och anvisad leverantör gälla 

först från den tidpunkt som bestäms av den anvisade leverantören – detta för att konsumen-

ten ska erhålla en möjlighet att förhandla om framtida leveranser. Underlåter konsumenten 

att förhandla sker den framtida leveransen på den anvisade leverantörens villkor.   

När in- och utflytt i bostad sker ska konsumenten vidta vissa åtgärder. Vid utflytt krävs det 

att konsumenten kontaktar sitt nuvarande elhandelsbolag för uppsägning av avtalet då det är 

knutet till konsumentens aktuella uttagspunkt. Således innebär det, vid inflytt i ny bostad, att 

avtalet konsumenten tidigare har ingått ej längre är gällande och nytt avtal måste ingås med 

ett elhandelsbolag. I de fall konsumenten vid inflytt underlåter att ingå avtal kommer ett avtal 

med ett utpekat elhandelsbolag tilldelas konsumenten. Således medför det att konsumenten 

då denne vill nyttja elektricitet antingen kommer ingå avtal före det att nyttjande av elektrici-

tet påbörjas eller efter det att nyttjandet har påbörjats, skillnaden ligger alltså i hur avtalet 

ingås. I de fall där konsumenten först en tid efter inflytt tecknar avtal med valfritt elhandels-

bolag tilldelas konsumenten en anvisad leverantör för den period då denne har stått utan 

avtal.   

Låt säga att konsumenten har använt sig av rättigheten att välja elhandelsbolag men där detta 

bolag försätts i konkurs eller saknar balansansvarig i konsumentens uttagspunkt. I sådana 

situationer erhåller konsumenten en anvisad leverantör. Konsumenten tvingas då in i ett av-

talsförhållande med ett annat elhandelsbolag på grund av omständigheter som konsumenten 

inte råder över. Visserligen kan konsumenten i sådana situationer på nytt välja ett elhandels-

bolag och därmed undgå regeln om anvisad leverantör eller förhandla med den anvisade 

leverantören. Det aktiva valet av elhandelsbolag i sådana situationer börjar gälla tidigast efter 

några veckor eftersom bytesprocessen tar tid. Följaktligen erhåller konsumenten en anvisad 

leverantör för den tiden fram till dess att det valda elhandelsbolaget kan börjar leverera elekt-
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ricitet. Det förfaller underligt att i sådana situationer tala om avtalsfrihet eftersom konsu-

menten ifråga under en viss tid kommer att få ett anvisningsavtal tilldelat sig oavsett om 

denne på nytt väljer elhandelsbolag.   

Om en konsument med anledning av betalningsförsummelse gentemot sitt elhandelsbolag 

blir frånkopplad elnätet och avtalet hävs kan konsumenten komma att bli anvisad en leve-

rantör när denne väl återkopplas till elnätet. Återkopplingen kan resultera i att konsumenten 

erhåller en anvisad leverantör om exempelvis inget elhandelsbolag vill leverera elektricitet till 

konsumenten ifråga. Således kan en konsument som är en ”dålig betalare” inte annat än ac-

ceptera ett avtal med anvisad leverantör. Konsumenten kan inte påverka sin situation ef-

tersom rättigheten att välja elhandelsbolag i praktiken går förlorad då de elhandelsbolag till 

vilka konsumenten vänder sig kan avstå från att ta denne som kund. Även om ett elhandels-

bolag inte nekar en konsument ett avtal utan istället kräver säkerhet eller förskott av konsu-

menten för att denne ska erhålla ett avtal kan det ändock innebära att konsumenten hamnar 

i ett anvisningsavtal eftersom denne inte har möjlighet att ställa säkerhet eller lämna förskott.   

Mot bakgrund av det ovan förda kan det ifrågasättas huruvida någon avtalsfrihet existerar 

när det kommer till leverans av elektricitet då regeln om anvisad leverantör existerar. Emel-

lertid får det inte negligeras att elmarknaden uppbär karakteristiska drag som skiljer sig från 

andra marknader. Att tala om avtalsfrihet utifrån premisser som råder för övriga, inte så 

säregna marknader, i relation till elmarknaden och dess förhållanden kan uppfattas krystat. 

Ska avtalsfriheten istället ses mot bakgrund av de omständigheter som råder på elmarknaden? 

Kanske gör man bäst i att tolka avtalsfriheten på så sätt att den råder eftersom konsumenten 

faktisk kan välja elhandelsbolag och därmed i mångt och mycket styra var, vad, när, hur och 

med vem avtal ingås. Vidare har konsumenten en möjlighet att förhandla med sitt anvisade 

elhandelsbolag om framtida leveranser samt att konsumenten faktiskt har en möjlighet att 

träda ur ett avtalsförhållande med ett elhandelsbolag. Med andra ord kanske avtalsfriheten 

ska ses utifrån den faktiska val- och förhandlingsmöjligheten konsumenten har samt möjlig-

heten att träda ur ett avtalsförhållande utan att hänsyn tas till underlåtenhet av att inte göra 

så och vad det medför.  

7.2.2 Anvisningsavtal – ett samspel mellan anbud och accept? 

Den anvisade leverantören och konsumenten som var för sig antingen anses har avgivit ett 

anbud eller accept blir enligt huvudregeln bunden av sin viljeförklaring såtillvida den inte 

rätteligen kan eller har återkallats. Vid inflytt kan konsument börja nyttja elektricitet utan 
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avtal därom. I en sådan situation observeras det av elnätsbolaget att elektricitet nyttjas och 

konsumenten tilldelas en anvisad leverantör. Är konsumentens anläggning tillkopplad gäller 

avtalet från det att konsumenten har blivit underrättad om villkoren. Fram till dess att under-

rättelsen sker står konsumenten utan avtal men den anvisade leverantören ska dock få betalt 

för tidigare levererad elektricitet.  

Underrättelsen kan alltså anses utgöra en accept utgiven av den anvisade leverantören som 

föregås av att konsumenten initierar nyttjandet av elektricitet. Om så är fallet kan initieringen 

av elektricitet anses som ett anbud. Således sker ett avtalsslut då konsumenten erhållit under-

rättelsen. Detta synsätt medför att konsumenten nyttjar elektricitet utan avtal fram till dess 

att villkoren har underrättas denne. Lagstiftaren har valt att ålägga konsumenten en skyldig-

het att betala för nyttjad elektricitet till den anvisade leverantören även under den avtalslösa 

perioden på de villkor som underrättats denne. Om det nu anses att konsumenten har lämnat 

ett anbud som sedan den anvisade leverantören accepterar genom att sända en underrättelse 

till denne kan det ifrågasättas huruvida accepten överensstämmer med anbudet. Underrättel-

sen får anses innehålla mer än vad anbudet gör – vilket i så fall kan innebära att det är en 

oren accept och är att anse som nytt ett anbud.  

Även om underrättelsen medför att ett avtalsslut sker först enligt däri stadgad tidpunkt känns 

detta något konstlat med anledning av att den anvisade leverantören har rätt till betalning för 

tidigare nyttjad elektricitet. Med anledning av det nyss nämnda kan det inte anses att avtals-

slutet faktiskt istället har tillkommit tidigare? Kan det inte anses att ett avtal har slutits redan 

i och med att konsumenten ger ifrån sig ett anbud genom att nyttja elektricitet och som sedan 

antas genom att leverans av el sker? Emellertid går det att utläsa av 8 kap. 8 a § ellagen att el 

troligtvis levereras utan att något elhandelsbolag svarar för det. Således är det faktiskt inte 

den anvisade leverantören som levererar elektricitet utan troligtvis nätbolaget.   

Den anvisade leverantören kan istället bedömas ha utgivit ett anbud med anledning av att 

elektricitet konstant flödar i elnäten i kombination med rätten till betalning av redan nyttjade 

el. Det faktum att konsumenten kan få tillgång till elektricitet innan nyttjandet ens har på-

börjats talar för att den anvisade leverantören lämnar ett anbud. Eftersom elektricitet hela 

tiden finns i näten kan det te sig egendomligt att tala om ett specifikt utgivet anbud till kon-

sumenten utan mer troligt är i så fall att det är fråga om ett stående anbud. Om det anses 

vara ett stående anbud accepterar konsumenten det genom att nyttja elektricitet. Accepten 

blir då gällande i samma stund som nyttjandet initierades och kan därmed inte återkallas – 
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och avtal har ingåtts. Emellertid ter det sig konstlat att tala om ett stående anbud gentemot 

konsumenten då den anvisade leverantören inte ens vid tidpunkten då konsumenten initierar 

nyttjande eller fortsätter nyttjande (beroende på vilken situation som är för handen) är med-

veten om det. Det är först när elnätsbolaget kontaktar den anvisade leverantören som denne 

erhåller kännedom om det.   

Om konsumenten anses ge ett anbud kan det diskuteras när det anses ha kommit den anvi-

sade leverantören tillhanda. I standardavtalet talas det om att när elhandelsbolaget har fått 

kännedom om att konsumenten nyttjar elektricitet men någon vidare precisering av det fram-

kommer inte. Om det är att anse att den anvisade leverantören får kännedom i samma stund 

som konsumenten initierar nyttjandet kan det tolkas så att det har kommit elhandelsbolaget 

tillhanda i och med initieringen. Således kan alltså konsumenten inte återkalla sitt anbud ge-

nom att omedelbart avbryta nyttjandet och denne blir bunden av sitt nyttjande. 

Om avtalet anses börja gälla först från den tidpunkt som den anvisade leverantören har spe-

cificerat i underrättelsen till konsumenten och konsumenten vid den tidpunkten fortsätter 

nyttja elektricitet har avtal ingåtts. Således kan det anses vara möjligt för konsumenten att 

nyttja elektricitet fram till dagen innan avtalet ingås för att sedan återkalla sitt anbud genom 

att omedelbart avbryta nyttjandet med den effekt att ett avtal inte kommer till stånd.   

I de fall där konsumentens elhandelsbolag antingen försätts i konkurs eller saknar balansan-

svarig och konsumenten anvisas en leverantör kan det ifrågasättas huruvida anbud och accept 

har utbytts mellan parterna. Eftersom de nyss nämnda situationerna föranleder att konsu-

menten tilldelas ett anvisningsavtal utan att egentligen kanske avgett en viljeförklaring som 

syftar till att grundlägga ett avtalsförhållande känns det konstlat att tala om avtalsslut genom 

anbud och accept-modellen.  

