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SOU 1996:104

Till statsrådet Leif Blomberg

Genom beslut den 23 november 1995 bemyndigade regeringen dåvarande
chefen för Civildepartementet statsrådet Marita Ulvskog tillkallaatt en
särskild utredare med uppdrag konsumentskyddetöver elmarkna-att se
den.

Med stöd detta bemyndigande tillkallades den 8 januari 1996av
lagmannen Brita Swan.

Att biträda utredaren förordnades den 22 januari 1996expertersom
avdelningsdirektören Marianne Andersson, Konsumentverket, överingen-

Åsajören Per Cleverdal, Svenska Elverksföreningen, Hâkanson, Sveriges
Konsumentrâd, chefsjuristen Ronald Liljegren, Riksförbundet energileve-

departementssekreterarenrantörema, Tomas Lindman, Civildepartementet
och departementssekreteraren Ulrika Sundström, Näringsdepartementet.

Den 8 januari 1996 förordnades hovrättsassessom Ulf Ljungdahl att
sekreterare i utredningen.vara

Härmed överlämnas betänkandet SOU 1996:104 Konsumentskydd
elmarknaden. Utredningen har därmed slutfört sitt arbete.

Mjölby i juni 1996.

Brita Swan

/Ulf Ljungdahl
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Sammanfattning

Med konsument i detta betänkande den använder huvud-avses som
sakligen för enskilt bruk. dagensI moderna samhälle konsumenternasär
tillgång till för ljus, matlagningvärme, och god hygien primärt be-ett
hov och förutsättning för skälig levnadsnivå. iDet praktikenären en
omöjligt för enskilda konsumenter själva förse sig med el. Konsumen-att

måste därför ha tillgång till på villkor uttryck förterna som ger en
rimlig balans mellan dem och företagen på elmarknaden. Elen måste

dessutom tillgänglig för konsumenterna i princip dygnet âretrunt,vara
Även det inte möjligt skapaär så leverans-äratt systemom. ettom som

och driftsäkert det aldrig uppstår störningar, måste säkerheten ställasatt
i relation till elen nödvändighet förär konsumenterna.att en

Elmarknaden har under år varit föremål för genomgripandesenare
reformering. För konsumenten har förändringarna bl.a. medfört denneatt

har två nämligen dels det företag tillhandahållermotparter,numera som
den anläggning varigenom elen överförs nätägaren, dels det företag som
konsumenten köper elen elsäljaren. huvudprincipema bakomEnav av
reformeringen elmarknaden stärka elanvändamas ställning. Denär attav
befintliga skyddsregleringen i den reformerade lagstiftningen emellertidtar
sikte elanvändare i stort.

Förhållandena mellan konsumenterna och nätägama/elsäljama har hit-
tills reglerats i huvudsak Standardavtal el-utarbetatsgenom som av
branschen efter förhandlingar med Konsumentverket. för-Vid de senaste
handlingarna standardvillkor pä elomrâdet det dock inte möj-om nya var
ligt för flerai avgörande frågor.parterna att enas

För konsumenterna på elmarknaden kollektiv skallatt ettsom
fullgott skydd det inte lämpligt villkorenär för elköpet bestämsatt
huvudsakligen avtal. l detta betänkande föreslås därför konsu-attgenom
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får flytabestämmelsernaochfast i lag,delar läggsi vissamentskyddet att
SOUellagenföreslagnanyligenEllagstiftningsutredningenin i den nyaav

Avtalsvillkorjuli 1997.krafti den lträdatänkt1995:108 är somattsom
för konsumentennackdeltilli lagenbestämmelserna ärmedjämförelsei

denne.verkanföreslås motutanvara
utredningsdirektivenenligtarbete harutredningensförUtgångspunkten

vilkenskall detsammakonsumentskyddet oavsettlagfästadetvarit varaatt
skyddalltsåmåstesäljs. Elkonsumenternadeteller tjänst är gessomvara

tjänsterochandraskydd konsumenterdetmotsvarande gesvaroravsom
konsumenttjänstlagen.ochkonsumentköplageni t.ex.

harförfogandeutredningensstått tilltidkortatill denMed hänsyn som
problemmedsambandharfrågorprincip deiarbetet koncentrerats som

konsu-avbrytaskanElöverföringenelavbrott.uppstå vidkan omsom
förpliktelsersinabrutitavseendeeller i motbetalat i tidinte annatmenten

elöverföringenOmdriften.istörningaruppstårdetochavtalet,enligt om
grundellerorsaker etttekniskaanledning avmedavbryts t.ex.av

störningOmdriftstörningar.kvantitativatalabrukar enkabelbrott omman
kvalitativatalabrukarelen,kvalitetendvs.spänningen, ommanavser

utred-utanförliggerdriftstörningarformenDendriftstörningar. avsenare
uppdrag.ningens

avstängningvidKonsumenlskyddet av

ikonsumentenelleri tidräkningsinbetalarinteelkonsumentenOm om
ellermed nätägarenavtaletiförpliktelsersinabryteravseende motannat

lagreglersaknasavstängd. Detfå elenkonsumentenriskerarelsäljaren, att
situationer. Deni dessaavstängningfårförutsättningarnanärmare styrsom

bedöm-nätägarens/elsäljarensberoendedärförenskilde konsumenten är av
Dettatill konsumenterna.förhållningssättrimligtvad ärning ettsomav
före-betänkandetsynvinkel. Ikonsumentkollektivetslämpligtmindreär ur

elenfår stängaför nätägarennärförutsättningarna res-därför avslås att
lag.ireglerasavstängning,får begäraelsälj hos nätägarenpektive när aren

iochkronofogdemyndighetprövaskan kommaFörutsättningarna att av
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andra instans tingsrätt handräckning behövs för stängaattav om av
elen. Förutsättningarna kan komma vid skadestånds-även prövasatt en

process.
Elen får enligt den föreslagna huvudregeln konsumen-stängas av om

försummelse väsentlig och den enskilde fått tillfälleär vidtatens attom
rättelse det inte föreligger risk för liv och hälsa eller omfattandesamt om
egendomsskada. Härigenom vidutesluts avstängning sker betal-att t.ex.
ningsförsummelse avseende mindre belopp. orimligtDet dockvore om
elen aldrig kunde vid uppenbart missbruk elabonnemanget.stängas av av
Om det föreligger risk för omfattande egendomsskada och konsu-t.ex.

ständigt underlåter betala sin elräkning skäl änmenten att annatav
ekonomisk oförmåga, det inte rimligt skall kunnakonsumentenär att
undgå avstängning. Det gäller vid ständigt återkommande be-samma
talningsförseelser förhållandevis små belopp. föreslås därförDet attav av-
stängning alltid får ske konsumenten förfarit otillbörligt.om

Det i allmänhet med ekonomiska eller socialaär storapersoner
problem i eller betalningssvårigheter.flera hänseenden drabbasett som av
Inte sällan det fråga människor olika skäl inte kommer sigär om som av
för själva från sida. betalningsförsummelsebegära stöd samhällets Vidatt
föreslås därför efter förebild i hyreslagen socialnämnden under-att- -

den obetalda skulden. Härigenom säkerställs kommunen fårrättas attom
möjlighet ingripa kommunens bedömning de sociala för-atten om av

hållandena till resultat bidrag bör utgå. Med förebild i hyreslagenattger
föreslås avstängning inte får ske betalning sker inomatt treav om
veckor från det konsumenten har delgetts underrättelse hanatt attom

den uteblivna betalningen riskerar få elen Socialnämn-avstängd.attgenom
den föreslås inom tid ha möjlighet betala eller åta sigatt attattsamma
betala skulden. Elen får förslagetenligt inte förrän det efterstängas ut-av
gången treveckorsfristen har gått ytterligare två vardagar.av

påtryckningsmedelFör avstängningen inte skall användasatt ettsom
för-vid tvistig fordran gäller enligt de nuvarande standardvillkoren etten

bud avstängning i dessa situationer. Det föreslås denna regel läggsmot att
fast i lag.
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Konsumentskyddet vid kvantitativa driftstörningar

standardvillkoren, varaktigtNätägaren skall enligt de nuvarande av-om
så godöverföringen förutses, underätta konsumenten härom ibrott i kan

praktikenmöjligt och lämpligt Detta innebär itid nät-sätt. attsom
oftalämpligt. Underrättelse skervilket ärägaren avgör sätt attgenomsom

elleri bostadenmeddelande lämnas till den enskilde konsumenten genom
annonsering i dags-trappuppgång, iblandanslag i ävent.ex. men genom

acceptabel med hänsynunderrättelse inteformenDen äravsenarepress.
förskyldighetenföreslås därförenskildes behov elen. Dettill den attav

elavbrott regleras.förutsebarakonsumentenunderrättanätägaren att om
skyldigskallkortvarigt avbrottförutsekanNätägare än attannat varasom

möjligt,tidavbrottet i så godunderrätta konsumenten genom per-somom
skallanslag. Däremotlämpligteller såmeddelande ärsonligt genomom

enbartunderätta konsumententillåtetsåledes intedet att genom an-vara
liknande media.ellernonsering i TVpress,

i ersättningsrätt vidstandardvillkor konsumenternasEnligt dagens är
tillBl.a.avseenden. är rättenbegränsad i fleradriftstörningarkvantitativa

vid elavbrottuppstårnormaltskadorför denersättning etttyp somav -
förbasbeloppetbegränsad till 25skadorindirektas.k. procent av-

inte i kon-förekommerslagBegränsningar dettakr.närvarande 9 050 av
begränsning i ersätt-konsumenttjänstlagen. Enellersumentköplagen annan

skadeståndsansvarundgånätägaren/elsäljaren kanningsrätten är genomatt
sådantEttvårdslöshet.vållat skadanföretaget intevisa att genomatt

varit oaktsamt,företaget ärtill fall dåbegränsatskadeståndsansvar, dvs.
säljernäringsidkareligger andradetlindrigare än somansvar som

lagstift-konsumenträttsligenligttillhandahåller tjänstereller annanvaror
konsumenttjänstlagen har när-ochkonsumentköplagenbådening. Enligt

näringsid-innebärsådantkontrollansvar. Etts.k.ingsidkaren attett ansvar
till skadanorsakenvisarinte denneersättningsskyldigkaren attär om

inte skäligenföretagetkontrollföretagetsutanförhinderberor ett som
hellerinteföljder företagetmed ochha räknatförväntaskunde vars

omfattarKontrollansvaretövervunnit.ellerundvikitkunde haskäligen
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denäven näringsidkaren har anlitat för utföra något för näringsid-som att
karens räkning. Beror orsaken till skadan på denne utomstående är
näringsidkaren fri från endast också den näringsidkarenansvar om som an-
litat skulle fri från enligt vadvara ansvar sagts.som nyss

Elkonsumenternas skydd i fråga ersättningsrätten vid kvantitativaom
driftstömingar således i fleraär avseenden det skyddsämre än som
konsumenterna andra marknader. Nätägaren/elsäljaren föreslås där-ges
för åläggas kontrollansvar, omfattande såväl direktaett indirektasom
skador beloppsbegränsningar. Skadeståndsskyldighetenutan föreslås kunna
jämkas den oskäligt betungandeär med hänsyn till den skadeståndsan-om
svariges ekonomiska förhållanden, varvid den skadelidandesäven behov

skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas.av
Eftersom elavbrott i sällsynta fall kan orsakaett oerhört omfattande

skador detär angeläget klarhet i skadeståndsfrâgan nås inom inteatt en
alltför avlägsen framtid. Det föreslås därför det införs regelatt en om
specialpreskription föreskriver den begär skadestånd med stödattsom som

kontrollansvaret, skall väcka talan härom två år från detav senast att
skadan uppkom. Talan skadestånd förs vid allmän domstol ellerom genom
ansökan betalningsföreläggande vid kronofogdemyndighet.om

Nätägaren kan ibland föranledd avbryta överföringen påattvara av
grund elsäkerhetsskäl eller för normalt underhålls- och reparations-attav
arbete behöver utföras. dessaI situationer det rimligtinteär nätägarenatt
kan drabbas skadeståndsansvar. föreslagnaDen skadestândsregeln ärav
därför försedd med undantag sikte nämnda situationer. Frånett tarsom
nätägarens/elsälj skadeståndsskyldighet undantas skador för-ävenarens som
anletts nätägaren/elsäljaren lagenligt utnyttjat till avstängning.att rättenav

Kostnadskønsekvenser

De kostnader föranleds försummelser från konsumenternas sidasom av
med anledning avstängningsregeln föreslås få påföras den enskilde kon-av

Förslaget i denna del föranleder således kostnaderinga försumenten. nät-
ägarna/elsäljama.
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detta inteförkostnader äruppstårdetgäller frågandet statenNär om
socialtjänstlagenharstadium. Statendettabedömamöjligt genomatt

livsföring i övrigt,ochförsörjningenskilde i dennesbistå denåtagit sig att
denGenomtillgodoses sätt.kanbehov inteenskildes annatdenom
frånantalet ingripandenökning möjligvissregleringen ärföreslagna aven

undvikas denfalli vissakan detSamtidigtsida. attsocialnämndens en-
möj-således inteförvärras. Detsituation ärsocialaekonomiska ochskildes

kostnader.samhälleligamedför någraförslagetligt avgöraatt om
kvantitativavidersättningsrättenfrågafram iläggsförslagDe omsom

kankostnaderkostnader. Dei sig ingaföranlederdriftstömingar upp-som
sigdet röri lagreglerasskadeståndsansvar oavsettstå omettattgenom -

svårakontrollansvar ärellervårdslöshets- attstrikt ettettett ansvar,om -
förhållandenaberoendekostnadereventuella ärBeräkningenförutse. avav

ansvarsförsäkring teck-riskbenägenhet,dessföretaget,enskildai det om
frågaiförutsebarhetenökarersättningsrättenlagregleringEnnats etc. av

kannätägama/elsäljarnavarigenomuppstå,kanskadorarten somavom
ansvarsförsäkringar.viaekonomisktsigskydda t.ex.
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Författningsförslag

Förslag till

Lag 1996:000 ändring i ellagen 1996:XXXom

Härigenom föreskrivs i fråga ellagen 1996:XXXom
dels kap.ll och kap.12 i stället skallatt 12 kap. respektiveutgöra

13 kap., hänvisningarna i 12 kap. 2 § ochsamt att 6 § ändras i enlighet
härmed,

dels det skall införas kap.ll följandeatt lydelse.ett nytt av

ll kap. Särskilt överföring och leverans hushållskonsu-tillom av
menter

Allmänt

1 §

Detta kapitel gäller överföring och leverans till konsumentav en
huvudsakligen för enskilt ändamål.

2§

Avtalsvillkor i jämförelse med bestämmelserna i detta kapitel ärsom
till förnackdel konsumenten är verkan denne.utan mot
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eller leveransöverföringAvbrytande avav

3§

honom fåråliggeriaktta vad över-konsumentFörsummar att somen
försummelsenframställashäromeller begäranavbrytasföringen omav

försumligvaritkonsumenteninte denväsentlig, motär genomsomom
skeavstängning kanrättelse ochåstadkommakunnatanmaning har om

Avstängningegendomsskador.omfattandeelleroch hälsarisk för livutan
otillbörligt.förfaritkonsumentenalltid skefår dock om

elleröverföringavgift förbetalaunderlåtelseförsummelsenAvser att
ellerfår avbrytasinteöverföringengäller dessutomleverans attav

från detveckorinombetalning skerframställas atthärombegäran treom
uteblivnadenhanunderrättelsedelgettskonsumenten att genomom

ochöverföringen avbrutenfåbetalningen riskerar att
socialnämn-tilllämnatsbetalningenuteblivnameddelande den2. om

Överförd.fårdär konsumentenkommunden i den
Överföring framställashärombegäranavbrytas ellerhellerfår inte om

skriftligen harstycketi andratiddensocialnämnden inom angessom
nämndenelsäl jrespektivenätkoncessionen attmeddelat innehavaren arenav

för skulden.betalningsansvaretåtar sig
Överföringen framställas förränhärombegäranavbrytas ellerfår inte

ytterligarehar gåttstycketi andraden tidutgångenefterdet angessomav
tvâ vardagar.

konsumenten.får påförasavstängningsâtgärdförKostnad
fastställerbestämmerregeringenmyndigheteller denRegeringen som

åandra stycket.imeddelandeochunderrättelsetillformulär avsessom

4§

anledningÖverföring medavbrytasfår inteleveranseller avav
för tvist.föremåldelvisellerhelt ärfordran som

avbrottförutsebaraMeddelande om

5§

avbrottkortvarigtförutsenätkoncession äninnehavaren annatKan av
tidså godihäromunderrättasskall konsumentenÖverföringeni som

deteller, ärpersonligenunderrättasskallmöjligt. Konsumenten om
anslag.lämpligt, genom
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Skadestånd vid avbruten överföring eller leverans av

6 §

Konsumenten har tillrätt ersättning för den skada han lider attgenom
överföringen eller leveransen avbrutits, inte innehavarenav nät-om av
koncession eller elsäljaren visar avbrottet beror påatt hinder utanförett
hans kontroll han inte skäligen kunde förväntas hasom räknat med och

följder han inte heller skäligen kundevars ha undvikit eller övervunnit.
Beror avbrottet någon koncessionshavaren eller elsäljaren harsom

anlitat för utföra underhålls-,att reparations- eller liknande arbete, kon-är
cessionshavaren eller elsäljaren fri från skadeståndsskyldighet endast om
också den han har anlitat skulle fri enligtsom första stycket.vara

Ersättning enligt första eller andra stycket utgår inte för skador som
föranletts avstängning enligt 3 eller åtgärderav vidtagits el-av som av
säkerhetsskäl eller för upprätthålla god drift-att och leveranssäkerhet.en

7§

Skadestånd på grund avbruten överföring eller leveransav av om-
fattar ersättning för utgifter, inkomstförlust förlust på grundsamt arman

avbrottet.av
Är skyldigheten skadestånd enligt 6 §att oskäligtutge betungande med

hänsyn till den skadestândsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skade-
ståndet jämkas efter vad skäligt,är varvid denäven skadelidandes be-som
hov skadeståndet och övriga omständigheterav skall beaktas.

8§

Talan skadestånd enligt 6 § skall väckas inom två år frånom det att
skadan inträffade. Den inte väcker talan i tid har inte till sådanrättsom
ersättning.
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tillFörslag2.

under-ochmeddelande1996:YYYFörordning om

1996:XXX§ ellagen3kap.enligt 11rättelse

1§

ellagenstycketandra§kap. 3enligt lltill konsumentUnderrättelse
formulärenligtavfattasskall

2§

ellagenstycket§ andra3kap.enligt 11socialnämndenMeddelande till
formulär 2enligtavfattasskall

Formulär 1

avstängningförhindramöjlighet atttill konsumentUnderrättelse om
i tidbetalatsinteelräkningenfastänav

fä elenriskerari tidelräkningsin attbetalarintekonsumentEn som
förhindradockkonsumentenkani ellagenbestämmelserEnligtavstängd.

tid.kortarevissinomskerbetalningavstängning om
be-uteblivnadenmeddelandemåste lämnaNätägaren/elsäljaren om

belägen.bostaden ärdärkommuni densocialnämndentilltalningen
elenförhindramöjlighetNi har atthärmed attunderrättasNi attom

Ni harfrån detveckorinom attelräkningenbetalarNi trestängs omav,
underrättelse.dennadelfått av

Formulär 2

få sinriskerar attsocialnämnd konsumenttillMeddelande somom
avstängd

tele-ochpostadressadress Lex.ochNätägarens/elsäljarens namn
fonnummer

postadressochKonsumentens2. namn
avstängningförhindraförbetalaskallkonsumenten attBelopp som

ellerbankgirokontoellerpostgiro-Nätägarens/elsäljarens annan an-4.
betalningförvisning sättetom
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l Inledning

l 1 Allmänt elmarknadenom.

del nordiska länderna tillgången till förär matlagning, ljus ochvärme,
god hygien primärbehov för hushållen och förutsättning förett etten an-
ständigt boende. Det därför naturligt hushållenär har tillgång till påatt
villkor uttryck för rimlig balans mellan hushållen och företagensom ger en

elmarknaden. Riksdagen beslutade den 25 oktober 1995 ett nyttom
regelverk för elmarknaden i enlighet med regeringens förslag prop.

l994/95:222, bet. l995/96:NUl,rskr. 1995/96:2. lagstiftningenDen nya
trädde i kraft den januaril 1996. viktigtEtt mål för elreformen attvar
stärka elanvändamas ställning. Huvudprincipen i den lagstiftningen ärnya

åstadkomma klar uppdelning mellan å sidan produktion ochatt en ena av
handel med el, vilket skall bedrivas i konkurrens, och å andra sidan över-
föring nätverksamhet i princip naturligt monopol ochär ettav som
därför fortsättningsvis skalläven regleras och övervakas särskilt sätt.
På den omreglerade elmarknaden har således hushållen två motparter,
nämligen och säljaren begreppennätägaren elsäljare och elleverantörav
torde och i det följande används uteslutande det förstnämn-vara synonyma
da.

Systemet uppbyggt såär det i framtiden skall rådaäven monopol iatt
fråga elnätet fysiskaoch de anläggningarna behövs för över-attom som
föra el. Den vill bedriva nätverksamhet skall ha särskilt tillstånd kon-som
cession härför. På sikt tanken däremot möjlighetenär utnyttja nätetatt att
för leverans och försäljning skall helt För klaraöppen. attav vara av
övergången till marknad har statsmakternaöppen beslutat över-en om en
gångslösning bestående bl.a. i det inom varje område skall finnasatt en
huvudleverantör den s.k. leveranskoncessionshavaren har skyldighetsom
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skälför förbrukningsändamål. statsmakterna fannleverera normalaatt
avsättningsmöjlighetenövergångstiden behålla den garanteradeunderatt

leverans förkraftproducenter liksom möjlighetenför mindre vägraatt av
Avsikten medeller naturgasområden.uppvärmning inom fjärrvärme- över-

övergångstidenelreformen. Undergångslösningen skapa stabilitet iär att
medför elhandelielanvändare så önskar stå kvarkan de systemettsom

Övergångstiden till fem årvillkor tidigare. äri huvudsak sattsamma som
iinte bundit sigstatsmakternautformat såformellt är systemet attmen

fortlöpandeövergångslösningen kan prövas.tiden, behovetutan av
mängdmellan denmåste det råda balansvarje givet tillfälleVid som

frånden mängdelsystemet ochdet nationellaförs in tas utsom
elsystemet.störningaruppstår tekniskarubbasbalansenOmsystemet.

ansvarsfördel-ändradellagstiftningen innebär bl.a.Reformeringen enav
övergripandedetjanuari 1995Sedan den l utövaselmarknaden.ning

detnationella elsystemetdetbalanshållningenförtekniska ansvaret -
Kraftnät.SvenskakraftnätsvenskaAffärsverkets.k. systemansvaret av-

bemyndigatsdärföroch harelproduktioningenKraftnät harSvenska egen
be-behövs för kunnautsträckning det utövai den systemansvaretattatt

minskaöka ellerersättning,marknadsmässigordra elproducenter att mot
SvenskaföreslagitE11agstiftningsutredningen harproduktion el.sin attav

eller begränsaavbrytabemyndigas beordra nätägareKraftnät även attatt
till ellag.förslagetandra stycketkap. 2 §se 8leverans nyav

aktörerelmarknadenden ärförändringavgörandeEn att nyanya
elproduktionharsådanamarknaden, bådeuppträdaväntas egensom

frånköpaalltsåkommersistnämndadet. Deinte haroch sådana attsom
olika elan-tillvidare densedan säljaochflera elproducenterelleren

individuellt ireglerasmåsteför balansenFråganvändare. ansvaretom
KraftnätSvenskamåste åta sigNågonleveransavtal.varje gentemotatt

Dettamyckettillförs likaelsystemetförekonomiskt tas ut.att somsvara
eko-således bl.a.innebärochvanligen balansansvarbenämns enansvar

balansan-mån deni densåtillvidaSvenska Kraftnätrelation tillnomisk att
kommermyckettillförs likatillsvarige inte ut,tasatt systemet somser
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elen tillföras Svenska Kraftnät inomatt förav systemansvaret.ramen
Svenska Kraftnät skall sedan den balansansvarige förersättas detta.av

Det torde i praktiken oftast så elsäljaren balansansvarigär förattvara
de till vilka han säljer el. Parterna i leveransavtal kan kommaett överens

elanvändaren, i stället för elsäljaren,att skall ha balansansvaret.om Detta
kan dock aktuellt endast i fråga elköparestörre kan påverkavara om som
sin elförbrukning eller bereddaär lägga ned påegen attsom attresurser
planera sina elinköp.

Pâ dagens svenska elmarknad finns bred ägarstruktur med statligt,en
kommunalt och privat ägande. Det statligt ägda Vattenfall AB äger
omkring 50 % elproduktionskapaciteten. l övrigt kommuneräger cirkaav

%,20 statliga, kommunala och privata fonder cirka %10 enskildasamt
Överföringencirkaägare 20 % produktionskapacitetenf frånav av

kraftstationema till förbrukarna sker ledningsnät brukar delas insom
i nivåer. Storkraftnätet täcker hela landettre och överför spännings-
nivåerna 220 kV och 400 kV. De vattenkraftverken,större samtliga käm-
kraftverk vissa och toppbelastningskraftverk anslutna direktsamt ärreserv-
till storkraftnätet. Till storkraftnätet kopplade utlandsförbindelserär till
Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Storkraftnätet drivs och ägsav
till delenstörre Svenska Kraftnät. De regionala normalt pånäten, spän-av
ningsnivåema 30-130 kV och i vissa fall på 220 kV, kopplar samman
storkraftnätet med större kraft. De regionala ochnäten ägsmottagare av
drivs nätföretag vilka normalt ingår i koncern för råkraft-av som ansvarar
leveranser inom regionen. lokalaDe normalt högstnäten, på 20 kV, ägs

cirka 270 nätföretag. Inom områdena transformeras kraften efterhandav
till den voltnormala hushållsspänningen 230/400ner
Nätägarens/elsäljarens huvudsakliga skyldigheter regleras be-genom

stämmelser i 1902 års ellag och i lagen handel med el, från årom m.m.
1994. Ansvaret för efterlevnaden bestämmelserna i lagarna delat påärav

ÅgarförhâllandenaSe 1993/942162 32. kan ha ändratssedanpropositionenladesprop. s.
fram.

1Hushállsspänningen230/400 definierasvolt i SvenskStandard.
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Kraftnät ochSvenskaElsäkerhetsverket,nämligenmyndigheter,tre
samtliga tillsynsmyn-vilkanätmyndighet, äregenskapi dessNUTEK av

KraftnätSvenskaelsäkerheten,gällerElsäkerhetsverket såvittdigheter;
Nätmyndig-ochnationella elsystemetdetdriftsäkerheten hosgällersåvitt

verk-Elsäkerhetsverketsi övrigt.tillsyneni frågaNUTEKvidheten om
orsakad skadaelektricitetförebyggasiktesamhet personatttar av

ochupprätthållaför byggadärvidskallVerketegendom.och att upp,svara
elektriskochanläggningarelektriskasäkerhetsnivä förgodutveckla en

leveranssäkerhets-förNUTEKvidNätmyndighetenmateriel. attsvarar
dentillharnivå ochlokal ävenregional och attuppfylls pâ attkraven se

härför.uppfyller kravennätverksarnhetbedrivakoncessionhar attsom
drifts-övergripandedettidigare nämnts,harKraftnätSvenska även, som

systemansvaret.dvs.elbalansensvenskaför denmässiga ansvaret

Utredningsuppdragetl

förändringargenomgripandeÄndringama inneburitharårs ellagi 1902
småför deskyddetsärskiltbetonadesreformenmotiven tillelmarknaden. I

reformenförändringardeutnyttjamöjligheteroch deraskunderna somatt
i dettabenämnshushållenpraktikenikunder dvs.småinneburit. Dessa --

konsumenterna ärförskyddetförbetydelseAvbetänkande konsumenter.
gällerdetel. Näröverföring/leveransvillkor förandraochbl.a. priser av

närvarandeförbetalning saknasuteblivenvidavstängningbl.a. av
nätägarens/elsäljarensberoendeprincipilagregler. Konsumenten är av

till konsumenterna.förhållningssättrimligtvadbedömning är ettsomav
Civildeparte-tillår 1995i oktoberframfördeKonsumentrådSveriges

syftarelområdetpåkonsumentlagstiftningsärskildpåkrav sommentet en
harKonsumentrådetEnligtoch köpare.säljarebalans mellantill bättreen

elmarknadenpåställningbetydligtenskilde konsumentenden svagareen
konsu-Konsumentrådetkonsumentmarknader. attandra sammaän anser

produkterförel,livsnödvändiga tjänstergälla förmentskydd bör somsom
för-framställning,förharkonsumentmarknader. Denandrapâ ansvarsom
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säljning och distribution eller tjänst så betydelseär storav en vara som av
för de enskilda hushållen bör enligt konsumentrådet åläggas socialtett an-

Konsumentrådet sammanfattningsvis nätägare/elsäljare börattsvar. anser
kompensera konsumenterna vid längre planerade avbrott och vid avbrott

inte force majeure-karaktär,är nätägare/elsäljare aldrig helt fårattsom av
avbryta överföringen/leveransen el, konsumenterna tillför-måsteutanav
säkras tillgång till åtminstone minimi-nivå för och matlagning,värmeen

domstol skall besluta sådan inskränkning i överföringen/leveransen,att om
bör åläggas informationsplikt vidnätägarna planerade avbrott, nät-att att

bör åläggasägarna för produktsäkerhet gäller för andrasamma ansvar som
konsumentvaror, det vid tvister teknisk karaktär mellan konsumentatt av
och nätägare/elsäljare bör kunna anlitas opartisk expertis Allmän-samt att

reklamationsnämnden bör konsumenttvister på el-rätt prövaattna ges
området.

Konsumentverket påtalade i skrivelse den 10 oktober 1995 tillen
Civildepartementet, behovet lagreglering för stärka det legalaattav en
skyddet för konsumenterna på elområdet. anförde skrivelsenVerket i bl.a.

följ ande.

Konsumentverkets arbete med elfrågor består bl.a. i med el-att
branschen förhandla fram skäliga standardavtal med stöd lagenav
1994:1512 avtalsvillkor i konsumentförhållanden. Sådana för-om
handlingar har förts i olika omgångar. Sedan tid har gällandeen nu
allmänna bestämmelser för kraftleverans lågspänning,vid AB-L-86,
varit föremål för revidering.

Under denna förhandlingsomgång har det kommit stå alltsenaste att
klarare avtalsvillkorslagen inte tillräckligt instrument föräratt ett att

rimligsäkra balans mellan i alla avseenden.parternaen
Enligt våra erfarenheter sker exempelvis alltavstängning av nu

oftare otillbörligt abonnenten. förekommersätt är Detett motsom
avstängning sker redan vid korta betalningsdröjsmål och dröjsmålatt

med små belopp. har vid förhandlingarnaDet inte varit möjligt att enas
villkoren för elleverans ska kunnanär stängasom en av.
Enligt vår mening frågan avstängning så praktisk ochär storom av

social betydelse den bör lagregleras uttryckligen. hänskjutaAttatt en
fråga detta slag till Marknadsdomstolens prövning sig inte ända-terav
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målsenligt. förbud domstolen använda oskäligtEtt mot att ettav av-
stängningsvillkor inte tillfredsställande frågan hur skäligtettger svar
villkor bör utformas.

Det finns skäl lagreglering också andra viktigaövervägaatt av
frågor förhållandet dennesmellan abonnenten ochrör motpart,som
bl.a. andra påföljder vid betalningsdröjsmål avstängning och tillän rätt
skadestånd vid driftstörningar. På avreglerad marknad tillkommeren

ochproblemet hushållet kommer ha två nätägarenatt att motparter,
i lag klargöraleverantören. ytterligare behovetDet attaccentuerar av

frågor.dessa

respektive el-konsumenter ochFörhållandet mellan enskilda nätägaren
s.k.standardvillkor,i huvudsak avtal byggersäljare regleras av som

tidigare be-årsskiftet deallmänna bestämmelser. Vid 1995/96 ersattes
NÄT avseendeKAB-L-86 bestämmelser; 95 nät-stämmelserna av nya

be-leveranstjänsten. allmännatjänsten och 95 avseende DeEL K nya
El-och SvenskaEnergileverantörerna RELstämmelserna har utarbetats av

Konsumentverket.verksföreningen godkännandeutan av
1995 utredningensbeslut den novemberRegeringen uttalade i 23

el, delsavstängningbilaga följande dels avgräns-direktiv, l avse om
och kvantitativa driftstörningar.ningen mellan kvalitativa

principbetalning har itvinga framMöjligheten till frånkoppling för att
i sindistributören kanFrågan hur långti rättspraxis.accepterats om

fortfarandestår dockabonnentendet blir otillbörligtinnanrätt mot
frånhushållenhelt frånkoppladet förbjudetflera länderl äröppen. att

omfattning detsådanleverera imåste åtminstoneel. Företagen atten
område finnsPå dettanödvändigaste.klara det allramöjligtär att av

lagstiftningkonsumentskyddförbättratbehovett ett genomav
sitt slutbetänk-överlämnatEllagstiftningsutredningen har nyligen

fråganbehandlas bl.a.betänkandetellag SOU 1995:108. Iande Ny
kvalitativkvalitativ Enskadestånd vid driftstörningar är art.som avom
spänningför eller lågelektriciteten har högdriftstöming kan attvara

indirekta skador.såväl direktavilket kan leda till som
kvantitativafrågorbehandlatUtredningen har inte rörnärmare som

framelektriciteten inte kommerdriftstörningar. Med detta attmenas
förekommervintrarSpeciellt under snörika strömav-huvudöver taget.

blötsnö.skadatskraftledningar harberoende påbrott bl.a. tungatt av
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l l andra fall har avbrotten orsakats träd har fallit led-överattav
ningarna. Detta aktualiserar frågan vad skall krävas nät-om som av
innehavaren vad gäller röjning och besiktning ledningar ochav
ledningsgator. Det finns riktlinjer utfärdade Elsäkerhetsverketav om
vad skall iakttas det gällernär röjning ledningsgator.som av

En fråga möjligheternaär kompensera konsumenterna för sådanaatt
kvantitativa driftstörningar. Det gäller inte bara förstörda livsmedel på
grund kyl eller frys inte klarar hållaatt kylan. Det gällerav att även

i bostäderna,värmen där längre strömavbrott kan leda till skadorstora
grund vattenledningar fryser sönder. Strömavbrott kanatt såledesav

orsaka långtgående besvär för konsumenterna.
Hittills har frågor gäller kvantitativa driftstörningar löstssom

rättspraxis i enskilda fall. Ett problem i sammanhangetgenom är att
gällande lagstiftning rörande och tjänster inte tillämplig vidärvaror
leverans elström. Medan köplagens 1990:931 gäller all lösav egen-
dom konsumentköplagensär 1990:932 och produktansvarslagens
1992: 18 tillämpningsområden begränsade till lösa saker. Produktan-
svarsregler finns intagna i 4 lagen§ l902:71 innefattande1 vissaa s.
bestämmelser elektriska anläggningar.om

Den konsumentskyddande lagstiftningen får ändå analog till-en
lämpning Konsumentverket/Konsumentombudsmannen vidattgenom
avtalsförhandlingarna med elbranschen och vid eventuella ansökningar
till Marknadsdomstolen stödjer sig på denna lagstiftning.

Mot denna bakgrund ansåg regeringen särskild utredare borde till-att en
kallas för lämna förslag till lagstiftning konsumentskyddetatt på el-om
omrâdet. Regeringen i direktiven utgångspunkten för utredarensattangav
arbete bör det lagfästa konsumentskyddet skall detsammaattvara vara

vilken eller tjänst detoavsett är säljs och uttalade vidare:vara som

Utredningen skall analysera i vilken utsträckning konsumenten har ett
skydd på elmarknaden andra konsumentmarknader.än Ut-svagare

redaren skall föreslå sådana åtgärder kan behövas för stärkaattsom
konsumentskyddet. Utgångspunkten för utredarens arbete bör attvara

konsumentskydd skall gälla på andra konsumentmarknader.samma som
Utredaren bör beakta de allmännaäven avtalsvillkor gäller inomsom
branschen.
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in-lagstiftning tillgodoserskall lämna förslag tillUtredaren som
å sidan elkonsu-i förhållandet mellanrimlig balanstresset enaav en

elleverantörer.respektiveoch å andra sidan nätägarementema
tillfrågor elleveransdärvid särskilt beaktaUtredaren skall rättom

eventuellföre beslutunderrättelseskyldighetutebliven betalning,vid om
frånkopplingmöjliga sanktionerandra äninskränkning elleverans,av

åtgärder vidandra frågorutebliven betalning rörvid ute-samt som
fränbetalning konsumenten.bliven

ellerförföreslår begränsning nätägarenutredaren rättenOm aven
utebliven be-grundleveransenelleverantören stängaatt avavav

för detta.kostnadsansvaretförslag lämnastalning skall om
tillräckligtkonsumentskyddetbedöma ärUtredaren skall även om

bedöma frågorskallleveransavbrott. Utredarendriftstörningar ochvid
inteeller avbrottlängre strömavbrott ärskadestånd vid avsomom

force-majeure-karaktär.
åtgärderförslag tillfram andrautredaren fritt läggastårDet att som

elomrâdet.konsumentskyddetstärker
behandlasfrânkopplinghur fråganUtredaren bör delta avav om

särskiltUtredaren böroch inom EU.nordiska ländernai de övriga
juni 1995.trädde i kraft iden finska elmarknadslagenstudera som

från ochsynpunkterutredaren inhämtautredningsarbetet börUnder
organisationer.myndigheter ochsamråda med berörda

samtligadirektiv tillgäller regeringensarbeteutredarensFör
dir.åtagandenoffentligasärskilda utredarekommittéer och prövaatt

1994:124aspekter dir.jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23, att
dir. 1995:20.konsekvenserregionalpolitiskaredovisaoch att

de ändringarkraft sedan år 1902. Trotsellagen har varit igällandeDen nu
oförändrade. Ihuvuddragen idessgenomförts i lagen sedan är stortsom

i och medkrävdesregelsystemetbetydelsefulla förändringarmycketsak av
ioch tilläggantal ändringarelmarknadsreformen. Det gjordes ett stort

Ellageni kraft.med el,handelVidare trädde lagellagen. m.m.omen ny
innehållerhänseendenvissasvåröverskådlig. Isin gällande lydelseiär nu

bestämmelserdefrämst vad gällerföråldrad lagtext,lagen även som reg-
ellagenöverdrift ärskadeståndsfrågoma. ingen sägaDetlerar är attatt nu

Ellagstiftningsutred-lämnadeprovisorium. oktober 1995lagtekniskt Iett
el-tillförslag1995: 108slutbetänkande ellag SOUningen i sitt Ny en ny

med be-ellagenbestämmelser ifogas gällandelag. förslagetI sammannu
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stämmelserna i lagen handel med el, förslagetl förs del be-om m.m. en
stämmelser till denöver lagen i oförändratnärmast skick. Detta gällernya
främst de bestämmelser reglerar den elmarknaden. I övrigt harsom nya
lagens äldre bestämmelser omarbetats. Förslaget innehåller vissaäven nya
bestämmelser. Den lagen beräknas träda i kraft tidigast den juli1nya
1997.

Förevarande utredning frånutgår E1lagstiftningsutredningens förslagatt
till ellag kommer genomföras och därigenom 1902 års lag kom-attny att

upphävas.attmer
Genom Maastrichtfördraget infördes särskild artikel konsument-en om

skydd i Romfördraget. Enligt artikel l29a skall Europeiska unionen EU
medverka till konsumentskyddet inom unionen uppnår hög nivå.att en
Åtgärder skall vidtas stöder och kompletterar den politiksom som
medlemsländerna bedriver för skydda konsumenternas hälsa, säkerhetatt
och ekonomiska intressen för konsumenterna fullgod infor-samt att ge
mation. I artikeln slås vidare fast de åtgärder vidtas inom unionenatt som
inte skall hindra något medlemsland från behålla eller införa strängareatt
skyddsåtgärder, förutsatt dessa iär överensstämmelse med fördragetatt,
och EU-kommissionen informeras dem. iatt De detta betänkandeom,
lämnade förslagen enligt min meningär EU-konforma. Förslagen torde

ligga iäven linje med tids konsumentskyddsarbete inom unionen,senare
det nyligen direktivet telefonitjänstert.ex. vidarese härom iantagna om

bilaga avsnitt 6.3.2.