När konsumentens anläggning inte är tillkopplad gäller avtalet från det att villkoren har be-

kräftats och eventuell säkerhet/förskott har betalats. Således kan alltså konsumenten faktiskt 

godkänna eller avvisa villkoren. Godkänner konsumenten villkoren påbörjas leverans av 

elektricitet. Om konsumenten istället avvisar villkoren levereras inte elektricitet. Således kan 

det anses att villkoren som skickas utgör anbud och konsumentens bekräftelse eller underlå-

tenhet att bekräfta utgör en accept.  

Enbart det faktum att anbud och accept-modellen inte anses utgöra den grund varpå avtal 

har slutits medför inte att avtal inte har slutits – avtal kan komma till stånd på annat sätt.  



  

  
75 

7.2.3 Anvisningsavtal – avtalsslut som avviker från anbud och accept-

modellen? 

Det som i avsnitt 7.2.2 har diskuterats om att den anvisade leverantören anses ge ifrån sig ett 

stående anbud kan möjligtvis istället anses som ett utbud. Vad talar för att det är fråga om 

ett utbud? Det stående anbudet inbegriper egentligen enbart att tillgången till elektricitet 

finns, inget mer framgår och är således otillräckligt preciserad. Följaktligen lämpar det sig 

förmodligen bättre att tala om ett utbud. Om det kan anses utgöra ett utbud innebär det att 

när konsumenten sedan nyttjar elektriciteten har denne istället lämnat ett anbud. Den anvi-

sade leverantören lämnar sedan i sin tur en accept i form av en bekräftelse som består av 

avtalsvillkor och prisavtal som skickas som underrättelse till konsumenten och avtal ingås 

enligt trestegsmodellen. Om det istället inte kan anses att den anvisade leverantören är den 

som ska anses som anbudsgivare eller utbudsgivare i situationen utan att konsumenten istället 

ska anses som den som initierar avtalsslutet blir det krystat att tala om avtalsslut enligt tre-

stegsmodellen. Detta eftersom det kan ifrågasättas huruvida konsumenten, om denne tidigare 

har ansetts lämna ett utbud, också lämnar en bekräftelse. 294 

För konsumenter som erhåller en anvisad leverantör på grund av att dennes elhandelsbolag 

försätts i konkurs eller saknar balansansvarig kan trestegsmodellen anses ligga till grund för 

avtalsslutet på samma argumentationsgrund som i förra stycket. Emellertid kan trestegsmo-

dellen likväl vara olämplig för slutande av avtal i dessa situationer då konsumenten inte i 

egentlig mening har deltagit i avtalsslutet.295  

Avtalsslut genom passivitet även kallad negativ avtalsbildning i svensk rätt anses i regel inte 

kunna utgöra samtycke och därmed innebär en underlåtenhet att svara på ett anbud inte kan 

medföra att avtal har kommit till stånd. Med detta sagt finns det situationer där passivitet 

faktiskt kan medför att avtal uppstår.296  

Vidare är gränsen mellan ren passivitet och annat icke verbalt eller skriftligt uttryck inte alltid 

så skarp. Således kan en part ha ansett sig agera passivt men där denne i själva verket har 

företagit en handling som motparten med befogad anledning uppfattar som ett uttryck för 

en viljeförklaring – så kallat konkludent handlande.297      

                                                 
294 Se avsnitt 4.5.2 trestegsmodellen och bekräftelse som del i avtalsslut. 
295 Se avsnitt 4.5.2 trestegsmodellen och bekräftelse som del i avtalsslut. 
296 Se avsnitt 4.5.3 om passivitet. 
297 Se avsnitt 4.5.3 om passivitet. 



  

  
76 

När konsumenten tilldelas en anvisad leverantör på grund av konkurs eller i avsaknad av 

balansansvarig blir frågan om passivitet av intresse. Att konsumenten i en sådan situation 

ingår ett anvisningsavtal kan hävdas ske mot bakgrund av ren passivitet då konsumenten inte 

egentligen vidtar någon handling eller ändrar sitt beteende – utan fortsätter nyttja elektricitet 

som vanligt. Emellertid finns det situationer där passivitet anses leda till avtal exempelvis vid 

förlängning av eller förnyande av abonnemang, prenumerationer och försäkring. Kan förfa-

randet vid konkurs eller avsaknad av balansansvarig liknas vid förnyande av eller förlängning 

av exempelvis abonnemang? Om passivitet vid förlängning eller förnyelse förutsätter att det 

är samma motpart som står i avtalsförhållandet gentemot konsumenten kan inte passivitet 

utgöra en giltig del i avtalsslutet. Om det inte förutsätter samma motpart kan kanske konsu-

mentens passivitet medföra ett giltigt avtalsslut. Dock kan det förefalla väl långsökt att tala 

om någon förlängning eller förnyelse vid konkurs eller avsaknad av anvisad leverantör.298   

Vid inflytt kan konsumenten uppleva att denne inte har ingått avtal med den anvisade leve-

rantören då denne kan ha förhållit sig passiv. Den anvisade leverantören å sin sida uppfattar 

och får kännedom om att elektricitet nyttjas av konsumenten och således finner att en vilje-

förklaring har utgetts. Konsumenten kan alltså ha ansetts att genom konkludent handlande 

ha träffat avtal. Om konsumenten väljer elhandelsbolag eller avstår från att utnyttja elektrici-

tet kan den anvisade leverantören inte uppfatta att konsumenten vill ingå avtal. Följaktligen 

kan här sägas att då en konsument nyttjar elektricitet utan erforderligt avtal kan den anvisade 

leverantören ha befogad anledning att anta att konsumenten vill ingå avtal. Även en situation 

där konsumenten betalar en erhållen faktura från den anvisade leverantören kan utgöra ett 

konkludent handlande som leder till att avtal sluts.   

I den situation där konsumenten erhåller en anvisad leverantör under en begränsad tidsperiod 

kan här sägas följa det resonemang som ovan förs i relation till inflytt. Att konsumenten 

enbart erhåller en anvisad leverantör under en viss period beror på att konsumenten inte har 

ansetts ingått avtal med valfritt elhandelsbolag i rätt tid. Konsumenten kan alltså ha valt ett 

elhandelsbolag men trots detta anvisats en leverantör. Eftersom denna situation är möjlig 

kan det ifrågasättas vilken vikt utbyte av viljeförklaringar har för att avtal med anvisat elhan-

delsbolag ska anses vara för handen.  

                                                 
298 Se avsnitt 4.5.3 om passivitet. 



  

  
77 

7.3 Avtalsslutet - rättshandlingsrekvisiten 

7.3.1 Anvisningsavtalet – grundats på giltiga viljeförklaringar?   

Vad som ovan har analyserats i avsnitt 7.2.2 och 7.2.3 är avtalsmekanismen – dvs. hur avtal 

kommer till stånd. Avtalsmekanismen berör dock inte vilka rekvisit som måste vara för han-

den för att ens klassa ett anbud respektive en accept eller övriga viljeförklaringar som sådana. 

Utan det är rättshandlingsrekvisiten som avgör huruvida en handling, ett handlande eller lik-

nande är att anse som en viljeförklaring.299 Huruvida anvisningsavtalet grundar sig på, enligt 

rättshandlingsrekvisiten, giltiga viljeförklaringar är inte självklart och bör därför analyseras. 

7.3.2 Konsumenten och den anvisade leverantören – vem är anbudsgi-

varen respektive anbudstagare?  

I de fall där parterna i ett påstått avtal inte är eniga om avtalets befintlighet kan frågan om 

vem som är anbudsgivare respektive anbudstagare vara av vikt att besvara. Om det i en situ-

ation mellan den anvisade leverantören och konsumenten uppstår meningsskiljaktighet gäl-

lande avtalets existens måste det fastställas vem som är anbudsgivare respektive anbudstagare 

för att avgöra om avtal är för handen eller inte. Det har framhållits att den part som först 

avger den viljeförklaring som läggs till grund för avtalets innehåll intar rollen som anbudsgi-

vare och således blir motparten per automatik anbudstagare och sedermera acceptgivare. För 

att en viljeförklaring ska anses utgöra grunden för avtalets innehåll krävs det att viljeförkla-

ringen är preciserad. Bindande avtal kan även uppstå när båda parterna samtidigt utbyter 

överensstämmande viljeförklaringar även om parterna var för sig simultant intar rollen som 

anbudsgivare och acceptgivare. 300  

Om vi ser på de situationer som medför att regeln om anvisad leverantör tillämpas kan det 

här diskuteras vilken av parterna, dvs. den anvisade leverantören eller konsumenten, som 

intar rollen som anbudsgivare respektive acceptgivare. Eftersom utbytet av anbudet respek-

tive accepten eller utbyte av andra typer av viljeförklaringar mellan den anvisade leverantören 

och konsumenten kan uppfattas på olika sätt kan således båda parterna samtidigt anses som 

anbudsgivare respektive anbudstagare.301  

                                                 
299 Se 4.6.1 förklarar vad som menas med rättshandlingsrekvisit. 
300 Se avsnitt 4.6.2 som tar upp hur anbudsgivare respektive anbudstagare avgörs. 
301 Se avsnitt 4.6.2 som tar upp hur anbudsgivare respektive anbudstagare avgörs. 
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När konsumenten vid inflytt börjar nyttja elektricitet kan det tolkas så att denne avger ett 

anbud om att få elektricitet levererat till sig. Om resonemanget i förra stycket beaktas blir 

alltså den anvisade leverantören anbudstagare och acceptgivare.302  

Mot bakgrund av att elektriciteten konstant flödar i elnäten ter det sig emellertid lika naturligt 

att konsumenten istället anses inta rollen som anbudstagare och acceptgivare och att det 

konstanta flödet utgör ett stående anbud från den anvisade leverantören. För att göra det 

hela ännu mer komplext kan situationen där någon av viljeförklaringarna inte uppnår kravet 

på precision diskuteras. För att kunna peka ut anbudsgivaren som sådan förutsätts att en part 

har avgivit en preciserad viljeförklaring som kan ligga till grund för avtalets innehåll. Kravet 

på precision medför att om inte någon av parterna avger en preciserad viljeförklaring går det 

inte att avgöra vem som är anbudsgivare respektive anbudstagare. Kontentan av det nyss 

sagda innebär alltså att avtal inte kan anses slutet mellan parterna. Huruvida anbudet mellan 

den anvisade leverantören och konsumenten uppnår kravet på precision kan ifrågasättas.303  

Om underrättelsen anses utgöra en viljeförklaring kan den anses uppnå kravet på precision 

då den innehåller pris och preciserade villkor. Således kan det argumenteras att då underrät-

telsen är den viljeförklaring som är mest preciserad och därmed tydlig nog att först lägga den 

grund som bestämmer avtalets innehåll innebär det att den anvisade leverantören istället är 

att anse som anbudsgivare. Konsumenten blir då per automatik anbudstagare och kan då 

acceptera anbudet genom att från den dag som avtalet avser att börjar gälla fortsätter nyttja 

elektricitet. Konsumenten kan även avböja anbudet genom att innan avtalet börjar gälla ingå 

avtal med annat elhandelsbolag dock ska konsumenten betala för den redan nyttjade elektri-

citeten till den anvisade leverantören på dennes villkor.304  

I de fall där konsumentens elhandelsbolag försätts i konkurs eller saknar balansansvarig kan 

det ifrågasättas om det överhuvudtaget ens går att tala om någon anbudsgivare eller accept-

givare. Vad är det som utgör anbudet och accepten i de nyss nämnda fallen? Det är inte 

konsumentens fel att denne hamnar i en sådan situation. Att denne utan att ändra sitt bete-

ende, dvs. nyttjar elektricitet som vanlig, ska anses ha utgivit antingen ett anbud eller en 

accept kan ifrågasättas. Emellertid görs här gällande att då konsumenten i en sådan situation 

erhåller en anvisad leverantör följer samma tillvägagångssätt som vid inflytt.305 Följaktligen 

                                                 
302 Se avsnitt 4.6.2 som tar upp hur anbudsgivare respektive anbudstagare avgörs. 
303 Se avsnitt 4.6.2 som tar upp hur anbudsgivare respektive anbudstagare avgörs. 
304 Se avsnitt 4.6.2 som tar upp hur anbudsgivare respektive anbudstagare avgörs. 
305 Se avsnitt 7.1 tillvägagångssättet förklaras här.  



  

  
79 

kan det sägas att samma resonemang som förts vid inflytt gällande anbudsgivare och anbuds-

tagare kan också göras gällande när elhandelsbolaget försätts i konkurs eller saknar balansan-

svarig.306   

7.3.3 Hur förhåller sig kravet på mottagarens befogade intryck när re-

geln om anvisad leverantör aktualiseras? 

Vanligtvis krävs det något mått av medvetenhet och aktivitet hos den som företar en vilje-

förklaring. Emellertid innebär det inte att konkludent handlande eller passivitet inte kan lik-

ställas med giltigt krav på vilja eller avsikt. Med avsikt menas här i egentlig mening motta-

garens uppfattning av en parts handling och man brukar benämna det mottagarens befogade 

intryck.307  

Det behöver det finnas en uttalad avsikt att binda sig för att det ska vara fråga om en giltig 

viljeförklaring utan det presumeras vara så. Det kan finnas omständigheter som däremot 

medför att presumtionen bryts. Således är viljeförklaringen inte, bortsett från formavtal, un-

derkastad någon särskild form. Kontentan är således att framstår ett handlande som en vil-

jeförklaring är det en viljeförklaring.308 

Där en viljeförklaring avgivits med avsikt och som sedan kommer mottagaren tillhanda som 

i sin tur med befogat intryck uppfattar det som en förklaring att ingå bindande avtal – har 

avtal ingåtts. Det är således oproblematiskt att avgöra om en viljeförklaring är för handen 

när det nyss nämnda är uppfyllt. Dock förekommer det situationer där den avgivande parten 

inte har åsyftat att medvetet eller omedvetet lämna en viljeförklaring men där motparten 

uppfattar det som en viljeförklaring. I en sådan situation kan viljeförklaringen komma att 

anses som bindande för den avgivande parten under förutsättningen att motparten på grund-

val av den riktade handlingen har skapat sig ett befogat intryck av att handlandet har varit 

menat som just en viljeförklaring. Huruvida befogat intryck är för handen kan avgöras mot 

bakgrund av tillitsmodellen.309  

Tillitsmodellen innebär i korthet att då en part, bortsett från kravet om avgivande och mot-

tagande, avsiktligen eller av oaktsamhet vidtar en handling som motparten med fog uppfattat 

som viljeförklaring är det en viljeförklaring.310  

                                                 
306 Se avsnitt 4.6.2 som tar upp hur anbudsgivare respektive anbudstagare avgörs. 
307 Se avsnitt 4.6.3. kravet på vilja eller avsikt.  
308 Se avsnitt 4.6.3. kravet på vilja eller avsikt.  
309 Se avsnitt 4.6.4 mottagrens befogade intryck. 
310 Se avsnitt 4.6.4 om mottagrens befogade intryck. 
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Om avtalsslutet anses ha tillkommit i och med tidpunkten som följer av underrättelsen kan 

således denna anses som en viljeförklaring. Om konsumenten från och med tidpunkten enligt 

underrättelsen fortsätter att nyttja elektricitet kan det anses utgöra en viljeförklaring. Det kan 

således tolkas att konsumenten med avsikt har lämnat en viljeförklaring som den anvisade 

leverantören sedan med befogat intryck har uppfattat som en viljeförklaring om att få elekt-

ricitet levererat. Följaktligen kan det alltså anses att kravet på befogat intryck har uppnåtts. 

Även om konsumenten inte har förstått att denne har lämnat en viljeförklaring kan det fort-

farande ses som en viljeförklaring enligt tillitsmodellen.311  

Om avtalsslutet istället anses uppkomma före det att avtalet börjar gälla enligt underrättelsen 

vad är det då som kan anses utgöra vilja/avsikt och befogad intryck? Att en konsument flyttar 

in och initierar eller fortsätter att nyttja elektricitet kan anses som en viljeförklaring. Med 

anledning av konsumentens nyttjande har elektricitet levereras och således har den anvisade 

leverantören med befogat intryck uppfattat det som om konsumenten har avgett en viljeför-

klaring om leverans.312 

Vidare kan det ifrågasättas huruvida befogat intryck ens kan tillmätas betydelse eftersom det 

faktum att oavsett vad konsumenten gör i vart fall under en given period kommer att erhålla 

en anvisad leverantör. Det ter sig så att befogat intryck enbart är av vikt för att avgöra om 

den anvisade leverantören i avtal med konsumenten i framtiden ska leverera elektricitet eller 

inte.313  

7.3.4 Hur förhåller sig kravet på att viljeförklaringen måste ha avgivits 

när regeln om anvisad leverantör tillämpas?  

Det finns ett krav på att viljeförklaringen för att anses vara giltig har avgivits på ett medvetet 

sätt även om det inte har varit menat som en viljeförklaring. Om en part inte har vidtagit 

några åtgärder för att bringa sin motpart kännedom om sin viljeförklaring kan det inte som 

så anses ha vidtagits en slutlig eller bindande viljeförklaring. Även om motparten är medveten 

om viljeförklaringen medför det inte att den part som vidtagit den kan bli bunden av den 

eftersom som den inte har avgivits. Sammantaget krävs det alltså att den som genom en 

viljeförklaring vill bli bunden av det på något sätt måste utföra åtgärd som markerar avsikt 

att bringa motparten kännedom om viljeförklaringen.  

                                                 
311 Se avsnitt 4.6.4 om mottagrens befogade intryck.  
312 Se avsnitt 4.6.4 om mottagrens befogade intryck.  
313 Se avsnitt 4.6.4 om mottagrens befogade intryck.   
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Att fastställa att en viljeförklaring korrekt har avgivits är inte särskilt problematiskt vid ut-

tryckliga viljeförklaringar. Motsatsvis gäller således för viljeförklaringar som inte är uttryck-

liga. För ej uttryckliga viljeförklaringar har det både hävdats att kravet på avgivande bortfaller 

och att det inte gör det. Vidare kan brist på avgivande läkas genom annat rättsfaktum.  

Om underrättelsen till konsumenten angående leverans av elektricitet är att anse som en vil-

jeförklaring är det inte mycket som kan ifrågasättas när det kommer till om kravet på avgiv-

ning är uppfylld. Det är alltså en uttryckt viljeförklaring och således är det inte problematiskt 

att avgöra. Huruvida underrättelsen konstituerar avtal eller inte är beroende av konsumentens 

viljeförklaring.  

Om konsumenten när avtalet avser att börja gälla nyttjar elektricitet anses konsumenten ha 

godtagit den anvisade leverantören som elhandelsbolag. Uppnår således den nyss nämnda 

situationen att kravet på att viljeförklaringen ska ha avgivits eller bortfaller kravet? Kravet 

kan anses bortfalla eftersom konsumenten genom att fortsätta nyttja elektricitet läker bristen 

på avgivande.  

Samma sak torde gälla om det istället anses att avtal har kommit till stånd före det som i 

underrättelsen går att utläsa eftersom det innebär att två icke uttryckliga viljeförklaringar är 

för handen. Icke uttryckliga viljeförklaringar som tar form av realhandlande, konkludent 

handlande och/eller passivitet.    

7.3.5 Uppfylls kravet på att viljeförklaringen måste riktas till bestämd 

motpart när regeln om anvisad leverantör aktualiseras? 

För att en viljeförklaring ska anses vara giltig krävs det att den riktas mot en specifik motta-

gare eller i vart fall en avgränsad krets av mottagare. Detta krav torde framförallt aktualiseras 

vid anbud. Varför detta krävs är att viljeförklaringar som riktas till allmänheten är allt för 

vaga.314  

Om underrättelsen till konsumenten anses utgöra anbud och denne genom att fortsätta nyttja 

elektricitet godtar anbudet, kan det anses att kravet på riktning är uppfyllt – det har ju utgivits 

till just den konsumenten. Om underrättelsen istället är att anse som en accept som föregås 

av konsumentens anbud i form av nyttjande kan det däremot ifrågasättas om kravet på rikt-

                                                 
314 Avsnitt 4.6.6 om krav på riktning.   
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ning är uppfyllt. Konsumenten nyttjar elektricitet utan att ha riktat denna vilja gentemot nå-

gon specifik leverantör och således kan viljeförklaringen betraktas för allmänt hållen för att 

utgöra ett anbud.315  

Om det istället kan anses att den anvisade leverantören svarar för ett stående anbud kan i så 

fall ett sådant anbud anses riktat till en specifik mottagare eller avgränsad del av kollektivet? 