Under arbetets gäng har synpunkter inhämtats från bl.a. Elsäkerhets-
verket, Konkurrensverket och Nätmyndigheten vid NUTEK. På uppdrag

utredningen har utomstående konsult, jur. dr. Ulf Stridbeck i Oslo,av en
gjort kartläggning elkonsumentens skydd i våra nordiska grannländeren av
och inom EU. Kartläggningen finns i sin helhet intagen bilaga till be-som
tänkandet.

Utredningen har i sitt arbete beaktat direktiven offentliga åtagandenom
dir. 1994:23, jämställdhetspolitiska aspekter dir. 1994:124, ochom om
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50.



26 Inledning

hartidspress. Arbetetsitt arbete underbedrivitUtredningen har stor
i prin-behövt koncentrerasnödvändighet redan från börjandärför av en

vidavstängning ochvidkonsumentskyddetfrågor, nämligencip tvâ av
nuvarande förhållan-kartläggadriftstömingar. Arbetet medkvantitativa att

med inhämtaochi frågornatill möjliga lösningarförslagden, utarbeta att
och be-författningsförslagframolika instansersynpunkter från samt att ta

hararbetets gängUndermånader.mindreutförts påtänkande, har än sex
tidsskäl inte närmareutredningenfrågeställningardet dykt avsomupp

varitdetkapitleti femtefrågorna berörsVissakunnat attutanöver. avse
dock viktigtdelar. Detförslag i dessa ärkonkreta attmöjligt lämnaatt

medarbetetförhoppningutredningensDetfrågor utreds. ärdessa att
intefrågor,i angivnaelmarknaden,konsumentskyddet anses av-t.ex.

slutförd.utredningförevarande ärmedslutat i och att
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2 Skyddsintresset

De förändringar konsumentmarknadema genomgått undersom senare
decennier har i växande grad riktat uppmärksamheten på behovet sär-av
skilda åtgärder från samhällets sida till skydd för konsumenterna. Utveck-
lingen har lett till ökade svårigheter för konsumenterna hävda sinaatt
intressen i förhållande till säljare och tillverkare. Den underlägsna ställning

konsumenten ofta intar i förhållande till näringsidkaren vid förvärvsom av
eller tjänster har blivit alltmer markerad i det modernavaror samhället.

Det dennaär utveckling föranlett det i Sverige under decen-attsom senare
nier tagits rad initiativ i syfte stärka konsumenternas rättsskydd iatten
olika avseenden. Konsumentens svårigheter gällande sinagöra intressenatt
i förhållande till näringsidkaren kommer till uttryck olika Ettsätt.
exempel säljaren vid försäljningär exempelvis kapitalvaroratt tillämparav
standardiserade köpevillkor upptagna formulär till kontrakt eller liknande.
Dessa villkor har oftast bestämts ensidigt säljaren eller för säl-av annan
jarens räkning. I den mån dessa villkor träffas den tvingande konsu-av
menträttsliga lagstiftningen, har konsumenten skydd iett gott t.ex.numera
konsumentköplagen konsumenttjänstlagenoch

Konsumenten har mycket små möjligheter påverka innehållet i denatt
NÄTs.k. formulärrätten på elmarknaden representerad 95 K och ELav

95 K. Vanligen ställs konsumenten inför valet antingen godta deatt
standardvillkor föreläggs konsumenten eller avstå från ingå avtalet.som att
Sedan början 1970-talet har Konsumentombudsmarmen/Konsumentver-av
ket förhandlat för konsumentkollektivets räkning enligt lagstiftningen om
avtalsvillkor i konsumentförhällanden.

3Se SOU 1972:28.t.ex.
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medförsörja sig självomöjligti praktikendetelkonsumentenFör är att
ingå avtalavstå frånkanintemedför elkonsumentenel. Detta attattegen

Även refor-i och medelkonsumentenel.överföring/leverans omavom
leverantörfrån vilkenprincip kan köpaelmarknaden imeringen somav

till ellerochhänvisad tillpraktiken nätägareikonsumentenhelst, år enen
Vidarestandardvillkor. ärsnarlikavilka tillämparfåtal leverantörerett
köplagenallmännael. Denpå köptillämpligkonsumentköplagen inte av

respektivesvårligen tillämpas nät-till elensmed hänsynkan natur

leveransavtalet.
reglertvingandeinförandetmotiverarskyddsbehovDet omavsom
sig gällan-nätägaren/elsäljaren, görminimirättigheterelkonsumentens mot

överföring/leveransingår avtalfall då fysiskframförallt ide avomperson
före-för denTillämpningsområdetändamål.enskilthuvudsakligen för

sådandetta slag. Förfalltilldärför begränsasbörregleringenslagna enav
författ-till deknyterregleringenviktengränsdragning talar även att anav

syfte.liknandekommit till iningar som
konsumentskyddetmåsteregleringkonsumenträttsligövrigLiksom

begräns-förhållanden. Dennainomobligatoriskatillelmarknaden begränsas
driftstör-kvantitativavidskadeståndsåvitt gällerfrämstbetydelsening har

orsak-tillavtalsförhållandeistårintekonsumentennågonOmningar. som
regler.skadeståndslagensgällerelavbrottt.ex.ar

frågareglering itvingandeinförandetmotiv förväsentligt omEtt enav
formulärrättsliga klau-sådanaförekomstenöverföring/leverans år avav

oklarhet be-medförochrättigheterkonsumentensinskränkersuler som
lag-lämnadebetänkandetiställning. Dejuridiskaträffande konsumentens

såle-skallLagenelkonsumenten.minimiskydd förskapabörförslagen ett
fårmedger nätäga-vad ellagenLängreavtalsfriheten. ändes begränsa

medbörDetintressen.sinatilli syfteinteren/elsäljaren att ta vara
vidkonsumentenregleringuttryckliganförda införasdet atttillhänsyn om

tiller-befogenheterdeåtnjutaskallalltidöverföring/leverans somav
i lag.konsumentenkänns

konsumentenleveransavtal villkorrespektiveInnehåller nät- gersomett
inte läggabör dennalagen,tvingandedenbefogenhetergående änlängre
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hinder i för tillämpningvägen avtalsvillkoren. Denna princip över-av
ensstämmer med vad i allmänhet gäller vid tvingande lagstiftning påsom
det civilrättsliga området. I tydlighetens bör principen emellertidnamn
komma till direkt uttryck i lag.
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3 Konsumentskyddet vid avstängning
av

3.1 Gällande rätt

Ellagstmningen

l ellagstiftningen i detta sammanhang 1902 års ellag och 1994 års lag om-
handel med el, saknas helt regler avseende förutsättningarna förm.m. -

få stänga elen för konsument.att Vissa bestämmelser indirektav in-en av
skall här dock redovisas.tresse

Avgifter och övriga villkor för överföring och för anslutning tillav
ledning eller ledningsnät benämns i lagen nättarifer."ett med uttrycketen

Enligt ellagen skall nättariffer skäliga och utformas på sakligavara grun-
der. Vid bedömningen nättariffs skälighet skall bl.a. konsumentin-av en

beaktassärskilttresset
Skäligheten villkor för överföring respektive pris för leve-av av av

kan prövas Nätmyndigheten vid NUTEK se vidarerans av häromav
i avsnitt 5.1.2. Om nätmyndigheten vid prövning villkor kommerettav
fram till bedömningen nätägaren/elsäljaren tillämparatt oskäligt villkor,ett

4 Betydelsen uttrycket nättarijf inte heltär klar. Bådeenligt 1902árs lagav och det nya
ellagsförslagetdefinierasnättariffer i princip avgifter och övriga villkor för överföringsom

och anslutningström till ledning. I praktikentycksav med uttrycket dock närmastavses
prisetför nättjänstenochgrundenför prissättningen.Enligt ElIagstiftningsutredningensdelbe-
tänkandeElkonkurrensmednätmonopolSOU 1993:68 definierasnättariff s. 17 prissom
för ansluta till eller överföra elektriskatt energipå elektriska definitionnät. Denna tycks
bättre ellagensän den faktiskainnebörden.motsvara

5Se 1993/94:162 268. Lydelsen bestämmelsenharkritiseratsiprop. särskiltyttrandes. av ett
i Ellagstiftningsutredningensslutbetänkandese SOU 1995:108 245my.s.
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företaget sin slutliganätmyndigheten vidberörda Ommed detkontakttas
i formdetta redovisasskäligt skallvillkoret intefinnerbedömning äratt

be-ändra villkoret. Dettaföreläggande för företagetmedbeslut attettav
i praktiken Läns-förvaltningsdomstol, dvs.tillsedan överklagasslut kan

till den länsrättöverklagasbeslutaktuellaStockholm eftersomirätten
förstlän ärendet prövats.inom vars

Standardvillkoren

respektivenätägareeldistributörer dvs.mellanAvtalsförhállandet numera
regleratsutsträckningiår 1933sedanelanvändare harochelsäljare stor
AB-L-72nuvarande,deföregickvillkorstandardvillkor. De somgenom

ochelbranschenförföreträdaremellanframförhandladeAB-L-86,och var
varför detrekommendationer,StandardvillkorenKonsumentverket. utgör

avtals-deformuleraharsjälvnätägaren/elsäljarenenskildeden attär som
används dockår 1992studieEnligtsig behöva.dennevillkor enansersom

baseradeavtalellerAB-L-72falloch i nâgraAB-L-86i praktiken --
undan-eldistributörersamtligamindreellerstandardvillkor,dessa av mer

Banverket.7princip endastitaget
NÄT identiska,dragi95 Koch EL är95 KiBestämmelserna stora

nättjänstenmellanolikhetertillhänför sigskillnadervissaendastmed som
och elleveransen.

NÄT gällersåvittintresse95 Krekommendationer i ärFöljande av
el.frânkopplingförförutsättningarnafrågan avom

elanläggningAnslutning2. av
överföringenbegränsning iellerAvbrott

väsentligtfullgörandetavtaletfullgöraskyldiginte2.4 Part är att om
hinderSområderintedenne över.följd hinderförsvåras till somav

störningardriftstömingar,omfattandemyndighetsbeslut,krig,räknas

" 1993/942162 111.Jfr s.prop.

7 181n.StridbeckSe s.
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i allmänna transportväsendet eller vållat förhållandeannat partav
väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och intesom partsom

kunnat förutse och menliga inverkan inte rimligen kunnavars part
undanröja. Anm: Bestämmelsen punkt 2.3 i EL 95 K.motsvarar

Bestämmelsen möjliggör för i vissa situationer underlåtapart att att pre-
sin del avtalet. De situationerstera forceär majeure-situatio-av som avses

och andra hinder nätägaren/elsäljaren inte råder Somner över.som ex-
empel sådana hinder omfattande driftstörningar inteanges partensom
vållat och väsentligt inverkar avtalets fullgörande ochsom partensom
inte kunnat förutse menliga inverkan rimligen inte kansamt vars parten
undanröja. Om exempelvis sabotage orsakar långvarigt strömavbrottett
bortfaller nätägarens/elsäljarens skyldighet tillhandahålla så längeatt
hindret föreligger.

NÄT 95 innehållerK vidare följande bestämmelser.

5. Betalning och säkerhet
5.1 Kunden skall betala för ansluten till och förnätet över-att vara
föring el. Betalningsskyldigheten omfattar överföringävenav av

kunden inte kunnat tillgodogöra sig på grund fel inom sinsom av
anläggning, eller orsak inte beror nätägaren. Anm:av annan som
Jfr vad nedansägs punkt 2.5 EL 95 K.som om
5.3 Sker inte betalning i tid harrätt nätägaren kunden,rätt att av
förutom räkningsbeloppet, fordra enligt räntelagenränta från den i
räkningen angivna förfallodagen och ersättning för de kostnader som

förenadeär med dröjsmålet. Hit räknas kostnader föräven skriftlig
betalningspåminnelse kostnader för verkställighet betalnings-samt av
eller förpliktelse. Anm: Bestämmelsen punkt 4.2 iannan motsvarar
EL 95 K.

Konsumenten skall enligt punkt 2.5 i EL 95 betalaK för all över-som
förs till denne konsumentenäven inte kunnat tillgodogöra sig elenom

NÄTgrund fel inom den anläggningen. bådeI 95 K och EL 95 Kav egna
finns bestämmelser förrätt nätägaren/elsäljaren begära godtagbarom att
säkerhet eller förskottsbetalning det finns skälig anledning befaraom att
konsumenten inte kommer fullgöra sina betalningsförpliktelser.att Denna
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sedvanliga konsument-enligtgällervadtillförhållandeidiskrepans som
karaktäreniskillnaderavgörandeföranledd deprinciper,köprättsliga är av

sak.lösleveransochelleveransmellanföreligger avsom
l-5.3 i ELNÄT principi6.1-6.4 vilka motsvararpunkterna95 KI

från-förförutsättningarnabestämmelsernacentraladefinns95 K om
avbrytande ochdetK benämns95återinkoppling i ELochkoppling av

Konsumentverketkundefrågordessael. lleveransåterupptagande avav
AB-L-86.omförhandlingarnavidelbranschen inteoch avenas

återinkopplingochFrånkoppling6.
underrättaavgifter,förfallnabetalakunden6.1 Försummar att

förskottsbe-lämnaellersäkerhetställa1.3,punktenligtnätägaren
fårbetydelse, nätägarenringaförsummelsen inteochtalning är av

skefårFrånkoppling ävenfrånanläggning nätet.kundensfrånkoppla
åliggervadförsummarväsentligthänseendei somkunden annatom
Anm:avtalats.övrigtioch vadvillkordessaenligthonom som

detmedK95i ELpunkt 5.1principiBestämmelsen motsvarar
från denköpomfattarendastpunkt somdenna avundantaget att

områdetförleveranskoncessioninnehar
ibestämmelsernastödmedåtgärdervidtar6.2 Innan nätägaren av

rättelse.vidtatillfälleberedaskundenskall attpunkt 6.1
30minsttid,skäligkundenskallbetalningförsummelsen gesAvser

ske.fårfrånkopplingbetala innananmaning,frånräknat attdagar
betalningsförsummelsegrundske omintefårFrånkoppling av

kr.500understigandenätavgiftobetalddenna avser en
frånkopp-dockkanstorleknätavgiftensobetaldadenOberoende av

följandevarandratvåbetalaförsummatkunden attskeling om
från denmånaderinomräkningbetaltharinteeller sexräkningar en

förfallodagen.första
före-del den ärtill denfordranförskehellerfår inteFrånkoppling
K.95i EL5.2punktBestämmelsentvist. Anm: motsvararförmål
intefrånkopplingtillÅterinkoppling anledningförstsker när6.3

återinkopplingochfrånkopplingförkostnadernaföreliggerlängre samt
i ELstycketförsta5.3punktBestämmelsen motsvararAnm:ersatts.
åter-regel attinnehållerstycket angerandra somPunkt 5.3K. en95

frånkopplad påinte ärkonsumentenförutsätterleverans atttagande av
nätägarenavtalsbrott gentemotellerbetalningbristande annatgrund av

avtalivillkoråsidosätterkundenskefår närFrånkoppling även6.4
åsidosättandetochkundentillöverförnätägarenbeträffande den som
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medför förrätt den systemansvariga myndigheten eller för den balans-
ansvarige eller för innehavaren leveranskoncessionen begäraav att
frånkoppling.

Har kunden efter frånkoppling skett enligt första stycket byttsom
balansansvarig får nätägaren inte kundenvägra återinkoppling.

Enligt uppgift avsiktenär inte de i punkt 6.1 inledandeatt åsido-upptagna
sättandena skall betraktas väsentliga. Som exempel på försummelsersom

i dröjsmål med betalning avgifter,anges ii underlåtelse underrättaav att
nätägaren då köps från innehavarenänom, leveranskon-annan av
cession, balansansvarigär för kundensvem som uttagspunkt, iii
underlåtelse ställa säkerhet eller iv underlåtelseatt lämna förskottsbe-att
talning. Vad skall ringa försummelseutgöra inte.som Mananses anges
kan möjligen punkt 6.2 tredje stycket dra slutsatsen obetaldav avgiftatt

understiger 500 kr skall ringa försummelse.som utgöraanses en
Huvudregeln avstängning inte absolut.är Nätägaren/elsäljaren fårom

koppla från elen oberoende den obetalda avgiftens storlek, konsu-av om
försummat betalamenten två på varandra följandeatt räkningar eller om

konsumenten inte har betalat räkning inom månader från den förstaen sex
förfallodagen.

Elen får aldrig stängas med anledning fordran tvistig.ärav av som
Innan nätägare stänger strömmen skall konsumenten beredas tillfälleav
vidta rättelse. Vadatt närmare med detta i frågasom t.ex.avses om-

inom vilken tid rättelse skall ske framgår inte rekommendationerna.av-
Avser försummelsen betalning skall konsumenten minst 30 dagarges
räknat från anmaning betala innan avstängning får ske.att

AB-L-86 innehöll följande bestämmelse punkt 18 första stycket vilket
i princip NÄTpunkterna 6.1 och 6.2 förstamotsvarar stycket i 95 K.

Uppfyller inte abonnenten sina skyldigheter enligt punkterna 15- l 7 eller
brister han i övrigt fulli görandet något på grund abonnemangetav som
åligger honom och försummelsenär ringa betydelse får leveran-av
tören abonnentenavstänga från leverans denne efter anmaning ochom
skäligt rådrum vidtagit rättelse.
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och Konsumentom-överenskommelse ElverksföreningenmellanI en
framförhandladesAB-L-86medsambandträffad i attbudsmannen --

18.9punktiavstängningsbestämmelsenrörandeföljandeuttalades

avstängningtillanvänder rättenalltidleverantörenförutsättesDet att
Av-intressen.till abonnentenshänsynstagandemedochvarsamhetmed
tvistförföremåldendel ärtill denfordranförskefårstängning
ochleverantörenmellanmellanhavandenandragällerdeneller om

elleveransen.medsambandharsådanaabonnenten än som

El-initiativutarbetadeavstängningsrutiner avochskriftliga krav-Enligt
inkassosedgodenligtbedrivasinkassoverksamhetverksföreningenm skall

skada. Underonödigvållasfårintegäldenäreninnebärbl.a.vilket att
följande.skriftianförsprövningSocialrubriken samma

förklarat:ElverksföreningentillskrivelseiharDatainspektionen en
fastighettilleltillförselårstidenkalladenunderavstängning av"Vid en

betalningsansvarig inteeller er-fastighetsägarengrund annanattav
skadasådanfårriskföreliggerelavgift, somdebiteradochavtaladlagt

tillskrivelse ettlavses.inkassolagen senareAnm. eni 4sägs
följande:enligtdettaförtydligatDatainspektionenharkraftbolag

skadaförriskenmåsteuppfattning enDatainspektionens"Enligt
gäldenärenbeboddavstängningstillfället är avvidfastighet som

kansvårigheterstörrerimligennågot utanfamilj,hansoch/eller som
eltillförseln, ytterstbryter varaansesdenkonstateras sompersonav

ringa".
elleveransvintertidavstängningvidinnebär avattDet sagtssom nu

förriskfinnasbedömsdetdärochuppvärmningbyggnadsberörsom

protokøllsanteckningama.benämndl Vanligen

tillsattarbetsgrupputarbetadll f., enavstängningsrutiners. rapport avoch enSeKrav-
1995.septemberirevideradElverksföreningen,Svenskaav

föregående" Se not.

indriverinkassoátgärdeller egenkravtillämplig pâden annan" Inkassolagenär genomsom
förpåtryckninginnebäråtgärd eninkassoâtgärd somMedfordran. enavseseller annans

fordringen.betalagäldenärenatt
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skador bör förvissa sig byggnaden inte stårman att därom tom utan att
finns någon kan avvärja skador.som

Vid handläggning avstängningsfrâgor förekommer iblandav samar-
bete med sociala myndigheter. Leverantören bör dock inte kun-utan
dens medgivande sådana kontakter.ta

I protokollsanteckningarna rekommenderas eldistributörema alltidatt an-
vända tillrätten avstängning med varsamhet och med hänsynstagande till
abonnentens intressen:

Härmed åsyftas främst det angelägetär söka kontaktatt med kundenatt
för möjligt klarhet iatt orsakerna till den uteblivnaom betalningen,
för överenskommaatt avbetalningsplan i vissa fall förom en samt - -anvisa möjligheter etc.tillatt hjälp

Frånkoppling får enligt punkt 6.4 skeäven konsumentennär åsidosätter
villkor i avtal beträffande den nätägaren överför till kunden ochsom
åsidosättandet medför för denrätt systemansvariga myndigheten eller för
den balansansvari eller för innehavaren leveranskoncession begärage av att
frånkoppling.

Enligt punkt 7.1 i EL 95 K gäller särskilda villkor för konsumenten
köper sin från innehavarenänsom leveranskoncession huvud-annan av

leverantören. Följande särskilda villkor intresseär i sådana fall.av

7.4 Denna punkt NÄTersätter punkt 5.1 Anm: Se punkt 6.1 i 95
K.

Försummar kunden betala förfallna avgifter, ställaatt säkerhet eller
lämna förskottsbetalning och försummelsenär inte ringa betydelse,av
har elsäljaren avbrytarätt leveransen till kundenatt underrätta densamt
balansansvarige detta. Samma gäller kunden i avseendeom annatom
väsentligt försummar vad åligger honom enligt dessa villkor ochsom
vad i övrigt avtalats. Den balansansvarige bestämmersom frân-om
koppling skall ske.

Z Enligt studie 63 %gör distributörernaregelmässigten avstängningsbesökseStridbeckav
230 38.nots.
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punktSestycket Anm:5.2, förstapunktpunkt ersätter7.5 Denna
NÄTi 95 K.6.2

punktibestämmelsernastödmedvidtar åtgärderelsäljarenInnan av
vidta rättelse.tillfälleberedasskall kunden7.4 att

rättsområdenandramedjämförelseEn

och värme-medjämförelseinledningsvis vatten-avsnittdetta görsI en
be-hyreslagensredogörelseföljervareftertelefoni,leverans avsamt en

betalning.uteblivenvidhyresrättåtervinningstämmelser avom
före-va-lagenavloppsanläggningarochallmännaLagen vatten-om

30 §:skriver

lagdennaiavgiftbetalafastighetsägaren avsesFörsummar att som
för-ochhonom äråliggervadiakttagahänseendeieller somannatatt
tillvattentillförselnhuvudmannen stängafårväsentligsummelsen av

åstadkommakunnatharanmaninghanfastigheten, genomom
uppkommer.olägenhetsanitärskekanavstängningochrättelse utan att

fastighetsägaren.får påförasavstängningsåtgärdförKostnad

s.k.va-lageniavgiftbetalaförsummarfastighetsägare avsesattOm som
fiirskyldighet,sinfullgjortinteanmaningoch denneva-avgift trots

försum-fastighetentillvattentillförseln omsåledes stängahuvudmannen av
finnsdetintedock stängasfårVattentillförselnväsentlig. omavmelsen är

vattentillförsclnframförtsharåsiktenDen attolägenhet.Sanitärförrisk
sanitärinnebäralltidregeliavstängningviktig ensåbostadtill är att enen

sådanhälsoskyddslageniolägenhet. definierasolägenhet enSanitär som
ringainte ärochhälsamänniskorsförskadligkan somstörning varasom

konsu-avstängningtillfällig. vidtar atthuvudmannen utanOmhelteller

160xm.3 TemaNordSebl.a. s.

tillleveransföreliggaolägenhetSanitär avrisk för t.ex. om" DatainspektionenkanEnligt
2908-86.DIbostädereluppvämtda stängsav, se
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försummelsementens är väsentlig kan huvudmannen bli skadeståndsskyl-
dig.

En regel motsvarande va-lagens finns i lagenäven allmännaom
värmesystem, dock i viss mån obsoletär eftersomsom det i praktiken inte
förekommit någon allmänförklaring värmeanläggning. Motiven tillav
lagen liksom dess föregångare, däremotär intresse. förarbetenaI tillav
föregångaren till den nuvarande lagen allmänna värmesystem uttaladeom
föredragande departementschefen följande.

En huvudman inte får betalt för sina värmeleveransersom kan utverka
betalningsföreläggande för sin fordran och kan inte ägarbyte haom-skett framtvingautvägyttersta exekutiv försäljningsom fastig-- av
heten. I det flertalet fall tordestora huvudmannen sådana åt-genom
gärder kunna på tillfredsställandeett sätt till sina intressen.ta Detvara

dock ofta viss tidtar exekutiva åtgärderatt skaffa sig betalning.genom
Mot den bakgrunden måste räkna med det kan finnas fall därman att
det skulle verka stötande huvudmannen under alla omständigheterom

skyldig fortsätta sina Ävenleveranservar att få betalning.utan iatt
andra situationer kan det befogat avstänga värmetillförseln.attvara
Som exempel kan nämnas brukaren, i stridatt med allmänna be-
stämmelser, vidtar åtgärd med fastighetens värmeväxlare medförsom
skada på ledningsnätet. Jag därför lagen bör huvudmannenattanser ge
möjlighet avstänga värmetillförsel.att

Denna bör dock utformas restriktivt va-lagen30än § Denmera
bör kunna tillämpas bara i undantagsfall.

Till början bör sålunda gälla avstängningen inte fåratt ske
grund betalningsförsummelse försummelsenav änannat är väsent-om
lig. frågaI småbelopp fär huvudmannen lita till indrivning.om

Avstängning bör inte få ske sanitär olägenhet uppkommer. Dettaom
innebär huvudman inte kanatt stänga värmetillförseln till flerfa-av
miljshus där hyresgästerna beroendeär fjärrvärmen för uppvärm-av
ning sina lägenheter. Om avgifter inte betalas förav flerfamiljshusett

5 Se 1975/762149 79 ff.prop. s.

6 Här 30 § i dess dåvarandelydelse. lavses sambandmed lagen allmännaatt om
värmesysteminfördes,ändrades30 § va-lagenså bestämmelsemaidebådaatt lagarnakom

överensstämma.att
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sådanövrigti ärhuset attförvaltningensannoliktdet ö. att avär
tvångsför-förföreliggerförutsättningarbör övervägakommunen om

huvudmannenundvikasdetkanDärigenom attfastigheten.valtning av
flerfamiljshustillfjärrvärmetid leverera ettunder längretvingas att
betalningsför-viddetkanegnahemgällerdetbetalning. Närutan

medkontakthuvudmannenföranledning att tafinnassummelse
möj-harhuvudmannenframhållaslutligenvill attsocialnärrmden. Jag

olägenhetsanitärfrågaihälsovårdsnämndenmedsamråda omlighet att
avstängning.uppkommakan enantas genom

utanförsåledesfallerochegendomlös sinte utgöraTelefonsignaler anses
produkt-ochkonsumentköplagenköplagen,bl.a.förtillämpningsområdena

standard-teleabonnemangförvillkorallmännaTeliasEnligtansvarslagen.
be-skriftligsaknasdetbl.a.anslutningenTeliafår stängavillkor om

utrustningstörandesäkerhet,begärdsaknasdetavtalet,kräftelse omom
ellertidangiveninomteleräkningenbetalarinteabonnentenanvänds, om

kreditbeloppet.överstigerbeloppdetbetalarbegäran som
reglerinnehållerhyreslagenbenämntkapitel allmänt12Jordabalkens
förut-bestämmelserbl.a.innehållerHyreslagen omlägenhet.hyra avom

besittningsskydd. Dessasittmedbliskallhyresgästförsättningarna avatt
hyres-enligtförfarandetsynvinkelnden attintressantabestämmelser är ur

tillför hänsynanföraskanskälutsträckning äri styrt somlagen avstor
hygienmatlagning,för värme, m.m.behovenskildas av

förhållandenvissa t.ex.underallmänt attaccepteratDet är man -
kravformellaVissahyresbostaden.tillförlora rättenkanmisskötsel -
när-hyreslagenibestämmelseuppfyllda. Den somemellertidmåste vara

lyder:§44intresseärmast av

grundförverkad2ellerÄr stycket 1§ förstaenligt 42hyresrätten
anledningmedhyresvärdenharochhyrabetalningmeddröjsmål avav

dröjsmåletgrundintefår hyresgästenavtalet, avdärav sagt upp
20 §idetpå sättbetalashyran angeslägenheten, somfrånskiljas om

§enligt 21länsstyrelsenhoseller deponerasstyckettredjeellerandra
frågadet ärnärhyresgäst, omfrån detveckor attinom entre

han attunderrättelse attdelgetts genombostadslägenhet, har omen
meddelandehyresrättentillbaka samtfårangivet sätthyranbetala
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uppsägningen och anledningen till denna lämnats till socialnämndenom
i den kommun där lägenheten belägen, ellerär

inom2. två veckor från det hyresgäst, frågadetnär äratt en om
lokal, har delgetts underrättelse han betala hyranatt attom genom
angivet får tillbaka hyresrätten.sätt

avvaktanI på hyresgästen visar sig ha gjort vad fordrasatt som
enligt första stycket för hyresrätten tillbaka får beslutatt om
avhysning inte meddelas förrän det efter utgången den tid som angesav
i det stycket har gått ytterligare två vardagar.

hyresgäst fårEn inte, det fråga bostadslägenhet, skiljasnär är om
från lägenheten, dröjsmålet endast har sådan höjningavsettom av
hyran blivit gällande enligt 54 § och hyran kan medprövassom a
tillämpning 55 § tredje stycket. Vad skall gälla tillsagtsav c som nu
dess månad förflutit från det hyresnänmdens eller Sveaatt atten
hovrätts beslut har vunnit laga kraft.

hyresgäst fårEn inte heller, det fråga bostadslägenhet,när är om
skiljas från lägenheten om

socialnämnden inom den tid i första stycket lsom anges
skriftligen har meddelat hyresvärden nämnden åtar sig betalningsan-att

för hyran, ellersvaret
2. hyresgästen har varit förhindrad betala hyran inom den tidatt

förstai stycket grund sjukdom1 eller liknandesom anges av
oförutsedd omständighet och hyran har betalats så det möjligt,snart var
dock tvisten avhysning förstai instans.när avgörssenast om

Första-tredje styckena gäller inte, hyresgästen ändå skyldigärom
flytta inom kortare tid månad efter det hyresrättenänatt atten

förverkats.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom

fastställer formulär till underrättelse och meddelande i förstasom avses
stycket.

Hyresrätten förverkad och hyresvärden berättigadär avtaletsägaatt upp
upphöra i förtid bl.a. bostadshyresgästen betaladröjer medatt attom

hyran vecka efter förfallodagen.än För hyresrätten skallattmer en
förverkas krävs hyresvärden iakttar tidsfristervissa vid uppsägningenatt

avtalet. Hyresgästen i dessa situationer emellertid bibehållen sinärav
hyresrätt hyresgästen vidtar rättelse innan hyresvärden sagtom upp
hyresavtalet.
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Är betalningsdröjsmål och har hyres-grundförverkadhyresrätten av
grundinte påfår hyresgästenavtalet,däravmed anledningvärden sagt upp

veckor.inombetalashyranlägenheten,skiljas fråndröjsmålet treomav
delgettsharbostadshyresgästenfrån detTreveckorsfristen räknas att
tillbakafårvisst sättbetala hyrandenneunderrättelse attatt genomom

till dennaanledningenochhyresrätten uppsägningenmeddelandesamt om
belägen.där lägenheten ärkommunsocialnämnden i dentilllämnats

meddelat hyres-skriftligentidsocialnämnden inomOm sagtssom nyss
bostadshyres-fårför hyranbetalningsansvaretåtar signämndenvärden att

lägenheten. Detsammaskiljas frånpunkt intestycket Itredjeenligtgästen
tidangiveninombetala hyranförhindradvarithyresgästengäller attom

haromständighet och hyranoförutseddliknandesjukdom ellergrundpå av
avhysningtvistenmöjligt, dock närdetsåbetalats senast omsnart var

kronofogdemyndighet.vanligeninstansi förstaavgörs
sigåtaskriftligensocialnämndenkanpunktbestämmelsen i lEnligt

socialnämndenfrågan ärVad dethyran. är attförbetalningsansvaret om
sådanUtfästelsenhyran.sig betalautfästerhyresvärden att somgentemot

skyldighethyresgästensi fråga attförändringnaturligtvis ingenmedför om
hyresvärden.tillbetala hyran

förbetalningsansvaretsigåtarsocialnämndentillräckligtDet är att
intesocialnämndentillämpligpunkt ävenlSåledes ärhyran.själva om

hyresfordran. Enpåupplupnaredan räntanför den annansigåtar ansvar
gäldenärsposi-sig iförsätteråtagandetsocialnämndensak enär att genom

iordningi dendelgeshyresgästen7 skall angesenligt bestämmelsen somUnderrättelsen
420.1988NJAdelgivningslagen. s.se

fullgjort vadhaavsändarengällerenligt hyreslagen som" meddelandenvissa att ansesFör
vanligatillbrevrekommenderati mottagarensmeddelandetavsäntshonomankommer om

enligtsocialnämndentillmeddelandehyresvärdensförgäller63 §. Dettaadressse t.ex.
regel kommerSammatill denna. attanledningenochuppsägningenstycket44 § första om

Bestämmelsenbetalningsâtagandet.till hyresvärdenmeddelandesocialnämndensgälla för om
omfattaalltsåoch kommeri 44 § attmeddelandennämligeni 63 § gäller avsessom

betalningsan-åtarsignämndentredjestycketl44 §enligtmeddelande attsocialnämndens om
återvinnings-inomsocialnämndendet räckerbetydersagda atthyran. Detför attsvaret nu

betalningsåtagandet.meddelandetmedrekommenderatbrevfristen avsänder omett
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tion hyresvärden beträffande fordrangentemot förfallenär tillen som
betalning i enlighet med i hyreskontraktet och alltså i förväg bestämten
förfallodag. Det sagda torde medföra socialnämnden skyldigatt är att
betala dröjsmålsränta från den dag åtagandet till dessgörs hyranatt
betalas.

Socialnämnden har tidsfrist beakta, nämligen återvinningsfristenatten
veckor. Bestämmelsen i punkttre 1 tillämpligär i det falletäven att

socialnämnden innan återvinningsfristen börjar löpa har meddelat hyresvär-
den betalningsåtagandet.om

Meddelandet till bostadshyresgästen skall enligt särskild förordningen
följande.innehålla

hyresgästEn inte betalar hyran i tid förlorar sin hyresrätt och kansom
därför bli uppsagd från lägenheten. Som uppsägning räknas också
stämningsansökan eller ansökan avhysning. Enligt bestämmelser iom
hyreslagen kan hyresgästen dock få tillbaka hyresrätten fastän han eller
hon har blivit uppsagd. Hyresgästen måste då betala hyran inom viss
kortare tid.

Hyresvärden måste lämna meddelande uppsägningen till social-om
nämnden i den kommun där lägenheten belägen.är

Ni underrättas härmed Ni har möjlighet tillbaka Eratt attom
hyresrätt, Ni betalar hyran inom veckor från det Ni har fåtttreom att
del denna underrättelse.av

Samma förordning föreskriver meddelandet till socialnämnden skallatt
innehålla följ ande.

Hyresvärdens postadress och telefonnummernanm,
2. Hyresgästens och postadressnanm
3. Den förhyrda lägenhetens storlek antalet rum

9 SeNJA 1993 224.s.

2"Meddelandettill hyresgästenliksom socialnämndenbehöverinte avfattasordagrantenligt
lydelseni förordningen, NJA 1982 704.se s.



1041996:SOUelavstängningvid44 Kønsumentskyddet av

återvinna hyresrättenförskall betalahyresgästenBelopp attsom. fordrasoch denförfallodagen räntaangivandemed somav
anvisningellerbankgirokontopostgiro- ellerHyresvärdens5. annan

betalningför hyranssättetom

till-ingripamöjlighetskall beredassocialnämnden attBestämmelsen attom
bostadsñnansieringsutredningamai derasochBoende-förslagpåkom av

Om1975:51.SOUbostadsbidragochBostadsförsörjningslutbetänkande
1977/78: 175propositioniföljandeanfördesförslagutredningamas

f..174s.

åtgärd,drastiskalltidvräkning ärkonstaterar somUtredningama att en
Ävenfamilj.och hansför hyresgästenkonsekvenserallvarligamedför

allmänhetivräkningenmedförbostad,beredaskande vräkta en nyom
i frågainnebärvad dettamed alltbostadsområdebyta omde tvingasatt

änd-övrigtiochmiljö för barnenmedkontakteravbrutna nygrarmar,
förhållanden.invandaring av

sista utväg.anlitasutredningarnadärför enligtVräkning bör ensom
fastighetsäga-frånåtgärdrationellvräkningsig kanoch förI envara

ochhyranfå inhoppetdåhar attutgångspunkt. Han gett omupprens
såtilluthyrning snartdisponibel för somlägenhetenfåvill annan

däremotsituationfamiljens ärdenlösning påNågonmöjligt. utsatta
förhållandena tvärtomperspektiv kanvräkning. l störreinte etten

ingripamöjlighetdärförbör attförsämras. Kommunenriskera gesatt
debedömningkommunensbo kvar,familjen får avtilloch att omse

ske.börvräkning interesultattillförhållandena attsocial ger
betalningsför-följdtillvräkningframhållerUtredningama att av

myndighetsocialundvikas,torde kunna attoftasummelse t.ex. genom
emellertidf.n.nackdel ärEnförfallen hyra.betalarochemellanträder

alltförpåförhållandet sentvetskapfår ettoftamyndigheterna omatt
åter-ochförverkatsredan harhyresrättennämligen närstadium,

kontaktälvinteOm hyresgästenförlorad. targåttvinningsmöjligheten
regelimyndighetenfårsituation,sinoch berättarmyndighetenmed om
frånmeddelandeförstvräkningenhotandedenvetskap genomom

socialadeunderrättarregelmässigtkronofogdemyndigheten, myn-som
vräkning.ansökningarinkomnai kommunendigheterna omom

och bevaravräkningförhindramöjlighetkommunen attFör att ge
föreslårbetalningsförsummelse ut-i fallhyresgästenhyresrätten av
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redningarna kommunens socialnämndatt alltid skall delges under-
rättelse hyresrättennär förverkadär denna anledning.av

Så alla remissinstansergott yttrade sig i frågan tillstyrktesom som ut-
redningarnas förslag eller lämnade det erinran. Föredragandeutan stats-
rådet yttrade:

Trots bostadsliyresgästernas ställningatt hyresvärden igentemot
förverkandefallen har förbättrats se 1973:23 168-170, har detprop. s.
visat sig vräkning i många fall inte har kunnatatt undvikas. Det iär
allmänhet med sociala problem i eller flera hänseendenpersoner ett

drabbas bli vräkta från sin bostadslägenhet.att Inte sällansom av är
det fråga människor olika skäl inte kommer sig för medom som av att
själva begära stöd från samhällets sida.