Svaret kan tänkas vara jakande om det kan ses som om att alla de konsumenter som står utan 

avtal utgör en begränsad del av kollektivet. Emellertid ter det sig konstlat att tala om riktning 

av ett stående anbud gentemot konsumenten eftersom ett stående anbud i sig kan ifrågasättas 

mot bakgrund av att det är först när elnätsbolaget kontaktar den anvisade leverantören som 

denne erhåller kännedom om att konsumenten nyttjar elektricitet.316   

7.3.6 Om viljeförklaringens innehåll och korrekt uttryckt vilja eller av-

sikt i relation till regeln om anvisad leverantör 

En viljeförklaring måste innehålla någon grund för rättslig bundenhet och således måste vil-

jeförklaringen inrymma vissa obligatoriska komponenter. Det som i avsnitt 7.4.4 och 7.4.5 

har analyserats utgör bland annat sådana obligatoriska komponenter. Vidare krävs det att 

viljeförklaringen innehåller någon typ av rättsligt villkor som medför att ett löfte, ett påbud, 

ett förfogande eller kompetensskapande handling är för handen. Sådana rättsliga villkor kan 

uttryckas på olika sätt.317  

Vidare krävs det att viljeförklaringen uttrycks på något sätt och enbart det faktum att vilja 

och avsikt finns kan inte leda till att avtal kommer till stånd. Således måste de parter som 

önskar ingå avtal med varandra vidta åtgärder för att så ska ske och att det kommer till uttryck 

på något sätt. Kravet på erforderligt uttryck är således essentiell och inte i egentlig mening 

underkastade några undantag. Passivitet har dock i vissa situationer ansetts utgöra uttryck för 

vilja eller avsikt.318  

Om underrättelsen till konsumenten i kombination med dennes nyttjande stipulerar avtals-

slut kan sägas att underrättelsen i vart fall uppnår kravet på rättsligt villkor och uttryck. 

Huruvida konsumentens fortsatta nyttjande anses uppnå kraven kan dock ifrågasättas. Vad 

är det som konstituerar ett rättsligt villkor när konsumenten fortsätter att nyttja elektricitet? 

                                                 
315 Avsnitt 4.6.6 om krav på riktning.   
316 Avsnitt 4.6.6 om krav på riktning.   
317 Avsnitt 4.6.7 och avsnitt 4.6.8 om krav på viljeförklaringens innehåll respektive kravet på korrekt uttryckt vilja eller 

avsikt.   
318 Avsnitt 4.6.7 och avsnitt 4.6.8 om krav på viljeförklaringens innehåll respektive kravet på korrekt uttryckt vilja eller 

avsikt.   
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Kan det vara så att konsumenten genom underlåtenhet att agerar anses ha uttryckt ett sådant 

rättsligt villkor genom passivitet? Eftersom konsumenten i och med underrättelsen blir med-

veten om att avtal inom kort kommer att börja gälla och inte väljer att agerar kan det ses som 

om konsumenten i och med sin underlåtenhet väljer att binda sig. Om så är fallet kan det 

även ses så att kravet på uttryck är uppfyllt.319  

Om avtalsslut däremot anses ha kommit till innan underrättelsen kan det då anses att kraven 

på rättsligt villkor och uttryck är uppfyllda? Att konsumenten väljer att nyttja elektricitet kan 

således tolkas på så sätt att denne vill ingå avtal om leverans och därmed inbegriper ett rätts-

ligt villkor därom. På motsvarande sätt kan hävdas att kravet på att viljan kommer till uttryck 

uppfylls.320  

Om det anses att den anvisade leverantören lämnar ett anbud eller stående anbud kan det 

framhållas att denne faktiskt har ingått avtal om att leverera elektricitet till avtalslösa konsu-

menter. Följaktligen kan det argumenteras att den anvisade leverantören i och med sådant 

avtal uttrycker ett rättsligt villkor om att binda sig gentemot en avtalslös konsument. Ut-

trycket för sådan vilja uppnås genom att elektricitet faktiskt levereras. Emellertid kan det här 

åter igen ifrågasättas huruvida det faktiskt kan anses att det är den anvisade leverantören som 

leverera elektricitet.321   

7.3.7 Är anvisningsavtalet ett kvasikontrakt? 

Ett kvasikontrakt är ett sådant avtal som inte egentlig bemärkelse har tillkommit genom trad-

itionella viljeförklaringar. Exempelvis kan nämnas sådana avtal som tillkommit med anled-

ning av konkludent handlande eller realhandlande.322  

Realhandlande avser sådana situationer där anbudet utgivits exempelvis genom att leverans 

sker och som sedan accepteras i form av användning av leveransen. Således innebär avtal 

genom realhandlande att det inte är att anse som om viljeförklaringar utbyts. Emellertid är 

anbudsgivaren begränsad i att ensidigt stipulera rättsverkning gentemot motparten. Således 

kan inte anbudsgivaren hävda att ren passivitet eller att en normal händelse i motpartens liv 

                                                 
319 Avsnitt 4.6.7 och avsnitt 4.6.8 om krav på viljeförklaringens innehåll respektive kravet på korrekt uttryckt vilja eller 

avsikt.   
320 Avsnitt 4.6.7 och avsnitt 4.6.8 om krav på viljeförklaringens innehåll respektive kravet på korrekt uttryckt vilja eller 

avsikt.   
321 Avsnitt 4.6.7 och avsnitt 4.6.8 om krav på viljeförklaringens innehåll respektive kravet på korrekt uttryckt vilja eller 

avsikt.   
322 Avsnitt 4.6.9 om kvasikontrakt. 
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medför bundenhet för motparten. Flertalet av de avtal som kommer till stånd genom real-

handlande tillkommer på grund av etablerade handlingsmönster.323  

Om det kan anses att det är allt för långtgående att tala om att anvisningsavtalet tillkommer 

genom korresponderande och utbytta viljeförklaringar kan det i så fall anses som ett kvasi-

kontrakt? Det kan framhållas att den anvisade leverantören från och med tidpunkten då av-

talet anses slutet, och om konsumenten inte väljer ett annat elhandelsbolag, levererar elektri-

citet som sedan nyttjas av konsumenten. Om det som i föregående stycke nämnts beaktas 

här kan således leveransen och nyttjandet av den utgöra ett realhandlande – och följaktligen 

ett giltigt avtal.324    

Att anbudsgivaren ensidigt ska kunna stipulera avtalsbundenhet är dock begränsad och ren 

passivitet eller en normal händelse kan alltså inte medföra att avtal kommer till stånd. Kan 

det anses att den anvisade leverantören genom att hävda att konsumenten blir bunden om 

denne inte agerar? Är det att anse som ren passivitet och således förbjuden? Är nyttjande av 

elektricitet en sådan normal händelse i konsumentens liv som inte kan leda till avtalsbunden-

het? Det kan argumenteras så att konsumenten faktiskt förhåller sig passiv då denne inte 

behöver agerar eller ändra sitt beteende för att avtal ska anses vara för handen. Att hävda att 

konsumenten är helt passivt kan dock ifrågasättas eftersom nyttjande eller fortsatt nyttjande 

inbegriper någon typ av agerande. Det kan vara så att nyttjande av elektricitet anses vara en 

normal händelse i konsumentens liv med anledning av att det som är förknippat med elekt-

ricitet, d.v.s. matlagning, belysning osv. Nyttjandet kan anses ha blivit så allmänt vedertaget 

att konsumenten inte reflekterar över det och att detta innebär att det är en normal händelse. 

Huruvida normal händelse ska tolkas på det nyss nämnda sättet är absolut inte en självklarhet 

och det motsatta kan likväl vara korrekt.325    

Om vi ser till de avtal som sluts med valfritt elhandelsbolag kanske förhållandet mellan kon-

sument och anvisad leverantör kan likställas med ett sådant avtal. Skillnaden i relationen mel-

lan konsumenten och den anvisade leverantören och konsumenten och valfritt elhandelsbo-

lag är att konsumenten är delaktig i avtalsslutet och mycket av den avtalsrättsliga problematik 

som uppstår när regeln om anvisad leverantör tillämpas gör sig inte gällande när avtal sluts 

genom konsumentens delaktighet. Avtalet med valfritt elhandelsbolag respektive förhållan-

det mellan konsumenten och den anvisade leverantören avser leverans av elektricitet och 

                                                 
323 Avsnitt 4.6.9 om kvasikontrakt. 
324 Avsnitt 4.6.9 om kvasikontrakt. 
325 Avsnitt 4.6.9 om kvasikontrakt. 
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som överförs på samma sätt och till viss del på samma villkor (här avses standardavtalet EL 

2012 k) – dock kan priset vara betydligt högre vid anvisningsavtal än vid avtal som konsu-

menten själv ingår. Således är förhållandet mellan konsumenten och den anvisade leverantö-

ren väldigt likt avtalet som konsumenten ingår med valfritt elhandelsbolag – vilket talar för 

att det är ett kvasikontrakt.326    

                                                 
326 Avsnitt 4.6.9 om kvasikontrakt. 
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8 Delmoment II – en analys av kravet på garanterad elle-

verans i relation till regeln om anvisad leverantör 

8.1 Hur förhåller sig tjänster av allmänt intresse i relation till 

kravet på garanterad elleverans? 

SGEI syftar till att säkerställa att vissa tjänster som i samhället anses vara av sådan vikt till-

handahålls även i situationer där marknadskrafterna inte räcker till. Således kan det innebära 

att om det saknas leverantörer som vill utföra dessa tjänster kan Sverige ålägga dessa en skyl-

dighet att ändock göra så. SGEI är dock inget krav när det kommer till tjänster på elmark-

naden då det enligt elmarknadsdirektivet enbart ger medlemsstaterna en möjlighet att göra 

så. Klassificeras en tjänst som SGEI kan medlemsstaterna införa regler som strider mot reg-

lerna om konkurrens i Funktionsfördraget – detta för att säkerställa att tjänsten faktiskt till-

handahålls. Dock måste dessa regler fortfarande vara motiverade för att inskränkningar i 

konkurrensreglerna ska vara berättigade.327    

SGEI inbegriper begreppet samhällsomfattande tjänster. Enligt elmarknadsdirektivet ska 

medlemsstaterna tillhandahålla hushållskunder rätt till leverans av elektricitet – vilket beteck-

nas samhällsomfattande tjänst, dvs. att tillhandahållandet inte är valfritt. Således kan det anses 

att SGEI medför en möjlighet för medlemsstaterna att faktiskt införa regler i den nationella 

lagstiftningen som säkerställer att så sker. Kan således inte marknaden på egen hand tillgo-

dose leverans av elektricitet kan det införas regler som säkerställer detta. Låt säga att mark-

naden i vissa situationer inte önskar att tillhandahålla leverans av elektricitet till vissa konsu-

menter då dessa inte är ekonomiskt gynnsamma. Kan i så fall en medlemsstat införa regler 

som syftar till att förhindra detta? Det kan eventuellt anses att så är tillåtet eftersom tjänsten 

leverans av elektricitet är så pass viktig för varje konsument. Om medlemsstaten väljer att 

beteckna leverans av elektricitet som SGEI och sedan utser en aktör eller flera aktörer som 

ska uppfylla leverans till icke ekonomisk gynnsamma konsumenter kan den aktören erhålla 

en exklusiv rätt att göra så. Vidare måste en tjänst som klassificeras som SGEI vara av tving-

ande karaktär – vilket kan stipuleras genom en skyldighet att erbjuda tjänsten till alla med-

borgare som begär det. Således kan föreskrivna regler som enbart syftar till att säkerställa 

leverans av elektricitet till icke ekonomisk gynnsamma konsumenter vara att anse som en 

otillåten klassificering av SGEI då det inte erbjuds alla medborgare som begär det.328  

                                                 
327 Avsnitt 5.2.2 om skyldighet att tillhandahålla allmännyttiga intresset.  
328 Avsnitt 5.2.4 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse. 
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Elmarknadsdirektivet framhåller dock att en medlemsstat kan införa en s.k. sistahandsel-

handlare för att garantera att elektricitet tillhandahålls konsumenterna. Sistahandselhandlare 

har emellertid inte givits en klar definition. Huruvida begreppet kan tolkas så att det faktiskt 

går att enbart utse en aktör som åtar sig att tillhandahålla elektricitet i vissa situationer torde 

inte vara helt uteslutet. Syftet med sistahandselhandlare är att förse elmarknaden med ett 

system som medför ett slags skyddsnät där konsumenter garanteras leverans av elektricitet 

då elhandelsbolag inte kan leverera. Således uppbär systemet med sistahandselhandlare ka-

rakteristiska drag som anses säkerställa sådana tjänster som klassas som SGEI – och således 

kan upprätthållandet av systemet motiveras med anledning av SGEI.329        

8.2 Vad innebär kravet på garanterad elleverans? 

Tillgången till elektricitet för konsumenten har länge ansetts som en nödvändighet. Före 

marknadsliberaliseringen har tillgången tillgodosetts genom monopol och tryggats genom 

offentligt ägande. Då öppnandet av elmarknaden kan medföra att vissa aktörer inte väljer att 

leverera elektricitet kan medlemsstaterna säkerställa att så sker genom att införa krav för vissa 

av dessa aktörer att ändå göra så. Tillhandahållandet av leverans av elektricitet benämns sam-

hällsomfattande tjänst. Således innebär kravet på att garantera rätten till leverans en rätt till 

samhällsomfattande tjänst. Vidare torde kravet på garanterad elleverans å ena sidan inbegripa 

rätten att erhålla leverans av el å andra sidan en rätt till fortsatt leverans av el. Sverige har 

framhållit att regeln om anvisad leverantör garanterar rätten att erhålla leverans av elektrici-

tet.330  

Regeln om anvisad leverantör blir aktuell i flera olika situationer, vanligast är vid inflytt. Priset 

på levererad elektricitet är oftast betydligt dyrare än om konsumenten själv aktivt valt den 

anvisade leverantören eller ett annat elhandelsbolag. Samhällsomfattande tjänst inbegriper 

att priset ska vara rimligt, vilket torde vara något vidare än begreppet överkomliga priser. 

Med det sagt kan det fortfarande argumenteras att priset i vart fall i vissa situationer likställs 

med definitionen av överkomliga priser – exempelvis för utsatta kunder. Det kan vara av 

yttersta vikt att vissa konsumenter erhåller kostnadsfri leverans av elektricitet eller i vart fall 

inte erhåller leverans till priser som inte anses rimliga. Men vad är ett rimligt pris? Är det ett 

pris som är rättvist för både konsumenten och den anvisade leverantören? Om rimligt pris 

innebär att hänsyn tas till både konsumenten och den anvisade leverantören uppstår inte ett 

                                                 
329 Avsnitt 5.2.3 och avsnitt 5.2.4 om rätten till elleverans respektive tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.   
330 Se kapitel 5. 
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rimligt pris först när förhandling är avslutad, dvs. då man är överens? Vad än svaren på dessa 

frågor är ter det sig besynnerligt att ett pris ska vara högre enbart av det faktum att konsu-

menten inte har valt elhandelsbolaget i fråga. Att exempelvis konsumenter som med anled-

ning av betalningsförsummelse har anvisats ett elhandelsbolag ska behöva betala ett högre 

pris än ”goda betalare” verkar märkligt och rent av motverkar syftet med att garantera elle-

veranser till alla konsumenter. Vidare måste priset kunna justeras vid olika situationer – ex-

empelvis kan det förekomma att för vissa situationer ska priset inte bestämmas med anled-

ning av kommersiella förhållanden.331   

Avseende tillhandahållandet av sådana tjänster kan sägas att om marknadskrafter redan i sig 

garanterar att leverans av el behövs det inte vidas några åtgärder för att se till att så ska ske. 

Motsatsen råder naturligtvis när marknadskrafterna inte kan tillgodose kravet rätten till elle-

verans. Elmarknaden är en liberaliserad marknad med konkurrens och således ska mark-

naden i vart fall i teorin styras av efterfrågan och utbud – vilket den i mångt och mycket gör. 

Tillgången till elektricitet är idag så pass självklar och vital att efterfrågan och utbudet av den 

troligtvis aldrig kommer att upphöra. Eftersom elektricitet är en nödvändighet och konsu-

menten hela tiden kommer vara i behov av detta samt att elhandelsbolagen är de enda som 

kan tillgodose konsumenten denna nödvändighet kommer det finnas en marknad som i stort 

fungerar genom självreglering. Det är troligtvis så att inget elhandelsbolag kommer att neka 

en konsument som kund, i vart fall inte en kreditvärdig sådan, eftersom dessa är ekonomiskt 

gynnsamma. Värre kan det vara för de konsumenter som inte enligt elhandelsbolagen är eko-

nomiskt gynnsamma. För dessa kunder kanske marknadskrafterna inte räcker till för att sä-

kerställa kravet på rätt till elleverans. I en konkurrensutsatt marknad erhåller elhandelsbola-

gen nämligen rätten att välja att ingå avtal med de konsumenter denne vill. En konsument 

kan då vända sig till alla elhandelsbolag men nekas. I sådana situationer kan åtgärder vidtas 

för att garantera att dessa konsumenter erhåller leverans av elektricitet.  

Vidare stadgar elmarknadsdirektivet att varje medlemsstat särskilt ska skydda utsatta kunder 

som för övrigt ska definieras i nationell lagstiftning. Utsatta kunder kan definieras mot bak-

grund av diverse omständigheter och förhållanden. Lagstiftaren har inte funnit att det är av 

vikt att definiera utsatta kunder i ellagen. Emellertid finns det en definition av utsatta kunder 

i förordning (2007:1118) med instruktioner för Energimarknadsinspektionen. Definitionen 

tar sikte på konsumenter som varaktigt saknar förmåga att betala för överförd och levererad 

                                                 
331 Avsnitt 5.2.5 om samhällsomfattande tjänster. 
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elektricitet. Varför lagstiftaren inte har valt att införa liknande definition i ellagen har moti-

verats av att Sverige har ett socialt skyddsnät som träder in i de fall konsumenten har svårig-

heter med att betala för elektricitet. Låt gå att Sverige har ett skyddsnät som fångar upp de 

konsumenter som har ekonomiska svårigheter men innebär det att definitionen av utsatta 

kunder i ellagen inte kan komma att vara till nytta i andra avseenden? Om exempelvis en 

utsatt konsument ska anses kunna åtnjuta skydd av en sistahandselhandlare kan definitionen 

bistå med att peka ut de som kommer kunna skyddas.332   

Skyddet för utsatta kunder kan utformas på olika sätt och olika regler kan införas. Skyddet 

för dessa konsumenter avser troligtvis å ena sidan att erhålla en rätt till leverans av el, å andra 

sidan en rätt till fortsatt leverans av el. Rätten till fortsatt levererad elektricitet säkerställs 

bland annat av reglerna om förbud mot avstängning och av sociallagstiftningen i Sverige. 

Reglerna om förbud mot avstängning är relativt omfattande och inbegriper en förhållandevis 

lång tidsperiod där konsumenten kan undgå att bli avstängd. Vidare underrättas socialnämn-

den i den kommun där konsumenten får elektricitet överförd. Om konsumenten inte har 

ekonomiska medel att betala sin el kan denne erhålla försörjningsstöd – detta förutsätter 

dock att konsumenten innan det blir fråga om en skuld elhandelsbolaget erhåller sådant – för 

att undgå avstängning. Har socialnämnden erhållit ett meddelande om utebliven betalning 

från konsumentens elhandelsbolag – har konsumenten ådragit sig en skuld. Konsumenten 

kan erhålla bidrag för skulder men detta är dock väldigt sällsynt. Även om konsumenten till 

viss del erhåller ett socialt skyddsnät förekommer det att konsumenter får sin leverans av el 

avbruten. När en konsument har blivit frånkopplad elnätet och således även leveransen av 

elektricitet aktualiseras kravet på rätten till leverans – som ovan har nämnts utgör en sam-

hällsomfattande tjänst som varje medlemsstat ska tillhandahålla sina konsumenter. En kon-

sument som har blivit avstängd från elnätet kan komma att tilldelas ett anvisat elhandelsbolag 

då regeln tar sikte på att just garantera rätten till elleverans. Men går det att hävda att dessa 

utsatta kunder garanteras rätten till elleverans i och med regeln om anvisad leverantör?333  

8.3 Sistahandselhandlare = anvisad leverantör, eller? 

Regeln om anvisad leverantör har ansetts utgöra en sistahandselhandlare. Dock medför re-

geln att alla som står utan avtal om leverans erhåller en anvisad leverantör och inte enbart de 

som inte på egen hand kan ta tillvara sina intressen. Av vad som i avsnitt 8.2 har diskuterats 

                                                 
332 Avsnitt 5.2.6 och avsnitt 5.2.7.2 om utsatta kunder i elmarknadsdirektivet respektive i svensk lagstiftning. 
333 Avsnitt 5.2.7.2 och avsnitt 5.2.8 om utsatta kunder och sociallagstiftning. 