Förslaget har vunnit anslutning bland så samtliga remissin-gott som
Även jag finner den anvisade lösningenstanser. ändamålsenlig.vara

Det måste ligga i samhällets intresse i här åsyftade situationer såatt
långt möjligt söka förhindra ytterligare sociala problem uppstår.att Att
kommunen kopplas in på detta tidiga stadium har betydelse i deäven
fall då kommunen inte betala förfallen hyra kommunensattavser men
medverkan ändå behövs för lösa hyresgästens akuta bostadsproblem.att
Enligt min mening behöver inte befara underrättelse frånattman en
hyresvärden till socialnämnden vid fall uppsägning grundav av
betalningsförsummelse skall uppfattas otillbörligt intrång i denettsom
personliga integriteten. Jag vill erinra underrättelsen måste be-attom
traktas handling i ärende rörande socialhjälp. Den blir därförsom
underkastad de sekretessbestämmelser gäller för sådan handling.som

Bestämmelsen i tredje stycket punkt 2 är undantagsregel behandlaren som
det mycket ovanliga fallet bostadshyresgästen har varit förhindradatt att
betala hyran inom återvinningsfristen. Hyresgästen skall ha varit för-
hindrad själv betala hyran och dessutomatt ha saknat möjlighet att ge
någon i uppdrag det. Förevarandegöra punkt kan tillämpligattannan vara
även den oförutsedda omständigheten inträffar först slutetom mot av
återvinningsfristen. Däremot punktenär i princip inte tillämplig detom
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bortfallerhyresbetzlningenombesörjafrånhyresgästenhindrar attsom
löperåtervinningsfristeninnan ut.

överväganden förslagoch3.2

elenfå stängaFÖRSLAG: för nätägarennärFörutsättningarna av
reglerasavstängning,får begärahoselsäljaren nätägarenrespektive när

väsentligförsumrrelsen ärendastfår skeAvstängning/begärani lag. om
intedeträttelsevidtatillfälle samtfått omattkonsumentenoch om
Omegendom.skadaomfattandeellerhälsaochför livriskföreligger
för-ske. Omalltidavstängningdockfårotillbörligtförfaritkonsumenten
på-delgeskonsumentenskallbetalningsdröjsmål ensummelsen avser

skallSocialnämndenveckor.betalningsfrist treochminnelse omges en
inommöjlighetoch attbetalningsförsummelsen gesunderrättas om

Överföring leveransellerbetala.sig avåtaellerbetalatid attsamma
delviseller ärheltfordrananledningmedavbrytas somfår inte av

tvist.förföremål

inskränkninglörförutsättningarna avregler närmaresaknas styrDet som
brottvid moteller annatbetalninguteblivenvidelöverföring/elleverans

ellernätägarenendastdetpraktiken ärleveransavtalet. Irespektivenät-
enkelhetensFöravstängning.verkställakankronofogdemyndighet ensom

härmedelen,stänga menrättenendast attfortsättningen aiitalasskull om
elen stängsbegära attnätägarenhoselsäljarens rätt attalltså ävenavses

av.
bedömning vadnätägarens/elsäljarens avberoendeärKonsumenten av

mindreärDettakonsumenterna.tillförhållningssättrimligtär ettsom
innebärsynvinkelnätägarens/elsäljaren;Uranledningar.fleralämpligt av

förfaringssättlämpligtbehöva avgörafallenskiltvarjeiproblemdet attett
detfårsynvinkel anseskonsumentensSettkonsumenten. urgentemot

kommernätägaren/elsäljarenhurförhandintenackdel vetaattutgöra en
förfaringssättetsåledesskulle attinblandadeSamtliga gynnas aiatt agera.

framgickavsnittet attförraformaliserades. Avbetalninguteblivenvid
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konsumenten jämförbara områden vidnärmast vattenleverans och i-
hyresförhållanden har bättre skydd förutsättningarnaett förattgenom-
förlust nyttigheten regleradeär i lag. Redan härigenom fårav elkonsumen-

ha påtagligtten sämre skyddett vad konsumenteranses än har på andra
jämförbara konsumentmarknader.

Rätten i vissa situationer kunnaatt stänga elen inteär avseddav att
fungera påtryckningsmedel. Detett går emellertid intesom bortse frånatt

risken för avstängningatt liksom risken för bli med bostadenatt av- -
verkar för elkonsumenten vidtaratt rättelse. Det vidare inteär ovanligt att

i avtalsförhållande vidparten ettena avtalsbrott upphörmotpartens med sin
prestation eller återtar den. Detta är regel än undantag i fall dåsnarare ena

prestation fortgåendepartens är eller inte avslutad. En konsument som
missköter betalningen köpts på avbetalning riskerar såledesav en vara som

regel återtas hänsynatt till konsumentenssom utanvaran att socialatas
och ekonomiska situation. Vad skiljer elförhållandet från flertaletsom
andra avtalsförhållanden elens betydelseär för några hushållens grund-av
läggande behov. Det därförär rätten stänga elen måste användasatt av
med försiktighet och medstor beaktande förhållandena i det enskildaav
fallet.

Jag har övervägt avstängning helt och hållet bör förbjudas. Sådanaom
tankar har framförts doktrinen.i Enligt min uppfattning skulle det dock
föra för långt förbjuda avstängning. haratt Det i praxis accepterats att av-
stängning får ske. Det dessutomär allmänt vid bl.a.accepterat att man
betalningsdröjsmål kan förlora bostaden. Det därförär uteslutet skyddetatt
för elkonsumenten skulle gå längre vad skyddetän enligt bådegör hyres-
lagen och va-lagen. Vidare detär enligt uppgift inte tekniskt möjligt att
med det svenska elsystemet gå ned till strömstyrka på 4t.ex.en ampere.
För hushållsutrustning skall kunna fungeraatt krävs tekniskt minst 10rent

och vid denna spänning det möjligtärampere, utnyttja elen för detatt
normala hushållsbehovet. Nätägaren/elsäljaren skulle med absolut skyl-en
dighet överföra/leverera förtasatt möjligheten kunna begränsa sinaatt

3 Bl.a. Stridbeck.av
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intejag närmareharanledningar utrett t.ex.dessabl.a.Avkreditförluster.
yttrandesärskiltströmstyrka seövergå till lägre exper-avmöjligheten att

Åsa Håkanson.ten
ochellerbostadförlusten vatten-medför, liksomStrömlöshet av

situation.socialaenskildesdenförsämringallvarligvärmeleverans, aven
skallkollektivhushållskonsumenternauppenbartdärför somDet är att om

för avstäng-förutsättningarna närmåsteavseende,i dettaskyddfullgott
denbehandla närmaretillövergåri lag. Jagregleras attfår skening nu

reglering.sådanutformningen enav
heltdetenskilde i närmastedensamhälleteknologiska ärdagensI

samhället har,iArbetsfördelningen ensomtill el.tillgångberoende av
praktiken ärdet itilllettspecialisering,och attteknikutvecklingföljd av

el.ochmedsigförsesjälva rent vattenhushållenskildaföromöjligt att
godmatlagning,nödvändigt förprimärbehov ärtillTillgång är ett som

avstängningtillMöjlighetenbostaden.uppvärmningochljushygien, av
nätägaren/el-hur långtdåFråganrättspraxis. äriprincipihar accepterats

konsumen-otillbörligtblirdet motinnansingå i rättskall kunnasäljaren

ten.
endastanvändaskunnabör omströmmenstängaMöjligheten att av

idagredanfinnskravsådantEttva-lagen.jfrväsentligförsummelsen är
NÄT avstängningPåföljdenK.956.1punktstandardvillkoren seenligt

betalningsförsummelsen ettavseranvändaskunnasåledes inte t.ex.bör om
betalningsförsummelserenstaka avsigdet rörellerbeloppmindre omom

debi-preliminäravisatharErfarenheten attbelopp.betydandealltföricke
konsu-ochsluträkningar attonormalt högatilllederfallvissaiteringar

minföljd. Det äravstängningförriskmedbetalasvårt somfår attmenten
betraktasböravseende inte somi dettaförsummelseruppfattning att

intebörAvstängningske.fåbörintedärföravstängningochväsentliga att
Av-väsentlig.inteförsummelsen ärdärfallandraske ikunnaheller

möjlighetfått attkonsumentenintefå skeintedessutombörstängning om

rättelse.vidta

155.TemaNord33 bl.a.Se s.
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tillOm elen villa kan det bl.a. under vintertid finnasstängst.ex. en av
risk för människor far illa och blir sjuka. fall där föreliggerl det riskatt
för människors liv och hälsa föreslås därför avstängning inte ske. Jag

är medveten uppgiften bedöma risken för människors liv ochatt attom
hälsa förenad med vissa svårigheter och förmodligenär detta äratt en av
orsakerna till det avstängning generellt inte någonnär övervägs,att tas
hänsyn till nämnd risk. Det mäste dock betonas synnerligendet äratt
viktigt nätägarna/elsäljarna samhällsansvar och verkligen kon-att tar ett
trollerar människor inte riskerar fara illa avstängning.att att enav

Det kan vidare finnas risk för vattenledningar och liknande fryseratt
sönder. Datainspektionen har uttalat eldistributörer bör avstå frånatt av-

uppkomma.då risk förstängning skada fastighet kan ochI sådana

liknande situationer där det vid avstängning finns risk för omfattandeen
egendomsskador, bör nätägaren/elsäljaren inte få elen.stänga av

förekommitDet nätägare/elsäljareär avstängningenanväntatt ettsom
otillbörligt pâtryckningsmedel bl.a. Konkurrensverkets beslut dnr.se
562/93. Den här föreslagna regleringen jämte den nedan föreslagna

skadeståndsregeln torde minska för sådantrisken missbruk tillrättenav av-
stängning.

gårDet emellertid inte bortse från det torde sällsyntävenatt om vara-
förekommande föreslagnaden regeln kan komma missbrukasatt att av-
enskilda konsumenter. Jag härvid fall där föreligger risk fördett.ex.avser
omfattande egendomsskador i form sönderfrysta vattenledningar ochav
konsumenten underlåter ekonomisk förmåga, betala sina elräk-att, trots
ningar. Ett exempel det i hemmet finns värdefull egendomärannat att som
riskerar förstöras elvärmen ytterligare situationEnstängs äratt om av. om
det finns sjuk i familjen beroende elektricitet,ären person som av men

likväl andra skäl ekonomiska underlåter betala. fallIän attman av som
dessa skulle det förmöjligt elabonnent missbruka sina rättigheterattvara
enligt avtalet med nätägaren/elsäljaren elen aldrig gick stängaatt avom
enligt föreslagnaden huvudregeln. föreslår därför det införsJag ävenatt

3 vidareDl 44-86. Se Stridbeck 243 ff.s.
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föreskrift alltid skall förfaritelen konsumentenstängasatten om av om
otillbörligt nätägaren/elsäljaren. förutsätts regeln användsDetmot att av
nätägaren/elsäljaren med försiktighet omdöme.och gottstor

finns krav får endast det intel va-lagen stängasattett vattnet om
olägenhet. införasuppkommer sanitär Jag har det börövervägt mot-om

el. skullesvarande krav i fråga regel med sådant kravEnäven ettom
sammanhang.emellertid, enligt min mening, svår tillämpa i dessaattvara

någorlunda sanitärVid leverans det enkeltär avgörat.ex. vatten attav om
konsekvenserna däremotolägenhet uppstår. Om elen stängs är merav

komplexa överväganden måstesvåra förutse och det är göras.att mer som
människors liv ochdärför inte funnit skäl hänsynen förJag har utöver-

risken för sanitär olägen-hälsa låta avstängning villkoras medävenatt-
het.

tillräcklig föravstängningsreglen emellertid inteföreslagnaDen är att
betalningsförsummelser. Kon-konsumentskydd skall uppnås vidfullgottett

sociala hänsyn.utgångspunkt isumentskyddet i hyreslagens 44 § har sin

socialtjänstlagengällande i elsammanhang. Ihänsyn sigSådana ävengör
olika situationer:och hjälp ienskildes till stöd6 § regleras den rätt

försörjningför sinsocialnämndentill biståndenskilde harDen rätt av
tillgodosesinte kanövrigt, hans behovsin livsföring ioch annatom

sätt.
levnadsni-skäligtillförsäkrasbiståndetenskilde skallDen engenom

levahansutformas så det stärkerBiståndet skallvâ. ettattatt resurser
självständigt liv.

ochsocialförsäkringssystemettillkomplementSocialbidrag skall ettvara
för-andraoch utgår endastförmåner i samhället närekonomiskaÖvriga
tillutgåkan ocksåutgå. Socialbidragotillräckliga eller inte kanmåner är

grundotillräckligtill inkomstkomplementnågon är storett avsomsom
socialbidrag inträ-tilllevnadskostnader. Rättförsörjningsbörda eller höga

3 Jfr 14.not
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der således den enskilde behöver hjälp till sin försörjning ochom
livsföring i övrigt och behovet inte kan tillgodoses sätt.annat

tillRätten socialbidrag skall alltid individuellt.prövas De allra flesta
landets kommuner tillämpar emellertid s.k. bruttonorm vidav numera en

beräkning socialbidragets storlek. I bruttonormen ingår alla kostnaderav
för livsuppehållet undantaget bostadskostnaden. Bruttonormen skall tillför-
säkra den enskilde viss levnadsstandard lägga så mångaen attgenom

möjligt inom socialbidragsnormenposter dessa prövas sär-som utan att
skilt. Den enskilde kan därigenom lättare bilda sig uppfattning hanen om
i viss situation kan detta grundläggande bistånd eller inte. Han fåren
också viss frihet inom den för hushållsbudgetenatten ram som normen

disponerasätter socialbidraget det sätt honom bäst.som passar
Enligt Socialstyrelsens allmänna råd hushållsel budgetpostemaär en av

täcks bruttonormen. Den del bruttonormen belöpersom av av som
denna kr155 månad.utgör Beräkningenpost grundar sigper genom-
snittsförbrukningen för olika lägenheter beroende på antalet hus-stora
hållsmedlemmar i hyreshus. Enligt uppgift från Socialstyrelsen mångager
kommuner bidrag för hushållsel bruttonormen.utöver Bidraget kan variera
från kommun till kommun med hänsyn till faktorer vad elent.ex.som
kostar och det boenderör i villa eller i hyresrätt, ellerom som om om
elen innefattar kostnadäven för uppvärmning.

Enligt 1980-taletundersökning utförd Stridbeck i sluteten av av
stängde flertalet eldistributörer 89 % årligen elen färrehos %2änav av
respektive företags abonnenter. Mer hälften företagen 61,3 %än av
stängde årligen hos färre %strömmen abonnentema.än l Avav av

undersökning framgick antalet avstängningar ökat deattsamma senaste
åren. Enligt Stridbeck avvärjes många avstängningar med hjälp social-av
nämnden." Enligt uppgifter från Socialstyrelsen har antalet ingripanden av
socialnämnden minskat under år. StridbecksAv undersökning fram-senare

Sebl.a. Stridbeck 232 bilagaff. och 2 enkät angåendeeldistributionsvillkorför hus-s.
hållsabonnenter.

3 SeStridbeck 234.s.
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går endast 9 % företagen kontakt med social-regelmässigtatt togav
nämnden. Svenska Elverksföreningen rekommenderar med stöd bl.a.av

meduttalanden från Datainspektionen sina medlemmar inte kontaktatt ta
socialnämnden."

inför frånkoppling innebärOm socialnämnden underrättas eventuellen
personuppgifter måste lämnas till nämnden. Enligt 7 kap. 4 §det att ut

uppgift enskildsgäller sekretess inom socialtjänsten försekretesslagen om
uppgiften kan röjasförhållanden, det inte står klartpersonliga utanattom

lidernågon honom närståendeden enskilde elleratt men.
hjälpförs regel med ADB,Personregister rörande elabonnenter avsom
personregisterbestämmelsertillämplig.varför datalagen Lagensår om
gamla respek-måste skilja1982, vilket medfördeändrades år att man
emellertidgällerbåde gamla och registertive register. För attnyanya

härför. Omförfattningsstödfår det finnspersonuppgift lämnas ut om
såledeslag kanregleras iförutsättningarna för avstängning ettav

datalagen.personuppgifter inte stridautlämnande motav
I varkensin plats.jämförelse kan härnordiskEn kort vara

avstängning.förbudabsoluteller Finland finns någotDanmark, Norge mot
föreliggeravstängning detbör elföretaget skjutaI Danmark om

ellertillsynobebodd eller saknaregendomsärskilda skäl, ärt.ex. omom
avsnittbilagaskada vidarekan komma till sefinns husdjurdet som

avstängningen iskjutaelföretagenrekommenderas3.2. I Norge att
vidare bilagai bildenmed sedet finns socialavissa fall, momentt.ex. om

i lag. Enligtavstängning regleradfråganavsnitt l Finland4.4. l. är om
i någotabonnentenavbrytaselmarknadslagen får27 § strömmen om

betalningsför-frågaavtalet. Om detväsentligt hänseende bryter ärmot om
permanentbostadtill värmsoch elen levererassummelse som uppenom

från ingångenunder tidendock inte avbrytasfår leveransenmed el, av

17 Elverksföreningensuttalande 38.Se s.

Datalagskommitténpågående2 sekretariateti denenligt uppgift frånDatalagenkommer-
persondatalagenkommerreglering. DenEU-anpassadsannolikt ersättasatt nyaenav ny-

teknikoberoende.att vara
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oktober till utgången april, innan fyra månader har förflutit frånav
förfallodagen för den obetalda avgiften. gällerDen vintertidsregelnsenare
således endast fråga försummelse i form betalningsdröjsmålärom om av
se vidare bilaga avsnitt 5.1.3.

skall kortHär också beröras förhållandena i några andra europeiska

länder. konsumentEn i Belgien inte betalar sin elräkning harsom
möjlighet elleveransen begränsad till sociala4 Omatt ampere. myn-
digheter kapacitet. Ombetalning kan konsumenten återfå fullgaranterar
så samtidigtinte sker har konsumenten två år sig betala skuldenatt av

löpande skulder måste betalas. skulden reglerad efter tvâOm inte ärsom
år avbryts leveransen. I Frankrike har elleverantören avbryta leve-rätt att

vid utebliven betalning. har dock under månadsKonsumentenransen en
ytterligare kredittid möjlighet få använda då begränsat till 1 kWatt men

eluppvärmd, kW. Omdrygt 4 ampere eller, bostaden till 3ärom
betalning inte skett efter den gångna månaden stängs strömmen av.
Avstängning sker möjlighet betalaalltid så konsumenten skall haatt att

helg-under dagen. Avstängning sker dock inte på fredagar eller dag före

Irlanddag. I elleverantören skyldig med beaktande konsumen-är att, av
ekonomiska situation, försöka åstadkomma avbetalningsplan. Kon-tens en

skyldig bl.a. myndigheternaunder ledning de socialaärsumenten att av
delta i hushållsbudgetplanering. skallOm ingen avbetalningsplan görs upp
leverantören konsumenten kontakt med hälsovårds-att tauppmana
myndigheten, bedömning ingripande skall ske. Omgörsom en av om
dessa får avbrytas. El-ansträngningar inte resulterar i något elleveransen

konsumenten i Italien skall erhålla anmaning betala den förfallnaatten
skulden och information så sker. Efterelleveransen avbrytsattom om

cirka 50viss tid sänds påminnelse. Konsumenten får sammanlagten en ny
dagar sig betala. konsumenten inte betalat inom den tidenHar stängsatt

myndig-elen har ingen skyldighet kontakta socialaLeverantören attav.
ÖsterrikeÄvenheter. förfallna skul-i skall konsumenten påminnas denom

3 Uppgifternahar inhämtats elverksföreningenfrån systerorganisationeride aktuelladessav
länderna.



1996:104SOU54 avstängning elKønsumentskyddet vid av

efter30 dagarcirkabetalningsfristens utgångvecka efterden. Ungefär en
veckaytterligarebesök då anståndpersonligtförfallodagen görs ett enom

kan ges.
vidkonsumentskyddetgäller utformningendetviss ledningEn när av

Behoveti hyreslagen.hämtastidigarebetalning, kanutebliven nämntssom
Ärbostad.behovetmedjämförbartmatlagningför ärvärme, etc. avav

bostaden innanfrånskiljasbetalningen kan han intemedhyresgästen sen
tillfällesocialnämnden fåttdelspåminnelse,delgettsdels hyresgästen en

tidsfristenfallenbåda ärhyresskulden. Ibetalaåta sigbetala eller attatt
påminnel-fick delhyresgästen/socialnämndendetveckor från avatttre

från bostadenskiljashellerfår intesen/underrättelsen. Hyresgästen om
oförutseddliknandesjukdom ellerbetalningsdröjsmålet ärtillorsaken

möjligt, dock närdetså senastbetalning sker äromständighet, och snart
första instans.iavhysning avgörstvisten om

åtgärd,drastiskalltidliksom vräkningAvstängning är somenav
familj. Av-dennesochför elabonnentenkonsekvenserallvarligamedför

sig kanförochIsista utväg.därför anlitasstängning bör ensom
utgångs-nätägarens/elsäljarensåtgärd frånrationellavstängning vara en

el.levereradbetalt förhoppetdåharDennepunkt. attgett omupp
situa-familjensdenlösninginte någonemellertidAvstängning utsattaär

försäm-riskeraförhållandena tvärtomperspektiv kan atttion. I störreett
socialaellerekonomiskamedallmänhetiDet storaär personerras.

betalningssvårigheter.drabbashänseendenfleraelleriproblem avett som
sigkommerskäl inteolikamänniskorfrågadetsällanInte är som avom

därförbörsida. Kommunensamhälletsfrånstödsjälva begära gesför att
till el,tillgångenbehållafårhushållettillochingripamöjlighet attatt se

resultattillförhållandena attsocialadebedömningkommunens geravom
utgå.bidrag bör

undvikasfall kunnai vissa attsåledestordeAvstängning genomav
förnackdelskuld. Enförfallenbetalarmellan ochträdermyndighetsocial

för-vetskapfåroftamyndigheternaemellertidnärvarande omär att
kontaktsjälvinteenskildedenOmstadium. taalltförhållandet sentett

regelimyndighetenfårsituation,sinberättarochmyndighetenmed om
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aldrig vetskap förhållandena. För kommunen möjlighetom att attge
förhindra avstängning i fall betalningsförsummelse föreslås därförav av

kommunens socialnämnd elleratt den eller de nämnder utsetts attsom
utföra socialnämnds uppgifter alltid skall underrättas nätägaren/elsäljnär a-

överväger elen.stänga En sådan lösning tordeatt ändamåls-ren av vara
enlig. måsteDet ligga i samhällets intresse i här äsyftade situationer såatt
långt möjligt försöka förhindra ytterligare sociala problem uppstår. Manatt
behöver inte befara underrättelse från nätägaren/elsäljaren till social-att en
nämnden vid fall avstängning grund betalningsförsummelse skallav av
uppfattas otillbörligt intrång i den personliga integriteten.ett Det kansom
erinras underrättelsen måste betraktas handling i ärendeatt röran-om som
de socialhjälp. blirDen därför underkastad de sekretessbestämmelser som
gäller för sådan handling kap.se 7 4 § sekretesslagen. Tanken bakom en
reglering förutsättningarna för avstängning inte föreslåärav attav en
ökning insatser, det förutsätts socialnämndema liksomstatens utanav att
tidigare behovsprövninggör i det enskilda fallet. Syftet ären attsnarare

formalisering förutsättningarna för avstängning, skapa klarhetgenom en av
och förutsebarhet för både nätägare/elsäljare och konsumenter. Härigenom
uppnås rimligt skydd för konsumenterna kollektiv det gällerett närsom
socialt hänsynstagande.

Förutsättningarna för frånkoppling bör vidare fonnaliseras attgenom
det i lag regleras vilka tidsfrister bör gälla. Med förebild i hyreslagensom
föreslås därför avstängning inte får ske betalning sker inomatt av om

veckor från det konsumenten har delgetts underrättelsetre hanatt attom
den uteblivna betalningen riskerar få överföringen eller leveran-genom att

avbruten. Socialnämnden bör inom tid ha möjlighet betalasen attsamma
eller åta sig betala skulden.att att

Underrättelsen till konsumenten treveckors-fristen bör enligt före-om
bild i hyreslagen delges konsumenten i den ordning i delgiv-som anges
ningslagen, eftersom det betydelseär konsumenten verkligen fårstor attav
del underrättelsen. Denna ålägger nämligen konsumenten aktivitetav en
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för elöverföringens/elleveransensavgörande betydelseär närmastsom av
bestånd.

enligt vadsig ha erlagt betalningvisaravvaktan konsumentenI att
eller leveranser till konsu-överföringenföreslås vidare attsagtssom nu

treveckors-periodenefter utgångenförrän detinte får avbrytasmenten av
två vardagar.gått ytterligarehar

avbrytanätägare/elsäljareförvillkorenenligt de allmännaFörbudet att
ellerheltfordranmed anledningleveransöverföring eller somavav

invänd-elkonsumentenbör lagregleras. Harföremål för tvist,delvis är
eller de företagdetvända sighar dennekravningar motatt varsmot

betala.konsumentenfordran vägrar
tidigarevadhalvannormaltelsäljareMed begreppet somena avavses
försälj-ochnätverksamhetEfter tudelningeneldistributören.utgjorde av

verksamheterrespektivedessaproduktion el, kom attning liksom av
här bort-säljföretagochnätföretagföretag;i tvåbedrivas ettettseparata

företagsdessaproducentföretag. Detrenodlade ärfråntillfälletförses
Emellertidellagstiftningen. ärreglerasverksamhet att genomsom avses
och kommu-bostadsrättsföreningarexempelvisovanligt störredet inte att

räkning köpermedlemmars/hyresgästersbostadsföretag för sinanala
Även i praktikentordeassociationerdessaelproducent/elsäljare.från

detkonsumentskyddssynpunktelsäljare. Frånbetraktaskunna synessom
däroch fallsituationer,förevarandemellanskäl skiljafinnasinte att

bedriverrenodlatfrån företagdirektköper sinkonsumenten ett som
primärtverksamhetde elsäljaresåledesFrågaelförsäljning. är varsom

föreslagnabetänkandei dettaträffas denhandel med el,syftar tillinte av
regleringen.

vidgällerellagenföreslagnaE11agstiftningsutredningenDen nyaav
medhandelårs lagbestämmelse i 1994Motsvarandemed el.handel om

fårintehandel meddriverjuridiskel, att sompersonanger enm.m.,
lydelsernaEnligt bådaellag.årsnätverksamhet enligt 1902bedriva

NJA§ JB,12kap.44ändringår 19933 medi sambandvad uttaladesJfr med seavensom
1993 223n.s.
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kommer således det bostadsföretag köper för sälja den vidareattsom
till sina hyresgäster, i princip omfattas lagstiftningens bestämmelser.att av
En följd härav är bostadsföretaget träffas ellagens bestämmelsernaatt av

balansansvar och uppsägningsfristen månader. Påom motsvarandesex
gällersätt regleringen andra föreningar,även bolag, samfälligheter etc.,
inte endast osjälvständiutgör förmedlingslänk. Som jämförelsesom en g en

kan Utredningennämnas regler för handel med el,att nyligenom m.m.
i betänkandet Regler för handel med SOU 1996:49 föreslagit en
legaldefinition begreppet handel med el; yrkesmässigt bedriven verksam-av
het helt eller delvis består i förvärv eller överlåtelser elektrisk kraftsom av
eller elkontrakt, där syftet inte endast tillgodoseär behovetav att av
elektrisk kraft för konsumtion eller åstadkomma prissäkring förattegen
sådan elleverans 2 § i förslaget till lag elhandel. Alla yrkes-om som
mässigt bedriver eller bedriva handel med föreslåsattavser vara
skyldiga anmäla detta för registrering hos tillsynsmyndigheten.att Något
generellt krav tillstånd för elhandel föreslås dock inte. I betänkandets
allmänna motivering uttalas s. 159 den föreslagna bestämmelsenatt avser
alla former yrkesmässig elhandel och det inte finns någon anledningattav

begränsa tillämpningen till vissa företagatt eller aktörer. Dettyper av an-
vidare samma sida vid handel sker mellan elhandelsföretagattges som

och enskilda konsumenter bör vid bestämmelsens tillämpning utgångs-
punkten konsumenterna skall erhålla skyddatt motsvarande detvara ett

erbjuds på andra områden. I betänkandet hänvisas i denna del tillsom
förevarande utrednings arbete. författningskommentarenI till den aktuella
bestämmelsen s. 182 kravet på yrkesmässighet medför detattanges att
skall fråga återkommande köp och försäljningar inom förvara om ramen
näringsverksamhet. Det förutsätts således inte elhandeln denutgöratt
primära verksarnhetsdelen.

En slutsats det sagda de förslagär läggs fram i förevarandeattav som
betänkande kommer omfatta de elhandlareäven köper och säljeratt som

sekundär del verksamheten. Detta innebärsom en t.ex. att ettav
bostadsföretag inte sköter betalningarna sina elinköp ochsom av som
därigenom riskerar elen avstängd, kan komma bli skadestånds-att att
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bostadsföretaget.sinköperkonsumenterdeskyldigt avgentemot som
intebostadsföretaginnebäraexempelvistordeanförda även ettDet att som

deiakttaskyldigtblikansålts till konsument attbetalning förfår som
det inteelen. Förförförutsättningarna stänga attföreslagnahär att av
fortsattadet i detavseende böritveksamheter nämntråda någraskall nu
deninteellagstiftningen övervägasreformeramed nyaarbetet omatt

tydliggöras.tillämpningsområde börellagens
inte kunna prövasbörförelegatavstängningtill avTvister rättom

kommakansådan rätt atttvistNUTEK. En rörvidNätmyndigheten som
domstolallmäninstansoch ikronofogdemyndighet avprövas senareav

missbrukatsavstängningtillFrågahandräckning. rätteni målbl.a. omom
kronofogdemyndighetskadeståndsmål hosikomma prövaskan även att

tveksamhetnågonföreliggaskalldet intedomstol. För omallmäneller att
hithörandebörtillvända sigharkonsumenteninstanservilken/vilka att

före-uttryckligNågonkompetens.nätmyndighetensutanförliggafrågor
nätmyndighetenfalli dedeteftersomnödvändigdock inteskrift härom är

följer lag.dettaprövningsrätt,har av

Kostnadskonsekvenser3.3

till avstäng-förslagetföljernätägaren/elsäljarenförkostnaderDe avsom
mängdDet ärelabonnenten.enskildadenpåförasföreslås fåningsregel en

försummelse.elkonsumentsföranledaskankostnaderolika av ensom
särskildaenligtförersättningnätägaren/elsäljarenkostnader kanVissa

rättegångskost-falli vissa ersättaskostnader kanAndraföreskrifter. som
vissavarigenomregelEnhandräckningsprocess.förnader inom enramen

skulleandra inte,ochenskilde konsumentendenpåföraskonstnader får
kostnaderderimligtdärförpraktiken. Deti är atttillämpasvår attvara

denpåförasfårocksåförsummelserenskildesden en-föranleds avsom
skilde.

socialtjänstlagenharkostnadergäller statendetNär genomstatens
övrigt,ilivsföringochförsörjningi dennesenskildebistå densigåtagit att
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den enskildes behov inte kan tillgodosesom på sätt. Rätten tillannat
bistånd omfattar hushâllsel. Den föreslagna regeln kan emellertid antas
medföra viss ökning antalet ingripanden frånen socialnämndensav sida.
Anledningen härtill socialnämnden iatt större utsträckning kan antas
kännedom sociala problem nämnden inteom fått vetskapsom annars om.
Samtidigt kan det undvikas den enskildes ekonomiskaatt och sociala
situation förvärras. Det såledesär inte möjligt för utredningen bedömaatt

förslaget medför några samhälleliga kostnader.om
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4 Konsumentskyddet vid kvantitativa

driftstörningar

4.1 Meddelande förutsebara elavbrottom

4.1.1 Gällande rätt

Nätägaren har enligt standardvillkoren avbryta överföringenrätt att av
vid risk för personskada eller väsentlig egendomsskada. Nätägaren har

sådan vid underhålls- och reparationsarbeten. kanrätt även Om nätägaren
förutse varaktigt avbrott i överföringen skall avbrottet enligt punktav -

NÄT2.7 i 95 K i så god tid möjligt tillkännages på lämpligt sätt.som-
Det till varjeär bedöma vilket lämpligt.nätägare Isätt ärattupp som
praktiken sker aviseringen ofta underrättelse lämnas till denattgenom
enskilde konsumenten i dess bostad, eller anslag i t.ex. trappupp-genom
gång, det förekommer konsumenten underrättas avbrottetäven attmen om

annonsering i dagspress.t.ex.genom

överväganden4. 1.2 och förslag

FÖRSLAG: Skyldigheten för underrätta konsumentennätägaren att om
förutsebara elavbrott regleras i lag. kan förutseNätägare änannatsom
kortvarigt avbrott skall underrätta konsumenten avbrottet i så god tidom

personligtmöjligt, meddelande eller så lämpligtärsom genom om
anslag.genom

En viktig förutsättning för elkonsumenten undvikaskall kunna eller be-att
omfattningen skador med anledning förutsebara driftstöming-gränsa av av
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varak-för och eventuellkonsumenten underrättas tidpunktenär att omar,
allaavbrott. bör underrätta konsumenternatighet sådana Nätägaren omav

Även kanavbrottkortaförutsebara avbrott i så god tid möjligt.som
för-hemdatorer ellerexempelvis förlust mjukvara iföranleda skador, av
vidgällande främstsig dockhemelektronik. Konsumentskyddetstörd gör

användnings-primärakan föranleda störningar i delängre avbrott som
hygien. Reg-och godmatlagning, ljusområdena för elen, dvs. värme,

gällerdetstarkt endastdärför enligt min mening närleringsbehovet är

kortvariga.andra avbrott än
ord-avisering i sådanhushåll saknar daglig tidningEftersom många är
Medhushållen.enskildamåste nå deUnderrättelsenning inte tillräcklig.

matlagninguppvärmning,förbehovtill den enskildeshänsyn m.m.,av
ellerviaendastunderrättasacceptabelt konsumentenintedetär att press

få delförväntasnödvändigtvis kanintemedia konsumentenandra av.som
därför skyl-avseende börkonsumentskydd i dettarimligtuppnåFör ettatt

i lag.regleraskonsumentenenskildeunderrätta dendigheten att
underrättaskonsumentennödvändigti vissa fallkanDet att genomvara

vadläsamåste kunnakonsumentenmeddelandehemskickat antas somett
under-personligensätteller konsumentenbrevlådanläggs i annatatt

normaltdetflerfamiljshus tordevia telefon. Iavbrottet,rättas t.ex.om
avsedd plats,härförunderrättelse anslåstillräckligt t.ex. an-attvara

skerunderrättelseacceptabeltdock intehissdörr. Detslagstavla eller är att
media.dylikaellerradio- eller TViannonseringenbart press,genom

för-säkerhetgradtillräckliginte medkandettaUnderrättelse sätt av
konsumentenbetydelseDå detnå konsumenten. är attväntas storav

avi-därförföreslåskommande elavbrottetdetfår vetskap attverkligen om
enskildetill denunderrättelseuppfyllasseringsskyldigheten skall genom

lämpligtfalleti det särskilda ärdetellerkonsumenten genom an-om --
undvikamöjlighetordning konsumentenUnderrättelse i dennaslag. attger

driftavbrott.kvantitativtskadeverkningamaoch begränsa ettav
tillledakanelkonsumentenunderrättaangivetUnderlätelse sättatt

skador konsu-sådanaförskadeståndsansvarådrar signätägaren somatt
avbrottet.underrättatsundvika dennehade kunnat ommenten om -
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Det föreslås alltså det införs regel varigenom föreskrivsatt in-en att
nehavare nätkoncession kan förutse kortvarigtän avbrott iav annatsom
Överföringen i så god tid möjligt skall meddela konsumentensom per-- -
sonligen avbrottet eller, det lämpligt,är anslå meddelandeom om om av-
brottet i trappuppgång.t.ex.

4. l Kostnadskonsekvenser

Det föreligger enligt nuvarande standardvillkor skyldighet för nätägareen
tillkännage förutsebara avbrott. kostnaderatt De dessa tillkännagivan-som

den medför har stånätägaren för. Det får ligga i främstatt nät-anses
intresseägarens konsumenten underrättas förutsebara avbrott, föratt om

på sånätägaren skall kunnasätt reducera riskenatt för skador vid
driftstömingar och enligt denätägaren regler föreslås nedansom som- -

Ävenkan bli skadeståndsskyldig för. konsumenten har intresse attav
kunna begränsa verkningarna strömavbrott. Genom underrättelseettav en
kan dessutom många skador sannolikt helt undvikas. De kostnader som
föranleds den enskilde vidtar åtgärder för förhindraatt skador vidattav

förutsebart avbrott, får den enskilde i principett själv stå för. Genom att
underrätta i tid och kanrått sätt såledesnätägaren i utsträckningstor
undvika dels den enskilde överhuvudtaget drabbas skador, delsatt attav

själv blirnätägaren ersättningsskyldig för onödiga utgifter.
De kostnader föranleds den föreslagna underrättelseskyldighetensom av

bör med hänsyn till vad bestridas respektive ochnätägaresagtssom av
ingå i underlaget för nåttariffema.



1996: 104SOU64 kvantitativa driftstörningarKonsumentskyddet vid

elavbrottanledningSkadestånd med4.2 av

Gällande4.2. l rätt

effekt påofördelaktigallmänhet vissskada iMed begreppet enenavses
3 möjligekonomisk, dvs.kanSkadaneller intresse. attsak, ett varaperson

immateriell, dvs.icke-ekonomisk,ideellelleriuppskatta enpengar,
ekonomisksig i sättinte låterskada mätas ensamma sompengarsom

skada.

kategorier.i tvåsin delasbrukar iekonomiska skadanDen tur
integritetskränkning skada pådvs.skada kanEkonomisk personvara en

skadaförmögenhetsskada, dvs.allmänellereller sak, personsenen
för-Allmänallmänhet.förvärvsverksamhet iförmögenhetsställning eller

någonellerhan självsignågon lidermögenhetsskada utan att varesom
skadestånds-med isakskada kallasellertillfogatshar enen person-annan

förmögenhetsskada. förmögenhetsskadaAllmänanvändlagen term ren
allmänföljandei detbenämnsfönnögenhetsskadainte är annanrensom

förmögenhetsskada.

3 1956, 477.Obligationsrätt,Rodhe,Se s.t.ex.

1992:84.SOUiprincip stöd lag,32 därför ikrävsideell skadaskall t.ex.ersättasFör seatt

intedenovanlig, dels därföroch33 integritetskränkninghar blivit attTermen mermer
tilltorde föra tankarnaflestaför dedärförskadeståndslagen,delsianvänds att tennen

Hellner,och sakskador,tillpersonlighetsskyddetdvs.ideellaskador än seperson-snarare
51my.3 uppl.,Skadestândsrâtt, s.

1969SvJTHellner i598. Jfr19723 vidare NJASkadeståndsrätt,ochHellner,Sebl.a. s.
missbrukarnätägaren/elsäljarenfönnögenhetsskadakan uppkommaff. Ren355 t.ex. oms.

enligt210. Möjligheten1966Se NJAfrån attkoppla ävensin strömmen.rätt att s.
sambandivissasituationerbegränsadtilldylik skadafå ersättningför ärskadeståndslagen

medbrott.
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Skada sker i kabelbrottsögonblick kallast.ex. omedelbarsom ett
direkt skada medan skada senareuppkommer först följdsom som en av
kabelbrottet, kallas indirektM.följdskada De tidigare angivna formerna

ekonomisk skada dvs. sakskada, personskada, förmögenhetsskadaav ren-
eller allmän förmögenhetsskada kan uppstå såväl direktannan som-
indirekt.

I utomobligatoriska förhållanden gäller huvudregeln allmän för-att
mögenhetsskada ersättningsgillär endast den följd sak-ärom en av en
eller personskada, drabbar rättssubjekt. allmännaDennasom samma
skadeståndsrättsliga princip begränsar således ersättningsmöjlighetema för
elabonnenten elavbrott orsakas utomstående, dvs. någonettom av som
varken konsumenten eller nätägarcn/elsäljaren står i avtalsförhållande till.

Utredningens uppdrag går i denna del föreslå regleringut att av-
seende inomobligatoriska förhållanden. För inblick i dennärmareen
nämnda utomobligatoriska regeln hänvisas främst till rättsfallen NJA 1966

210, NJA 1972 598 och NJA 1988 62.s. s. s.
I diskussionen kvantitativa driftstömingar det särskilt konsekven-ärom

brott på elledningar och liknande t.ex. och oljeled-serna av vatten-, gas-
ningar ägnats uppmärksamhet. Anledningen härtill avbrottärsom att av
detta slag kan skapa mångfald olika skadesituationer. Det sig härrören

skala skiftande skadeeffekter, från det ytterlighetsfallet därom en av ena -
brott huvudkabel eller skada i fördelningsstationett kan slåen en uten

hela samhällen med bostäder, industrier, kommunikationsanläggningar
till den andra ytterligheten där brottet sker ledning medm.m. en- -

enda ansluten abonnent. förstnämndal och liknande fall kan skadekon-en
sekvenserna bli oöverskådli kanske följd tämligen harmlösga, som en av en
vårdslöshet. Att strömavbrott, drabbar områden, allmäntett stora settsom

J När det gäller indirekta skador det viktigtär inte lägger för vikt vid tids-att storman
perspektivet;dentid förflyter mellandenomedelbaraskadanoch medelbarskadakansom en
i praktiken eller mindre obefintlig.vara mer

Även den primärt drabbadei vårt fall nätägarenkan drabbas indirektaskador dvs.av -skadororsakade denprimärasakskadan dennasituationsaknarintressei förevaran-av men-de sammanhang.
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ochbesvärolika slag förutommedföra ekonomiska förlusterkan av -
förhållandeekonomiskolägenheter inte ärär art ett som synessom av -

gällerdetuppstår svårigheter närmareväl förutsebart. Däremot när att
beräkneliga.borde ha varitkonkretisera vilka förluster som

Standardvillkoren

ochdriftstörningarkvantitativasaknas bestämmelserellagstiftningenI om
skadestånds-allmännaenligtsaknar elkonsumentennämntssom nyss

sådanaorsakasskadortill ersättning förprinciper,rättsliga rätt avsom
avtalsförhållandeföreliggerinte fallet detSå emellertidelavbrott. närär ett

påstandardvillkorenEnligtnätägaren/elsäljaren.ochmellan konsumenten
såväl direktaersättning förtillhar elkonsumentenelomrâdet rätt som
uteslutandesåledesersättning reglerastillindirekta skador. Rätten genom l

standardvillkoren.baseradeavtal
bestämmelser.följandeinnehållerStandardvillkoren

elanläggningAnslutning2. av
överföringetzbegränsning iellerAvbrott

väsentligtfullgörandetavtaletskyldig fullgörainte2.4 Part är att om
hinderSområderdenne inte över.hindertill följdförsvåras somav

störningardriftstörningar,omfattandemyndighetsbeslut,krig,räknas
förhållandevållattransportväsendet elleri allmänna partannat av

intefullgörande ochpå avtaletsväsentligt inverkar partsomsom
kunnarimligeninteinverkanmenligaochförutsekunnat partvars

95 K.punkt 2.3 i ELBestämmelsenundanröja. Anm: motsvarar i
samladedetmyndigheten begärsystemansvarigaden2.5 Om att

elleravbrytahar rättområdet reduceras nätägareni attuttaget av
dåendast skefårSådan begärantill kunden.överföringbegränsa av

tillmed hänsynnödvändigaoundgängligenåtgärdersådana är upp-
elleri helaförbrukningproduktion ochmellanrätthållandet balansenav

landet.delar av
förriskvidöverföringenavbrytahar2.6 Nätägaren rätt att av
vidgälleregendomsskada. Samma rättväsentligpersonskada eller

kundenföröverföringför fullgöranödvändigaarbeten år att avsom
eller annan.
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2.7 Kan nätägaren förutse varaktigt avbrott i överföringen skall detta
i så god tid möjligt tillkännages på lämpligtsom sätt.
2.8 När det är nödvändigt avbryta eller begränsa kundersatt uttag

enligt 2.4-2-6 skall nätägaren fördela tillgängligav överföringskapa-
citet mellan sina kunder för dessa så rättvistett och likvärdigt sätt

möjligt.som

Punkt 2.4 reglerar i princip force majeure-situationer. Punkt 2.5rena av-
den situationen Svenska Kraftnät beordrarser att det samladeatt uttaget

i området reduceras grundav ransoneringsbehov.ett Dennaav
situation kan således specialfall force majeureett myndighets-ses som av
beslut med det tillägget begäran reducering fåratt ske endast dåom
sådana åtgärder är oundgängligen nödvändiga med hänsyn till upprätt-
hâllandet balansen mellan produktion och förbrukning i helaav eller delar

landet.av
Punkt 2.6 nätägaren avbrytarätt överföringen vid riskger att förav

personskada eller väsentlig sakskada. Det inte vadnärmareanges som
kvalificerar väsentlig sakskada. Sådan föreliggerrätt vidäven arbeten som
behövs för underhåll och liknande, för fullgöra överföring föratt av
kunden eller annan.

Om överföringen har brutits grund förhållandenav av som nu
redovisats, kan således nätägaren/elsäljaren aldrig drabbas skadestånds-av
skyldighet enligt standardvillkoren.

Om nätägaren kan förutse varaktigt avbrott i överföringen skall
avbrottet i så god tid möjligt tillkännages på lämpligt sätt.som

Om rätt till ersättning med anledning kvantitativa driftstömingarav
NÄTföljande i punkt 2.9 i 95 K som i principanges 2.6 i ELmotsvarar

95 K.

Ersättning för skada
2.9 Kunden har tillrätt ersättning nätägaren för skada påav
egendom till följd inskränkning eller störning änav annan som avses
i punkterna 2.4-2.8 och går utöver vad rimligt medär hänsynsom som
till överföringens karaktär.



1996:104SOUiriftstörningarkvantitativaKonsumentskyddet vid

styrktanödvändiga ochför detill ersättningvidareKunden har rätt
ellerinskränkningentill följdpåkallatsskäligenutgifter, avsom

motsvarande 25beloppmeddock högst procentstömingen, avett
försäkring.allmänenligt lagenbasbeloppet om

omfattarstycket ävenenligt förstaskadeståndsansvarNätägarens
medlemnågontillhöregendomuppkommerskada avsomsom

ändamål.för enskilthuvudsakligenavseddhushåll och ärkundens
kr500överstigerinteenligtErsättning sammantagetovan som

ej.utges
näringsverksamhet.iför förlustSkadestånd utgår inte

visarenligt nåtägarentill ersättninghar inteKunden rätt omovan
vårdslöshet.honomvållatsskadan inte genomatt av

för skadaelsäljarenersättningtillmedförKi EL 95 rättPunkt 2.6 av
istörninginskränkning eller änföljdtill avsesegendom somannanav

skadorsakskadorpå ärExempelmajeure-situationer.forcedvs.punkt 2.3, IiIhemelektronikhushållsmaskiner ochskador påfrys,kyl ochlivsmedel i i
i

videoellersönder,gårsatellitmottagarefrys eller varst.ex. som
påskadorförekommakanskadas. Det ävenprogrammeringsfunktion

någrajordvärmeanläggning. lellercirkulationspumpinstallationer, t.ex.
ihjäl.frusithusdjurförekommitdetfall har även att

dessenligtmedgav19punktAB-L-86ibestämmelseMotsvarande
skador. standardvillkorendeIdirektaendast förersättninglydelse nya

indirektadirektasåvälomfattalydelsenenligtersättningsrätten somsynes
i vissabegränsadlikväl2.9punkt ärenligtErsättningsrätten av-skador.
gåstycket utöverförstaenligtdriftstörningenskalldet förstaFörseenden.
Enligt el-karaktär.överföringenstillmed hänsynrimligtvad ärsom

medstandardvillkorentill dekommentar avsesbranschens nyaegen

skadaför direktleverantörenersättningtill37 har"Abonnenten rättlyder:Bestämmelsen av
vadgår utöveristörning leveransenellerinskränkningsådanföljd somtillegendom av

dockErsättning lämnaskaraktär. omtill leveransenshänsynrimligt medärsom
vårdslöshet."skadanvållatickevisar hanleverantören genomatt
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uttrycket det kan skäligt inte ställa lika villkor överföring påatt attvara
tätort.lands- och skogsbygd överföring inomren som

Konsumenten har vidare till ersättning för nödvändiga och styrktarätt

utgifter. gårDet inte lydelsen sigsluta till vad närmareattav som avses
med uttrycket utgifter, enligt uppgift vissa allmäntypermen avses av
förmögenhetsskada, inköp stearinljus, batterier, gasolt.ex.som resor, av
och restaurangbesök. Ersättning för denna skador utgår endasttyp av om
utgiften skäligen pákallats till följd inskränkningen eller störningen. Detav
framgår inte vadnärmare med uttrycket. Ersättningsrätten enligtsom avses
punkt 2.6 andra stycket begränsad tillär 25 basbeloppet, dvs.procent av
för närvarande år 1996 9 050 kr.

Regeln 500 kronors-begränsningen torde uppfatta såatt attom vara
ersättning för skador inte uppgår till 500 kr utgår, medan skadorsom

uppgår till minst 501 kr fulltersätts ut.som
Konsumenten saknar till ersättning nätägaren/elsäljaren visarrätt om
skadan inte vållats denne vårdslöshet, dvs. nätägaren/el-att av genom

säljaren kan exculpera sig.

En jänzförelse med andra rättsområden

I detta avsnitt skall översikt de köprättsliga och konsumenträttsli-ges en av
principer vilka kan tjäna jämförelse med de redovisadega som nyss

standardvillkoren.

Köplagen saknar regler sikte särskilt konsumentförhâllan-tarsom
.attden. Dessutom uppstår, köplagen i och för sig tillämplig vidärtrots

köp el, svårigheter försöker tillämpa lagens reglerstoraav om man
avtalet nättjänst/leverans. Elen helt karaktärär änom av en annan annan
lös egendom. Eftersom konsumentköplagen se nedan inte tillämplig påär
köp köplagen dock intressantär såtillvida det går vissagöraatt attav
jämförelser i analogi med lagens bestämmelser.

3 Allmännaavtalsvillkor med kommentarer,utarbetade EnergileverantöremaREL ochav
SvenskaElverksföreningen,1996,s.
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tillämplig.fall dåKöplagen gäller inte i den internationella köplagen är

tillämplig köpvarken direkt eller indirektDen lagen dockär avsenare
el.

egendom.lösgäller köp och i tillämpliga delar byteKöplagen av
följer avtalet,tillämpas inte i den månLagens bestämmelser annat avav

handelsbruk ellerpraxis har utbildats mellan ellerparterna annanavsom
bindande försedvänja måste parterna.ansessom

ochavlämnandesikteinnehåller bl.a. reglerLagen tar varanssom
i principanvändning äröverföring ochrisken för Eftersom avvaran.

föreliggerDetegentlig mening ingen leverans.föreligger det imomentan
skallinterisk förinte heller någondärför köplagens meningi att varan

avtalat skick.fram i tid ellerkomma rått
vidpåföljderbestämmelsernaköplagenintresse i närmastAv är om

Föreliggerfel ividavlämnande ochmedsäljarens dröjsmål varan.varans
köpethävafullgörelse ellerfår köparen krävasäljarens sida,dröjsmål på

Detbetalningen.innefår hållaskadestånd. Hankräva ävendessutomsamt
full-krävamöjligtelöverföringens karaktär intetillmed hänsyn attär

skadoreventuellaoch deleveransuteblivengörelse. En somav
kan intekonsumenten,drabbardärigenom senaregenom enrepareras

möjligtpraktisktalltidhellerdet inteelkonsumenten attFör ärleverans.

leveransavtalet.respektivehäva nät-
skadeståndbestämmelseköplagensdärförintresse närmastAv är om

sida 27 §:säljarensvid dröjsmål

säljarensliderskada hanför denersättninghar tillKöparen rätt genom
hinderdröjsmålet berorvisarsäljaren ettdröjsmål, inte attom
räknathaförväntaskundeskäligenintekontroll hanutanför hans som

hakundeskäligenhellerinteföljder hanochvid köpetmed vars
Övervunnit.undvikit eller

ellerheltanlitat försäljaren harnågondröjsmålet attBeror som
endastskadeståndsskyldighetfrånfrisäljarenfullgöra köpet,delvis är

stycket.förstafri enligtskulleanlitatockså den han har varaom
säljarenleverantörpådröjsmålet berorgällerDetsamma somenom

säljled.i tidigareeller någonanlitathar
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l Enligt första och andra styckena inteersätts sådan indirekt förlust
i 67 § andra stycket.som avses

Köparen har alltid tillrätt ersättning, dröjsmålet eller förlustenom
beror försummelse säljarens sida.

Första stycket

Första stycket i 27 § gäller tillrätten ersättning för direkta skador jfr 67 §
nedan. Huvudregeln köparenär har tillrättatt ersättning för den skada
han lider säljarens dröjsmål. För säljaren skallgenom undgå skade-att
ståndsansvar krävs enligt första stycket fyra förutsättningar föreligger.att
För det första skall det föreligga hinder för avtalsenlig uppfyllelse.ett För
det andra skall hindret ligga utanför säljarens kontroll. För det tredje skall
hindret sådant sälj inte skäligen kunde förväntasatt havara räknat medaren
det vid köpet. För det fjärde skall säljaren inte skäligen ha kunna undvika
eller övervinna hindret. För säljaren skall undgå skadeståndsskyldighetatt
måste samtliga fyra förutsättningar uppfyllda. Säljaren har bevis-vara
bördan för så fallet.äratt

Andra stycket

Andra stycket gäller säljarens för dröjsmål beror på tredjeansvar som
Bestämmelsen sikte på dels tredjeman. tar säljaren har anlitatman som

för helt eller delvis fullgöra köpet,att dels leverantör säljaren harsom
anlitat eller någon i tidigare säljled. Beror dröjsmålet sådan tredjeannan

undgår säljaren skadeståndsskyldighet endast bådeman han och tredjeom
skulle fria från skadeståndsskyldighetmannen enligt principerna ivara

första stycket. Detta förutsätter med andra 0rd det för tredjeatt mannens
del föreligger hinder i förstaett stycket och detta i sinsom avses att tur
enligt första stycket utgör ansvarsbefriande hinder förett säljaren.

Tredje stycket

Enligt 67 § andra stycket indirekt förlust i förlust till följdanses som av
minskning eller bortfall produktion eller omsättning, ii förlustav annan
till följd inte kan utnyttjasatt iii uteblivensätt, vinstav varan avsett
till följd avtal med tredje har fallit bortatt ett eller inte har blivitav man
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svården varitförlust,liknande attivuppfyllt, ochriktigt somannan
sådandock intestyckeenligtförlust nämntindirektförutse. Som enanses

förlusthaft för begränsa annatskadelidande hardenförlust att avensom
stycket.detislag än angessom

stycketFjärde
förlustenstyckenaandraochförstaenligtansvarigregeli omSäljaren är

emel-omfattarframgicksida. Somsäljarensnågontillskrivaskan nyss
67 §iförlustindirektförersättningintekontrollansvaret avsessomlertid

förstaibetydelsedärförfårstycketfjärdeiBestämmelsenstycket.andra
kanförlustindirektförskadeståndsansvarvilkenregel pådenhand som

grundas.
skadeståndsskyl-frånbefrielseförförutsättningarnaförBevisbördan att

detNärsäljaren.åvilaruppfylldastyckenaandra äroch 3förstaenligtdighet
ingenfinnsstycketfjärdeenligtersättningtillköparensgäller rättdäremot

culpaansvar,vidprincipenallmännadengällerställetregel. lmotsvarande
bevisbördanharförsumligvaritharpåstården motpartendvs. attsom

härför.
förhållandenågotellerköparenÄr intedetoch berorfelaktigvaran

pris-elleromleveransavhjälpande,krävafår köparensida,köparens
får ävenskadestånd. Hankrävadessutomköpeteller hävaavdrag samt

elenstillmed hänsyntidigare nämts,Det är,betalningen.hålla inne som
omleverans,avhjälpande,reglernatillämpamöjligtintekaraktär omatt

påföljdengällerdetNärbetalningen.hålla inneeller rättenhävning att
el-sida. Isäljarensfrånvållandeoberoendesådantutgårprisavdrag av

haneftersomprisavdragautomatisktelkonsumentenfårförhållanden
Bestämmel-använda.faktiskt kunnathanför denendastbetalarnormalt

fastadenanalogttillämpaskunnamöjligenskulleprisavdragomsen
iavgiftenfastadennedsättninginnebäraskullevilket avavgiften, en

görasskulle kunnaprisavdraglängd. Detavbrottetstill somproportion
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torde flertalet falli så litet i förhållande till kostnaderna för admini-vara
adekvat.strationen påföljden inte äratt

intresse vidareAv köplagensär bestämmelser skadestånd vid fel iom
40 §.varan

Köparen har till ersättning för den skada han liderrätt attgenom varan
felaktig, inte säljarenär visar det har förelegat sådant hinderatt ettom

i 27 första§ eller andra stycket för avlämna felfriattsom avses vara.
Vad i 28 § säljarenssägs skyldigheter lämna köparenattsom om
meddelande sådant hinder för fullgöra köpet i tid gällerattom
motsvarande det föreligger hinder för avlämna felfrisätt, attom vara.

Enligt första stycket inte sådan indirekt förlust iersätts som avses
67 andra§ stycket.

har alltidKöparen till ersättning, felet eller förlusten berorrätt 0n1
försummelse säljarens sida eller vid köpet avvek frånom varan

säljarenvad särskilt har utfäst.

Såvitt gäller första stycket hänvisas till vad 27 § första ochsagtssom om
andra styckena och 28 Bestämmelserna i 67 § andra och tredje stycket

kommenteras ovan.

Tredje stycket

I till vad gäller vid dröjsmål gäller enligt förevarande styckemotsats som
garantiansvar. En sådan särskild utfästelse grundar sig iett som avses

allmänhet vad säljaren uttryckligen har meddelat. För att en ansvars-
grundande utfästelse skall föreligga krävs köparen med beaktandeatt av
det på vilket utfästelsen lämnats har haftsätt särskild anledning för-att

inte avviker frånutsätta vad haratt uppgetts.varan som
intresse i köplagen återstårAv bestämmelserna skadeståndetsom

omfattning §:67

Skadestånd grund avtalsbrott omfattar ersättning för utgifter,av
prisskillnad, utebliven vinst och direkt eller indirekt förlust medannan

3 SeTemaNord 46yn.s.
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dockomfattarlagSkadestånd enligt dennaavtalsbrottet.anledning av
skadatillfogasförlust köparenersättning förinte annatgenomsom

såldadenän varan.
förlustindirektSom anses

ellerproduktionbortfallellerföljd minskningförlust till avav
omsättning,

utnyttjas påkanföljd intetillförlust avsett2. att varanavannan
sätt,

fallittredje harmedavtaltill följdutebliven vinst att ett manav
uppfyllt, ochblivit riktigteller inte harbort

förutse.varit svårdenliknande förlust,4. attomannan
sådandock intestycketenligt andraförlustindirektSom enanses

förlustbegränsahaft förharskadelidandedenförlust att avensom
andra stycket.islag änannat angessom

principenomfattning ärskadeståndetsregleringenförUtgångspunkten av
principenallmänhetiavtalsbrottsamband medskadestånd. Ifullt ansesom

lägeiskallekonomiskt sättasskadelidandedeninnebära sammapartenatt
positivadetavtalet rätt sättha fullgjortskullemotpartensom om

alltidemellertid integällerersättningfullPrincipenkontraktsintresset. om
uttryckligaprincipergenerellasåvälbegränsasfullt somutanut av

omfattningenbegränsasskadeståndetbestämmandetVidbestämmelser. av
s.k.denprinciperskadeståndsrättsligaenligt allmännahandi första av

saknarförlusterinteomfattarErsättningsskyldighetenadekvansregeln. som
skadestån-Vidare begränsasavtalsbrottet.medkausalsambandadekvatett

skyldighetallmänhar attskadelidandedenomfattning partendets enattav
får bärasjälvdet,försummarhanhan,skada ochsinbegränsa att om

denbegränsasskadeståndet kan ävenförlusten.delmotsvarande avav
medvållande.skadelidandes

haravtalsbrottetkostnaderdirektasådanautgifterMed somavses
telefon-exempel kan nämnasSom post-,skadelidande.för denmedfört

elleravtalsbrottetmedsambanduppstått ihartransportkostnaderoch som
säljarenstillfälligt kompenseranödvändiga förvaritharkostnader attsom

kompenseratillfälligtUtgifter förprestation.felaktiga attelleruteblivna
köpa-uppkommakanprestation attfelaktigeller t.ex.utebliven genomen
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måste hyra substitut eller anlita utomstående tjänster underett den tidren
han saknarsom varan.

Kategorierna prisskillnad och utebliven vinst saknar intresse i detta
sammanhang.

Ersättning kan utgå föräven förlust grund motpartensannan av
Åtgärderavtalsbrott. måste vidtas grund avtalsbrottet, försom t.ex.av

minska förlusten kan förorsaka några köpare direktaatt utgifter, medan
motsvarande åtgärder för andra köpare kan innebära ökade interna

Ävenkostnader. andra kostnader ersättningsgilla enligt deär principer som
i övrigt gäller vid skadeberäkningen.

förstaAv meningen i förevarande stycke framgår de förlusteratt som
kan uppstå till följd avtalsbrott delas in i två kategorier, nämligenettav
direkta förluster och indirekta förluster. Vad i köplagen medsom avses
indirekta förluster i andra stycket. Härav kan motsatsvisanges man
fram vad direkta förluster.utgörasom anses

Indelningen i direkta och indirekta förluster får betydelse på två olika
Detsätt. reglernaär det s.k. kontrollansvaret inte omfattarattena om

indirekta förluster. För skall kunna ersättning för indirektaatt parten
förluster krävs avtalsbrottet eller förlusten beror försummelse påatt
säljarens sida eller vid fel i vid köpet avvek från vadattvaran varan- -
säljaren särskilt har utfäst.

Indelningen kan emellertid få betydelse också det isättet att parter
köpeavtal ofta in avtalsvillkor vari olika regler för direkta ochtar ges
indirekta förluster förlusttyperna definieras. fallI sådana får lagensutan att
indelning användas för klargöra den innebördennärmareatt av av-
talsvillkoren, inte avtalet självt, handelsbruk eller andra omständigheterom

anledning till annat.ger
Bestämmelsen i första stycket andra meningen har avgörande betydelse

för frågan köplagen direkta eller indirekta tillämpning elköpsavtalet.om
Skadestånd enligt köplagen omfattar enligt bestämmelsen i andra meningen
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skada äntillfogasköparen annatför förlustersättninginte genomsom
bestämmelsen uttalades:tillmotivenIförsâldaden varan.

grundskadeståndförevarande styckemeningen attandral angesav
tillfogasköparenförlustförersättningomfattarinteavtalsbrott somav
förlusterinnebärDetsåldaden attskada änannat varan.genom

såldadenegendom änellerskadortillhänför sig annanpersonsom
enligt dereglernaköprättsligadeenligt utanskallinte ersättasvaran

detinnebärgällandeEnligt rättproduktskador. attförgällerregler som
§kap. 1culparegel 2ses.k.skadeståndslagenshandförsta äridet

allmännai denberörtshartillämplig. Somblirskadeståndslagen som
ändrasdelvis kommaemellertid atträttslägetkanmotiveringen

iförstriktinförslagstiftningdetpunkt, ansvardenna genom nyom
produktskador.vissafallvart

kansvårligenprinciperköprättsligaallmännaförstödUttalandet attger
skadaekonomiskvanligasteelförhållanden. Den sompå typentillämpas av
Ersättningegendom.påskadaindirektjustdrabbas ärelkonsument aven

bestämmel-köplagensenligtutgåaldrigsåledesskada kanför denna typ av

ser.
analogbestämmelser ärköplagens attredovisningen enSlutsatsen avav

realistiskellerrimliginteskadeståndsregler ärlagenstillämpning enav
ställningñelkonsumentensförbättraväg att

el.försäljningochköptillämpliginte avKonsumentköplagen är
eftersomsynvinkelkomparativ ut-avdock intressant enLagen är ur en

konsument-lagfästadetarbete ärutredningensför attgångspunktema
eller tjänstvilkendetsammaskallelomrâdet oavsett varapåskyddet vara

säljs.det är som
lösadelar bytetillämpligaoch igäller köpKonsumentköplagen av

tillsäljerverksamhetyrkesmässigai sin ennäringsidkaresaker ensom
sakuttrycket lösMedändamål.enskiltför avseshuvudsakligenkonsument

354x.4 1990NJA s.

47ö.TemaNord4 Seäven s.
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varje rörligtslag fysiskt föremål, livsmedel, kläder, möbler, bilar,t.ex.av
båtar och kemisk-tekniska produkter. lös exempelvisSom sak räknas också

vätskoroch inte elektrisk kraft. Med uttrycket konsumentgaser men
åsyftas enskild fysisk Lagen således inte tillämpligären person.
associationer och inte heller på dödsbon.

För lagen skall tillämplig förutsätts också det frågaäratt attvara om
säljs näringsidkare. Termen näringsidkare skall fattasen vara som av en

i vidsträckt mening. omfattarDen varje fysisk eller juridisk person som
driver verksamhet ekonomisk och sådan karaktär den kannatur attav av
betecknas affärsmässig. krävs inteDet verksamheten drivs iattsom
vinstsyfte. Detta innebär bl.a. bestämmelserna i lagen tillämpliga påäratt
statliga och kommunala driver verksamhet ekonomisk natur.organ som av
Ett ytterligare villkor för lagens tillämpning försäljningen liggerär att
inom för näringsidkarens yrkesmässiga verksamhet.ramen

Lagen gäller i fall då säljaren inteäven näringsidkareär en som avses
i första stycket, köpet förmedlas för säljaren näringsidkare iom av en
dennes yrkesmässiga verksamhet. fallI sådana både näringsidkarensvarar
och säljaren för säljarens skyldigheter enligt lagen.

Avtalsvillkor i jämförelse med bestämmelserna i lagen tillärsom
nackdel för köparen verkan denne, inte i lagenär utan mot annatom anges
3 § första stycket. Denna regeln gäller dock inte vid köp av gas, som
levereras i ledning, de allmänna avtalsvillkor tillämpas vid sådanaom som
leveranser har godkänts Konsumentverket 3 § tredje stycket. vidareSeav

denna regel i avsnitt 5.2.om
Liksom det gäller köplagennär skadestånd den enda adekvata på-är

vidföljden dröjsmål enligt konsumentköplagen. lagen föreskrivsI 14 §:

Köparen har till ersättning för den säljarensrätt skada han lider genom
dröjsmål, inte säljaren visar dröjsmålet beror hinderatt ettom
utanför kontrollhans han inte skäligen kunde förväntas ha räknatsom
med vid köpet och följder han inte heller skäligen kunde havars
undvikit eller övervunnit.

dröjsmåletBeror någon säljaren förhar anlitat helt ellerattsom
delvis fullgöra köpet, säljaren fri från skadeståndsskyldighetenär
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förstafri enligtendast också den har anlitat skullesom varaom
leverantörstycket. gäller dröjsmålet berorDetsamma somenom

någon säljled.säljaren har anlitat eller i tidigareannan

kontrollansvaretgäller omfattarTill skillnad från vad enligt köplagensom
endast direktaalltså intealla slags skador 32 §,i konsumentköplagen se

iandra styckenaförsta ochBestämmelsen i 14 § identisk medskador. är
Skadestånds-bestämmelsen kommenterasköplagen.27 § Den ovan.senare

medi be-korresponderarersättning vid fel i 30 §regeln stortvaranom
dröjsmål. Säljarensersättning på grund säljarensstämmelsen avom

grundskada påfel omfattarskadeståndsskyldighet vid i även avsomvaran
tillhör köparenegendomuppkommerfel den sålda somannanvaran

för enskilthuvudsakligenoch avseddi hans hushålleller någon medlem är
andrai någraomfattar inteenligt konsumentköplagenSkadeståndändamål.

skada på änköpare tillfogasför förlustfall ersättning annatgenomsom
den sålda varan.

omfattareller felsäljarens dröjsmålgrundSkadestånd på varanav
eftertäckningsköpvidprisskillnadinkomstförlust,för utgifter,ersättning

§ förstafelet 32ellergrund dröjsmåletförlusthävning samt avannan
inte skallersättningträffa avtalkanSäljaren och köparenstycket. attom

Regeln korre-stycket.tredjenäringsverksamhet 32 §iomfatta förlust
köplagen. Den§bestämmelsen i 67medi delarsponderar senarestora

bestämmelsen kommenteras ovan.
såledesmedges rätti köplagenbestämmelsemotsvarandetillI motsats

uppståkanarbetsförtjänstbortfallinkomstförlust. Ettförersättningtill av
borta frånmåstefelanledningmedexempelvis köparen stannaettavom

följdernabegränsaåtgärder förvidta ettför omedelbartarbetet att avatt
hanlöneavdrag närockså vidkännaskanfel på Konsumenten ettvaran.
förarbetetfrånhemmadröjsmål måstefel ellerpå grund stannaettettav

för denne.säljaren eller någonbesökaeller representantatt ta emot
grundpåförlusterför andraersättningtillhar ävenrättKonsumenten

paragrafen. Detisärskiltdröjsmål sådana nämnsfel eller änettett somav
följdför-karaktärenharkostnaderoftast fråga närmastdåär avsomom
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luster. En sådan skada skalltyp enligtersättas förevarandeav som
bestämmelse kostnaderär blivit onyttiga på grund fel ellersom av
dröjsmål. Som exempel kan nämnas frysskåp felaktigtär och därföratt ett
inte kan användas för förvaring beställda vilka måstematvaror,av
kasseras. Ett exempel uteblivenär leverans beställdaannat möbleren av

medför köparen går miste möjlighetatt förmånligasom attom en
villkor det gamla möblemanget. Somavyttra exemplen visar det vidär
konsumentköp bara i ganska speciella situationer sådana skadorsom som
har karaktären följdförlust uppkommer.av

Skador ideell obehag, olust och irritationrent natur detöverav som
besvär kontraktsbrott kan vålla medförett normalt inte tillråttsom ersätt-
ning. Den närmare gränsdragningen mellan fall kan ha ekono-som anses
misk betydelse och andra fall har emellertid överlämnats rättstillämp-
ningen.

Konsumentkreditlagen innehåller bestämmelser motsvarande konsu-
mentköplagens regler dröjsmål och fel ersättning för skador.samtom om

Skadeståndslagens regler subsidiäraär och dispositiv karaktär, dvs.av
de tillämpas endast inte särskilt föreskrivetär eller föranledsannatom av
avtal eller i övrigt följer regler skadestånd i avtalsförhållanden.av om
Detta innebär köplagens och konsumentköplagenst.ex. bestämmelseratt
har företräde i fall respektive lag tillämplig.är Det innebär deäven att
skadeståndsbestämmelser elkonsument träffat avtal med stödsom en om
i exempelvis AB-L-86 gäller i stället för skadeståndslagens regler.

Var och uppsåtligen eller vårdslöshet vållar elleren som av person-
sakskada skall regel skadan. skadeståndslagenersätta innehåller vissasom
bestämmelser jämkning skadeståndsskyldigheten vållanden inteom av om
fyllt 18 år eller skada vållats under påverkan allvarlig psykiskom av en
störning. Lagen innehåller vidare vissa regler ersättning förom ren
förmögenhetsskada

.
Skadeståndslagens regler skadeståndsansvar för arbetsgivare och detom

allmänna respektive arbetstagares skadeståndsansvar saknar intresse i detta
sammanhang. Av intresse lagens bestämmelserär närmast skadestån-om
dets bestämmande i fråga sakskada 5 kap. 7 §. Femte kapitlets övrigaom
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itorde endastskadoroch sådanapersonskadabestämmelser avser
driftstörningar.vid kvantitativabli aktuellaundantagsfall

iföromfattar ersättningsakskadaanledningmedSkadestånd av
iivärdeminskning,ochreparationskostnadvärde ellersakens annan

iintrånginkomstförlust elleroch iiiskadan,till följdkostnad av
näringsverksamhet.

värdet,ersättning utöveromfattar såledessakskada ävenSkadestånd för
kostnad tillmellanskiljerManföljdskada.förlustindirektdvs. annan

näringsverksamhet. Somintrång iellerinkomstförlustochskadanföljd av
kanskadan nämnasuppstå till följdkan attkostnaderexempel avsom

hanhotellkostnader,förersättningfåskadad bil kantillägaren omen
hem.förinträffade, ochdär skadanden platsbehöver övernatta resan

torde ocksåskadadföri ställetegendomanskaffningförTidsspillan av
förutgifterskadeståndslagen nämnertillhit. Motivenräknaskunna

värderingochbesiktningkostnad förföremålet,skadadedettransport av
skadeverk-begränsanödvändiga förvaritutgifter attdetta samt somav

ningama.
kostnader påförutgåskall kunnaersättningförutsättning förEn att

haft kostnadernaskulle haskadelidande inteföljdskada dengrund är attav
alla förhållan-underhankostnaderellerinträffat,inteskadan att somom

skadelidandeskadan. Enonyttigahaft blirskulle haden anses en-genom
begränsasökaskyldighetallmänhaskadeståndsrättsliga principer attligt en

förlust.sin
praktisktsakskadavid ärutgårinkomstförlustersättning förDen som

oftasttid,förflutenunderarbetsförtjänstförloradförersättningalltidtaget
ellerhunnitegendom harskadadgår innantidden korta reparerassom

aktuellnäringsverksamhet blir näriför intrångErsättningåteranskaffas.

rörelse.användes iegendomenskadadeden
tillÄr hänsynbetungande medoskäligtskadeståndskyldighet utgeatt

skadeståndet jäm-förhållanden, kanekonomiskaskadestándsskyldigesden

1 1972:5.Seprop.
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kas efter vad skäligt,är varvid den skadelidandes behovävensom av
skadeståndet övrigaoch omständigheter skall beaktas.

Skall ellertvå flera ersätta skada, de solidariskt församma svarar
skadeståndet, i den mån inte följer begränsning gäller i denannat attav
skadeståndsskyldighet åvilar någon dem.som av

kort jämförelseEn med vad gäller vid leverans kanvattensom av
slutligen sin plats: Va-lagen föreskriver strikt huvud-vara ansvar om

dvs. kommun eller fastighetsägare överskridit sin eller åsido-rättmannen
sin skyldighet i förhållande till den andre, skall huvudmannen/satt

fastighetsägaren återställa vad rubbats eller fullgöra eftersattsvadsom som
skadanersätta 29 §. Skadeståndsskyldigheten således oberoendeärsamt

vållande från endera sida. Skadeståndsskyldighet kan inträdapartensav
exempelvis huvudmannen vattentillförselnstänger vid försummelseom av
från fastighetsägares sida, då försummelsen inte varit väsentlig.men

överväganden4.2.2 förslagoch

FÖRSLAG: Ersättningsrätten vid kvantitativa driftstömingar regleras i
lag. Nätägaren/elsäljaren åläggs kontrollansvar, dvs. han kan undgåett
ersättningsansvar han visar avbrottet beror på hinder utanföratt ettom
hans kontroll han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med ochsom

följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.vars
Skadeståndsskyldigheten kan jämkas den oskäligt betungande medärom

tillhänsyn den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden. Kontroll-
omfattar inte åtgärder vidtagits elsäkerhetsskäl eller föransvaret som av

upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, och helleratt en om
eller elsäljarenätägare lagenligt respektivestängt begärt avstängningav

elen grund försummelse hos konsumenten. Talan skadeståndav av om
enligt den föreslagna regeln skall väckas inom två år från det skadanatt
uppkom.