  

  
90 

torde inte kravet på garanterad leverans inbegripa alla de situationer som regeln om anvisad 

leverantör appliceras på. Varför det är motiverat att det ska finnas ett krav på garanterad 

leverans i alla de situationer där regeln om anvisad leverantör aktualiseras kan i så fall ifråga-

sättas. Är det inte tillräckligt att enbart garantera rätten till leverans i sådana situationer som 

inte kan tillgodoses genom marknadskrafterna? Det får anses inte vara helt orimligt att regeln 

om anvisad leverantör som den tillämpas idag faktiskt får allt för vittgående konsekvenser 

för elmarknaden som stort och de mål som eftersträvas med en liberaliserad marknad.334   

Vidare kan det ifrågasättas om regeln om anvisad leverantör faktiskt ens är att anse som ett 

skyddsnät eller en mekanism som vissa konsumenter kan falla tillbaka på. Sistahandselhand-

lare ska troligtvis säkerställa att där en konsument inte kan erhålla leverans av ett valfritt 

elhandelsbolag finns det åtminstone ett bolag som svarar för detta. Sistahandselhandlare ak-

tualiseras troligtvis främst i sådana situationer där konsumenten är en ”dålig betalare” av 

elräkningar och där konsumenten har blivit avstängd från elnätet på grund av betalningsför-

summelse gentemot sitt elhandelsbolag. Om nu regeln om anvisad leverantör har till syfte att 

uppfylla funktionen som sistahandselhandlare kan i så fall det pris som konsumenterna be-

talar samt villkoren om säkerhet respektive förskott ifrågasättas. Att konsumenter som har 

det ekonomiskt dåligt ska betala ett högre pris samt kan tvingas ställa säkerhet eller betala 

förskott bidrar till att dessa inte kommer ha möjlighet att ens erhålla en anvisad leverantör 

och än mindre ett valfritt elhandelsbolag.335  

 

 

                                                 
334 Avsnitt 5.2.5.3 om sistahandselhandlare. 
335 Avsnitt 5.2.5.3 om sistahandselhandlare. 
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9 Delmoment III – en analys av den s.k. supplier centric-

modellen i relation till regeln om anvisad leverantör 

9.1 Hur påverkas regeln om anvisad leverantör om underle-

verantörsmodellen eller om ombudsmodellen införs? 

Gemensamt för de båda modellerna är att underlätta för konsumenter gällande vissa frågor. 

Vad som skiljer modellerna åt är huruvida ett avtal mellan konsument och elhandelsbolag 

bör gälla eller om dagens nuvarande system bör kvarstå, dvs. med två avtal – ett med elnäts-

bolaget och ett med elhandelsbolaget.336 Hur kan regeln om anvisad leverantör komma att 

påverkas av införandet av endera modellen? 

Underleverantörsmodellen innebär att det räcker för konsumenten att enbart ha ett avtal för 

att leverans av elektricitet ska levereras. Avtalet sluts med valfritt elhandelsbolag. Denna mo-

dell innebär att elhandelsbolaget fakturerar konsumenten för både nät- och leveranskostna-

der och konsumenten står enbart i skuld till elhandelsbolaget och inte till nätbolaget.337  

Ombudsmodellen innebär att systemet med två avtal vidhålls men att elhandelsbolaget fak-

turerar konsumenten kostnaden för elleverans samt, för elnätsbolagets räkning, nätkostna-

den. Således står konsumenten i skuld till både elnätsbolaget och elhandelsbolaget.338  

Hur dessa två modeller kan komma att förhålla sig till regeln om anvisad leverantör kan skilja 

sig åt. Om ombudsmodellen införs torde regeln om anvisad leverantör inte i större utsträck-

ning komma att påverkas om inte andra regler införs i anslutning till införandet av en sådan 

modell. Konsumenten måste nämligen fortfarande ingå två avtal – således kommer de situ-

ationer som idag leder till att konsumenten erhåller en anvisad leverantör kvarstå.339  

Om underleverantörsmodellen införs krävs bara att konsumenten ingår ett avtal med ett el-

handelsbolag. Troligtvis innebär det, om enbart modellen i sig beaktas, att de situationer som 

idag leder till att konsumenten erhåller en anvisad leverantör kommer att kvarstår – precis 

som om ombudsmodellen införs – eftersom det inte finns ett krav på att ingå avtal för att 

erhålla leverans. Emellertid torde denna modell vara mest fördelaktig för att faktiskt genom-

föra en revidering av regeln om anvisad leverantör. Vad som avses med att underleveran-

törsmodellen är den mest fördelaktiga modell för revidering av regeln om anvisad leverantör 

                                                 
336 Se avsnitt 6.2. om marknadsmodellen och dess arbete. 
337 Se avsnitt 6.3. om underleverantörsmodellen. 
338 Se avsnitt 6.4. om ombudsmodellen. 
339 Se avsnitt 6.4. om ombudsmodellen. 
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är att elnätsbolaget är knutet till elhandelsbolagen och kan således vara tvungna att följa deras 

tillsägelser – enbart om elhandelsbolaget meddelar att leverans kan ske görs så.340  

Även om modellerna i sig inte påverkar de situationer där regeln om anvisad leverantör ak-

tualiseras, d.v.s. att samma situationer fortfarande omfattas av regeln, kan förenklingen av att 

enbart kontakta en part medföra att färre hamnar i sådana situationer. Speciellt torde detta 

gälla för inaktiva konsumenter och kunder som flyttar in i en ny bostad.  

Även om modellerna i sig inte påverkar regeln om anvisad leverantör så finns det inget som 

hindra att regeln om anvisad leverantör omarbetas och således är inte modellerna i behov av 

att regeln om anvisad leverantör står fast. Syftet med de båda supplier centric-modellerna 

kan troligtvis fortfarande uppnås.  

Det har dock förts diskussioner om huruvida vissa regler i anslutning till modellerna bör 

införas, detta för att möjliggöra att dessa modeller på bästa möjliga sätt uppnår syfte att un-

derlätta för konsumenten. Således kan eventuellt tillkommande regler i kombination med de 

båda modellerna medföra att regeln om anvisad leverantör kan komma att påverkas. Följakt-

ligen ska dessa eventuella regler analyseras i relation till gällande reglering om anvisad leve-

rantör.   

9.2 Införande av regler som tar sikte på in- och utflytt  

Den s.k. supplier centric-modellen, oberoende av vilken modell som genomförs, innebär att 

konsumenten enbart ska ha sitt elhandelsbolag som den centrala kontaktpunkten. Med an-

ledning av den centrala kontaktpunkten har det förts diskussioner om tillvägagångssättet vid 

in- och utflytt bör vara föremål för reglering och hur det i så fall bör regleras.341  

I dagsläget måste en konsument som flyttar ut egentligen kontakta både sitt elnätsbolag och 

sitt elhandelsbolag. Emellertid sker detta sällan. Införandet av supplier centric-modellen 

medför att processen vid utflytt kan omarbetas. Ett förslag om att konsumenten enbart ska 

behöva kontakta sitt elhandelsbolag vid utflytt har lagts fram. Elhandelsbolaget i sin tur kon-

taktar elnätsbolaget å konsumentens vägnar. Förslaget bör bli föremål för reglering i ellagen 

och omarbetning av standardavtalen.342  

                                                 
340 Se avsnitt 6.3. om underleverantörsmodellen. 
341 Se avsnitt 6.5 och 6.6. om utflytt och inflytt.  
342 Se avsnitt 6.5 och 6.6. om utflytt och inflytt. 
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När det gäller inflytt har det lagts fram ett förslag om att konsumenten enbart ska kunna 

kontakta sitt elhandelsbolag. Om konsumenten redan har ett avtal med ett elhandelsbolag 

kan konsumenten kontakta detta eller ett nytt bolag vid inflytt. Vidare kan konsumenten om 

denne redan är en befintlig kund kontakta sitt elhandelsbolag om inflytt samtidigt som med-

delande om utflytt lämnas. Elhandelsbolaget som erhåller meddelande om inflytt ska se till 

så att konsumenten har tillgång till elnätet.343  

Om konsumenten enbart behöver kontakta elhandelsbolaget kommer detta att underlätta för 

konsumenten och färre kan tänkas hamna på ett anvisningsavtal. Om det vidare kan tänkas 

att det genom reglering blir ett krav på att faktiskt kontakta sitt elhandelsbolag och om en 

underlåtenhet att göra så medför att leverans inte är möjlig kommer färre konsumenter att 

omfattas av regeln om anvisad leverantör.344  

Gällande underleverantörsmodellen kan sägas att då elnätsbolagen inte står i relation till kon-

sumenten utan endast står i rättslig relation till elhandelsbolaget kommer elnätsbolaget inte 

att leverera elektricitet till någon konsument då denne inte vet vem som faktiskt betalar för 

elektriciteten. Således innebär underleverantörsmodellen i kombination med ett lagstadgat 

krav på att meddela sitt elhandelsbolag vid utflytt och inflytt att konsumenten tvingas vara 

aktiv och således välja elhandelsbolag. Under sådana förhållanden kommer regeln om anvi-

sad leverantör inte i lika stor utsträckning bli tillämplig.345   

Om ombudsmodellen istället införs kommer aktiviteten hos konsumenten troligtvis inte vara 

lika effektiv som vid ett införande av underleverantörsmodellen – eftersom en sådan modell 

relationsmässig är densamma som gäller nu. Emellertid torde det faktum att elhandelsbolaget 

svarar för att konsumenten erhåller ett elnätsavtal medföra att konsumenten inte först behö-

ver kontakta sitt elnätsbolag för att sedan kontakta ett elhandelsbolag för att erhålla leverans 

av elektricitet. Således kan alltså även denna modell i kombination med reglering av inflytt 

och utflytt resultera i att färre konsumenter omfattas av regeln om anvisad leverantör.346   

Att en konsument enbart för en viss given tid kan komma att erhålla en anvisad leverantör 

är troligtvis även möjlig då supplier centric-modellen införs, eftersom konsumenten kan er-

hålla en anvisad leverantör i sig. Vidare borde dock de situationer som föranleder att anvisad 

                                                 
343 Se avsnitt 6.6 om inflytt. 
344 Se avsnitt 6.6 om inflytt. 
345 Se avsnitt 6.6 om inflytt. 
346 Se avsnitt 6.6 om inflytt. 
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leverantör enbart för en kort period erhåller en anvisad leverantör i samma utsträckning som 

diskuterats ovan även komma att minska i antal.   