Det bakgrunddenär hittills lämnats i avsnitt 4.2 det särskildamot som
behovet konsumentskyddsregler elområdet måste ställas. Visserligenav

de allmänna branschvillkoren konsumenten visst skydd. Samtidigtger ett
gäller inte identiskt villkor för alla konsumenter såtillvida detattsamma
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Ersättningsrätten ärenskilda avtalen.i devissa variationerförekommer
i frågaför elkonsumentenavseenden. Skyddeti flerabegränsaddessutom

Avkonsumentmarknader.andrasåledesskadeersättning sämre änärom
speci-elmarknadenpå ärförhållandenasamtidigtframgårredovisningen att

lösmedjämföraskanelektricitet svårligensåtillvidaella bl.a. annanatt
oerhörtleda tillfalli sällsyntadessutomElavbrott kanegendom. om-

sådanaslås Iheltillelförsörjningen ut.fattande skador, ortt.ex. enom
skadeståndsregelEnbegränsas.ersättningsrätten kunnamåstesituationer

såledesdriftstörningar förutsätterkvantitativamed sikte noggrannen
ochskyddfullgottintressemellan konsumenternasavvägning ettav

verksamhetsförutsättningar.rimligaintresseelbranschens av
allmänhethushållen iförkonsekvensernaelavbrottkorta ärVid

problemexempelvis kanökar obehagen,avbrottlängrebegränsade. Vid
Konsekvensernabostaden.avkylningochmatlagninguppstå med av

ute.ochför avbrottettidpunkten temperaturenblandpåverkas annat av
skyddtillräckligtkanelkonsumentenhar genom enJag övervägt om

detfråganrättsekonomiskadendiskuterasIblandförsäkringslösning. om
saktör-sida,skadelidandesdentäcksskadorlämpligt genomär att

lederansvarsförsäkring. Dettasida,skadevâllarenspåsäkring, eller genom
tillanledningersättningsskyldig. Enblibörskadevållarentillsällaninte att

ochegendomalltäckerstandardförsåkringingenkandetta somattvara
ansvarsför-sida, medanskadelidandespå, dentill budsskador ståralla

vanliga hem-förStandardvillkorentäckningvidsträckt ärmedsäkringar

januaritill1092decemberunderElverkslkäreningen43 SvenskaundersökningEnligt aven
detltushållskunden störstagenomsnittligeupplever denhushåll,omfattande8001993,

16.00gangmellannågonlördagellervintertid, fredagunderavbrottobehaget enettav
elavbrottför3,0obehaggenomsnittligt etterhöllssjugradigskala20.00. Med omoch etten
elavbrottdrabbasslippamånad.Förijanuari ett2100:211vardag15.00och att avmellan

betalagenomsnittivilligaundersökningenenligthushållenijanuari atteftenniddag varen
avbrott.åttatimniars53,70kr förochtimmarsför fyra19,20kr ettentimmes,för5,10 kr ett

%56% respektive%, 6784kundernaandelmycketobserverasbörDet storatt aven -
Seavbrott.slippaförnågotbetalavilliga ettinte attlängdavbrottetsberoende attvar- 1994.ElverksfiireningenSvenskaelkunder,förAvbrottskostnadervidare

1980.uppl.,huvudlinjer,3NågraFörsäkringsrättSebl.a. Bengtsson, -



OU 1996:104 Kønsumentskyddet vid kvantitativa drifistörningar

försäkring omfattar vid driftstörningar endast ersättning för skada på
livsmedel i frys. Elkonsumenten har således ingen standardförsäkring som
täcker all egendom och alla skador kan uppkomma vid driftavbrottsom ett

tillgå. l konsumentförhållandenatt förekommer dessutom normalt inte att
låter försäkringsmöjligheten inverka bedömningenman ansvaretav var

för skadestånd bör ligga. Ansvarsförsäkringenett tecknas den kanav som
bli skadeståndsskyldig, och primärt fungerar den till dennes skydd, sam-
tidigt ansvarsförsäkringen förbättrar den skadelidandes utsiktersom utfåatt
skadestånd. Ansvarsförsäkringen därför ocksåär viktig för tillgodoseatt
skadeståndets reparativa funktion. Ersättningsansvaret fungerar normalt

incitament för förmåett potentiella skadevâllaresom att teckna för-att en
säkring i realiteten kommer de godo.skadelidande tillsom En för-
säkringslösning emellertidär ingen framkomlig elkonsumentenväg att ge

skydd konsumenter andra marknadersamma har.som
Ett skadeståndsansvar föranlett kabelbrott, tordet.ex. normaltettav en-

dast drabba Elsäljnätägare. verksamhet utgörs produktion ellerarens av av
handel med el. Det måste således i praktiken uteslutet elsäljareattses som

i denna egenskap kan orsaka skador på ellernät anläggning. Om el-- -
konsumenten lider skada med anledning kvantitativ driftstöming skallav
konsumenten Ävendärför i första hand vända sig till nätägaren. el-en
säljare torde emellertid i vissa situationer kunna drabbas skadeståndsan-av

leverantören missbrukart.ex. hosrättensvar, nätägaren begäraom att att
elen stängs De eventuella rättsförhållanden kan uppståav. mellansom

ochnätägare elsäljare med anledning endera dem upphörattav attav
till konsumenten får lösasprestera avtalsvägen.

kvantitativEn driftstöming kan jämförasnärmast med det köprättsliga
begreppet dröjsmål på säljarens sida. Som framgått tidigare skadeståndetär
den enda påföljd adekvatär i elsammanhang. Elkonsumenten kan intesom
kompenseras fullgörelse i efterhand. Rätten hålla inne betal-genom att
ningen saknar intresse eftersom elkonsumenten normalt betalar endast för
förbrukad och hålla inne med otvistig betalningatt skulle kon-genom

SeHellner, Skadeståndsrätt,5 uppl., 183s.
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det intetordeelkonsumentenavstängd. Förfå elenriskera attsumenten
el-respektivemedavtalet nätägarenmöjligt hävaalltidheller attvara

frågakonsumentskydd isagdadet ärSlutsatsen ett omsäljaren. attav
skadeståndspåföljden.byggadärför måstedriftstörningarkvantitativa

hardriftstörningarkvantitativaanledningmedskadeståndFrågan avom
leveransavtal.nätavtal ochmellanavtalregleratshittills parternagenom

hela el-förbestämmelserallmännabyggersin antagnavilka i tur
tjänst-ochrörandelagstiftningGällandestandardvillkor.branschen varor

med elkonsu-Sammantagetavtalen.tillämpligpraktiken inteiärer
innebäri avtalen,innehålletpåverkafaktisktmöjligheterringa attmentens

synpunkt ochkonsumenträttsligfrånnackdellagregleringbristen en
därförbörErsättningsrättenoklar.omfattning ärersättningsrättensäven att

lagregleras.
olikapåhar löstsdriftstörningarkvantitativavidskyddElkonsumentens

ielkonsumentensaknarDanmarkgrannländer. Inordiskavåraisätt
anledningmedskadordrabbashanersättning entill avprincip rätt avom

el-Norge3.2.2. Iavsnittbilagadriftstöming se ansvararkvantitativ
avbrott,sådanaanledningmeduppståkanskadorför deföretag avsom

kontrollansvarkontroll. Dettautanför hansorsakerdock förundantagmed
harskadanendastskadorindirektaersättning föremellertidomfattar om

4.4.3.avsnittbilagasida seelföretagetsoaktsamhetorsakats av
dröjs-vidskadeståndsansvardetsåledes iliknarkontrollansvar stortDetta

medersättningsrätt,Liknandeköplagen.svenskadenåterfinns imål som
iersättningsrättenibegränsningmedochelföretagetförkontrollansvar

bilagaFinlandi seelkonsumentenskador, harindirektafråga om
videlkonsumentenförskyddetuppfattningminDet5.1.4. är attavsnitt

skyddtill detnårFinland inteochi Norgedriftstörningarkvantitativa upp
gällerdetfrämst närkonsumentköplagensvenskadenföljer avsom

skador.indirektafrågaiersättningsrätten om
måstedriftstörningarkvantitativavidskadeståndsfråganregleringEn av
tordeSå långtintressen.mellanavvägninglämplig parternasinnebära en

elleveransen,iinskränkningartåla vissamåsteelkonsumentenklart attvara
reparationer.ochunderhållvidavbrottkortaret.ex.
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Enligt min mening finns det anledning i flera avseenden i frågasättaatt
den gällande avtalsregleringen, dvs. Culpa-ansvaret. Den tekniska ut-
veckling, hela tiden sker, det oftagör framstår mindreattsom som
ändamålsenligt prövningen utgår från avtalsbrott kan läggasatt ettom en

till last vållande. Att det uppstår felpart och tekniska störningart.ex.som
i elnätet behöver inte bero någon försummelse detnätägaren. Menav
kan ändå ligga tillnärmare hands företaget skall bära konsekvensernaatt

detta konsumenternaän skall det. Liknandegöra skäl ligger bakomattav
kontrollansvaret konsumentköplagenfi Vid reformeringen köprättenav

kritiken 1905 års köplag särskilt riktad omöjlighetsläranmot ochvar mot
det mindre ändamålsenliga i i vissa fall tillämpa culpabedömningar.att
Man har vid valet skadeståndsansvar i princip olika lösningartreav att
välja mellan; nämligen i strikt med undantag för forceett ansvar
majeure, ii kontrollansvar, och iii culpa-ansvar. Vid valetett ett av
alternativ brukar i köprättsliga sammanhang primärt utgå från fråganman

säljaren köpeavtalet skall ha leveransom genom garanterat attanses
kommer avtaladäga tid eller säljaren endast fåratt harum om anses
lovat med efter levererasträva tid, såvida han inteatt att utsattomsorg

utfästelse."gjort någon särskild l det första fallet det naturligt attanses
utgå från strikt och i det fallet kan endast slagsett culpa-ettansvar senare

komma i fråga. Problemet kan dock svårligen lösas i dennaansvar
renodlade form. Det i praktiken frågaär hitta regleringattom en av
skadeståndsfrågan innebär avvägning mellan nätägare/elsäljare ochsom en
konsument vad risken för nätägarens/elsäljarens ansträngningarattavser
slår fel och rättsteknisktär enkel tillämpa.attsom

Överföring och leverans i princip tjänstär skallav en som vara
konsumenten tillgänglig dygnet året Samtidigt det ärrunt, om. som
omöjligt få så säkertär det aldrig uppstår drift- elleratt ett system attsom
leveransstörningar, måste tillgängligheten ställas i relation till äratt en

SeNJA 1990 185s.

7 Jfr remissuttalandet Juridiska fakultetsnämndenvid Uppsala Universitet,av prop.
1988/89276,bilaga 122ff.S.
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matlagningljus,behöver förlivsnödvändighet konsumenterna värme,som
grad beroendealltså i högstagod hygien.och Konsumenten är attav

överföring/leverans.avtalsenligi principnätägaren/elsäljaren garanterat
nåtägaren/elsäljarentill hands läggaligger därförDet närmare ettatt

läggaför force majeure-situationer,undantag änstrikt med attansvar
skälen föremellertidMed beaktandeCulpa-ansvar.denne ettattett av

skadorelsäkerhet ochdet gällerlikastrikt inte närväger tungt somansvar
behovel, och konsumentensuppkommit inverkan att avav avgenomsom

uppfattningmindygnet, detolika tidpunkterelen varierar mellan är att
nätägaren/elsäljaren.striktnödvändigt läggadet inte år att ett ansvar

riskennätägaren/elsäljaren bärdet rimligtutgångspunktMed denna år att
tillhänföraför hindervårdslöshet ärförinte bara även attutan somegen

lindrigaremin meningkontrollsfär. Detföretagets är ettatt ansvaregen
konsumentköplagenvadskyddelkonsumenten sämre änskulle gerettge

mindessutomegendom. Detlös ärvid köpkonsumenter upp-annanav
konsumenternasskulle stärkainteexculpationsansvarlagfästfattning att ett
konsumentskyd-förstärkningenutredningsdirektivenEnligt ärställning. av

arbete.för utredningensutgångspunkternadet en av
förkontrollansvarföreskriftinförsdetalltsåföreslårJag ettatt omen

ersättningtillfårelkonsumenten rättmed innebördnätägaren/elsäljaren att
leveransenelleröverföringenliderskada hanför den av-att avgenom

hinderberoravbrottetvisarnätägaren/elsäljaren ettintebrutits, attom
räknat medförväntas hakundeinte skäligenhankontrollutanför hans som
ellerundvikitkunde ha över-skäligenhellerföljder han inteoch vars

vunnit.
föreligger behovsynvinkelnationell attdetOm ransoneraavur

fårKraftnätSvenska rättEllagstiftningsutredningenföreslåreltillgången att
elan-tillleveranseller begränsaavbrytabeordra nätägare att avatt

be-till ellag. lförslagetstycketandrakap. 2 §jfr 8vändare enny
enskildade nätägarnaSvenska Kraftnät attgränsningssituation överlåter

begränsas.ellerskall avbrytaselleveranselanvändaresvilkaavgöra som
enskilda kon-vilkaavgörpraktikensåledes i är nätägarendetOaktat som

förhållandensituationendrabbas, berorkommer somattsumenter som
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nätägaren inte kan kontrollera. Det därförär min uppfattning nätägarenatt
i dessa situationer inte kan bli skadeståndsskyldig inom för detramen
föreslagna kontrollansvaret.

Beror avbrottet någon nätägaren/elsäljaren har anlitat försom att
utföra underhålls, reparations- eller liknande arbete är nätägaren/elsälj aren
fri från skadeståndsskyldighet i enlighet med vad endastsagtssom ovan

också den han anlitat skulle fri enligtom som var ovan.
Jag har övervägt skadeståndsskyldigheten bör begränsad iom vara

fråga helt kortvariga avbrott. Det har emellertid i praktiken före-om
kommit flera efterföljande kortvarigaatt strömavbrott orsakat skador på

hemelektronik. Det torde dessutomt.ex. normalt så helt kortvarigaattvara
avbrott sällan orsakar någon skada. Det torde därför inte finns skäl att
generellt begränsa ersättningsskyldigheten i detta avseende.

Skadestånd på grund avbrott föreslås omfattasagts ersätt-av som nu
ning för utgifter, inkomstförlust förlust på grund avbrottet,samt annan av
dvs. såväl direkta indirekta skador. Se vidare härom i författ-som
ningskommentaren.

Om skyldigheten skadestånd skulle oskäligtatt betungandeutge vara
med hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan
skadeståndet jämkas enligt allmänna skadestândsrättsliga principer 6 kap.
2 § skadeståndslagen efter vad skäligt,är varvid den skadeli-ävensom
dandes behov skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas.av
Eftersom skadeståndslagens regel dispositiv,är dvs. den går avtalaatt
bort, föreslås det införs uttrycklig föreskrift möjlighetenatt tillen om
jämkning, i fall jämkning säkerställs konsumentensatt behovattav av
skadeståndet beaktas. Eftersom skadestånd i dessa fall brottrör mot
huvudförbindelsen i avtalet mellan konsumenten och respektivenätägaren
elsäljaren måste möjligheten till jämkning tillämpas restriktivt jfr prop.
1975: 12 178. Jämkningsregeln föranleddär närmast avbrottsska-s. attav
dor kan oerhört omfattande. Se jämkningsregelnnärmare ivara om
författningskommentaren.

Kontrollansvaret måste försett med ganska omfattande undantag.vara
Det inte rimligtär ersättningsrätten skalläven omfatta skadoratt som
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föranletts elsäkerhetsåtgärder eller åtgärder för upprätthålla godattav en
drift- och leveranssäkerhet, dvs. normalt underhålls- och reparationsarbete.

Nätägaren/elsäljaren inte heller kunnabör bli ersättningsskyldig för skador

drabbats sigkonsumenten då nätägaren/elsäljaren lagenligt använtsom av
respektive begära avstängning, grundrätten stängaatt avav av

försummelse undantagsregeln i för-hos konsumenten. Se närmare om
fattningskommentaren.

framförtsfrån för näringslivet lagregle-harDet attrepresentanter en
självrisk särskiltskadeståndsrätten bör innehålla regel sering omenav

Cleverdal. har inteRonald Liljegren och Per Jagyttrande experternaav
likväl kort beröra frågan.sådan regel skall härfunnit skäl för en men

medinte skall belastasmed självrisk ersättningssystemetTanken är atten
oproportionerligtkan bliför behandla kravetsmå krav där kostnaderna att
invändningar kanPrincipiellaförhållande till ersättningsbeloppet.istora

för små skador.inom skadeståndsrättenemellertid riktas undantagmot ett
därför den litenskada inte skulle är synsättärAtt ersättas ettatt somen

Produktansvarslagen innehållerskadeståndsrätt.främmande för svenskär
ersättningdras500 kr skall närbestämmelse självrisk 3att avom enen

bestäms. syfte undvika tvisteriBegränsningen tillkomför sakskada att
diskuterades vid lagenssjälvriskfall. Frågani alltför antalett stort om

vissa remissinstan-självrisk åberopadeför regeltillkomst. Som skäl en om
små krav där kost-medersättningssystemet inte skall belastasattser

förhållandeoproportionerligt iblibehandla kravet kannaderna för storaatt
emellertid be-framgårmotiven till lagenersättningsbeloppet. Avtill att

det från EGsmed anledningsjälvrisk tillkom endaststämmelsen attavom
sådan regel intesvensk produktansvarslagsida gjorts klart utanatt enen

EG-direktivet.medförenligvar

specialregleringfinns i ellagen4" tillämplig påproduktansvarslageninteEftersom är aven
EU-direktiv till grund förliggervid elskador, byggerproduktansvaret somsammasom

produktansvarslagen.

49 1990/9l:l97 41.Prop. s.
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l
l särskild frågaEn berörs i utredningens direktiv vad skallärsom som

krävas nätinnehavaren vad gäller röjning och besiktning ledningarav av
och ledningsgator. Elektrisk har inneboende egenskaperström kansom
förorsaka skada såväl egendom. så långtFör attperson som som
möjligt avvärja dessa faror utförandet och handhavandetär elektriskaav
anläggningar och elektrisk materiel kringgärdat speciella bestämmelser.av
Dessa bestämmelser kommer till uttryck framförallt i Elsäkerhetsverkets

starkströmsföreskrifter. frånDe den maj 1996 gällande starkströmsföre-l
ELSÄK-FSskrifterna återfinns i 1994:7. Syftet med föreskrifterna är

primärt avvärja skada egendom eller föreskrifternaatt person, men
leder indirekt till hög drift- och leveranssäkerhet. såledesDet Elsäker-är

hetsverkets det väl sörjt för nödvändiga riktlinjer tilläratt attansvar ges
vad gäller i fråga röjningnätägare och besiktning. Fråganom som om om

vad i detta avseende krävs saknar dock enligt minnätägarensom av
självständigmening betydelse för skadeståndsansvaret.

Tvister i fråga skadestånd med anledning kvantitativa driftstör-om av
ningar bör inte kunna Nätmyndigheten vid NUTEK.prövas Enav
skadeståndsrättslig innehåller ställningstaganden till bl.a. diverseprocess
civilrättsliga frågeställningar, vilka det inte bör ankomma förvaltnings-

myndighet Talan skadestånd ipröva. aktuella fall bör således förasatt om
vid allmän domstol eller vid kronofogdemyndighet då det ärnumera
möjligt föra skadeståndstalan ansökan betalningsföre-ävenatt genom om
läggande.

elavbrottEtt kan skapa mångfald skadesituationer, där deten ena
ytterlighetsfallet innebär skador hos helt samhälle. Det sig självtsägerett

ersättningsskyldi ghet i sådana situationer kan bli oerhört omfattande.att en
Det därför angeläget, inte minst från och elsäljarensär nätägarens

synpunkt, klarhet i skadeståndsfrågan nås inom inte alltför avlägsenatt en
framtid. därförDet föreslås det gäller kvantitativa driftstömingarnär -
liksom gäller huvudregelnenligt kvalitativa driftstömingar det in-attom -
förs från den allmännaundantag preskriptionsregeln. Talan skade-ett om
stånd med anledning kvantitativa driftstörningar bör därför väckasav
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preskriptions-Seskadan uppkom.från det närmaretvå år att omsenast
författningskommentaren.regeln i

Kostnadskonsekvenser4.2.3

sig ingaföranleder idelfram i dennautredningen läggerförslagDe som
skadeståndsansvaruppståkankostnaderkostnader. De att ettgenomsom

vårds-striktsigdetlag rör ettregleras i ettoavsett ansvar,omom-
Beräkningenförutse.svårakontrollansvareller ärlöshets- att avett -

företaget,enskildai detförhållandenaberoendekostnadereventuella är av
ansvarsförsäkring tecknatsriskbenägenhet, etc.dess om

skadeståndsansvarpåförsnätägaren/elsäljareninnebärFörslagen ettatt
näringsidkareskadeståndsansvardetfårvilket gene-sommotsvaraanses

bl.a. kon-ibestämmelsernaenligtkonsumentmarknaderpå andrarellt har
konsumenttjänstlagen.ochsumentköplagen

skade-nätägares/elsäljaresförförutsättningarnalagregleringEn av
kanskadorfrågaförutsebarheten iståndsskyldighet ökar arten somavom

kanHärigenom nät-driftstörningar.kvantitativaanledninguppstå med av
ansvarsförsäkringar.ekonomisktsigskyddaägama/elsäljama t.ex.genom
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Övriga5 frågor

5. 1 Några processuella frågor

5. l Verkställighet

Med verkställighet exigibilitet exekutiv myndighets, dvs. kronofog-avses
demyndighets, tvångsvis genomförande vad har fast-ochprövatsav som

ordning.slagits domstol eller i liknande För fordranav att t.ex.annan en
skall kunna infrias verkställelse krävs enligt utsökningsbalkengenom en
s.k. exekutionstitel, dvs. vanligen beslut, dom eller utslag dom-annat av
stol. Som exekutionstitel räknas bl.a. förvaltningsmyndighetsäven beslut

enligt särskild föreskrift får verkställas.som
Ellagstiftningen saknar regler verkställighet. dennaAv anledningom
följandebör anmärkas. Enligt 32 första§ stycket ellagen skall beslut enligt

lagen eller med stöd föreskrifter meddelats med stöd i lagen gällaav som
omedelbart, inte bestäms. Detta innebär den träffasannatom att som av

harbeslutet sig efter deträtta Enligt paragrafens andra styckeatt genast.
förgäller verkställighet i övrigt vad föreskrivs i utsökningsbalkensom om

allmänna mål. Denna regel åtminstone juridisk synvinkelär för-ur
32bryllande. § löd ursprungligen:

Beslut meddelats enligt denna lag eller med stöd föreskriftersom av
meddelats med stöd lagen skall gälla omedelbart, inte annatsom av om

bestäms.
avgift enligtBeslut 18 § får verkställas integenast, annatom om

förordnas eller säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande. För

5" Utsökningsrâtt,Se 1989.Gregow, 2 uppl.,t.ex.
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utsökningsbalkeniföreskrivsgäller vadverkställighet i övrigt omsom
mål.allmänna

slopadeslågspänningsdirektiv,till EUsmed anpassningsambandl en
vissaregistreringenförhandsgodkännande för ochstatligtkravet av

Därigenomavgiftsskyldighet.sammanhängandedärmedprodukter, liksom
hademeningenstycket andraandraEftersom 32 §18upphävdes bl.a.

meningenupphävda förstatill denförhållandeendast ibetydelse numera
hameningeni andrabestämmelsenrätteligenstycke borde äveni samma

förbiseende.5lagteknisktfrågasåledestycksDetupphävts. ettomvara
enligtbeslutverkställighetfråganhärefter tillövergårJag avom
varförfrågaikanDetmed el, sättashandeloch lagenellagen m.m.om

fördomstolhossig till ochvändaskall behövaenskildeden uppta resurser
avgörande.verkställbartfå ettatt

för-sådanaunderalltidmeddelas intebeslutFörvaltningsmyndigheters
allsidigochobjektivtillräckligtkanhållanden garantera enansessom

myndighetbeslutfrågaiblandkanDet somprövning. av enomvara
fårbeslutetvarvidhänseende,visstanspråk i somsesbevakar statens

förvaltningsmyndig-härtillbl.a. ärMed hänsynkrav.framställande ettav
ikraftträdan-utsökningsbalkensverkställbara. Förelag intebesluthets över

förförutsättningnödvändig attintegälldejanuari 1982de den 1 som en
särskildfannsdetverkställasfåskullebeslutförvaltningsmyndighets att en
varitavsiktenfick attsärskilda fallet prövasi detföreskrift härom; om

därtillskälellerverkställighetgrund förtillfå liggaskullebeslutet om
tillsynsmyndighet.förelåg. bl.a.NUTEKvid ärNätmyndighetenlikväl

prövning kunnanätmyndighetensbordehärifrånutgångspunkt ansesMed
nätmyndigheten närEmellertid partallsidig. ärobjektiv ochtillräckligt

nätmyndighetenförinnebär rätt attdomstol. Dettaibeslut prövasdess en
myndighetensinneburitharavgörandedomstols att av-överklaga som

Denl992/93:NU28 47xm.126,och5 Bil. 1l3xm1992/931100 13, samt s.Jfr s.s.prop.
ellagen.kommandei denkorrigeraslämpligenbörbestämmelsen nyaaktuella

69uppl.,Utsökningsrätt257SeGregow, s.
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tvåparts-konstellationi dennagörande har ändrats sak. Samtidigt är

majden lregel ändring förvaltningsprocesslagennumera genom en av
förvaltningsmyndighets1996, följer överklagarenskildattvarav om en en

saken den enskildesbeslut skall den myndighet först beslutade i varasom
domstolen.handlingarna i ärendet överlämnats till Dennasedanmotpart

Nätmyndighetenföreskrift gäller därmedhar generell giltighet och även

förvaltningsdomstol.vid dess beslut överklagas tillNUTEK när

frågeställningar i ellagstiftningen inte renodlat konsument-Många ärav
förinomrättsliga. Med hänsyn härtill har det inte varit möjligt att ramen

verkställighet.denna utredning frågannärmare över omse

Nätmyndighetens prövningsrätt5.1.2

avgifter ochnättarifferEnligt förslaget till ellag med begreppetny avses
kan kallasvillkor för överföring kap. 5 §, vad nät-övriga l somav
kap. § förstaenligt förslags 4 lvillkor. Samtliga nätvillkor skall samma

bedömningengrunder. Vidstycket skäliga utformas sakligaochvara
kap. §skäligheten konsumentintresset särskilt beaktas 4 Iskall bl.a.av

nätvillkorandra stycket. Enligt förslaget till ellag kan frågor prövasom
formellt tyder§.Nätmyndigheten vid NUTEK 4 kap. 12 Rentav

nätmyndig-lydelsen bestämmelser den enskilde kan begäradessa attav
nätavtalet. Till-hetens princip vilket villkor helst iprövning iav som

leveransavtalet enligtifråga villkor imed prövningsrättensammans om
nätmyndigheten hari bl.a.lydelsen 5 kap. § skulle detta då innebära13 att

exempelvis åter-ställning civilrättsliga frågeställningar,till olikaatt ta som
preskriberatbetalning erlagd avgift med hänvisning till kravet ärattav

rättsgrundsatser. fråge-Sådanaförfallet enligt allmännaeller till det äratt
domstol.kunna allmänställningar torde inte prövas änav annan

53 1995/961151.Se 1995/96222ochävenprop.prop.

54Jfr 1994 447n.NJA s.



Övriga94 jrágor 1995;10sou

Med hänsyn till det sagda och i ljuset två rättsfall från årav senare-
NJA 1990 602 och 1994 442 finns det anledning närmareatts. s. se-

för och omfattningenöver gränserna nätmyndighetens prövningsrätt.av
Denna har dock inte kunnatöversyn ske inom för förevaranderamen
utredning.

5.1.3 Möjlighet till grupptalan

massdistributionI dagens samhälle med dess inriktning massproduktion,

förroch masskonsumtion och tjänster, det vanligareär än ettattav varor
övrigt påverkasdrabbas felaktig produkt eller iantalstort personer av en

detkannegativt händelser eller åtgärder. I sådana sammanhang upp-av
för antalkomma anspråk eller tvister likartadeär ett stort personer.som

fast förrättegångsförfarandet, i ladesprinciperDet nuvarande stortvars
inte med tanke dennahalvsekel sedan, uppbyggtärän typett avmer

tvister.

1994, hade islutförde sitt arbete årGrupptalanutredningen, upp-som
förbättra detbehovdet föreligger påtagligtdrag undersöka attettatt avom

skedet kanrättsskyddet för gruppanspråk ochprocessuella genomom
grupptalandomstol. Medinförande regler grupptalan vid attavsesav om

iför för medlemmarnasärskilt uppdrag talannågon utan grupp.en
medverkabehöver interättegången ochGruppmedlemmama inte iär parter

Ändå ialla ingårför ochgäller dom iaktivt. mot somen processen
gruppen.

detGrupptalanutredningenföreslogsitt slutbetänkandeI ettatt som
införas lagrättegångsförfarandet skallvanligakomplement till det omen

grupprättegångregleroch särskildagrupprättegäng vid allmän domstol om
huvudsakliga inne-Förslagetsoch i Arbetsdomstolen.vid fastighetsdomstol

gruppföreträdare kanskall förasbörd bl.a. grupptalanär att somav en

55 17.SOU 1994:151GrupptalanutredningensbetänkandeGrupptalanSe s.

5°Ibid.
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enskild medborgare, organisation i konsument- och miljömålvara en en
eller för eller kommun.representant statenen en

Grupptalanutredningens betänkande och dess förslag fortfarandeär
föremål för beredning inom Justitiedepartementet. har fleraDet i samman-
hang framförts möjligheterna föra grupptalan borde finnas för elkon-att att
sumentema. Det skulle dock föra för långt i detta sammanhang utredaatt
möjligheterna till specialreglering i fråga möjligheten föraatt gruppta-om
lan i elsammanhang, så länge det inte avgjorts sådan möjlighet tillom
grupptalan skall införas generellt.

Standardvillkoren5

NÄT 95 innehåller följandeK bestämmelse.

8.2 får efterNätägaren samråd med berörda myndigheter ändra
dessa allmänna avtalsvillkor och har därvid skyldighet underrättaatt
kunden ändringar. Sådan underrättelse skall ske minst månadertreom
före ikraftträdandet.

Motsvarande ipunkt EL 95 K lyder:

6.2 Om inte avtalats får efter samråd medelsäljaren berördaannat
myndigheter ändra dessa allmänna avtalsvillkor och har därvid
skyldighet underrätta kunden ändringar. Sådan underrättelseatt om
skall ske minst månader före ikraftträdandet.tre

Om inte avtalats får säljaren ändra gällande priser och harannat
därvid skyldighet underrätta kunden Sådan under-ändringarna.att om
rättelse skall ske minst dagar15 före ikraftträdandet.

NÄTBåde innehåller95 K och EL 95 K således bestämmelser varigenom

nätägaren/elsäljaren princip sakligi bakgrund kan ändra avtalsvillkor.utan

57 1993Se Stridbeck i SvJT 770 och den i utredningensdirektiv 3även s.t.ex. s.
SverigesKonsumentråd.omnämndaskrivelsenfrån
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ochförnyligen varit föremål totalbakgrund ellagenMot översynatt enav
inteutrednings arbete har dettidsramen för förevarandemed beaktande av

nätvillkorsyfteellagen ivarit möjligt utrönagöra översyn attatt omen av
sakligadet i avtalet vilkaskall få ändrasöverhuvudtaget utan att anges

villkorsändring.grund förkan ligga tillskäl som
näringsidkarenvillkor tillåterkan dockGenerellt sägas attatt som

tordei avtalet,något giltigt skäländra avtalensidigt ett utan som anges
tredjeEUsoskäliga avtalsvillkor ochdirektiv ävenstrida EUs motmot om

Villkoroch36 47.konsumentpolitiska bilaga 2se soms.s.program
Mark-för prövningvarit föremålredovisade hardet avmotsvarar ovan

såvittvillkoret oskäligt rättennadsdomstolen är utomansett att avsersom
taxan. prin-måsteuttalade detMarknadsdomstolenändra att ansesatt

förbehålleravtalsförhållandeifelaktigt den starkarecipiellt parten ettatt
innehåll.ändra avtaletsensidigtomfattandesig rätt atten

konsumentråttsligadetstandardvillkorenfråga rörande ärEn attarman
vidledning,levereras ivid köpdetsammaskyddet inte är somsomav gas

indis-lagenskankonsumentköplagentredje stycketEnligt 3 §köp el.av
förutsättningavtalas bort undergäller köpregler såvitt attpositiva gas,av

undantagsbe-dennaMotiven bakomavtalet.Konsumentverket godkänner
följande.uttaladeLagutskottetvisst intresse.stämmelse är av

konsumentskyddsin-tilltorde det med hänsynmeningEnligt utskottets
hushållsgas frånför leveransfinnas anledningknappast att entresset av

gäller då energi ivadreglernäringsidkare uppställa änsträngare som
detbörSnarasttillhandahålls konsumenterna.formerandra vara en

kan tillämpasvillkornågorlunda enhetligaförfördel konsumenterna om
detsärskiltdettaenergi ochhushållsgas ochvid leverans somannanav

energiverketkommunalaallmänhet detenergiföretag iofta är samma -
ställer sigUtskottetenergileveransema.för de olikasvararsom-

behövakonsumentköplagen inte skallipositivt till reglernadärför att
dockhushållen.till Utskottet åri ledninglevererastillämpas när gas

5 1985:16.MDD

5" 4031990SeNJA s.
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inte förordaberett gasleveranserna helt skall undantas från kon-att att
tillämpningsområde.sumentköplagens I stället bör det skapas möj-en

lighet gasleverantörernaför träffa avtal med konsumenternaatt om
andra villkor demän följer den tvingande regleringen isom av
konsumentlöplagen. Lagtekniskt kan det ske bestämmelsenattgenom
i 3 konsumentköplagen§ lagen i princip tvingande tillärattom
konsumentens förmån kompletteras med ytterligare undantagsregelen
enligt vilken lagen inte tvingande vid köpär ledningsburen Enav gas.
förutsättning för undantagsregeln skall utnyttjas böratt attvara
avtalsvillkoren vid gasleveranserna godkänts konsumentverket. Ut-av
skottet förordar regel med nämnda innehåll införs i förslaget3 §att en
till konsumentköplag.

Utskottets uppfattning intressant såvittär gäller uttalandet det medattom
hänsyn till konsumentskyddsintresset knappast torde finnas anledning att
för leverans hushâllsgas uppställa regler vadsträngare gäller dåänav som
energi i andra former tillhandahålls konsumenterna. Utskottet tycks ha
förbisett förhållandetdet konsumenter andra former energi änatt av av

diskrimineras kravet godkännande Konsumentverket.gas, genom av
Konsumentköplagens 3 § tredje stycke föreskriver således lagensatt

minimiskydd kan avtalas bort vid köp i ledning under förutsättningav gas
Konsumentverket godkänt de allmänna avtalsvillkor tillämpasatt vidsom

sådana köp. Det skulle för alla energikonsumenter skall haatt samma
skydd, krävas Konsumentverket generell möjlighetatt att stoppages en
standardvillkor verket oskäliga. Ett ställningstagande i dennasom anser
fråga förutsätter emellertid fullständig den energirättsligaöversynen av

ochregleringen samtliga standardvillkor området. Frågan har därförav
kunnatinte närmare inom för denna utredning.överses ramen

5.3 Fri konkurrens på elmarknaden

En fråga ofta debatterats, både före och efter omregleringensom av
elmarknaden, mätningen elförbrukningen. Det har höjtsrör förrösterav

det i avseende idetta praktiken inte föreligger någon egentlig konkur-att



104Övriga 1996:SOU98 frågor

här-Anledningenhushållen.dvs.för de små konsumenterna,renssituation
sig till denhållerhanså längekonsumententill har attuppgetts vara
behållakanområdet,förleveranskoncessionelsäljare innehar ensom

förbrukningenvilken inte kanutförande mätakonventionelltmätare av
dentill änvill leverantörbytatimbasis. Om konsumenten somannan

tillbyter mätarekonsumentenleveranskoncession krävsinnehar somatt en
förenatmätarbytetEftersom ärvarje timme.förbrukningregistrerakan

det frånkr har000genomsnitt 8kostnader iförhållandevis högamed
spelavseendei dettafria konkurrensenden sattshållvissa uransetts att

bekost-leveranskoncessionshavarenhuvudleverantörenoch gynnasatt
tillbytemåste i tydlighetens nämnaselsäljare. Det attövriganad namnav

till timmätareväl byttSedantillfälle.videndast krävstimmätare ett man
hurleverantörmöjligt bytasådan detharredan är atteller manom --

uppsägningylagstadgadiakttarförutsättningvill underofta att manman
nedan.häromtid, vidarese

möjligtskalldettimmätning attärför kravetMotivet att vara
hansmängdmed deninmatning till nätetleverantörsjämföra somen

regelmässigtskerinmatningfrån Leverantörens enkunder nätet.tar ut
konsu-spänningsnivå änochgeografisk platshelt annanenannan

konsumenternasavräkningföranvändsMätvärdena avuttag.menternas
åtaganden.leverantörernasbalansansvarigakontroll deförochköp även av

uppmätningtid förlångunderhartimme använtsTidsperioden aven
medani NorgeanvändstidsperiodSammakunder.till enleveranser större

England.gäller i30 minuterperiod Lex.om
Kraftnät.Svenskanivå liggernationellavräkningenförAnsvaret

balansansvarigfinns ändetfungeraskall näravräkningenFör enmeratt
Medetableras.ochdefinieras ettområdetkrävasnätområdei attett anses
mätningtimregistrerandeharområde där nätägarennätomrâde ettavses

tillhänföraskanförlusternadärnätområden ochangränsande enmot
tvåochmellannärvarandeförbalansansvarig. Denna entarprocess
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månader. Samtliga mätområden i landet beräknas etablerade senastvara
den 30 juni 1996.

Oavsett vilka systemskäl kan anföras för timmätning innebärsom
kravet mätarbyte det för konsumenten iatt praktiken inte ekonomisktär
försvarbart byta leverantör. Med hänsynatt till kostnaden för den faktiskt
använda elen skulle det åtskilliga år innan mätarkostnadenta tjänats in och
bytet lönar sig. Visserligen får konsumenter köper sin frånsom
leveranskoncessionshavaren, indirekt del den fria konkurrensenav genom

huvudleverantörens eltaxaatt reglerad.är Det emellertidär svårt uttalaatt
sig vilket pris skulle kunna uppnås på fullständigt konkurrens-om som en

marknad.utsatt
Frågan mätarbyte innehåller många intrikata problemställningarom

det inte varit möjligt belysanärmare inomsom för dennaatt ramen
utredning. Vid månadsskiftet april/maj 1996 redovisade dessutom NUTEK
och Svenska Kraftnät särskilt uppdrag Näringsdepartementet för-av ett
slag i princip går det skall införas kravut attsom ett system utan
timmätning hos hushållskonsumenterna. Förslaget går i korthet påut
följande. Ett med timvis mätning föredrasystern är på lång sikt.att
Kostnaden för sådan mätning dock förär närvarande alltför hög för att
elanvändare med låg elförbrukning, hushållskonsumenter, fritt skallt.ex.
kunna köpa på elmarknaden. Det föreslås därför det underatt en
övergångsperiod tills mätarkostnaden minskat införs schablonavräk-ett- -
ningssystem inte kräver befintliga elmätare bytsatt tim-som ut mot
registrerande hos elanvändaremätare med låg elförbrukning, dessaattmen
likväl kommer kunna debiteras för den faktisktatt elförbruk-uppmätta
ningen. Schablonmetoden föreslås börja gälla från den l april 1997. Enligt
förslaget kan mätarkostnaden på några års sikt förväntas sjunka på grund

den tekniska utvecklingen, förutsäga hur snabbt detta kommerav attmen
ske inteär möjligt.att
En fråga konkurrensrättslignärmast denärannan av natur om upp-

sägningstiden för byte elsäljare. Den köper huvudleveran-av som av

ERA 4 1996, 27.nr s.
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uppsägningstid.månadersharvill byta leverantör,tören sexsommen
tidbehöverhuvudleverantörenrimlig eftersom atttid harDenna ansetts

förhållandenf medavtallångsiktigatanke påbl.a. medsinaställa om
leveranskoncessionmed ärbakomskälenEttelproducenter. systemetav
konsekvenser ärfår dock ävenSystemetskydda konsumenterna. somatt

uppsägningsfristmånadersSamtidigtkonsumentvänliga.mindre sexsom en
huvud-frånköper ändenskallhuvudleverantörengäller hos annansom

§kap. 8varsel 5månads semedtill dennekunna bytaleverantören en
således inteharelmarknadenAlla aktörerellag.tillförslaget ny

detsig,tillbinda elkonsumentermöjligheter atttrotsidentiska att
elöverskott änsäljasvårareelmarknad inte torde ettdagens attöppna vara

uppsägningstidvadOaktatelunderskott.täcka sagts synes enett som nuatt
Frågankonsumentsynpunkt.fråntidlångmånader upp-omenvarasex

den intevarförkonsumenträttslig,renodlatinteemellertidsägningstid är
utredning.för dennainomkunnat övernärmare ramenses

elsäkerhetsskälElavbrott5.4 av

gällerfrågaberörasendast kortavslutningsvis av-skallHär somen
i elsäker-anläggningenbrister itill följdelanläggningstängning avenav

kon-Elsäkerhetsverketinspektionviddethetshänseende. Om t.ex. aven
omedelbarföreliggerskick deti sådantelanläggning är attattstateras en

anlägg-innehavarenföreläggsegendom,ellerdjurför avfara person,
ekonomiskainnehavarenfalldebristerna. Iåtgärdaningen avsnarastatt

harDetanläggningen stängasböråtgärda bristernakanorsaker inte av.
därföroch detgällandesigibland kanskäl görahumanitära atthävdats att

uppkommitharFrågaelen. ävenlämpligtmindre stängakan att avvara
förnödvändiga åtgärder, attbekostain förskall trädasamhället attom

imin meningdrabbas. Det ärenskilde att,undvika dendärigenom att
för skadorfaraomedelbarsådanföreliggerdå det genomsituationer

174" 1993/94:l62Se s.prop.
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inverkan el, det omedelbara skyddet för framförallt människors ochav
djurs liv hälsa,och måste prioriteras framför risken för avlägsnamer

Ärföljder elavbrott. anläggning i så bristfälligt skickettav en som nu
får innehavaren stå för konsekvenserna.sagts Det måste i samtligavara

inblandades intresse anläggningen så snabbt möjligt drift.att tassom ur
Den frågeställningenaktuella torde dessutom sin lösning genom
förslaget till ellag. Enligt kap.ll §3 andra stycket i förslaget, kanny
Elsäkerhetsverket besluta rättelse den försumliges bekostnad vidom
underlátelse iaktta vad åligger honom i elsäkerhetshänseende.att som
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Författningskommentar

6.1 Förslaget till lag ändring i ellagenom

Förslaget till ändring i ellagen föranleder redaktionella ändringar i lagen
i fråga kapitelindelningen och hänvisningama i 12 kap.om 2 § och 6

kap.11 Särskilt överföring och leverans till hushâllskonsumenterom av

Förslaget till ellag lades fram Ellagstiftningsutredningeniny SOUsom av
1995:108, kommer preliminärt leda till lagstiftning träder iatt kraftsom
den juli1 1997. Den ellagen innebär modernisering huvudreg-nya en av
leringen på elområdet. De här föreslagna särskilda konsumentskyddsreg-
lema har arbetats in i förslaget till ellag eftersom reglerna välny passar
in i lagens systematik och då det inte framkommit något skäl till varför
konsumentskyddet skulle behöva regleras i särskild konsumentlag.en

Konsumentskyddsbestämmelserna har placerats i ll kap. iett nytt
förslaget till ellag; efter förslagets 10 kap. innehåller reglerny som om
bl.a. skadestånd med anledning kvalitativa driftstömingar, föreav men
förslagets generella bestämmelser tillsynom m.m.

Med anledning förevarande förslag kommer konsumentbegreppetav att
användas i betydelseän i ellagen jfr kap.3 11 § och kap.4mer en t.ex.
l § förslaget till ellag. I den ellagen bör därför åtskillnadgörasny nya en
redan deti inledande kapitlet. Begreppet konsument bör liksom skett i
övrig konsumenträttslig lagstiftning för egentliga konsumenter,reserveras
dvs. de i det föreslagna elfte kapitlet, medan övrigasom avses nya an-
vändare kan benämnas elanvändare.t.ex.av
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Allmänt

till konsumentöverföring och leverans§ kapitel gällerl Detta enav
ändamål.huvudsakligen för enskilt

gäller ko-konsumentskyddsreglernabestämmelsen de särskildaI attanges
ändamål. kon-Med begreppetför enskilthuvudsakligennsumtion av

döds-inte hellerassociationer ochdvs.fysisksument person,avses en
i denbetydelsemed begreppetsavgränsning överensstämmerbon. Denna

vidarei detta kapitelBestämmelserna ärlagstiftningen.konsumenträttsliga
skallElentill konsumenter.överföring/leveransalltillämpligainte av

enskiltändamål. Medenskilthuvudsakligen föranvändasavsedd attvara
för enskiltbådeAnvänds elenhushållskonsumtion.i principändamål avses

användningavgörande vilkenblir detnäringsverksamhetoch iändamål

huvudsakliga.denenskilda falleti det ärsom

kapiteli detta ärbestämmelsernamedi jämförelseAvtalsvillkor§2 som
denne.verkanför konsumentennackdel ärtill motutan

tvingandekapitelförevarandei ärbestämmelsernaFöreskriften slår fast att
bundendenne inte ärförmån det sättettill elkonsumentens att av-av

för konsu-till nackdelbestämmelsernajämförelse med äritalsvillkor som
principskall i görasparagrafenijämförelse nämnsDenmenten. som

lagbestämmelsenenskildaoch denenskilda avtalsvillkoretdetmellan som
helhetsbe-alltså inte fråga görafråga.viss Detreglerar är att enomen

sämreelkonsumentenvissa avseendenavtal idömning ett engersomav
lagen.följerställningförmånligareavseenden änandrai avsomenmen

stycket konsument-första3 §bestämmelse finns imotsvarandeEn t.ex.

köplagen.
befogenheterochförmånerde olikaBestämmelsen innebär somatt

avtal.ivillkorinskränkasinte kanelkonsumententillerkännerlagen genom

energielsammanhangi ävenz konsumtionävenskull användsbegreppetenkelhetensFör om
omvandlas.endastförbrukaslagar inte kanenligt fysikens utan
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Elkonsumenten får däremot alltid åberopa avtalsvillkor för honomett som
förmånligareär följerän lagens regler. Lagen således elkonsu-som av ger

minimiskydd i förhållande till nätägaren/elsäljaren.menten ett
Det bör påpekas paragrafen avtalsvillkor varigenom elkonsu-att avser

förhand godtar inskränkningar i sina rättigheter eller utvidgning-menten
sina skyldigheter enligt lagen. Däremot hindrar paragrafen intear attav

elkonsumenten, befogenhet eller förmånnär eller skyldighet enligten
lagen väl har aktualiserats, i det konkreta fallet avstår från befogenheten
eller förmånen med giltig verkan eller binder sig vid längre gåendeen
skyldighet. Frågan huruvida sådant avstående eller åtagande från kon-ett

sida kan ha skett och i vad mån det bindande förärsumentens anses
konsumenten får bedömas enligt allmänna avtalsrättsliga regler, varvid
konsumenten skyddas bl.a. den allmänna förmögenhetsrättsliga general-av
klausulen i 36 § avtalslagen.

Avbrytande överföring eller leverans elav av

3 § Försummar konsument iaktta vad åligger honom får över-atten som
föringen avbrytas eller begäran härom framställas försummelsenav om

väsentlig,är inte den konsumenten varit försumlig motom som genom
anmaning har kunnat åstadkomma rättelse och avstängning kan skeom

risk för liv och hälsa eller omfattande egendomsskador. Avstängningutan
får dock alltid ske konsumenten förfarit otillbörligt.om

Avser försummelsen underlåtelse betala avgift för överföring elleratt
leverans gäller dessutom överföringen inte får avbrytas ellerattav
begäran härom framställas betalning sker inom frånveckor dettre attom

konsumenten delgetts underrättelse han uteblivnadenattom genom
betalningen riskerar få överföringen avbruten ochatt

meddelande den2. uteblivna betalningen lämnats till socialnämndenom
i den kommun där konsumenten får Överförd.

Överföring får inte heller avbrytas eller begäran härom framställas om
socialnämnden inom den tid i skriftligenandra stycket harsom anges
meddelat innehavaren nätkoncessionen respektive elsälj närrmdenattav aren
åtar sig betalningsansvaret för skulden.

Överföringen får inte avbrytas eller begäran härom framställas förrän
det efter utgången den tid i andra stycket har gått ytterligareav som anges
två vardagar.
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får påföras konsumenten.Kostnad för avstängningsåtgärd
fastställerregeringen bestämmerRegeringen eller den myndighet som

i andra stycket.meddelandeformulär till underrättelse och avsessom

elen för konsument,nätägare/elsäljareOm överväger stängaatt enaven
försumlig-gradenmåste till bl.a.medför bestämmelsen hänsynatt tas av

elkonsu-egendomsskador ochliv eller omfattandehet, risken för hälsa och
har be-nätägaren/elsäljarenförhållanden. Detsociala är attmentens som

nämndarisk iföreliggerdetväsentlig ochdöma försummelsen är omom
medan det åliggerotillbörligt,förfaritkonsumentenavseenden samt om

situation.socialaelkonsumentensbeaktasocialnämnden att
praktikenidettillinte enbart ävenParagrafen riktar sig nätägaren, om

riktaderegelavstängning. Enverkställakandenneendast är somensom
kon-för dennaskyldighetskulle innebära attsig enbart till nätägaren en

sig. Enfog förharelsäljareavstängning frånbegärantrollera omom en
åliggerDetalltför nätägaren.skulle läggasådan regel stortett ansvar

be-efterlevaavstängningeninitierarnätägare/elsäljaresåledes det attsom
paragraf.förevarandeistämmelserna

falli vissaavstängning behöver nätägarenverkställakunnaFör att en
tillträdetillhar rättbostad. Att nätägarentillträde till konsumentensha

gårfrivilligtsituation intei dennakonsumentennätavtalet. Omföljer av
betilningskravförsummelsenavstängning ellermed ett somavserom

kommakinnafår stängas attfrågantvistigt, torde strömmenär avom
ansökane"terdomstol gkronofogdemyndighet och allmän omprövas av

ochbetalningsföreläggande/l990:746/enligt lagenhandräckning om
eller3 § 2sedock inebehövsföreskrift häromSärskildhandräckning.
Omnimnda lag.stycket 2förstamed §jämförd 4stycketförsta 14 §

det intetordestängsgår medfrivilligt strömmenkonsumenten att av
kostnaderned dekonsumentenenskildedenanledning betungafinnas att

enligtMotsvarznde gällerhandräckningsprocess.förenade medär ensom
skallpågenerellt krav nltägarendärför ingetfinnshyreslagen. Det att

för stängaexekutionstiteldvs. hakronofogdemyndigheten attvia en
elen.av
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Om kannätägaren stänga tillträdeströmmen hos konsumenten,utanav
kan avstängning i vissa fall förhindras bestämmelsen i 4 dvs.genom om
fordran helt eller delvis tvistig.är Om fordran inte tvistig kommerär
avstängning kunna ske övriga kriterier i första fjärdeatt styckena ärom -
uppfyllda. Skulle nätägare/elsäljare elenstänga i strid med dessa be-av
stämmelser, blir han skadeståndsskyldig enligt 6 Det inte möjligtär att
i de fall tillträde inte behövs, ha krav företaget skall begäraett att
handräckning hos kronofogdemyndighet för få stänga strömmen.att av

Det kommer således föreligga skillnad i möjligheten till prövningatt en
mellan fall där behövernätägaren tillträde hos konsumenten och fall där
nätägaren kan elenstänga sådant tillträde. Det bör emellertidutanav an-
märkas frågan tillrätt avstängning förelegat,att alltid kan kommaom att

iprövas skadeståndsprocess där det åligger nätägaren/elsäljaren visaen att
avstängningen inte skett i strid med bestämmelsernaatt i 3

börDet anmärkas bestämmelserna i 3 § uteslutande reglerar denatt
situationen avstängning förestående.är Haratt avstängning väl skett fåren
förutsättningarna för skallströmmen kopplas igen, lösas avtalsvägen.att

Första stycket

Elkonsumenten torde i avseendeän kunna bryta de för-ettmer mot
pliktelser följer avtalet med respektivenätägaren elsäljaren. Densom av

jämförelse vanligaste försummelsenutan torde dock dröjsmål med be-vara
talningen för nät- respektive leveranstjänsten. En nätägare/elsäljare som
inte får betalt kan utverka betalningsföreläggande för sin fordran och via

utslag på fordran framtvinga utmätningett och exekutiv försäljning fas-av
tighet eller egendom. I det flertalet fall torde företagetarman stora genom
sådana åtgärder kunna på tillfredsställande till sina intres-sättett ta vara

Det dock ofta viss tid exekutiva åtgärder skaffa sig be-tar attsen. genom
talning. den bakgrundenMot måste räkna med det kan finnas fallattman
där det skulle verka stötande nätägaren/elsäljaren under alla omständig-om
heter skyldig fortsätta sin överföring/leverans fâ betalning.att utanvar att
Även i andra situationer kan det befogat stänga eltillförseln.attvara av
Förevarande bestämmelse företaget möjlighet elen.stängaattger av
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Tillundantagsfall.endast itillämpastill avstängning kan dockRätten
försummelsen ärfår skeavstängning inte änbörjan gäller annatatt omen

ringa falluteslutasikteVäsentlighetsbedömningenväsentlig. atttar av
nätägaren/elsäljaren jfr detbetydelse förinteförsummelse är storsom av

iochköplagenförsta stycketi 54 §köprättsliga väsentlighetskravet t.ex.
nätägaren/el-får såledessmâbeloppfrågakonsumentköplagen. I40 § om

sigdetgällatorde rörtill indrivning. Detsammasäljaren lita en-omom
belopp.betydandealltförbetalningsförsummelser ickestaka av

och hälsarisk för livföreliggerdetfår heller skeAvstängning inte om
skador.betydandevärdemässigtegendom, dvs.omfattande skadoreller

kalltmycketdetvintertid ärkan uppkommaliv och hälsaRisk för t.ex. om
egendomsskador ärExempelvia el.bostadenoch värms omute upp

elensönderfrysa stängsbyggnad riskerarivattenledningarna av.att omen
anmaningnätägaren/elsäljarenavstängning tillgrips börInnan genom

uppgiftinnehållabörAnmaningen atträttelse.åstadkommaförsöka omen
fårHärigenomkontaktas.kommaskede kanisocialnämnden attett senare

förhindraellersocialnämndenkontaktasjälvmöjlighetkonsumenten atten
skall företagetförsummelserväsentligafrågakontakt Isådan tas.att om

rättelse. Iåstadkommaförsökaanmaning till konsumentenförst genom
rättelse. Närtid förskäligkonsumentenanmaningen börsamband med ges

tvåkortare äntiden intebörinte betalatsavgiftergällerdet varasom
frånsig undanklarabetalningkan alltsåveckor. Konsumenten genom

avstängning.hotet om
överföring/leveranstillmissbrukar rättenuppenbartkonsumentenOm

framgårdetavstängdfå elenmöjligennätägaren/elleverantörenhar att om
situationersådana ärExempelotillbörligt.förfarkonsumenten omatt

betala sinaunderlåterständigtekonomisk förmågamedelabonnent atten
värdefullinneharkonsumentexempeltid.i Ett ärelräkningar annat om en

avstängning. Om konsumentenvidförstörasriskeraregendom att ensom
elräkningarbetala sinaunderlåterekonomisk förmågafalli detta atttrots

egendomen kanskyddaföråtgärderunderlåter vidtaoch attäven att
Ettotillbörligt.betraktashandlande kommakonsumentens att som
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ytterligare exempel konsument manipulerat medär elutrustningenom en
i bostaden.

Om nätägaren/elsäljaren elen ha till blirstänger det,rättutan attav
företaget skadeståndsskyldigt enligt 6

Andra stycket

Regeln i andra stycket utformad så elkonsumentenär möjligheteratt ges
själv för sig.göra rätt Det kan inte sällan betalningsfristenskeatt ärom

så lång månadslön eller motsvarande kan komma betalas inomatt att uten
tiden. Betalningsfristen bestämd med hänsyn till socialnämnden skallär att
ha tillräcklig tid för hinna nå kontakt med konsumenten och fatta beslutatt
inom tidsfristen. Med betalningsfrist veckor har konsumenten tidtreen
pä sig hinna ordna med betalning liksom socialnämnden har tidatt att

därmed nätägarens/elsäljarens berättigade intresseutan att att mottaagera,
betalning träds för när.

Fristen för möjligheten förhindra avstängning alltsåäratt treav
veckor. Enligt lagen 1930: beräkning173 lagstadgad tid blir sistaom av
dagen betala eller enligt fjärde stycket för socialnämnden åta sigatt att att
betala den dag sitt i veckan den från vilkenmotsvararsom genom namn
tidsfristen börjar löpa. tidsfristenOm börjar löpa dentorsdagen 5 sep-
tember 1996, således den sista betalningsdagenär torsdagen den 26 sep-
tember 1996. Om den sista dagen för betalning infaller på söndag,en

allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton,annan
flyttas den till nästföljande vardag.

Enligt andra stycket skall meddelande förestående avstängningett om
och anledningen till denna lämnas till socialnämnden i den kommun där

hushållet beläget. Om särskild socialnämnd saknas gäller i ställetär att
meddelandet skall sändas till endera den eller de nämnder kom-av som
munfullmäktige bestämt skall fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. För

undvikande missförstånd bör anmärkas det vilken nämnd-att oavsettav -
organisation finns i kommun tillräckligt det social-är attsom en anges-
nämnden meddelande enligt första stycket.mottagare ettsom av
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delgivnings-Underrättelsen till konsumenten skall denne enligtdelges

får dellagen, eftersom verkligendet betydelse konsumentenär stor attav
aktivitetunderrättelsen. ålägger nämligen konsumentenDenna somav en

överföringen/leve-avgörande betydelse för den fortsattaär närmastav
el.ransen av

situa-hushållets socialavid sin prövning beaktaSocialnämnden har att
ekonomiskadenföreligger missbruksproblem, ellertion, dett.ex. omom

situationen sådan ingripande bör ske.är att

Tredje stycket
förhindra elen stängssocialnämnden möjlighetBestämmelsen attattenger

förbetalningsansvaretsocialnämnden åta sigbestämmelsen kanEnligtav.
socialnämndenfråganätägaren/elsäljaren. Vad det ärskulden till är attom

Utfästelsenskulden.betalautfäster signätägaren/elsäljaren attgentemot
elkonsumentensförändring i fråganaturligtvis ingenmedförsådan omsom

nätägaren/elsäljaren.tillbetala skuldenskyldighet att
skul-för självasig betalningsansvaretsocialnämnden åtarräckerDet att
åtarsocialnämnden intetillämpligtfjärde stycketden. Således ävenär om

sak ärskulden. Enupplupnaför den redan attsig räntan annanansvar
gäldenärspositionsig iåtagandet försätter gente-socialnämnden engenom

be-tillförfallenfordrani fråga ärnätägaren/elsäljarenmot somenom
betalaskyldigsocialnämndenmedföra ärsagda tordetalning. Det attatt

betalas.skuldentill dessåtagandetden dagdröjsmålsränta från görs att l
betalningsfristennämligentidsfrist beakta,harSocialnäxrmden atten

be-hartidsfristen löperFråganstycket. närenligt andra utveckortre om
tidigare.handlats

tids-inomhandatillkommit företagetskall haBetalningsåtagandet
kap.enligt 12åtagandeexempelvistillisåledesfristen. Det är motsats-

avsänderfristeninomsocialnämndentillräckligtjordabalken inte§44 att-
betalningsåtagandet.meddelandetmedrekommenderat brevett om

3 18.Jfr not
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Det bör slutligen beröras det kan gå tid från det social-att atten
nämndens meddelande skickas till dess skulden verkligen betalas. Dettaatt
dröjsmål med betalningen kan inte läggas elkonsumenten till last.

Fjärde stycket

Dagens betalningssystem bank- och postgirot regelt.ex. är som upp-- -
byggda så betalningsmottagaren underrättas betalningenatt förstom en
eller dag efter det han faktiskt kunnat förfoga tillgodohavan-att överannan
det. Den ytterligare fristen på två dagar således föranleddär attav man
vill undvika strömmen stängs betalning skettatt i tidtrots att näraav men
slutet betalningsfristen.av

Femte stycket

De kostnader förenade medär avstängning, underrättelse ochsom t.ex.en
meddelande enligt andra stycket till avstängningsplatsen, fårsamt resa
nätägaren/elsäljaren debitera konsumenten.

.Sjätte stycket

bestämmelsenI bemyndigas regeringen meddela föreskrifter formu-att om
lär till underrättelse och till meddelande i andra stycket. Rege-som avses
ringen även delegera föreskriftsrättenrätt till förvaltningsmyndig-attges
het. I avsnitt 4.2 kommenteras förslaget till sådana föreskrifter närmare.

Överföring4 § eller leverans får inte avbrytas med anledningav av
fordran helt eller delvis föremål för tvist.ärsom

Bestämmelsen framgår den allmännautgör motiveringen endastsom av en
kodifiering regel redan i dag normalt standardvillkorutgören ettav som
i respektive leveransavtalet.nät- förhindraAtt näringsidkare använderatt
möjligheten till avstängning påtryckningsmedel i tvist, såärettsom en av

betydelseväsentlig för konsumenten regeln uttryckligen bör framgåatt av
lag.
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heltifråga fordranavstängning enbartBestämmelsen hindrar somom
tillämpliginteBestämmelsen såledesföremål för tvist.eller delvis ärär

inteeller del däravfordranunderlåter betalakonsumenten att somenom
tvistig.är

förutsebara avbrottMeddelande om

kortvarigt avbrottförutsenätkoncession än§ innehavaren5 Kan annatav
god tidi såhäromunderrättasskall konsumentenöverföringeni som

deteller, ärpersonligenskall underrättasmöjligt. Konsumenten om
anslag.lämpligt, genom

elkonsu-underrättaskyldighetharbestämmelsenEnligt nätägaren atten
kvanti-sikteBestämmelsendriftstörningar.förutsebara tarmenten om

möjligt,tidså godaviseras iskalldriftstörningar. Avbrottettativa som
framtida avbrottet.detfår kännedomföretagetprincip sådvs. i snart om

avbrott.helt kortauteslutakortvarigtuttrycketMed än attannat avses
Är endafrågadetfallet.enskildavariera i det ettTidslängden kan om

tålakunnanormaltolägenhettorde konsumenten störreavbrott utan
underrättasförvägikonsumententimme,strörnlöshet i än attutanmer en

aldrig kunnadocktordetvå timmarAvbrott längredet. än somsesom
kortvariga.

di-meddelandemuntligtellerskriftligtUnderrättelse skall ske genom
kanlämpligtflerfamiljshus äriOm detrekt till konsumenten. t.ex. --

itvistliknande. ltrappuppgång elleranslag iskeunderrättelse engenom
har nätägarensätt, attaviserat konsumenten rättfråga nätägarenom

personli-konsumentenmeddelaföranslag i ställetvarför han valtvisa att

gen.
intesåledesuppfylld detskall ärunderrättelseskyldighetenFör att anses

påallmän plats,anslag t.ex.tillräckligt sätternätägaren an-att upp
bostäder,aktuellaför denavseddinte särskiltslagstavla är gruppen avsom

andra media.ellerTVellerienbarteller nätägarenatt pressannonserar
ersättningsskyldighetdenpåverkar intei sigUnderrättelseskyldigheten

skadeståndsskyldigblisåledeskanenligt 6 Nätägarenuppståkansom



113Författningskammentar

underrättelseskyldighetenäven förevarandeenligt paragraf uppfyllts,om
avbrottet blir väsentligt omfattandet.ex. planerat och kon-änom mer
därigenom drabbas skador inte kunnat förebyggas. Sesumenten av som

dock bl.a. undantaget i 6 § tredje stycket.

Skadestånd vid avbruten överföring eller leverans av

§6 Konsumenten har till ersättning förrätt den skada han lider attgenom
överföringen eller leveransen avbrutits, inte innehavarenav om av
nätkoncession eller elsäljaren visar avbrottet beror utanförhinderatt ett
hans kontroll han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med ochsom

följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.vars
Beror avbrottet någon koncessionshavaren eller elsäljaren harsom

anlitat för utföra underhålls-, reparations- eller liknande arbete,att är
koncessionshavaren eller elsäljaren fri från skadeståndsskyldighet endast

också den han har anlitat skulle fri enligt första stycket.om som vara
Ersättning enligt första eller andra stycket utgår inte för skador som

föranletts avstängning enligt 3 eller åtgärder vidtagitsav av som av
elsäkerhetsskäl eller för upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet.att en

Första stycket

Huvudregeln konsumentenär har till ersättning för den skadarätt hanatt
lider strömavbrott. För nätägaren/elsäljaren skall undgåett attgenom
skadeståndsskyldighet krävs enligt första stycket fyra förutsättningaratt
föreligger. För det första skall det föreligga hinder för avtalsenligett upp-
fyllelse. För det andra skall hindret ligga utanför företagets kontroll. För
det tredje skall hindret sådant företaget inte skäligen för-kundeattvara

ha räknatväntas med det. Och för det fjärde skall företaget inte skäligen
ha kunnat undvika eller övervinna hindret.

För nätägaren/elsäljaren skall undgå skadeståndsskyldighet måsteatt
fyrasamtliga förutsättningar uppfyllda. Företaget bevisbördanhar förvara

så fallet.äratt
första förutsättningenDen innebär alltså strömavbrottet skall beroatt

på omständigheter hinder för fullgörelse elöverföringen/elle-utgörsom av
Det inte tillräckligtär fullgörelsen försvåras eller blirattveransen. mer
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nödvändigemellertid intemed.räknat Detnäringsidkaren ärkostsam än en
före-kanföretaget. Detföromöjligabsolutfull ärförutsättning att

enligtdeomständigheterbetungandeextraordinärt attsådanaligga en
övriga för-Dehinder.faktiskt måste utgörabedömningobjektiv rent anses

nedanbehandlasvilkaskadeståndsskyldighetfrånbefrielseförutsättningar
framgång kanmedhindervissaendastsidanå andrainnebär typeratt av

skadeståndsskyldighet.undgåföråberopas att
naturkata-orsaker. Enolikakan haöverföring/leveransförhinderEtt

ellerexplosion,ellereldsvådasåsomolyckshändelse, enstrof eller enen
brukligaSverigeiEnligtverksamhet. stan-företagetshindrastrejk kan

Ävenbefrielsegrund.regel utgöraarbetskonflikter entordedardavtal som
överföring/leverans,för t.ex.hinderkan utgöramyndighetåtgärd av en

råvaraellerlandvisstfrånimportförbud av enfrågadet är avomom
el.produceraförbehövs attsom

befriel-sigförochiintedockslag utgörnämntHändelser nuav
skadeståndsskyldighetfrännätägaren/elsäljarenbefriakansegrunder. De

fullgörafrånföretagethindrarfaktiskt attdeförutsättningunderendast att
delendastnormal:berörkabelbrottEtt enöverföringen/leveransen. t.ex.
fårkonsumenterdebarasåledesdrabbarochverksamhet somföretagetsav

kabeln.aktuellavia denÖverförd/levereradsin
åberopaframgångmedregel intekan om-Nätägaren/elsäljaren som

omständig-sådanaåberopakunnaFörekonomisk iständigheter attnatur.av
ellerhändelseninträffadedenövervinnaförkostnadernamåsteheter att

kanobjektivtvadför sett ansesöverstiga gränsenklartinverkan,dess som
skäligt elen.behovtill konsumentensförhållandei av

skadeståndsskyldighetenfrånbefrielseförförutsättningenandraDen
nätägarens/el-utanförliggerhinderberorströmavbrottet ett somär att

omständigheterinnebärDettastycket. somandra attkontroll jfrsäljarens
skadeståndsan-medföralltidkontrollsfärtill företagetshänföraskan egen

hinderkan utgöraomständigheter ettsådanaför företaget, även omsvar
fullgörs.med konsumentenavtaletmot att

prestationshinderhuruvidaför avgöra ettkrävsbedömning attDen som
culpabe-frånsigskiljerkontrollnätägarens/elsäljarens enutanförligger
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dömning bl.a. skadeståndsskyldighet alltid inträderatt orsakennärgenom
till hindret direkt eller indirekt kan hänföras till företagets kontrollsfär. Det

tillräckligtär hindret beror omständigheteratt i princip kontrol-ärsom
lerbara för företaget. Däremot detär betydelse huruvida företagetsutan
handlande i något avseende betraktaär klandervärt.att som

Som befrielsegrund kan elsäljare kraftproducentär inte åberopaen som
prestationshinder beror påett företagets beräkningarattsom av pro-

duktionskapaciteten slår fel eller det förekommer tekniska störningaratt av
produktionen. Produktionsstörningar beror på utifrån kommandesom or-
saker beslut myndighet kan däremott.ex. befrielsegrundutgöraav en- -
eftersom det fråga förhållandeär ligger utanför nätägarens/el-ettom som
säljarens kontrollsfär.

Inom nåtägarens/elsäljarens kontrollsfär hör dennes ekonomiskaegna
förhållanden.

Den tredje förutsättningen för befrielse från skadeståndsskyldigheten
hindretär sådantär nätägaren/elsäljaren inte skäligenatt kunde för-att
haväntas räknat med det. sistnämndaDet kravet med hänsyn till elensär

inte i till vad gäller inom köprätten kopplat tillnatur vadmotsats nät-som
ägaren/elsäljaren kunde förväntas ha räknat med vid köpetillfället.

Vilka händelser bör i beräkning givetvis i hög grad bero-ärtassom
ende de föreliggande omständigheterna. Det kan finnas risker ärav som
ofta förekommande och typiska för den aktuella verksamheten så att
säljaren regelmässigt bör räkna med dem, medan ovanliga ochmera
avlägsna händelser bör beaktas endast det kan föreliggaom anses en
aktuell risk för sådan händelse kommer inträffa och medföraatt atten
prestationshinder.

fjärdeDen förutsättningen nätägaren/elsäljarenär inte skäligenatt
kunde undvikit eller övervunnit hindrets följder. Efter det hinder haratt ett
uppkommit kan följderna det övervinnas företaget utnyttjarattav genom
sådana alternativa möjligheter kan finnas för uppfylla överförings-attsom
eller leveransåtagandet.

tidigareSom har framhållits åligger företagetdet försöka avhjälpaatt
prestationshinder avhjälpandet ofta medför ökade kostnader. Somtrots att
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föreliggaiblandemellertidhinderkantidigarepåpekatsockså ansesett
sådockomöjligdirektblivitinte harfullgörelseavtalets ex-menäven om
sådanorimligt krävaobjektivt ärbetungande det atttraordinärt sett enatt

motsvarandePåavtalet.fullgöranödvändig förskulleinsats attvarasom
undvikaomöjligtdirektmåstedet atthellerdet inteförutsätts attsätt vara

krävsVadfullgörelse.avtaletsinverkanhindretsövervinna someller
följder.hindretsövervinnaellerundvikakanskäligeninteföretagetär att

stycketAndra
förnätägarens/elsäljarensgällerstycketandra ansvarBestämmelsen i

tredjesikteBestämmelsentredje tarberor endröjsmål man.som
ellerreparationsarbeteellerunderhålls-föranlitatföretagsomman

skade-företagetundgårtredjesådanpåavbrottetliknande. Beror manen
skulletredjeochföretagetbådeendast varaståndsskyldighet mannenom

stycket. Dettai förstaprincipernaenligtskadeståndsskyldighetfrånfria
föreliggerdeltredje ettfördetordandramedförutsätter mannensatt

stycketförstaenligti sindettastycket ochi första turatthinder avsessom
dockSe nästanätägaren/elsäljaren.förhinderansvarsbefriandeutgör ett

stycke.

stycketTredje
skadorförhindrasyftetillharföreskrifter attgenerellafinnsellagenI som

förVid riskel.inverkananläggningellereller sak avpå genomperson
åtgärdernödvändigavidtainnehavareanläggningensskallskadorsådana

9 kap.seuppkommerskador t.ex.förhindraförskyddsåtgärder attatt
ellagendock inte närmareframgårellag. Dettill avförslaget§§1-2 ny
vidtas.böråtgärdervilkaellervidtasskallåtgärdersituationervilka somi

Elsäkerhets-meddelassituationervissaavseendemedFöreskrifter av
hållaskyldighetunderförstådd attvidareföljer an-ellagenverket. Av en

sefrämjasleveranssäkerhetochdrift-godskicki sådantläggningen att en
vidtasskallåtgärderVilkaellag.tillförslaget19 §kap. som2 nyt.ex.

el-åtgärdervidtarOm nätägarenellagen. avframgår inte närmare av
leveranssäkerhet,ochdrift-godupprätthållaförsäkerhetsskäl eller att en
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bör inte drabbasnätägaren skadeståndsansvar med anledning elav-av av
brott föranletts sådana åtgärder. En föreskriftuttrycklig häromsom av
finns därför intagen i förevarande stycke.

Alla underhållsarbeten torde emellertid inte omfattas denna undan-av
tagsregel. Det torde inte uteslutet kan blinätägaren ersättnings-attvara
skyldig med anledning eftersatt underhåll allmäntt.ex. dåligav setten
anläggning.

skadeståndsansvar kan inte heller komma i fråga nätägare/elsäljareom
i enlighet med bestämmelserna i 3 § utnyttjat sin till avstängningrätt
grund konsumentens försummelse.av

7 § Skadestånd på grund avbruten överföring eller leveransav av
omfattar ersättning för utgifter, inkomstförlust förlust på grundsamt annan

avbrottet.av
Är skyldigheten skadestånd enligt 6 § oskäligt betungande medatt utge

hänsyn till den skadeståndsskyldiges ekonomiska förhållanden, kan skade-
ståndet jämkas efter vad skäligt, varvidär denäven skadelidandessom
behov skadeståndet och övriga omständigheter skall beaktas.av

Första stycket

allmännaDen utgångspunkten för regleringen skadeståndets omfattningav
principenär fullt skadestånd. Denna princip innebära denom attanses

skadelidande ekonomiskt skall i lägesättasparten mot-samma som om
skulle ha fullgjort avtalet påparten det positiva kontraktsin-rätt sätt

tresset.

Principen full ersättning gäller emellertid inte alltid fulltom utan
vissabegränsas generella principer.av

För gäller viddet bestämmandetförsta skadeståndets omfattningav en-
ligt allmänna skadeståndsrättsliga principer den s.k. adekvansregeln. Enligt
denna omfattar ersättningsskyldighetenregel inte förluster saknar ettsom
adekvat orsakssammanhang med avtalsbrottet. Det innebär mycketatt av-
lägsna, onormala och opåräkneliga följder avtalsbrottet faller utanförav
skadeståndsskyldigheten. Det inte möjligtär några generella rikt-att ange
linjer för hur mellan adekvata ochgränsen icke adekvata förluster
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rättstill-stället överlämnasfår iskall dras. Detavtalsbrottgrund ettav
omständig-särskildadetillmed hänsynfrågadennalämpningen avgöraatt

enskilt fall.varjeiheterna
skadestånds-vidaremodifierasersättningfullPrincipen annanenavom

skäligavidtaskallskadelidandedenprincip partenrättslig attsom anger
in-härvidlag kanförsummelseskada ochsinbegränsaföråtgärder attatt

underrättelserspelarHärvidersättning.tillskadelidandes rättdenverka
viktig roll.avbrottförutsebara enom

kanförlustposterdenågrasärskiltstyckeförevarande somI avanges
konsumententilloftalederelavbrottskadestånd. Ett attomfattas ettav

föran-utgifterfrågakanslag. Detolikautgifter somåsamkas omvaraav
utgifterelen,uteblivnadenkompensera t.ex.föråtgärderolikaleds attav

ellergasol,ochbatterierstearinljus,inköptelefonsamtal,för avresor,
restaurangbesök.

tillbegränsadgivetvisutgifterför ärersättningtillrättKonsumentens
Dettaskäligt.framståromständigheternatillmed hänsynvad somsom

sinbegränsaföråtgärderskäligavidta attskyldighetenocksåföljer attav
transportsättkostsamtonödigtväljaintefårKonsumenten ettskada. t.ex.

tillhänsynmedkonsumentengasol, om-batterier ellervid inköp omav
kommunikations-med allmännaåkahade kunnatlikaständigheterna gärna

medel.
generelltköprätteninomersättningskravbedömningen tasVid av
köparen.förbetydelseavtalsbrottetsvärdetill såvälhänsyn somvarans
bedömsbehovdagligtharköparenfråga avdetOm är vara somom en

frågadet är somän varanormalt generöst enkrav omköparens ommer
köparengenerellt ävengäller attköprättensällan. Inom omanvänds mer
beaktasdettaskalldröjsmål,behovanledning harsärskild utanvaranavav
medförelförhällandenpåAppliceratersättningskravet.bedömningenvid av

anledningmedersättningskravbedömningen avvidprinciperdessa att av
viktsärskildochbedömas generöst attbörkravelkonsumentenselavbrott,
godmatlagning,för värme,behovkonsumentensläggasbör av

hygien mm.
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I förevarande stycke nämns också ersättning för inkomstförlust. Ett
bortfall arbetsförtjänst kan uppstå exempelvisai konsumenten påom
grund elavbrott kommer förett till sittav arbete eller måstesent stanna
borta från arbetet för omedelbart vidta åtgärder föratt begränsa följ-att
derna avbrottet. Detta kan situationenav strömmen till villavara om en
bryts och riskerarvattenrör frysa sönder. Uttrycket inkomstförlustatt tar
sikte på såväl inkomst Ävenanställning förvärvsarbete.av annatsom av
i detta hänseende gäller givetvis konsumenten skyldig begränsaatt är att
sin förlust Vid tvist det konsumentenär har styrka sin förlust,attsom
exempelvis intyg från arbetsgivaren.genom

Konsunenten har tillrätt ersättning föräven andra förluster på grund
elavbrott sådanaänett särskilt iav nämns paragrafen.som

Ersättn:ngsrätten enligt paragrafen således ersättning för olikaavser
former ekonomisk skada, dvs. skador sak t.ex. skadorav livsmedel
i frys, eller skador hushållsmaskiner och hemelektronik eller person
t.ex. förfrysningsskador, eller allmänna förmögenhetsskador. Den eko-
nomiska sl:adan ofta indirektär följdskada det förekommer ävenmen
direkta skazlor orsakade strömavbrott då avbrottet inte beror på någonav
skada hos nätägaren.

Det torde inte ovanligt elavbrott orsakar konsumentenattvara ett
besvär och olägenheter inte direkt kan imätas Som exempelsom pengar.
kan nämnas konsumenten måste till fritidatt eftersomsätta matlagningen
blivit betungande sedan försvann,strömmen och konsumentenmer därför
inte får utbyte ledigheten. Dagens långtgåendeavsett elektrifiering harav
i utsträckning kommitstor underlätta hushållsarbete olika slagatt av men

tillgodoseäven olika fritidsintressen.att Intrång i sådana intressen har där-
för i ökad grad kommit uppfattas så de har direkt ekonomiskatt att en
betydelse. Som konstaterats vid flertal tidigare tillfällen bl.a.se SOUett
1976:66 f.,172 SOU 1984:25 174 och l989/90z89 42 börs. s. prop. s.
således skadaäven denna kunna bedömas ekonomisken typav som en
skada, dånärmast intrång i konsumentens intresse fåett valutasom attav
för kostnader och arbete konsumenten har lagt ned för få ökadsom att
fritid, bekvämare vardagsliv eller förett konsumenten värdefull rekrea-en
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kunnabestämmelseförevarandedärför enligtbörtion. Konsumenten
tillbliinte kandeskador,för detta slagsersättningerhålla även ansesom

får i hitErsättningendylikt.stilleståndsersättning ellerfullo ersatta genom
skönsmässiggrundvali regel bestämmashörande fall upp-enav

skadorför sådana ärersättningtill attförförutsättningskattning. En rätten
alltidolägenheteralltför betydandebestår enbartintede mansomav

obehag,ideellSkadorelavbrott.med vidräkna naturmåste rent somett av
sålundakan vålla börelavbrottbesvärirritation detocholust över ettsom

fallmellangränsdragningenersättning. Dentill närmareinte somrättge
överlämnasemellertidfårfalloch andraekonomisk betydelsehakan anses

förelförbrukningpåkonsekvensermedElavbrotträttstillämpningen.
hushållsan-normaladenutanförfallerändamålsärprägladeväldigt som

tordefallflertaletIersättningsrätt.föranledaför sigi ochvändningen kan
adekvanspåkravetgrunduteslutas påskador kunnasådanaemellertid av

med.räknathaförväntaskundeskäligenelsäljarenoch vad

Andra stycket
§2kap.jämkningsregel jfr 6allmäninnehållerFörevarande stycke en

jämk-Vidskador.slagvid allatillämpligskadeståndslagen är avsom
denersättningdenfrånutgåtillämpning bör an-ningsregelns somman

enligt 6skyldigsvarige kan att utgeanses
skall bliallsskadeståndetnedsättningfråganAvgörande för avom

sida.skadeståndsskyldigesdenförhållandenaalltså enbartaktuell, är
jämkningsbedömningen ärvidfår ställadomstolfrågaförstaDen som en

sådaniskulleskyldigansvarigeden är utgeskadestånd attdet somom
sigsynpunktdennafall från teri varjeekonomi, detbelasta hansgrad att

redandetnekande,fråga ärdennabeloppet. Besvarasdömaoskäligt att ut
blir nästaAnnarsåberopas.inte kanjämkningsbestämmelsenklart att

ändåekonomiskadeståndsskyldigesför denföljdernadetfråga, trotsom
utgå.börersättningojämkadövrigtomständigheter isådanaföreligger att

skade-för denbetungandeoskäligtaldrigskadestånd kanEtt anses
ansvarsförsäkring eller närtäcksskadeståndetståndsskyldige, av enom

jämkningprincip börIsjälvförsäkrare.ansvarige bedömaden är att som
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inte heller komma i fråga den ansvarige harnär underlåtit tecknaatt
ansvarsförsäkring, han objektivt borde ha försäkrat sig. Omtrots att sett
han misstag förbiseendeeller har underlåtit förnya försäkringav att en

han tidigare haft, kan det dock ibland sig oskäligt dömatesom att ut
fullt skadestånd. Så kan fallet företagaren verkligenäven harvara om en
ansvarsförsäkring emellertid inte täcker den inträffade skadan ochsom
företagaren ursäktligt misstag inte varit medveten detta. Detettgenom om
bör emellertid understrykas måste ställa mycket kravsträngaatt man upp
på företagares och förtänksamhet i dessa avseenden.en omsorg

denOm skadeståndsskyldiges försäkringar försäkringsmöjlighetereller

inte jämkningskäl uppkommer frågan skadeståndetutgör ärmot om
oskäligt betungande till hans ekonomiska förhållanden övrigt. hani Kan

klara skadeståndsbetalningarna alltför uppoffringar,väntas utan storaav
bör jämkning inte i fråga.komma

Även den skadelidandes ekonomiska förhållanden betydelse förär av
frågan jämkning skall ske. Om skadeståndet väsentlig betydelseärom av
för den skadelidandes försörjning eller han i särskilt behovärom annars

få dettaskadeståndet, kan skäl jämkning. Inteutgöraatt ut motav ens en
långtgående jämkning kan dock obillig den skadelidande närmotanses
dennes försäkring täcker skadan, sig ersättningskravet framställs avvare
den skadelidande själv eller regressvis försäkringsbolaget.av

fall då skadeförsäkring får prövningen beroI den skadelidande inte har

på skadans torde vanligen hastorlek och karaktär. En enskild person
lättare Också graden denbära egendomsskada personskada.änatt aven en
ansvariges gränsfall kunnaskuld bör i viss mån åtminstone i- -

Självfalletbetydelse skall jämkas. kanvid bedömningen skadeståndetom
skada intejämkning inte komma i fråga företagare vållar attgenomom en

normalskickhålla anläggningarna i sin verksamhet i motsvararett som
får skälighetsbedömningenstandard. Vad särskilt betydelse vid är omsom

risk. Jämkningsregelnden ansvarige på detta medvetet har tagit ärsätt en
för sådana fall.i allmänhet inte avsedd

förekomma skäl beaktaundantagsfall torde det kunna ävenI även att
andra omständigheter ekonomiska.än
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från dettvå årskall väckas inomenligt 6skadestånd § att8 § Talan om
till sådantalan i tid har inteinte väcker rättinträffade.skadan Den som

ersättning.

kronofog-hosdomstol ellerförs i allmänskadestånd enligt 6 §Talan om
enligtskadeståndskravbetalningsföreläggande.måldemyndighet i om

preskrip-ifordringspreskriptionenallmännaföljer denskadeståndslagen
kvalitativaanledningmedskadeståndskravfrågationslagen. l avom

strikthuvudregeln ansvargäller enligtenligt ellagen,driftstörningar en
elleranläggningselektrisk ägaretalanpreskriptionsregel;särskild mot en

in-skadanfrån dettvå årväckas inomskadestånd skallinnehavare om
orsakatsskadorenligt 6 § kanersättningskravdet gällerträffade. När som

omfattande.oerhörtsituationeri vissadriftstörningarkvantitativa varaav
betungande försynnerligenfalli dessaErsättningsskyldigheten kan vara

synvinkel,företagetsdärför,nätägaren/elsäljaren. Det ärenskildaden ur
alltför avlägseninteinomnåsskadeståndsfråganiklarhetviktigt enatt

anledningmedskadeståndskravskäl bördetta ävenframtid. Av av
fordringspre-allmännafrån denundantagnadriftstörningarkvantitativa var

bestämmel-dennaifinns intagenföreskrift häromsärskildskriptionen. En
tvâ år frånväckas inomsåledesskallenligt 6 §skadeståndTalan omse.

inträffade.det skadan
intehankantidtalan inomväckerintekonsumenten sagtsOm som nu
Detkontrollansvaret.förmånligaför konsumentensig detstödjalängre

talanväckerkonsumentenhinderfinnas någraemellertid intetorde attmot
åberopardvs.grunderskadeståndsrättsligaallmännaåberopandemed av

innebärgrund°. slagetdettalan attEnrättslig senareavannanen
rättslignätägaren/elsäljarenvårdslöshet hosåberoparkonsumenten som

tio-sedvanligagäller densituationerdessaIskadeståndskravet.grund för
alltså inte åberopadockkanfordringspreskriptionen. Konsumentenåriga

förfaritnätägaren/elsäljarenbevisbördan förharkontrollansvaret, attutan
vårdslöst.

ff."4 Preskription, 525Lindskog,SeLex. s.
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6.2 Förslaget till förordning meddelande ochom

underrättelse enligt 11 kap. 3 § ellagen

1 §
Underrättelse till konsument enligt 11 kap. 3 § andra stycket ellagen skall
avfattas enligt formulär

2 §
Meddelande till socialnämnden enligt kap.ll 3 § andra stycket ellagen
skall avfattas enligt formulär 2

Formulär 1

Underrättelse till konsument möjlighet förhindraatt avstängningom
fastän elräkningen inte betalats i tidav

konsumentEn inte betalar sin elräkning i tid riskerar få elensom att
avstängd. Enligt bestämmelser i ellagen kan konsumenten dock förhindra
avstängning betalning sker inom viss kortare tid.om

Nätägaren/elsäljaren måste lämna meddelande den uteblivna betal-om
ningen till socialnämnden i den kommun där bostaden belägen.är

Ni underrättas härmed Ni har möjlighet förhindra elenatt att attom
Ni betalarstängs elräkningen inom veckor från det Ni harav, om tre att

fått del denna underrättelse.av

Formulär 2

Meddelande till Socialnämnd konsument fåriskerar sinattom som
avstängd

Nätägarens/elsäljarens och adress t.ex. postadress och tele-namn
fonnummer

2. Konsumentens och postadressnanm
3. Belopp konsumenten skall betala för förhindra avstängningattsom
4. Nätägarens/elsälj postgiro- eller bankgirokonto ellerarens annan an-

visning för betalningsättetom
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1978:314förordningeniförebildmedutarbetatsFörordningen har om
jordabalken.44 §enligt 12 kap.meddelandeochunderrättelse

avfattas orda-formulär börrespektiveenligtUnderrättelse/meddelande
meddelandensådanalydelsenjustFråganformuläret.enligt avgrant om

HDdiskussion bl.a.omfattandeförföremålvarithyreslagen harenligt av
286. För1992586 och19851981 704,NJArättsfall sei några s.s.s.

meddelandenviktigtdetproblemdessaundvika är attelsammanhangiatt
sig inteföri ochinnebärformulär. att ettDettarespektiveenligtavfattas

inteFörformuläret.med attmåste överensstämmaordagrantmeddelande
slarvigtgrundrättsförlustnågonvidkännasskallkonsumenten av en

innehåller dedettaviktdock störstameddelande det attutformat är av
förnödvändigaoch t.ex.formuläret är attframgåruppgifter somavsom

betalaskallnämndentillställningskall kunnasocialnämnden ta om

skulden.
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ÅsaSärskilt yttrande Håkansonexpertenav

Sveriges Konsumentråd el-handelnnär omreglerats och släpptsattanser
in konkurrensutsatt marknad skall den enskilda elkonsumentenen
tillerkännas rättigheter och skyldigheter konsumenter harsamma som
andra konkurrensutsatta marknader.