9.3 Då elhandelsbolag upphör med att leverera elektricitet 

och utsatta kunder i den s.k. supplier centric-modellen 

Införandet av supplier centric-modellen kommer att leda till att elhandelsbolaget samfaktu-

rera nät- och leveranskostnaderna. Elhandelsbolaget betalar sedan elnätsbolaget dennes del, 

dvs. nätkostnaderna. Med anledning av denna konstruktion kan det uppstå en situation som 

i dagsläget inte är möjlig – nämligen att elhandelsbolaget inte betalar till elnätsbolaget. Om 

elhandelsbolaget inte betalar till elnätsbolaget kan det leda till att elhandelsbolaget inte längre 

kan leverera elektricitet. I sådan situation ska elnätsbolaget meddela konsumenten om detta 

och denne ska erhålla rätten att inom en vecka byta elhandelsbolag – om så inte sker anvisas 

konsumenten en leverantör.347  

Den ovan nämnda situationen må vara ny i relation till de situationer som i nuläget omfattas 

av regeln om anvisad leverantör men den kan likväl likställas med den situation där ett elhan-

delsbolag försätts i konkurs. Att även ovan beskrivna situation ska omfattas av regeln om 

anvisad leverantör torde inte i större bemärkelse vålla några problem eller medföra ändringar 

i regeln. Emellertid vittnar resonemanget i förra stycket om att regeln om anvisad leverantör 

bör kvarstå – om det gäller generellt eller för alla situationer som i dagsläget omfattas av 

regeln går inte i nuläget att säga.348   

Begreppet utsatta kunder och det kollektiv som sluts därtill har varit föremål för utredning. 

I utredningen framgår att det är av vikt att skydda dessa utsatta kunder. Skyddet bör dock 

först och främst ges i sociallagstiftningen men kan kompletteras med att införa eller upprätt-

hålla ett system med sistahandselhandlare. Längre än så sträcker sig inte utredningen utan 

nöjer sig med att säga att skyddet för utsatta kunder inte bör vara föremål för harmonisering 

utan att det är en nationell angelägenhet. Således innebär det att det är upp till Sverige att 

bestämma hur utsatta kunder ska skyddas. När supplier centric-modellen införs kan således 

ytterligare bestämmelser som kompletterar varandra införas. Om regeln om anvisad leveran-

tör i anslutning med att supplier centric-modellen genomförs revideras eller avskaffas kan 

det alltså införas regler som syftar till att skydda utsatta kunder.349  

                                                 
347 Se avsnitt 6.7. om elhandelsbolag som upphör med att leverera elektricitet. 
348 Se avsnitt 6.7. om elhandelsbolag som upphör med att leverera elektricitet.  
349 Se avsnitt 6.8. om utsatta kunder. 
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10 Bör regeln om anvisad leverantör revideras eller rent 

av avskaffas? 

10.1 Syftet med regeln om anvisad leverantör 

Syftet med regeln om anvisad leverantör är inte i första hand att garantera att konsumenten 

erhåller rätten till elleveranser utan att säkerställa att elmarknadsstrukturen inte genom otill-

börligt nyttjande fallerar. Det ska inte vara möjligt för konsumenter att förbruka elektricitet 

på andras bekostnader. Om det är tillåtet att nyttja elektricitet utan att betala finns det inci-

tament att göra så. Följaktligen kan det tänkas leda till att priser ökar radikalt för betalande 

konsumenter eller i värsta fall att det inte längre finns något bolag som har ekonomisk kapa-

citet att leverera elektricitet. Att en konsument betalar för nyttjad el innebär alltså en trygghet 

för elförsörjningen i stort. Det får anses att det syfte som regeln om anvisad leverantör avser 

att förhindra både är legitimt och viktigt att motverka. Huruvida regeln i sig är viktig att 

upprätthålla är en annan fråga. Regeln om anvisad leverantör medför fler långtgående följder 

än att enbart förhindra otillbörligt nyttjande. I delanalyserna ovan har dessa följder diskute-

rats mer ingående. Regeln aktualiserar flera juridiska frågeställningar. Svaren på dessa fråge-

ställningar lyser antingen med sin frånvaro eller nöjer sig med att enbart konstatera att något 

är vad det är. Går det inte att vidmakthålla en elmarknadsstruktur och förhindra otillbörligt 

nyttjande på annat sätt än genom regeln om anvisad leverantör?  

10.2 Avtalsslutet 

Före liberaliseringen av elmarknaden har det funnits en eldistributör som har stått för både 

överföring av och leverans av elektricitet och som dessutom inom sitt geografiska område 

har monopol att göra så. Liberaliseringen har dock medfört att verksamheten för överföring 

och leverans av elektricitet ska vara juridiskt åtskilda. Således har det skapats å ena sidan 

elnätsbolag, å andra sidan elhandelsbolag. Själva infrastrukturen på elmarknaden har dock 

egentligen inte förändrats i och med liberaliseringen – elektricitet kan enbart levereras på det 

sätt som systemet är konstruerat. För konsumentens del har liberaliseringen medfört att det 

fritt går att välja elhandelsbolag som ska levererar elektricitet, vilket inte har varit möjligt 

tidigare. Regeln om anvisad leverantör har inte existerat innan liberaliseringen eftersom det 

inte har funnits något annat elhandelsbolag än eldistributören som kan ha levererat elektrici-

tet. Avtalets vara eller icke-vara i relation till regeln om anvisad leverantör har alltså uppstått 

i och med liberaliseringen.  
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Regeln om anvisad leverantör medför att konsumenten finner sig i en avtalsrelation med 

denna leverantör om denne inte ingår avtal om leverans med ett annat elhandelsbolag. Även 

om konsumenten väljer elhandelsbolag kan regeln om anvisad leverantör fortfarande komma 

att bli tillämplig – om än enbart för en viss period. Huruvida det kan anses finnas ett avtal 

mellan parterna kan ifrågasättas. Men varför är det av vikt att klargöra huruvida ett anvis-

ningsavtal i juridisk mening är att anse som avtal eller inte? Avtalet är ett juridiskt begrepp 

som medför att vissa regler blir tillämpliga och således löses tvister avseende avtal enligt 

avtalsrättsliga regler. Om en situation inte kan anses utgöra ett avtal kan således tvisten inte 

lösas med avtalsrättsliga regler. Exempelvis kan sägas att om en konsument dels hävdar att 

ett avtal aldrig har slutits med anvisad leverantör dels att en tvist har uppkommit måste det 

först utredas huruvida avtal är för handen eller inte. Anses avtal inte vara för handen kan 

följaktligen inte avtalsrättsliga regler läggas till grund för att lösa den tvist som uppkommit 

mellan parterna.  

Traditionellt sett anses avtal komma tillstånd genom korresponderande viljeförklaringar som 

utbyts mellan berörda parter samt att viljeförklaringar uppnår vissa rekvisit. När det kommer 

till relationen mellan anvisad leverantör och konsument ter det sig inte helt övertygande att 

den traditionella synen på avtalsslut utgör den grund på vilken anvisningsavtalet tillkommer. 

Det ter sig inte heller övertygande att rättshandlingsrekvisiten som gäller för att betrakta vil-

jeförklaringar som sådana uppfylls. De argumentationer som i kapitel 7 förs för och mot att 

benämna anvisningsavtalet som ett avtal är till sin tyngd likvärdiga. Emellertid kan det som 

förs för att använda sig av begreppet avtal avfärdas med det som förs mot att benämna det 

avtal och vice versa. Det kan inte heller negligeras att benämningen avtal, när regeln om 

anvisad leverantör aktualiseras, i relation till reglerna om avtalsslut upplevs som tvingat och 

krystat. Möjligtvis kan anvisningsavtalet likna ett avtal – dvs. ett kvasikontrakt. Men med 

anledning av konstruktionen av hur regeln om anvisad leverantör tillämpas upplevs även 

detta som något ansträngt. Avtalet med anledning av regeln om anvisad leverantör skiljer sig 

från avtal som sluts med valfritt elhandelsbolag – så till den grad att konsumenten faktiskt är 

aktivt och i mångt och mycket är delaktig i avtalsslutet. Emellertid uppvisar relationen mellan 

konsumenten och det anvisade elhandelsbolaget stora likheter. Trots det nyss nämnda ter 

det sig fortfarande märkligt att tala om avtal.   

Leverans av elektricitet sker per automatik och avtalet mellan anvisad leverantör och konsu-

ment uppfattas mer vara en konstruktion för att säkerställa att betalning sker. Om det nu är 

betalningen man som lagstiftare vill åt är väl en reglering om att nyttjad elektricitet måste 
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betalas, likt den i 8 kap. 8 § 5 st. ellagen, vara att anses som tillräcklig. Vidare kan det ifråga-

sättas om det ens behövs reglering kring rätten att ta betalt eftersom ett nyttjande av en 

annans egendom i regel inte kan anses vara förknippad med vederlagsfri rätt till det. Proble-

met må ligga i vem det i så fall är som ska få betalt för nyttjad elektricitet. Således utgör 

avtalet en funktion för att fastställa det. Problematiken kan väl lösas utan att för den delens 

skull tala om avtal.   

När det kommer till inflytt kan det införas att leverans av elektricitet inte kan ske om konsu-

menten inte själv ingår avtal om det, vilket tycks vara möjligt rent tekniskt eftersom en kon-

sument kan bli frånkopplad elnätet. Vidare kan väl en konsument ta tillvara sina egna intres-

sen? Konsumenten anses i övriga situationer och för övriga nödvändiga nyttigheter i sam-

hället kunna ta tillvara på sina egna intressen, exempelvis gällande mat, boende osv. Varför 

kan inte konsumenten ta tillvara sina egna intressen avseende leverans av elektricitet? Svaret 

torde vara att det kan de. Enbart elmarknadsstrukturen och funktionen gör att konsumenter 

inte ges denna möjlighet.    

Om regeln om anvisad leverantör utesluter konsumenter som vid inflytt står utan avtal kom-

mer åtskilliga konsumenter inte att hamna i ett anvisningsavtal. Således blir avtalet mellan 

konsument och elhandlare i relation till reglerna om avtalsslut inte särskilt problematiska att 

applicera. Inte heller blir det svårt att avgöra om avtal har slutits eller inte. Kvar är dock de 

situationer där konsumentens elhandelsbolag försätts i konkurs eller saknar elhandelsbolag. 

Konsumenten kan i sådana situationer ha nyttjat elektricitet under en viss tid till skillnad från 

de konsumenter som flyttar in i bostad. Följaktligen kan det inte anses legitimt att avbryta 

leverans av elektricitet enbart av det faktum att man ska undgå en situation som inte kan 

anses medföra avtal. Emellertid kan tyckas att det inte är legitimt att konsumenten i en sådan 

situation ska anses ingå avtal med en anvisad leverantör med prisvillkor som är mindre för-

delaktiga och på grund av något som ligger utanför dennes kontroll. Om annan lösning inte 

är möjlig ska konsumenten åtminstone inte straffas genom att erlägga ett högre pris än vad 

som följde av det avtal som konsumenten haft med det elhandelsbolag som inte längre kan 

leverera.  