Eftersom tillgången i vårt moderna samhälle förutsättningär en
för också de elementära behov tillgodoseddaatt måste de socialamest
konsekvenserna avstängning från elleveranser beaktasav noggrant.

I många avtalsförhâllanden har konsumenten ställning änen svagare
näringsidkaren. En väsentlig uppgift förmotparten modern konsumentlag-

stiftning har varit bringa bättre balans i sådana avtal. Det tekniskaatt
monopol nätägare/elsäljare har innebär i sig de skador nät-som att en
ägare/elsäljare kan tillfoga konsument, denne inte uppfyller sinaen om
åtaganden, inte står i någon rimlig proportion till de skador konsumenten
kan tillfoga nätägare/elsäljare, inte uppfyller sina åtaganden. Kon-en som
sumentrådet därför konsumentlagstiftning el-området måsteattanser ge
konsumenter möjlighet i verkligheten kunna påverka nätägare/elsäljareatt

hänsyn till konsumentintresset.att ta
Eftersom denna lag skall kunna tillämpas alla hushåll det viktigtärav
lagen enkel, tydlig iär sina konsekvenser, fungerar lika föratt alla

hushåll, i så utsträckning möjligt liknar konsument-samt stor som annan
lagstiftning. Inte minst det sistnämnda informationssynpunktär viktigt.ur
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från vidare leveranserAvstängning

skall hanågonsinföretagenskiltinteKonsumentrådSveriges att ettanser
el-leveranser.vidarefrånhushållbesluta stängarätten ettattatt avom

räkning.förbetaltpåtryckningsmedel föralltför starktDetta attär enett
möjligheter.sådanaföretag harandraInga

förkronofogdemyndighetentillborgenärerskulder hänvisasandraFör
nätägare/elsäljareVi ävenfrån konsumenter.in skulderdriva attatt anser

El-företagskulder.driva inetableradetill detta sätthänvisasskall att
hainteoch börkonsumenternasandra företagkonkurrerar pengaromsom

skulder.förfallnagällerdetframför andra borgenärer närföreträde
behållagäldenärlåtalöneutmätningvidkronofogdeskallRedan ennu

löpande el-förkostnadertäckaocksåförbehållsbelopp, attstortett nog
el-löpandeförkostnaderhärigenommedgerSamhälletkonsumtion. att

äldre skulder.andra,går förekonsumtion
el-för gamlalöneutmätningverkställerkronofogdenföreslårVi näratt

konsumentensingå ielkonsumtionlöpandeförkostnaderskall inteskulder
Kost-nätägare/elsäljare.tillvidarebefordrasi ställetförbehållsbelopp utan

konsumenten.förfarandeför dettanaderna tas ut av
skalllämpligt,dettafinnerhankronofogden,föreslår ocksåVi att om

vadeller10tillel-tillgångenrätt somkunna nätägare ampatt strypage
egendomsskador.omfattandeförriskbehövligtkan utananses

fårbefolkningenandelringainteframhållasärskiltVi vill här att aven
Av-elektriskmed hjälpOftastbrunn.frånsitt pump.av envatten egen
fördrycktilltillgångolägenhetsanitärstängning vatten varaansesav -

hindraförförutsättning atthygienpersonlig attoch ärmatlagning en
viaantingensinhushåll fårMånga värmeuppstår.olägenhetSanitär

elektrisk varmvatten.viaeller runteluppvärmning pumparpump somen
tillfredsställandeframgår1-33 punkternahälsoskyddsförordningen § attI

olägenhet.Sanitäruppkomstenför hindraförutsättningvärme är att aven
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Ingenstans i den här föreslagna lagstiftningen eller i el-lagen i övrigt
regleras hyresgästers skydd när tillägare flerfamiljsfastigheter inte betalar

Ävensin elräkning. de enskilda hyresgästerna har betalt sina privataom
räkningar får det konsekvenser för dem fastighetenstora när frånavstängs

på grund fastighetsägarens försumligheter. Varken trappljus,av hiss,
ventilationssystem, fungerar i fastigheten.varmvatten Ofta detärm.m.
tekniskt omöjligt få fram strömmen till deatt enskilda lägenheterna om
fastigheten i övrigt skall avstängd. Detta förhållande måste reglerasvara
i den el-lagen. Lagen måste också reglera bostadsrättsinnehavaresnya
skydd samfalligheterna inte betalar sina el-räkningar.om

WII

De flesta el-räkningar utgår för närvarande från preliminär debitering.en
Vid tillfälle, oftast endast gång år, elleverantörengörsenare en per en av-

Ävenläsning den faktiska förbrukningen. skillnaden mellanav preli-om
minär debitering och faktisk förbrukning mycketär får konsumentenstor

regel endast någon månad på sig betala sin räkning. Dennasom kan dåatt
uppgå till flera IOOO-tals kronor de tidigareän utsända räkningarna.mer
Konsumentrâdet vid sådana tillfällen bör konsumenten fåatt göraanser en
avbetalningsplan för reglera sin skuld under helt år iställetatt förett
endast någon månad.

Skadestånd vid driftavbrott

Det måste möjligt för konsument rikta eventuella klagomål vadvara atten
gäller fel behöva utreda feletatt I konsumentköplagenutan harvems

löst detta konsumenten alltid i första hand skall rikta sinattman genom
klagan till säljaren. Denne får i sin föra klagan vidare bakåt i handels-tur
leden.

När det gäller få skadestånd detär särskilt viktigtatt konsumen-ut att
kan vända sig till enda Vi föreslårten därför de föreslagnapart.en att

§§ 6-7 skall gälla innehavaren nätkoncessionen och elsäljaren solida-av
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kani sindessa,hos enderaklaga turkonsumentenDå kanriskt. somav
regresstalan.föra

grupptalanochprövningsrättOm

myndigheterdeKonsumentombudsmannen ärKonsumentverket och som
för-konsumenterskunskaperfarenhet ochlång tidshari dag stor om

kon-kunskaperinsamlaförockså rutinerfinnshållanden. Där att om
andra kon-inommarknader ochkonkurrensutsattasumentförhållanden

sumentskyddsområden.
konsumenternasocksåmyndigheterbådadessaDärför bör vara

el-området.företrädare
förvillkorengrundsynföljd vårlogiskfor attDetta är avoss en

likartadbedömningenoch oavsettungefär desammabörkonsumenter vara
direkt till konsumenter.sigvänderbransch det ärvilken som

varitgrupptalanföraKO:sfrågan rätttillfällen harolika attVid om
konsument-mångaOrsakengrupptalansutredningen. äri atttal, senast

sigdrarkonsumenterbeloppså småsigför sig, attklagomål, rör omvar
konkurrenssynpunkt ärochsynpunktsamhälletsUrföra talan.för uratt

ochvillkorlikaskeremellanföretagenkonkurrensviktigtdockdet att
blirperspektivetdetspelreglerna. Ideföljatvingasföretagalla uppsattaatt

ochbetydelsefullutomordentligt attgrupptalanföramöjlighetKO:s att -
försjälvklartel-branschen äromfattaskallocksåKO:sdenna rätt

Konsumentrådet.
möjlighetskäl,konsumentsammanslutningar bör,Också gessammaav

grupptalan.förakonsumentområdetpåatt
el-ibörrättighetersinamedvetnabliskallkonsumenternaFör omatt

räkningarnautsändadebranscher,andramångai angesbranschen, som
medsigvändakanharkonsumenternarättigheter vartvilka samt man

klagomål.eventuella
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En särskild konsument-ellag

Vi är medvetna det finns skildaatt hursynsätt antal lagarom detstort
bör finnas. Pâ konsumentomrädet har hittills valt speciellagörman att
konsumentlagar framför baka särskilda konsumentparagraferatt i all-

lagar.männa

Det är pedagogiska och informationsskäl bättre fullföljaav den in-att
slagna vägen med särskilda konsumentlagar också detta område, varför
vi föreslår särskild lag vad gäller leverans till enskilten hushållav
istället för kapitel i el-lagen.ett
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och PerLiljegrenRonaldSärskilt yttrande experternaav

Cleverdal

Inledning.

inomkonsumenterna ävenförslagetsjälvfallet bakomVi ställer attoss
andrakonsumentskyddetskyddskall haelområdet motsvararett som
speci-till dedock dettaförmenande måsteEnligt vårtområden. anpassas

uppfatt-vårenligtelområdet, vilketinomgälleromständigheterella som
skillnadTillutredningsförslaget.iutsträckningtillräckligskett ining inte

den konsumeras.stundproduceras imåstefrån andra somsammavaror
ochförtillgängligskall hållasmöjligtså långtDärtill kommer varatt

förhållandesistnämndain.och åråralla timmardygnetsunder uten
nätverksamhet.driverföretagenframföralltspeciella kravställer som

kunderallaanslutaskyldighetharDärtill kommer nätägaren att somatt en
levereraskyldighetharleveranskoncessionshavaren attså önskar och att en

intenågotförhållandesistnämnda ärleveransområdet.alla inomtill som
näringsidkare.för andragäller

frånkopplirzg.tillRätten

såfrånkopplingtillregleringenföreslagna rättendenframgårSom omav
kon-gäller inomnormaltfrån vadregleringredan dennaskiljer sig som

innehållerkonsumenttj änstlag näm-Konsumentköplag ochsumentomrâdet.
iköparen ärlevererafortsättaför säljarenskyldighetingenligen att om

förhållandenspecielladebakgrundmed betalning. Motdröjsmål somav
förelen harbetydelsedenbeaktandemedelområdet ochgäller inom av

bakomviställersamhälle såmodernai dagenskonsumenterna oss
frånkoppling.regleringenföreslagnadenhuvuddelen omav

risk fördeli denförslagetställa bakomdock inteVi kan avsersomoss
förvånandeanblick sigvid förstanaturligtviskanhälsa. Det teliv och en

härtillAnledningen ärreglering.sådanbakomkan ställavi inteatt enoss
följande.dock
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Enligt lagförslaget får elsäljare framställa begäran tillen nätägarenen
överföringenatt avbryts endastom avstängning kanav ske riskom utan

för liv och hälsa eller omfattande egendomsskador. Enligt vår åsikt kan en
elsäljare när begäran avstängning inteen görs bedömaom sådanom en
risk föreligger. Elsäljaren kan befinna sig i helt del landeten annan av
eller i landtom. därett än konsumentenannat befinner sig. En sådan
risk kan möjligen bedömas den verkställer avstängningen.av Motsom
bakgrund vad anförts vi sådanav regel intenu bör införasattanser en

elsäljare.gentemot
När det gäller nätägaren så det alltidär denne verkställer avstäng-som

ningen. Enligt vad angivits i föregående stycke så skullesom således
é denne möjligen kunna bedöma sådan risk. När det gäller bedömaen att om

risk för liv och hälsa föreligger så vi dock detta är svår-anser att ytterst
bedömbart föräven nätägaren. Nätföretagens personal inteär utbildade och
kan inte heller utbildas för med tillräcklig gradatt säkerhet göraav en
sådan bedömning. Vi utgår ifrån utredaren i första handatt har avsett
risken för människors liv och hälsa. Vi denna riskbedömningattanser
istället skall hanteras socialnämnden och denna går in och sittav att tar

i samband med nämnden underrättas.ansvar att
Vi vill pekaäven vad riskutgör för livatt och hälsa väldigtsom

knapphändigt har berörts i utredningen. Det enda nämns sådanär attsom
risk kan uppkomma det mycketär kallt och bostadenom värms medupp
el. Utredaren har exempelvis inte berörtnärmare begreppet siktetarom
på såväl psykisk fysisk hälsa eller vilka skyldigheter den enskildesom
konsumenten har för begränsa ohälsaatt uppstår. Inte heller haratt det i
utredningen omnämts har bevisbördan för sådan risk förelegatvem som att
vid avstängningstidpunkten. Den sanktion föreslås avstängningsom om
sker i strid bestämmelsen företagetmot är blir skadeståndsskyldigtatt för
uppkommen skada. Man kan i detta sammanhang ställa sig frågan om
skadeståndsskyldigheten i sådant fall skalläven omfattaett sakskador och

förmögenhetsskadaannan
När det så gäller risk för omfattande egendomsskador kan vi ställa oss

bakom sådan reglering den enbart riktar sigen nätägaren iom mot sam-
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det idockViavstängningen.verkställigheten attmedband anserav
egendomsskadorf Dettaomfattanderisk försärskildståbörlagtexten

omfattandeförriskvissföreliggaalltid kan attdet sägaseftersom en
såväluppfattningvårenligtsåledesfordrasuppstå. Detskador kan en

omfattandefrågaskalldetriskensjälvakvalificering att omvarasomav
påtagligskulle kunnarisksärskildtillalternativTänkbaraskador. vara

risk.uppenbareller
deli denlagstiftningsförslagetanförtsskälde attVi ovansomanser

såegendomsskador äromfattandeochoch hälsaför livriskdet avser
så intelag. Omdet kaninnanomarbetasbördetbristfälligt antas somatt

praktiken inteielsäljamaframföralltuppfattningvårenligtsker kommer
avsiktenvaritharändå intevälvilketelen avstängs,begärakunna attatt

förslaget.med

Skadeståndsskyldighet.

vidskadeståndtillregleringen rättenföreslagnadengällerdetNär om
elområdetinföralämpligdenvi inte ärså att avdriftavbrott attanser

skäl.följandebl.a.
nätkoncessioninnehavarenbyggerregleringenföreslagna att avDen

vikontrollsfär. Sominnanför derasskadorför allaelsäljareneller svarar
andrafrån leveranssig leveransskiljersåinledningsvis avberört av

prestationfrågaHärvid detavseenden. ärflertal viktigai om enettvaror
före-detvarvidin,och årårtimmaralla dygnetsuppfyllasskall utsom

överföraochanslutaförskyldighet nätägarenlagstadgad attligger en
härigenomRedandensamma.levereraleveranskoncessionärenför attsamt

säljareandramedjämförtförutsättningarskilda somväsentligtföreligger
ireglerassanktionernavilka t.ex.och fördröjsmålihamnariskerar att

komplextelsystemet ärDärtill kommer ett sam-konsumentköplagen. att
förinvolverade attantal aktörer ärdärmanhängande ett stortsystem
tillorsakendärsituationer attdärförfinnsDetfungera.skallsystemet
medanaktörberorfrånbortkopplasmåste systemet enkonsumenter

aktör.ligger hoskopplas bortskallvilkavalet annanensomav
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Att kontrollansvaret egentligen inte in förevarandeipassar samman-
hang tycker vi stöds faktumdet utredaren nödgats föreslå omfattandeattav
undantag vid driftavbrott föranleds elsäkerhetsskäl eller vidtas försom av
upprätthållande god drift- och leveranssäkerhet.av en

Trots dessa relativt omfattande undantag föreligger ändå antalett
situationer där kontrollansvaret enligt vårt förmenande inte in påpassar
förhållandena inom elområdet. Nedan kommer beröra antalatt ett
sådana situationer.

I betänkandet 89s. särskild fråga berörs i direktivenattanges en som
vad skallär krävas vad gäller röjningnätägaren och besiktningsom av av

ledningsgator. Utredaren konstaterar därvid det Elsäkerhetsverketsäratt
det väl sörjtär för nödvändiga riktlinjer tillatt nätägareattansvar ges om

vad gäller i fråga röjning och besiktning. faktumEtt redansom om som
torde väl känt för landets betänkandetnätägare. I berörs emellertidvara
inte vad skallnätägaren i dettagöra hänseende för undgå skadestånds-att
skyldighet. Tvärtom så anförs uppfyllande vad stadgats i El-att ett av som
säkerhetsverkets föreskrifter saknar självständig betydelse för skadestånds-

Detta måste enligt vår uppfattning innebäraansvaret. ävenatt om man
vidtagit alla åtgärder Elsäkerhetsverkets föreskrifter stadgar så kansom

råka utför skadeståndsansvar i åtskilliga fall. Genom detta uttalandeman
har enligt vår uppfattning såväl de instansernätägaren skallsom som
bedöma för skadeståndsansvaretgränsen i denna fråga inte erhållit någon
vägledning, något enligt vår uppfattning inte medstämmer överenssom
vad i kommittédirektiven.som anges

Lagtexten det skall hinder utanför säljarens kontroll.att ettanger vara
Som framgår betänkandet sid 114 så företaget alltid ansvarigt såärav

det hinder direktär eller indirekt kan hänföras till företagetssnart ett som
kontrollsfär. Det tillräckligtär hindret beror omständigheter iatt som
princip kontrollerbara företaget.är för

För undgå skadeståndsansvar enligt utredningens förslag kan detatt
komma krävas kontrollerar det inte i någon ledningsgatasatt att attman
sidoområde finns några träd eller och skulle kunnaär torra ruttnasom som
falla ned på någon ledning. Detta naturligtvis möjligt utföraär att men
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intekundkollektivet. Det ärförkostnaderbetydligt ökademedföraskulle
trädsäkrahelthaförsvarbartnationalekonomisktrealistiskt ellerheller att

föromöjligtblirpraktikendet itill följdFörslaget kanledningsgator. att
Enligtsammanhang.förevarandeiskadeståndsansvarundgånätägare atten

ifungerakommerkontrollansvarethurdet oklartförmenande attvårt är

avseende.aktuelltnu
nätverk-bedriverbetydligtskiljer det sigskälnaturligaAv om man

åtskilligafall harsistnämndaglesbygd. leller isamhet i tätort manrenren
Isvårtillgänglig terräng.ofta ikontrollera,bevaka ochmil ledning att

anläggningarskadorleda tilltjälskadorlandet kandelar ävenvissa av
uppfattningvårenligtförhållande kanSistnämndadriftavbrott.medförsom

liggerdet inteeftersomskadeståndsgrundande ävenblivälmycket omman
utanförhindretskadeståndsskyldighetundgårkontrollsfär inteinom omens

med det,räknatkunnatskäligendennesådantkontroll ärnätägarens att
delari vissaåtminstonetjälskador,medfalletväl kanmycketvilket vara

för-dessaförmedförakontrollansvaretVad kommerlandet. attav
beaktautsträckningtillräckligimöjligheterintehållanden Om attges

drabbasglesbygdsnätmedföretagkommer attförhållandenangivnaovan
Dettahar tätortsnät.enbartdeskadeståndsanspråk oftare än somav

kundkollektivetförfördyringaravsevärdatillledasinikommer atttur
el-genomförandetvidgrundpelarnaEnglesbygdsområden. avinom av
förkostnaderökademedförafickintedennamarknadsreformen attvar

propositionregeringensuttryck itillsärskiltkomglesbygden. Detta
igår stickregleringenföreslagnaellagstiftning. Den1994/95:222, Ny nu

ståndpunkt.dennamedstäv
lokale nätägarenkan denanläggningarandraspådriftstörningarVid

där-harnätföretagetlokalanätområdet. Detelen inomreduceratvingas att
detdå drabbaskunderområdenvälja vissamöjlighetenvid menutatt vars

drabbade.blimåstevissakontrollföretagsutanför dettaligger att
fallerutföråtgärd nätägarendenanförtdärvidharUtredaren att som

för-berorbegränsningssituationeneftersomkontrollansvaretutanför
tillfrågandeställerVikontrollera.kanintehållanden nätägaren osssom
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detta håller vid rättsprövning eftersomom faktisktnätägaren har kon-en
trollen över drabbas.vem som

Vi vill ytterligare beröra sådant här problemområde,ett även dettaom
kan befinnasägas sig i utkanten aktuellt skadeståndsansvar. Vadav nu
gäller har köpt nåtområde har relativtett nedgångetom man nätettsom
Faller eventuella underhållsarbeten på sådant nät under undantagetett
i 6 § Om så inte falletär och det istället faller under det Övertagande
företagets kontrollansvar så kommer det inte underlätta överlåtandetatt av
dylika nätorrtråden. I dessa fall kommer det företaget inte kunnaattnya
undgå skadeståndsskyldighet ombesörja uppnår till-nätetatt attgenom
fredsställande leveranssäkerhet.

Listan på exempel skulle kunna längregöras tycker dessaattmen
exempel tillräckligt tydligt visar kontrollansvar dåligt inatt påett passar
elområdet. Såvitt vi kunnat finns inteutröna motsvarande reglering på
något område där det handlar ledningsbundenannat verksamhetom t.ex.
tele, fjärrvärme eller leverans Den enda ledningsbundna verk-vatten.av
samhet omfattas sådan reglering leveransär Detta torde hasom av av gas.
sin förklaring i ofta säljs flaskapå ochatt därför ärattgas attgas anse

lös sak och därmed omfattas konsumentköplagen. Som redogjortssom av
för under avsnittet i5.2 betänkandet så kan konsumentköplagens indis-
positva regler avtalas bort vid köp levereras i ledning underav gas som
förutsättning Konsumentverket godkänneratt avtalet. Sådana avtal om
leverans ledningsbunden har godkänts Konsumentverket. dessaav Igas av
avtal föreligger inget kontrollansvar för gasleverantören. Således torde
även Konsumentverket, i fall det gällernär gasleveranser, ha funnitvart
det skäligt frångå kontrollansvaret. Risken föratt kvantitativa driftstöming-

på grund skador gasledningar torde mindrear av änm.m. vara
motsvarande risk för elledningar, särskilt luftledningar. Det därförär en-
ligt vårt förmenande svårare uppfylla kontrollansvaret det gäller el-att när
ledningar för gasledningar.än I direktiven konsumenterna skallattanges
ha skydd på andra konsumentmarknader. Vi inte såsamma som attanser

fallet iär aktuellt sammanhang, eftersom inga andra marknader mednu
ledningsbunden verksamhet har ålagts något kontrollansvar.
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motsvarande strängtframgårutredningsbetänkandet ansvarAv att ett
någotiföreliggerinteindirektasåväldirektaskadorför alla typer somav
hellerintedetfinnsSåvitt vi kunnat utrönanordiska länderna.de andraav

skadeståndsansvar.långtgåendesåövriga Europai ett
lag-utredarenanförKostnadskonsekvenser att4.2.3avsnittetUnder
kanskadorfrågaförutsebarheten iökarregleringen arten somavom

dennadelar inteVidriftstörningar.kvantitativaanledninguppstå med av
kom-kontrollansvarinförandevisåuppfattning. Tvärtemot ettatt avanser

skadestånds-antal konkretaitolkningssvårigheterskapa ettstoraattmer
situationer.

kostnadskonsekvensema.tillräckligt berörtutredareninteVi attanser
för-vårtenligtstårtorde ökaförskadeståndsfall nätägareantaletAtt

Även mångörligasteför attikostnadernatvivel.allt rimligtmenande utom
någotglesbygdsornråden,minst iintetorde ökaskadeståndsansvarundgå

drabbaskundkollektivet kommer att av.som

omfattning.Skadeståndets

indirektasåväl direktaomfattaskadeståndetskallbetänkandetEnligt som
ersättnings-elkonsumenternasbetänkandet anförsisid 118skador. På att

konsumenternasvikt bör läggassärskildochbedömas generöstkrav bör
anförshärtillmotivSommatlagning, hygienförbehov värme, m.m.av

anledningsärskildköparengenerelltgällerenligt köprätten att avomatt
bedömningenvidbeaktasskall dettadröjsmål avbehovhar utanvaranav

detrimligt. Närochriktigthelt ävensäkerligenersättningskravet. Detta är
till-finnasskalleleninsammanhanget även vägasi attmåstegäller

såväl nätägareochefter årårtimmaralla att somunder dygnetsgänglig
levererarespektiveanslutaenligt lagskyldigaleveranskoncessionär är att

detta,kommerkontrollansvarctföreslagnaMed dettill konsumenterna.
underkundkollektivei sedrabbaskallkostnaderorimliga ovaninteom

kommerfall nätföretagen attiinnebäraskadeståndsskyldighet, vartattatt
vårt förmenan-enligtmåsteskadeståndsfall. Dettaökat antaldrabbas ettav

ersättningskravet.bedömningenvidin i bildende vägas av
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Som exempel på utgifter bör kunna ersättas iomnämns be-som
tänkandet inköp stearinljus, batterier ersättning för åkaav samtm.m. att
och köpa sådana Enligt vårt förmenande dylikaär någotvaror. varor som
konsumenten bör ha till hands hemma, speciellt bakgrundmot attav
leverans inte kan i varje givet tidsögonblick ochgaranteras då det finns ett
relativt omfattande undantag då driftavbrott får ske skadeståndskyl-utan att
dighet inträder. Vi således här nämnda detaljer sådanaatt utgör åt-anser
gärder kunden har iaktta för begränsa skadan, varföratt ersättningsom att
för sådana utgifter inte skall utgå.

Mot bakgrund det driftavbrottnär sker kan bli frågaattav att ettom
antal konsumenter kan kommastort framställa skadestånd borde detatt

enligt vårt förmenande ytterligare övervägas inte någon form själv-om av
risk borde finnas. Produktansvarets självrisk har just till syfte und-att
vika tvister i alltför antal fall. Det enligt vårt förmenandeett ärstort
viktigt de administrativa hanteringskostnademaatt kan hållas Dettanere.
skulle underlättas viss självrisk infördes, förslagsvis i storleksord-a om en
ningen 500 kr.

Alternativt förslag.

Vi konsumenterna skulle erhålla tillräckligtatt skydd det lag-anser ett om
fästes nätägaren/elsäljaren skadeståndsskyldigatt är vid driftavbrott om
denne inte kan visa skadan inte vållats honom vårdslöshet.att av genom

skulleDetta också vad idag gäller inom lednings-motsvara som annan
bunden verksamhet.

I betänkandet har detta berörts sid 85 Utredaren har därvid
kritiserat culpaansvaret med utgångspunkt i den tekniska utvecklingatt som
sker det ofta framstårgör mindre ändamålsenligt prövningenatt attsom

frånutgår avtalsbrott kan läggas till last vållande.3 ett Sompartom som
i exempel det uppstår felnämns eller tekniska störningar i elnätetatt om

behöver det inte bero någon försummelse nätägaren.av
iVad den tekniska utvecklingen inom nätverksamheten skulle görasom

culpaansvaret mindre ändamålsenligt har utredaren inte berört. detKan
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nedfallandeståkablar kanellermarkenkabel i emotsomsom avsesvara
skulle innebäramöjligtteknisktmåhända storaskulleträd Detta menvara

kundkollektivet.förkostnadsfördyringar
inteexculpationsansvarlagfäst86utredaren s.Vidare att ettanser

bedöm-alls dennainteVi delarställning.konsumenternasskulle stärka
driftav-kvantitativareglerarlagstiftningnågonfinns intening. Idag som

standardvillkor.framtagnabranschenförendast ireglerasbrott. Dessa
allaföridentisktinteskyddetf. såframfört 81själv s. ärutredarenSom

enskildai devariationervissaförekommereftersom detkonsumenter
avseenden. Genombegränsad i fleraersättningsrätten äravtalen, samt att

införaföretagingetså kanexculpationsansvarlagregeltvingande omen
skade-lagförslagetVidare så haravtal.individuellaibegränsningar genom

standardvillkor-medjämförelseutvidgats iomfattningståndsskyldighetens
utredarensintevianfört såvad vibakgrund attMot ansernuaven.

korrekt.härvidlagbedömning är
avsnittetivi anförtde skälbakgrundistället omVi mot avanser -

ochvälmotiverat rätts-exculpationsansvar ärskadestândsskyldighet att ett-
inteutredarenfrånskillnadvi tillvilkettillämpa,enkelt ansertekniskt att

kontrollansvaret är.att
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

Konsumentskydd vid leverans av Dir.

1995:148

Beslut vid regeringssammanträde den 23 november 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppdrag lämna Förslag tillatt
åtgärder För stärka konsumentskyddet vid leveransatt el.av
Utredaren skall särskilt beakta frågor till elleverans vidrättom
utebliven betalning. underrättelseskyldighet Före beslut om
eventuell inskränkning elleverans, andra möjliga sanktionerav
vid utebliven betalning andra frågorsamt åtgärder vidrörsom
utebliven betalning från konsumenten. Utredaren skall bedöma

konsumentskyddet tillräckligt vidär driñsstömingarom och
leveransavbrott. Utredaren skall bedöma frågoräven om
skadestånd vid längre strömavbrott eller avbrott inte ärsom av
force-majeure-karaktär.

Utgångspunkter för uppdraget

ellagrytiftrzingNy

Riksdagen beslutade den 25 oktober 1995 regelverkett nyttom
för elmarknaden i enlighet med regeringens förslag prop.
l994/95z222, bet. l995/96:NUl, rskr. l995/96:2. Den nya
lagstiftningen kommer träda i kraft den l januariatt 1996.

viktigtEtt mål För elreformen stärka elkonsumentemasär att
ställning. Huvudprincipen i den ellagstiñningen är attnya
åstadkomma klar uppdelning mellan å sidan produktionen ena

och handel med el, vilket skall bedrivas i konkurrens,av och å
andra sidan överföring nätverksamhet i principav ärsom
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skallfortsättningsvisdärförochmonopol ävennaturligtett
avregleradedenPåsärskiltövervakas sätt.ochregleras

tvåhahushållensåledes motparter,kommer attelmarknaden
el.och säljarennätägaren av

förändringargenomgripandeinnebärregelverketDet nya
producenter,förfunktionssättelmarknadenssåväl för som

särskiltharpropositionenloch konsumenter.leverantörer
möjligheterdessasoch attkundernasmådeskyddet förbetonats

betydelseAv ärinnebär.reformenförändringarutnyttja de som
elleveranser.lörvillkorandraochpriserbl.a.härvid

nätverk-för tillsynmyndighetsfunktionlnrättandet avenav
l902:7llagenenligtnätmyndighetNUTEKdär ärsamhet,

anlägg-elektriskabestämmelservissainnefattandes.l, om
bl.a.frågorNUTEK prövarinnebärellagen omningar att

, förvillkorandraochöverföringstjänsterprissättning av
tillhandahållsprissättningfrågornättjänster somsamt avom

Prisreglerings-tidigarenätkoncession. Deninnehavare avav
därmed.upphörelektrisk strömtörnämnden

skyldighetharleveranskoncession attinneharDen som
kunderallatilltörbrukningsändamålnormalaförleverera

ärKonsumentenleverantör.önskar bytainteområdetinom som
kan nät-priser prövastillgaranterad leverans avsomav

denbegäranskerprövning,myndigheten. Denna avsom
gällakanleveransförvillkorenmedmissnöjdelkund ärsom

angåendebeslutNätmyndighetenselpriset.helaellerdelar av
skyldigheterleveranskoncessionärensellernätkoncessionärens

förvaltningsdomstol.allmäntillöverklagaskan
betal-uteblivenvidelleveransinskränkninggällerdetNär av

beroendekonsumenten ärlagregleringaf.n.detfinns utanning
rimligtvadbedömning är ettelleverantörens somavav

iuttrycktillkommerbl.a.vilketkundernatillförhållningssätt
lågspänningvidkraftleveransförbestämmelserallmänna

AB-L-86.
finnsdetellagstiftning konstateras attpropositionen Nyl

utveckling,elmarknadensövervakaochföljaskäl att noga
lagstiftningendendeteftertidförstaunder attsärskilt nyaen

haroktober 199526denbeslutkraft. Genomihar trätt
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regeringen uppdragit NUTEK i samråd medatt
Konkurrensverket och Affärsverket svenska kraftnät årligen
redovisa uppföljning reformen. Samråd skallen skeävenav
med Elsäkerhetsverket och Konsumentverket.

NUTEK skall bl.a. bedöma elpriser, nättariffer och övriga
leveransvillkor den elmarknaden. Redovisningen skallnya
också omfatta bedömning effektivitets- och prisutveck-en av
lingen i nätverksamheten och hur konkurrensen utvecklas
den marknaden. Ett viktigt inslag i uppdragetnya annat är att
följa hur kostnaderna för mätning utvecklas liksom övriga
faktorer kan ha betydelse för de konsumenternassmåsom
möjligheter dra de förhållandenatt nytta kommerav nya som

gälla.att

Behov ökat konsumentskyddav

Sveriges konsumentråd har i skrivelse till Civildepartementeten
den 6 oktober 1995 framfört krav på särskild konsument-en
lagstiftning elområdetpå syftar till bättre balans mellansom en
säljare och köpare. Enligt Sveriges konsumentråd har den
enskilde konsumenten i dag betydligt ställningen svagare
elmarknaden på andraän privata konsumentmarknader.