Vidare kan avtalsfrihetens existens på elmarknaden gällande leverans av elektricitet ifrågasät-

tas. Avtalsfriheten kan tänkas existera i avgränsade delar när det kommer till leverans av 

elektricitet. Om avtalsfriheten istället betraktas ur ett större perspektiv kan det anses att re-

geln om anvisad leverantör medför att det inte är fråga om någon egentlig avtalsfrihet – 
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antingen ingår konsumenten självmant avtal eller så tilldelas denne ett sådant. Det kan vara 

så att friheten ligger i att nyttja elektricitet eller inte. Avvägningen mellan å ena sidan vad som 

talar för avtalsfrihet å andra sidan vad som talar emot är dock inte glasklar. Emellertid kan 

tyckas att om regeln om anvisad leverantör utesluter vissa konsumenter från att omfattas av 

den så kan avtalsfriheten erhålla ett större ”spektrum” än den har i dagsläget.  

Slutligen kan sägas att liberaliseringens syfte bland annat har varit att ge konsumenterna en 

frihet att välja elhandelsbolag och möjliggöra en oreglerad marknad. Men helt oreglerad är 

den inte då regeln om anvisad leverantör till viss del motverkar det fria valet och syftet med 

liberaliseringen. Det är lite som att ha kakan och äta den. Synsättet ”har du inget avtal får du 

ett tilldelat dig” bör istället ersättas med ett synsätt som mer överensstämmer med en öppen 

och oreglerad marknad: ”inget avtal – ingen leverans”.   

10.3 Kravet på garanterad elleverans 

Huruvida regeln om anvisad leverantör uppnår EU:s krav på att garantera konsumenterna 

rätten till elektricitet kan diskuteras. Vidare kan det diskuteras om regeln om anvisad leve-

rantör är en allt för ingripande åtgärd. Kravet på att garantera konsumenter rätt till leverans 

av elektricitet behöver inte likställas med att ”tvinga på” konsumenten avtal om leverans. 

Troligtvis ska kravet tolkas så att envar ska ha rätt att erhålla leverans om denne vill det. 

Således inbegriper det att konsumenter ska få ingå avtal om leverans om så önskas. Vidare 

inbegriper förmodligen kravet även en rätt till fortsatt leverans av elektricitet, dvs. att elhan-

delsbolag inte ska kunna avbryta leverans av elektricitet till konsumenten på vilka grunder 

som helst. Således har vi att göra med två situationer som är nära sammankopplade med 

varandra. Regeln om anvisad leverantör syftar inte till att säkerställa kravet på fortsatt leve-

rans varför det enbart är av intresse att här diskutera rätten att erhålla leverans. 

En öppen marknad torde i de flesta fall säkerställa rätten att ingå avtal och således erhålla 

leverans av elektricitet – för vilket elhandelsbolag kommer att neka en kreditvärdig konsu-

ment som kund? Svaret är antagligen inget. Vidare kan det knappast anses som oberättigat 

att låta konsumenten ta ett visst ansvar för sin egen elförsörjning.  

Kravet bör därmed ta sikte på de konsumenter som inte har någon möjlighet att faktiskt 

agera på den öppna marknaden då de av någon anledning inte är ”tilltalande” som kund för 

de elhandelsbolag som finns på marknaden. Följaktligen ska det finnas ett system som ga-

ranterar att dessa konsumenter likväl erhåller leverans av el. För att möjliggöra så att oför-
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mögna konsumenter erhåller rätt till leverans kan ett system med sistahandselhandlare till-

lämpas. En sistahandselhandlare utesluter dock inte att andra regler som tar sikte på att 

skydda dessa konsumenter införs. Sverige har valt att likställa regeln om anvisad leverantör 

som sistahandselhandlare. Det är sant att konsumenter som är oförmögna att erhålla ett le-

veransavtal med valfritt elhandelsbolag, särskilt konsumenter med betalningsförsummelser, 

kan fångas av regeln om anvisad leverantör. Emellertid skapar det pris som idag gäller för 

konsumenten som erhåller ett anvisningsavtal samt kravet på säkerhet/förskott att det i prak-

tiken kan bli svårt för en konsument med ekonomiska svårigheter att faktiskt erhålla en an-

visad leverantör.  

Sammantaget bör regeln om anvisad leverantör om den ska fylla funktionen som sistahands-

elhandlare endast omfatta vissa konsumenter. Följaktligen bör konsumenter som träffas av 

regeln om anvisad leverantör tydligt skiljas från inaktiva konsumenter, dvs. de konsumenter 

som inte vill använda sin rätt att välja elhandelsbolag, eller de som flyttar från en bostad till 

en annan utan att meddela sitt elhandelsbolag om detta. De två sistnämnda konsumentkate-

gorierna bör inte omfattas av regeln om anvisad leverantör. Regeln bör dock omfatta konsu-

menter som med anledning av att dennes elhandelsbolag försätts i konkurs står utan leveran-

tör. I de fall där konsumenten står utan avtal med leverantör på grund av att denne inte har 

en balansansvarig borde dock kunna lösas på annat vis – exempelvis ingen balansansvarig 

ingen rätt att leverera elektricitet.  Vidare ska de konsumenter som omfattas av regeln inte 

behöva betala ett pris som är betydligt dyrare än om konsumenten varit förmögen att själv 

ingå avtal och inte heller behöva utge säkerhet eller förskott.  

Ovan förda resonemang om sistahandselhandlare torde stämma överens med elmarknadsdi-

rektivet eftersom det stadgas att sistahandselhandlare får införas. Vidare tar en sådan ändring 

som här föreslås främst sikte på att skydda utsatta kunder som enligt elmarknadsdirekt är 

särskilt skyddsvärda. Dessutom medför förslaget på ändring en inskränkning av omfatt-

ningen av dagens regel om anvisad leverantör. Därmed kan en ändring av regeln inte anses 

som mer oförenlig med elmarknadsdirektivet än dagens regelomfattning i så fall är. Vidare 

torde ändringen överensstämma med bestämmelserna gällande SGEI då marknaden i sig inte 

kan tillgodose att utsatta konsumenter erhåller rätten till leverans.  

Om regeln om anvisad leverantör kan inskränkas med anledning av kravet på garanterad 

elleverans erhålls även den positiva effekten av att den avtalsrättsliga problematiken reduce-

ras eftersom ju fler som aktivt ingår avtal ju färre tvingas in i ett.  
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10.4 Den s.k. supplier centric-modellen 

Om enbart någon av supplier centric-modellerna införs utan att övriga regler införs kommer 

troligtvis inte regeln om anvisad leverantör existens att ifrågasättas, och den kommer troligt-

vis att behållas. Emellertid har det lagts fram förslag i anslutning till modellerna där regeln 

om anvisad leverantör specifikt diskuteras och där det konstateras att en konsument ska an-

visas ett elhandelsbolag. Således är det en indikator på att regeln kommer att bestå. Emellertid 

kan tänkas att modellerna kan skapa förutsättningar att faktiskt revidera regeln om anvisad 

leverantör – förutsättningar som i nuläget inte existerar.   

Supplier centric-modellen, oberoende av vilken av modellerna som genomförs, kan komma 

att medföra positiva effekter gällande regeln om anvisad leverantör. Vad som avses med 

positiva effekter är att antalet konsumenter som anvisas ett elhandelsbolag till viss del mins-

kar. Vidare kan det anses att det i samband med införandet av någon av de båda modellerna 

bör föreskrivas ett krav på att avtal måste slutas för att erhålla leverans.  

Om underleverantörsmodellen blir den modell som införs kan det vara ett naturligt steg att 

även införa krav på att avtal ska ingås för att erhålla elektricitet eftersom rättsförhållandet 

mellan elhandelsbolag, elnätsbolag och konsument möjliggör en kontroll som i nuläget inte 

finns. I dagsläget måste konsumenten ingå två avtal – ett med elnätsbolaget och ett med 

elhandelsbolaget – för att rätteligen kunna nyttja elektricitet. Vidare måste konsumenten ingå 

avtal först med elnätsbolaget och sedan med elhandelsbolaget. Med dagens system har el-

nätsbolaget en direkt kontakt med konsumenten och således vet man vem som står som part 

i avtalet och vem som betalar. I en underleverantörsmodell kan systemet dock ändras såtill-

vida att elnätsbolaget inte vet vem som är part i avtalet eller vem som ska betala – först när 

elhandelsbolaget meddelar elnätsbolaget erhålls den informationen. För att leverans ska 

kunna nyttjas krävs att den överförs. Det ombesörjs av elnätsbolaget och det är överföringen 

som då inte behöver bli möjlig eftersom bristen på information om vilken konsument som 

är betalningsansvarig kan möjliggöra att överföring inte sker. Följaktligen kan regeln om an-

visad leverantör som den är utformad idag komma att inte omfatta inaktiva kunder eller de 

kunder som flyttar. Om det införs ett krav på att avtal måste föreligga torde inte heller pro-

blematiken kring om avtal existerar eller inte i lika stor omfattning aktualiseras. Om supplier 

centric-modellen införs i förening med andra regler kan anvisningsavtalen och den avtals-

rättsliga problematiken kring dessa komma att minska.  
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Om det som nämnts i föregående stycke genomförs kvarstår frågan om hur sådana konsu-

menter som inte på egen hand har kunnat ingå avtal – exempelvis utsatta kunder – eller 

sådana konsumenter vars elhandelsbolag inte kan leverera ska skyddas. Förslagsvis bör dessa 

skyddas enligt det resonemang som förts ovan i anslutning till kravet om garanterad elleve-

rans. Med anledning av utredningen av utsatta kunder i anslutning till supplier centric-mo-

dellen i kombination med att skyddet för dessa kunder är en nationell angelägenhet får det 

resonemang jag för om förändring i samband med garanterad elleverans anses vara förenligt 

med det nordiska harmoniseringsarbetet.  

10.5 Avslutande kommentar 

Sammanfattningsvis kan här, mot bakgrund av vad som i kapitel 10 har diskuterats, sägas att 

regeln om anvisad leverantör åtminstone bör revideras. Huruvida de ändringar och syn-

punkter som här har diskuterats anses vara så omfattande att det inte enbart är en fråga om 

en revidering bör regeln i så fall avskaffas och ersättas med en annan regel eller andra regler 

som bättre överensstämmer med de synpunkter och ändringar som uppsatsen föreslår.       
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