Sveriges konsumentråd höga gradattanser samma av
konsumentskydd bör gälla för livsnödvändiga tjänster såsom ex-
empelvis elektricitet för produkter andra privatasom
konsumentmarknader. skrivelsenl anförs vidare den haratt som

för framställning, försäljning och distributionansvar av en vara
eller tjänst betydelseså förär destor enskilda hushållensom av

bör åläggas socialtettsom ansvar.
Sveriges konsumentråd pekar särskilt finskaden

elmarknadslagen där det finns kapitelsärskilt medett
konsumentskyddande regler. föreskrivs underDär vilka
förutsättningar leverans får avbrytas. Det finns ocksåav
regler skyldighet för leverantören visstatt underrättasättom
elanvändaren innan elleveransen avbrytas.får

Konsumentverket har skrivelse tilli Civildepartementeten
den 10 oktober 1995 behovetpåtalat lagreglering för attav en
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elområdet.konsumenternaförskyddetlegaladetstärka
såavstängning storfråganbl.a.verketEnligt avavär om

finnsDetlagregleras.den börbetydelsesocialpraktisk och att
andralagregleringskäl övervägaocksåverket avenligt att en

dennesochabonnentenmellanförhållandetfrågor rörsom
betalningsdröjsmål änvidpåföljderandrabl.a.motpart,

Enligtdriftstörningar.vidskadeståndtillochavstängning, rätt
avregleradhushålletproblemet atttillkommerverket en

säljarenochnätägarentvåha motparter,marknad kommer att
el.av

krajileveransförbestämmelserallmännaFörhandlingar om

konsu-innebärbl.a. attelmarknaden,Omregleringen somav
innebärelleverantör,sinväljakunnaskallprincipimenterna

föruttryckvillkorskall ske enleverans gersomatt av
respektiveleverantörensochabonnentensmellanbalansrimlig

intressen.nätföretagens
direktdetgällerdetförhållandet närinteemellertidSå är

ocheldistributörmellanavtalsförhållandetkonsumenträttsliga
normalbestämmel-regleratshittillsharDettaelabonnent. genom

tvåElverksföreningen. De senasteSvenskautgivits avsomser
med Konsu-framförhandladeoch 19861972 ärfrånavtalen

mentverket.
allmännabranschavtalet,gällandedetEnligt nu

harAB-L-86,lågspänningvidkraftleveransförbestämmelser
ändraersättningsansvar, rätt attbegränsateldistributörema ett

ochbestämmelserna rätt attallmännatill detilläggoch göra
abonnentensfrånbetalningsdröjsmålvidelektricitetenkoppla ur

tillkraftleveransenhar stängarättKraftleverantören attsida. av
skyldighetersinafullgöraunderlåterdenne attabonnenten om

fullgörandetibristerövrigtiellereldistributören avgentemot
abonnemanget.grundpåskyldig görahannågot attär avsom

tilldistributören rättavstängning hartillmöjlighetenFörutom
dröjsmålsränta.

ochKonsumentverketförhandlartillbakaårnågotSedan
tillskälAB-L-86. EttrevideringElverksföreningen avom en
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elmarknaden. För-omregleringenomförhandlingarna är av
avtalsvill-med stöd lagen 1994: l 512handlingarna sker omav

konsumentförhållandert.ikor
förhand-denKonsumentverket har det underEnligt senaste

inteavtalsvillkorslagensig allt tydligarevisatlingsomgången att
balansrimligsäkraförtillräckligt instrument attär ett en

svårighetenbl.a.Konsumentverket pekarmellan parterna.
Enligtfrånkoppling.förvillkorenkomma överensatt om

alltfrånkopplingerfarenheter skerKonsumentverkets av
Detkonsumenten.otillbörligtoftare är motsättett som

betal-kortaredan vidfrånkoppling skerförekommer att
belopp.dröjsmål med småochningsdröjsmål

lagstiftningBehovet av

betalning harframför tvingafrånkopplingMöjligheten till att
dis-långthurrättspraxis. Fråganiprincipi accepterats om

otillbörligtblirdetinnani sintributören kan moträtt
detländerflerafortfarande l ärdockabonnenten står öppen.

måstefrån el.hushållen Företagenfrånkopplaförbjudet heltatt
möjligtdetomfattningi sådanåtminstone ärleverera atten

finnsområdenödvändigaste. dettaklara allra Pådet ettatt
lagstiftning.konsumentskyddförbättratbehov ett genomav

sitt slut-överlämnatEllagstiftningsutredningen har nyligen
behandlasbetänkandet108. lbetänkande ellag SOU 1995:Ny

driftstömingarskadestånd vid ärbl.a. frågan som avom
elektricite-driftstöming kankvalitativkvalitativ En attart. vara

till såvälvilket kan ledaspänninglågellerhar för högten
skador.indirektadirekta som

frågorbehandlatinte rörharUtredningen närmare som
inteelektricitetenMed detdriftstömingar.kvantitativa attmenas

snörika vintrarunderhuvud Specielltframkommer över taget.
kraftledningarberoendeströmavbrott bl.a.förekommer att

fall har avbrottenandrablötsnö. Igrundskadats påhar tungav
aktualise-ledningarna. Dettafallitträd harorsakats överattav

vadnätinnehavarenskall krävasvadfrågan avsomomrar
och ledningsgator.ledningarbesiktningochröjninggäller av
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vadElsäkerhetsverketutfärdaderiktlinjerfinnsDet somomav
ledningsgator.röjningdet gälleriakttasskall när av

förkonsumenternakompenseramöjligheternafrågaEn är att
Förstördabaragäller intedriftstörningar. Detkvantitativasådana

hållainte klararoch fryskylgrundlivsmedel attattav
bostäderna, där längre strömav-igällerkylan. Det värmenäven

vattenledningargrundskadorleda tillkanbrott attstora av
långtgåendeorsakasåledesStrömavbrott kansönder.fryser

konsumenter.förbesvär
löstskvantitativa driftstörningargällerHittills har frågor som

sammanhangetiproblemenskilda fall.i Etträttspraxisgenom
inteoch tjänsterrörande ärlagstiftninggällandeär att varor

1990:931Medan köplagenelström.vidtillämplig leverans av
och1990:932konsumentköplagensegendomgäller all lös är
be-tillämpningsområdenl992:l8produktansvarslagens

iintagnaProduktansvarsregler finnstill saker.gränsade lösa
bestämmelserinnefattande vissalagen l902:7ls.l4 § oma

anläggningar.elektriska
analogfår ändålagstiftningenkonsumentskyddandeDen en

Konsumentverket/Konsument-ombuds-tillämpning attgenom
och videlbranschenmedavtalsförhandlingarnavidmannen

sigstödjerMarknadsdomstolentilleventuella ansökningar
lagstiftning.denna

särskildregeringenbakgrunddennaMot att enanser
lagstiftningförslag tillför lämnabör tillkallasutredare att om

utredarensUtgångspunkten forelområdet.konsumentskydd på
skallkonsumentskyddetlagfästadetarbete bör att varavara
säljs.eller tjänst detvilkendetsamma äroavsett somvara

uppdragUtredarens

utsträckning konsumenten harvilkeniUtredaren skall analysera
andra konsument-elmarknadenskydd på änett svagare

föreslå sådana åtgärder kanskallmarknader. Utredaren som
Utgångspunkten förkonsumentskyddet.för stärkabehövas att

konsumentskydd skallarbete börutredarens att sammavara
konsumentmarknader. Utredaren börandragälla ävensom
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beakta de allmänna avatalsvillkor gäller inom branschen.som
Utredaren skall lämna förslag till lagstiftningen som

tillgodoser intresset rimlig balans i förhållandet mellan åav en
sidan elkonsumenterna och å andra sidan nätägareena

respektive elleverantörer.
Utredaren skall därvid särskilt tillbeakta frågor rättom

elleverans vid utebliven betalning, underrättelseskyldighet före
beslut eventuell inskränkning elleverans, andra möjligaom av
sanktioner frånkoppling vid utebliven andrabetalningän samt
frågor utebliven betalningåtgärder vid konsumen-frånrörsom
ten.

utredaren föreslår begränsningOm forrätten nätägarenen av
elleverantöreneller leveransen grundstängaatt avav av

utebliven betalning skall förslag lämnas kostnadsansvaretom
for detta.

Utredaren skall till-bedöma konsumentskyddetäven ärom
räckligt vid driftsstörningar och leveransavbrott. Utredaren skall
bedöma frågor skadestånd vid längre strömavbrott ellerom
avbrott inte force-majeure-karaktär.ärsom av

Det står utredaren fritt lägga fram andra förslag tillatt
åtgärder stärker konsumentskyddet elområdet.som

Redovisning uppdragetav

Utredaren bör del hur frågan frånkopplingta av om av
behandlas i de övriga nordiska länderna och inom EU. Ut-
redaren bör särskilt studera den finska elmarknadslagen som
trädde i kraft ijuni 1995.

Under utredningsarbetet bör utredaren inhämta synpunkter
från och samråda med berörda myndigheter och organisationer.

utredarens arbete gäller regeringensFör direktiv till samtliga
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaatt
dir. redovisa jämställdhetspolitiska1994:23, aspekter dir.att

och redovisa regionalpolitiska1994:124 konsekvenser dir.att
1992:50.

Utredaren skall redovisa sitt förslag till regeringen densenast
juli 1996.1
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ELKONSUMENTENSSKYDDI NORDENOCHINOMEU

Inledning

1.1 Uppdraget
Uppdraget för denna utredning formuleratär enligt följande:

Den utomstående konsulten skall kartlägga vilket skydd elkorzsu-
har dei övriga nordiska länderna och inom EU dåmenten samt

särskilt studera förutsättningarna för frånkoppling andraochav
sanktioner vid utebliven betalning. Från utredningens sida detär

önskvärt den internationellaäven undersökningen omfattar el-att
konsumentens skydd vid driftstörningar och leveransavbrott Lex.
de möjligheter till skadestånd konsumenten har. Konsulten skall
särskilt studera den finska elmarknadslagen,även trädde isom
kraft i 1995, och denjuni revidering lagens konsumentskyddsre-av
gler enligt pågår.uppgiftsom

Uppdraget skall redovisas skriftligen

1.2 Material
Material till denna utredning har inhämtats biståndmed från Konsument-
ombudsmannens byrå i Finlandl, Forbrugerstyrelsen i Danmark och For-
brukerrådet i Norge4. Material har frånhämtats mina tidigare skrifter Frånäven
kontrakt till social rättighet och Att lägga förhållandena till rätta.

Tillgången på frånmaterial de olika länderna har Frånvarierat. Island och
Danmark finns Bådeminst redovisa.5 det isländska och det danska materialetatt

mindre omfattande såär och inte "intressant" för förhållandensvenska detsom
material kommer från Norge och Finland.som

Föregångslandet i Norden vad gäller omreglering elmarknaden Norge.ärav
Norge genomförde sin omreglering den januari1 1991. Det betyder det finnsatt

årsfem erfarenheter bygga i Norge. Dessutom finns helt standard-att ett nytt
frånavtal 1995, har förhandlat fram.parternasom

påbörjades SmåUppdraget den19januariochavslutadesden29 1996. förändringar främstmars av
språklig gjordesden juni 1996.karaktär 1
2JuristJukkaKaakkola.
3Jurist Heurlin.Jens
4 uristema Thorne ochJ Mette Lothe EricRoe.
5 från fåttEric har Samkeppnisstofnun Island upplysningar intefinnsnågotRoe detatt nyttom
material intresse. intetidigare redovisati läggaförhållandena"Att till rätta".är rapportensomav
l brevfråndendanskaForbrugerstyrelsenl6 feb.1996meddelas:"Deoplysninger. i Forbruger-

område,styrelsen i besiddelseaf det skullealle indeholdti "Aunzevnte meget rapportener om gemevare
förhållandenalägga till rätta".
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åt, inteskiljer sigjuni 1995. Finlandavreglerade elmarknad IFinland sin genom
lag.elmarknadenstyrningomreglering, vältidig genomavgenom enmen

avtalamarknadenlåter aktörernai Nordenövriga ländernaMedan de om
industriministerietochFinland Handels-det iskyldigheter och plikter är som

från Under1980.tidigare villkorenleveransvillkor. De ärbeslutar de allmänna
villkoren.allmännareglerar deElmarknadslag,1995 kom somen ny

mi-kompletterandebehovetekonomiutskott betonarriksdagensDen finska av
ochstadgandenmed närkompletterasElmarknadslagen börnimiregler. av-om

avtal iuppsägninggiltighetstid ochfår avtaletsändras undertalsvillkor avom
ochsäljarenavtalsstrider mellanVidare bör lagensituationer.olika garantera att

situation.påverkar konsumentensnätinnehavaren inte

de1996. Troligen kommeriskrivssaknas dettaTvå viktiga dokument när mars
avslutad.utredning skalljuli, dvs dennafärdiga den lligga när varaatt

el-kompletteringpropositionenfinskadenförsta dokumentetDet är avom
viktiga konsument-minimistadgandentvingande ärmarknadslagen med ursom

avslutatproposition beräknasdennaArbetet medskyddssynvinkel. pervara
någrautredning,i dennadock, redan nämnamaj 1996. Jag kommer31den att

slutliga förslagetmed i detsannolikt kommerprinciper att varasom

förstandardvillkorende norskatillkommentarenandra dokumentetDet är nya
tidigarekraft. Till deelektriskdistributionnäthyra ochanslutning, stan-av

Forbrukerrådet elbranschens före-ochfanns kommentardardvillkoren somen
betydelse"rättskällemässig"hadeförfattat. Kommentarenträdare hade storen

viktigakommerl den kommentarenstandardvillkoren.vid tolkningen nyaav
ihälsa" betyder"liv och avstäng-bl.a. vadutvecklas,punkter i villkoren att

bör tillämpas.varselrutineroch vilkaningssituationer som

kommerdessa dokumentuppmärksamhetensåledes fästa attJag önskar att
utredning.för dennaintresseinnehålla infomiationviktig av

Några begrepp1.3
Hushållsabonnent1.3.1

Titelnoch inom EU".skydd i Norden är"ElkonsumentenstitelRapportens är en
förbindelsehar ikonsumentbegreppetuppdraget. Mennaturlig konsekvens av

5 1995.Konsumentombudsmannenskontorfrån finskedenBrev mars
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eldistributionmed något betydelse inom köprättenän generellt.en annan
Konsumentbegreppet inom eldistributionsrätten kopplat till slutanvändarenär

energi. Vilket innebär elkonsument kan frånalltav att smältverk tillen ettvara
l de finskasommarstugeägare. rättskälloma används ordet "användare"en al-

ternativt "elanvändare". I de finska anslutningsvillkoren beskrivs "användare"
konsument eller liten eller medelstor elköpare köpersom en annan som av en

storförsäljare. Konsument fysiskär anskaffar huvudsakligenen person som
för ändamål förän näring.utövaannat att

I EF-rättens direktiv oskäliga avtalsvillkor, vi kommer tillbaka till, defi-om som
nieras konsument fysisk"en i samband med avtal omfat-en som person som som

detta direktiv handlar för ändamåltas faller utanför hans näring ellerav som
yrke" artikel 2.

I denna har jag i den löpande frånsett citat huvudsakligenrapport texten - -
översatt "elanvändare" och "konsument" till hushållsabonnent.

1.3.2 Eldistribution
Den omreglering inom elsektom innebäräger i sin konsekvenssom rum att man
rättsligt och ekonomiskt delar i fysikens värld enhet.ärupp en process som en
Rättsligt och ekonomiskt skiljer mellan "försäljning elektricitet"man numera av
och "överföring elektricitet". Grundläggande i förslaget till svensk ellag ärav ny
begreppen "elektrisk anläggning" och "nätverksamhet" SOU 1995:108, 198.s
Detta innebär det företag rättsligt eldistributör till hushålls-att ärsettsom en
abonnent faktiskt inte distribuerar el. Detta kan möjligtvis leda till missförstånd.
l Finland talar i stället kategorierna minutförsäljare och distributions-man om
nätsinnehavare. Minutförsäljaren säljer via distributionsnätsinnehavarens
distributionsnät till elanvändarna. Elanvändare konsument ellerär li-en annan

eller medelstor elköpare köper elförsäljare.ten som av en

Juridiskt dessa partsrelationer till mångaupphov intressantasett och hittillsger
ouppklarade problemställningar frågai vilka rättigheter och plikter de olikaom
aktörerna skall och bör ha. En oavklarad situation är när avbryter el-nätägaren
distributionen avtalsbrott från elsäljarens frånsida. Ett exempel Norgep.g.a.
belyser sådan avtalsstrid. Oslo Energi hotar med tillstänga strömmenatten av
sjukhus, skolor och företag tillsammans 1000 abonnenter. Skälet elsälja-är att-

Nzeringslivets Innkjøpsorganisasjon NI betala 5 miljoner kro-vägrar attren
för hyra elnätet. Oslo Energi har varsel till 1000 företagsänt ochut storanor av

statliga institutioner elektriciteten kommer inom tvåstängasatt attom av
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från avtalOslo Energi inte får Abonnentema harveckor in Nl. ompengarnaom
Oslo Energi viaelektricitet med kostnaden för elnätet tillköp NI. och betalarav

fårhåller därför de intetillbaka Oslo Energis deNI. NI att attmenarpengar
från Aftenposten 1996.Oslo Energitillräckligt bra faktureringsunderlag mars

frånkunna erbjudas OsloHushållsabonnenterna i detta exempletkommer att
också blirelsäljare. Men problemetförutomEnergi, ärnätägareatt varasom

sådantnågon sälja.inte har Ibara ochstörre är nätägarenätägaren att ettom
uppstå i eldistributionen.fall kan det "ett vakuum"

således komplicerad "avtals-föreligger relativteldistributionsrättenInom en
plikter skall balan-olika rättigheter ochdjungel". sigDet rör tre parters somom

hushållsabonnentens, och elsäljarens.nätägarensseras;

Distributionsplikt1.3.3
från försäljning och tjänster i allmänhetförsäljningDet skiljer varorav avsom

eldistributörenellagen föreskrevs tidigaretill el. I ärhar "rätt"är attatt man
området"tillhandahålla och inom behöver denförpliktad strömatt var en som

förbrukningsändamål" SFSi lydelse enligt2 § 4 ellagen dessför normala mom
står nätkoncessionskrivningen "Den har1987:1166. nuvarande det:l den som

Iledningen".skäliga villkor ansluta anläggning tillför linje skyldigär att en
också innebärstadgas det "leveringsplikt"den norska energiloven somen
til, å energi" Ot.prp. 43/1989-"både tilknytningsplikt plikt levere nr.og enen

påställningdistributör dominerandeskall har90, 88. I Finland en som ens
det inte skerskäligt pris kunden begär detta. Ommarknaden leverera till när

det skall ske 21elmarknadsmyndigheten bestämmafrivilligt kan den finska att
§ elmarknadslagen.

ingåalltså två avtal tillhanda-saker, dels pliktLeveransplikt innebär att omen
plikt fortsattkontraheringsplikt i mening, delshållande snävström en omav

får distributö-sista betydelse för ochgäller. Detleverans medan avtalet närom
idistributionsplikt tillämpadSom dennafår leveransen. äravbryta/ stängaren

får varkendistributören inteinnebär dennordiska länderna sägade att upp
Vilka skälgodtagbara skäl.leveransen eller avtalet utan som anses vara

itill, framföralltkommer tillbakaländerna. Dettavarierar i de olikagodtagbara
huruvida i sig godtagbartfråga ställning tillocksåkapitel blirDet ettatt taom

inträffat socialtleveransfortsatt uppvägsskäl till neka ettatt av
till ivi tillbakahushållsabonnentens sida. Detta kommerprestationshinder

kapitel ll.

lacken i Juristkontakt6/94,Knut s
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1.3.4 Elköp
Om elektricitet ellerär inte, har betydelse för köp elektriciteten vara skallom av
bedömas enligt den köprättsliga lagstiftningen eller inte. vilket får konsekvenser
för den konsumentvänliga regleringen kanom användas eller inte. Den rättsliga
bedömningen elektricitet fastär eller lös sak varierar iav Norden.om Enen av-
görande skillnad mellan Danmark och de övriga nordiska länderna i danskär att

karaktäriserasrätt försäljning elektricitet köp. Det det lättaregörav tillsom att
lämpa köprättsliga regler och principer distribution försäljningoch elekt-av

Åricitet. andra sidan inte allaär delar den köprättsliga regleringen tillämpligav
vid köp elektricitet. I Norge har i förslaget tillav konsumentköplagman ny
föreslagit elektricitet skall falla in under lagensatt tillämpningsområde. För öv-
rigt tillämpas den köprättsliga lagstiftningen analogt.

Den internationella köplagen FNs konvention internationella köp 733. 7om nr.
december 1988 gäller inte vid köp elektricitet artikel 2 0.av

Det typiska för elleverans inte tidpunktenär för leveransen tidsperiodenutan
för den. Eleni hållasskall disponibel för kunden 24 timmar dygnet. Leve-om
ransberedskapen eldistributörensär huvuduppgifter, medan det kun-en av är
den sin aktivitet bestämmer leverans skallnär ske omfångetsom genom och av
leveranseng innanför den anläggningens dimensioner. Elektricitet kan inteegna
lagras dennär väl producerad.är Det därförär omöjligt praktisera regleratt omi el. Vidare bestämmelserretur är hävning kopplade till dröjsmålav med leve-om

; oaktuell problemställning. Det knappast såransen ären abonnentens kravatt
hävning någotavtalet reelltär hot eldistributör.om Det sigav mot rören trots

l allt leverans livsnödvändighet.om av en

1.3.5 Omreglering
I beskrivs den omstrukturering elmarknaden pågårpressen av som som en av-
reglering. Det någotdock inteär adekvat uttryck. När generellt talar attman om

myndighetersersätta lagar och regler med den fria marknadens, ordetpassar om-
reglering bättre. Det inte såär all reglering dunstar bort, försvinner.att
Istället för myndigheternas fårregler marknadsreglering. Dessutomen

Købelov§ Lovenla; gjaalderforallekøb.bortsetfrakøb fastejendom.Jfr Elleverandørensleveavringsbestämmelser§ tilfzelde4.l I afstrømafbrydelseandretilfaeldeaf ikkc-kontraktmaassigleveringiogforbrugerkøbgaelderKøbelovensregler.
2"Elektricitet omfanerfekx.af Prøduktansvarsdirekriv-Iøv, lovensjfr. § stk.I fine.er og menervøesentligførskelligfra rørligeting ikkeomfatta konventionen.Intematiønalrkøbaf elektricitetoger avforetages ofzestmellemoffentligeellerkøncessioneredeselskaper. spørsmål,De deropsrårsom i for-
bindelsemedsådannekøb.harofre andenkarakterenddem.der øpstâkan vedalmindeligeinlemariøna-en

løsørerkøb"Gomard-Rechnagel.34.s
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positivafåförkontrollreglering ochmarknaderfriare attförutsätter
ochtaxinäringenomregleringarnabehöver baraJag nämnakonsekvenser. av

exempel.flyget som

Enligt"avreglering".någonvarit talaldrighar detelmarknadengällerVad om
tillsyftaskulle arbetetellagstiftningen attmedutredningsarbetetfördirektiven

såledesModernisering kanlagstiftning.med modernhelheti sinellagen ersatt
elmark-rättsligabeskriva denuttryck. Förbeskrivande somprocessattettvara

adekvat.omregleringuttrycketgenomgår jag dock mestnaden somanser

dispositionRapportens1.4
hushållsabonnen-"KartläggningDel ltvå huvuddelar.består avRapporten av

vidskydd"Hushållsabonnentensoch delEU"inomochNordenskydd itens
m.m.".driftstörningaravstängning.

l2 7.kapitel, kapbestårdelkommerkapitletinledandeEfter det sexavsom -
konsumentskydd vidländernas"nordiskaövrigabehandlas "dekapitlena 2 5-

detFinlandochNorge,Danmark, presenterasFrån Island,elektricitet.köp av
materialtillgångenså hartidigareavtal. Som nämntsi lag ochfinnsskydd som

Detvarierar.förhållandensvenskaförmaterialets intressesamtidigtvarierat. som
norskadenintresse ärvarierar.storlek Av störstkapitlenasföljdfått tillhar att

iavtalochlagartillkommitdessutomDet harregleringen.finskadenoch nya
ochIslandfylligaresåledes änbehandlasländerFinland. DessaochNorge

direktivdebehandlarEU"inomskydd6 "Konsumentens somKapitelDanmark.
unioneninomalltså regleringenDetutredningen. är somförrelevantakan vara

inteså detdetreglering. Nu ärländernas attenskildadeoch intebehandlas
någ-finns detDäremotfrånkoppling el.berördirektnågot direktivfinns avsom

el.frånkopplingrörandevillkorförfår betydelseindirekt avdirektiv somra
harkonsumentavtalivillkoroskäligadirektivet en,somdetFramförallt är om

direktivetbehandlasvillkor. Dessutomsådanaförbetydelsedirekträttsligt sätt,
åt-livsnödvändighetfårtelefonTillgång tillsamtalstelefoni. enanses varaom
fårtelefonTillgång tillgamla.ochsjukasamhället,inågraförminstone grupper

elek-tillgång tillgradlägre änlivsnödvändighetrangordnasdockväl avensom
iminimireglertelefondirektivetrimligtDärför det somtricitet. är att serman

Produktansvarsdirektivet nämnseldistribution.regleringtillförhållande av
Europeiskanågraskydd i"Hushållsabonnentenskapitel 7också Ihelt kort.

intemed abonnenterproblemenpraktiskt löser somhurredovisasländer" man
uppdra-utanförÄven någotfallerkapiteldettaelektriciteten.förbetalakan om
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jag de praktiskaget, lösningarattmenar tillämpas i andra länder börsom
beaktas i denna.rapporten som

Del består kapitlen 8 l Här samlas erfarenheterna frånav de tidigare kapit--
len. I kapitel 8 "Frånkopp1ing el" redovisas de huvudregler ochav undantag

tillämpas, rörande avstängning från el, isom de övriga nordiska länderna. l kapi-
tel 9 "Andra sanktioner" vilkanämns andra konsekvenser det kan få om man
inte betalar för elektriciteten. I kapitel 10 "Skydd vid driftstörningar och leve-
ransavbr0tt" redovisas det skydd hushållsbonnenten har då elsäljaren eller
nätägaren inte förgör sig.rätt Slutligen, i kapitel ll "Avslutande synpunkter".
kommer jag bl.a. in vilka sociala hänsyn bör då det inte sällantas, ärsom
problem social huvudskälär till hushållsabonnentenartav intesom betalaratt
sin elräkning.





ELKONSUMENTENSSKYDD NORDENOCHINOMEUI

DEL I

HUSHÅLLSABONNENTENSKARTLÄGGNING SKYDDAV l
NORDEN OCH INOM EU

Hushållsabonnentens i2. skydd Island

Island från övriga Norden framförallt sin geografi,skiljer sig det p.g.a. men
frånockså sinastorlek. Island skiljer sig andra ländersin genom varmap.g.a.

ångaFrån till uppvärmning husen.källor. distribueras ochdessa varmvatten av
distribuerar skall användas tillDen värmeenergi jordvärmeverkensom

hushållningen"i 8 §."uppvärmning hus och till allmänt brukav

Héraösrafmagnsveitur elektricitetdistribuerar inomDistriktselverken när-ett
områ-område till inom dettaoch säljer elektricitet abonnenternaavgränsatmare

småförbru-områdesdistributionenfå tillde. Ett distriktselverk tillkan ensamrätt
Också privatpersoner kan driva elverk.kare. privatföretag och

2.1 Energilagen
energilagen Orkulögelektricitet finns iDe viktigaste bestämmelserna nr.om

jordvärme och hurbestämmelser elektricitet,58/1967. Häri finns omomom
Landsvirkjun Lögutnyttjas. Vidare finns det i Lagdessa skall umomresurser

försäljningLandsvirkjunsspeciella bestämmelserLandsvirkjun 42/1983 omnr.
och elektricitet.användande av

följa el-förbinder sigdet ochelektricitet skall ansökaDen vill köpa attomsom
verkens bestämmelser.speciella

eldistributionen ochfel eller brister vidinte för35 ElverkenAnsvar §. ansvarar
felandra störningarDriftsavbrott ellerkonsekvenser.inte heller för dess p.g.a.

skadeersättningspliktinnebär ingenenergiutvinningenbegränsningar ieller
2återbetalning vid avbrott 35tillhar inteför elverken. Abonnenterna rätt

så möjligt. Elverketfortåterupprätta distributionenskall dockElverketst. som
uppstår vid fel ellerspänningsvariationerfrån förfriskrivit sighar somansvar

energiutvinningen 35 3i st.begränsningar

gångelektriskFörbrukningen ström mäts33 §.Mätning/Betalning perenav
tillsänds regelElräkningarpreliminärberäkningar.år. utDäremellan görs som
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abonnenterna månad. Om betalning två sändsuteblivit för periodervarannan
må-det till påföljandevarsel abonnenten. Om räkningen inte betalas inomut ett

nad elektriciteten och kravet överförs till inkassobyrå.stängs av en

Priset På områder områ-elektricitet varierar i landet. de så kallade kolde dvs.
den där det inte finns jordvärme för uppvärmning husen subsidierav ges

då måsteunderstöd, husen med elektricitet. Motiveringen för dessavärmas
subsidier för första regionalpolitiskt och för det miljöpolitiskl, fördet andraär att
konkurrera med oljeuppvärmning.

förfallodagenAvstängning 34 § Om elräkningen inte betald ellerär om
elektricitetsverket,abonnenten missköter sina skyldigheter kansättannat

elektrisk energi, sedanenligt reglemente eller skriftligt kontrakt köpom av en
eldistributionskriftlig varning med minst fem dagars varsel allsänts ut, stoppa

éstå anledningtill abonnenten. skyldig för alla omkostnader medDenne är att l
eventuellt kanavstängningen. Elverket har inget för den skadaav ansvar som

uppstå. Bevisbördan vilar abonnenten.

1 kompletterandereglement.hov 58/1967mednr
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Hushållsabonnentens skydd i Danmark

Dansk frånelproduktion skiljer sig det övriga Norden mindre inslagettgenom
statligt ägande. Danmark ligger i nordiskt sammanhang efter det övrigaettav

Norden i omregleringsutvecklingen. Avreglering elmarknaden diskuteras,av
det finns beslut förändringar.ingamen om

3.1 Ellagen
Eldistributionen regleras i lov 1976-02-25 54 elforsyning. Lagen har änd-nr om

gångerflera och lov februar 1994 95. Elforsyningslovenrats senast genom nr
har syfte "elforsyningen tilrettelaegges gennemføres med sigte denattsom og

hensigtsmzessige indpasning i landets samlede energiforsyning l §. Detmest
innehålletcentrala i lagen eldistribution fårendast bedrivas tillstånd.är efteratt

Koncessionsreglema finns i lagens 3-8 §§. såledesI Danmark har man en mono-
polmarknad övervakas myndighet. De regler och villkor gällersom av en som
för koncession, skall förinstrument samhället förutgöra ett att garantera genom-
förandet de mål i 1 Dessutom koncessionssystemetnämnsav som ger myn-
dighetema möjlighet vxsentlige forhold,alle herunder takstpolitikken, føreatt
tilsyn med elsektoren".

Rättsförhållandet hushållsabonnentenmellan eldistributörer och regleras genom
avtal. Dessa avtal "Elleverandørens leveringsbestemmelser" skall enligt 10 § el-
forsyningsloven godkända Elprisudvalget för giltiga. Enligt 10attvara av vara
§ skall

Priser andre betingelser med angivelse af grundlaget for pris-og
fastsøettelsen anmeldes til elprisudvalget

De anmeldte betingelserpriser ojfentligt tilgøengelige, med-og er
mindre elprisudvalget tiltrøeder, de ikke offentliggøres.at
Priser andre betingelser, der ikke behørigt anmeldt, ugyl-og er er
dige.

Finder udvalget, eller andrepriser betingelser urimlige eller iat er
med bestemmeleserne i § 9 eller § 9 udvalget, såfremtstrid givera,

forholdet ikke førhandling bringes til pålaegkan ophør,gennem om
betingelser.af ellerändring priser

eller andre betingelser må ville medførepriserSåfremt antages at
henseende uøkonomisk anvendelsesamfunnsmzessig af energi,ien

udvalget, forhandling pålaeg zendringefter give afkan priserom
betingelser.eller
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l lagens 10 finns3 ogiltighetsbestämmelse priser andrast säger ochen attsom
villkor inte har anmälts till Elprisudvalget ogiltiga. Bestämmelsenär betydersom

priser och villkor kan användas förstatt sedan de har tillredovisats
Elprisudvalget.

3.2 Leveransvillkor
3.2.1 Avbrott

Av de danska eldistributörernas leveransvillkor "Kvalitet drift" § 4.1om og
framgår,

I Iilftelde strømafbrydelseaf andre tilfcelde af ikke-køntraktmtes-og
sig levering forbrugerkøbi goelder Købelovens regler. Oveifor er-
hvervsdrivende elleverandøren ikke ansvarlig for driftstab,er
heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre derfore-
ligger former eller uaktsomhed fra elleverandørens side.grov
Erhvervsdrivende opfordres til driftstabsforsikring.at regne

3.2.2 Avstängning
Om hushållsabonnenten överskrider betalningsfristen

elleverandøren berettigel til opkraeve gebyr til dcekning afater
sine omkostninger. Elleverandøren inddriver skyldige beløb efter
de "Vejledende remingslinier for forsyningsvirksomheders restan-
ceinddrivelse" udarbejde af Danske Elvøerkers Forening. Disse vej-
ledende retningslinier fås ved henvendelse til elleverandøren. §
5

Under rubriken "Afbrydelse grundlag framgårrestance" § 8.6 distri-attav
butören friskriver frånsig alla eventuella följder han avbryter distributio-attav

stårDet följderna elleverendøren"er uvedkommende". I kommentarenattnen.
docknämns del undantagssituationer, "szerlige forhold, der betyder, af-en at en

brytelse bør udskydes". Om egendom obebodd tillsyneller saknarär bören av-
stängning under frostperioder inte företas innan eventuella intressenter
panthavare har blivit informerade.osv. Inte heller bör avstängning ske detdär
finns husdjur sådanakan lida skada. I situationer bör först veterinär ochsom
eventuellt polis underrättas. I de situationer då det föreligger konkreta, sociala
problem bör sociala myndigheter eller polis underrättas innan avstängning sker.

anbefales"Det elleverandøren, opmøerksom på eventuelleat vøere
konsekvenser af elektriciteten afbrydes. Andres vzesentligeat
økonomiske forhold kan imidlertid betyde, afbrydelsen bør ud-at
skydes indtil disse andre interesserede har fået meddelelseparter

afbrytelsen således har haft lejlighed til sikre deres inte-atom og
eller opfylde derer forpliktelse. Elleverandøren underresse er

ingen omstiendigheder forpliktet til levere mågratis, forat atmen
undgå erstatningskrav for advisere vedkommende. "sørge at rette
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undgåAbonnenten avstängningkan han betalar räkningen eller hanom om
ställer för betalning framtidasäkerhet leveranser. eller det upprättasav om en

såledesavbetalningsplan. Abonnenten har enligt denna möjlighetregel atten
undgå försäkraavstängning och sig fortsatt distribution ställaattom genom
kerhet. Fördelen med denna fårordning distributören inte utnyttjaär att av-

påtryckningsmedel.stängningen Distribuerad icke-betald elektricitet ärsom en
sak och fortsatt distribution säkerhet fårAbonnenten elektricitetmot en annan.

fåroch den skuld inte kan betalas i detta fall drivas in vanligt viasättsom
domstol och exekutiva myndigheter.

I Monopoltilsynets meddelanden 9/1982 redovisas principiellt ställnings-ettnr
tagande rörande avstängning 437 f. Tilsynet understryker betalnings-s att ett
dröjsmål i sig inte tillräckligt för elektriciteten. framhäverManär stängaatt av

handlardetatt
områder med forsyningsmonopol, retsstillingen på detteatom og

område derfor burde den, der gzeldende påtil andresvare var m0-
nopolområder, nemlig forhandler ikke på grundlag afat en en

kan yderligere leverancer, han altid mårestanee megte atmen were
berettiger til krteve kontant betaling fremtidige leverancer.forat
På det foreliggende område kunne feks. også stilles krav depo-om

bankgarantisitum eller sikkerhed for betaling frenztidige le-afsom
Leverandøren måtte herefter henvises til .vøgeat restan-verancer.

inddrevet ved sedvanlige retsmidler.cen

Eldistributionen återupptas skulden kostnader, avgifter och harnär räntorsamt
betalats eller hushållsabonnen-har avbetalningsplan ellerparterna enats om en

har ställt säkerhet för betalning framtida förbrukning § 8.7. Om betal-ten av
ningsstoppet beror liknande.konkurs el. sker indrivning fordran § 8.8.av

Eldistributören har kräva deposition eller säkerhet för framtida be-rätt att annan
talningar, finnsdistributören räknar med det risk för abonnentennär att att

i dröjsmålkommer § 8.9.

hushållsabonnentenOm inte ställer begärd säkerhet, har distributören rätt att
fåttefter det abonnenten har skriftligt varseldistributionen,stänga att om av-

sådan avstängning "er elleveran-Eventuella konsekvenserstängningen. av en
uvedkommende" § 8.9.døren

återhållsamjämfört med Norge, Finland och Sverige, varitI Danmark har man,
"underligt"omreglering elmarknaden Detta med tankemed inleda äratt aven .

åtminstone för Finlands och Sveriges del EU-tankar liggerdet äratt som
Båda mål i linjedessa reformer ligger till sina med detbakom ornregleringarna.
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ochoffentliggjorde december 1993direktivförslag kommission iEUzs somsom
ske-förstaenergimarknad. Detetabierandct inreandra skedeutgör ett av enav

eltransiterings-vilkenEES-anslutningen ipåbörjades i samband meddet redan
i kapitelavhandlasDessa direktivtransparensdirektivet ingickdirektivet och

6.

138/1994.elmarknadslagRPtillmedförslagRiksdagenpropositiontillregeringens sdenfinskaSe -
103ff.1992.ochStridbeck13 s
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4. Hushållsabonnentens skydd i Norge

Norges eldistribution lik Sveriges vadär Danmarksän Eldistributionär. ärmer
huvudsakligen kommunal verksamhet fördelad antal kommunalaet storten
verk och bolag. Som följd omregleringen 1991 har fler privata aktöreren av
dykt framförallt Påelsäljare. nätsidan det de etableradeär elverkenupp, som

dominerar. Tillsammans med branschorganisationen har det norskasom
Forbrukerombudet och Forbrukerrådet utformat Standardavtal 1995.

4.1 Köplagen
I den norska köplagen lov 13 mai 1988 27 har intagit stånd-klarnr. man en
punkt, nämligen elektricitet inte omfattas lagen Det norska justitiede-att av

dock för analogöppnar användning köplagen;partementet en av
Departementet på denne bakgrunn komme til loven ikkeater uten
videre for elektrisitetsforsyninger, elektrisitet i formatpasser og av

derfor ikke bør omfattes lovutkastet. Dette hindrer likevelstrøm av
ikke kjøpslovens regler kan anvendes analogisk påat mange av
kontrakter forsyning elektrisk strøm.om av
Ot 80 ,1986-87 48.prp nr s

Avtal elektrisk räknas inte iström köp lagens mening. förarbeternaAvom som
till köplagen framgår,

Departementet finner det lite naturlig å karakterisere bestilling av
elektrisk kjøp egentlig førstand.i Etter departementetsstrøm som
mening skiller dessuten elektrisk så vidtenergi detfraseg mye man
til vanlig kaller ting det lite naturlig å loven komme tilat er an-
vendelse. Levereing skjer kontinuerligstrømav som en prosess, og
elektrisiteten ikke på måte ellers.tingavgrenseter samme som
Ot.prp. 80, 1986-87, 48.nr s

Detta innebär köp elektrisk faller utanför Forbrukertvistutvalgetsströmatt av
kompetens. Det har därför förnämnd elabonnenttvisterupprättats en egen -
Elklagenemnda.

Förslag till4.2 "ForbrukerkjøpsIov" NOU 1993:27
I juli 1993 lämnades förslag till Justitiedepartementet i Norge införandeett om

konsumentköplag. Förslaget har varit remiss, för närvarandeäruteav en men
vilande.

l fallerocksåEldistribution utanförproduktansvarslagenlov 23.12.1988 104.nr
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omfatta köp elek-I lagförslaget den konsumentköplagen skallattanges nya av
från såväl denförslaget skiljer sigtrisk utkastets § l 4. Det norskaström nr.

Både tagitfinska modellen. i Sverige och i Finland harsvenska den mansom
immateriella rättighe-konsekvenserna elektricitet faller mellan lösöre ochattav

gått specialreglering.och in förter,

Forbrukerrådetunderstryker behovetlagförslaget föranlett remissvarI ett avav
antingen uttryckligen i lagtex-omfattas konsumentköplagen,elleveranseratt av

eller i förarbetena.ten
må grad tilpasses kjøpssitua-generelle regler iKjøpløvens noen

bør der-salgsgjenstandens Elektrisksjonens strømart.szerpreg og
fordringer andrepå måte verdipapir,vurderesfor ogsamme som

48:dette uttaler departementet Ot. 1986-87,rettigheter. Om i prp. s
fordringer 0.1.,gjelder overdragelse rettigheter,"Også når det av

til salgsobjektets spesielle karakter. "må det hensyntas

så denbrukes på strømleveranser langtQøpsloven bør derfor pas-
ser.

sitt remissyttrande kritiseratfellesorganisasjon EnFO har iEnergiforsyningens
generell konsument-konsumentköp elektricitet iförslaget regleraatt av en

köplag.

elektricitet innebär detOm den konsumentköplagen skall omfatta köp avnya
elektricitet. EnFOockså vid köp§ tilbakeholdrett" gäller7 "partenesatt avom

elektrici-vid köpbestämmelse intepekar i sitt remissvar dennaatt avpassar
ochutgångspunkt bild utbyteLagförslaget i traditionelltet. tar av av varoren

inte med verklighetenbild direkttjänster betalning. Denna byte stämmermot av
något,intenågot sådant Eldistributören levererarbyte.där det faktiskt inte sker

så kan ske. Abonnenten be-håller elektricitethan operativtnätet att uttag av
således frågamängder detta sker. Detsjälv och i vilka ärstämmer när uttag om

deninomsjälvbetjäningssystem där abonnentenslagsett egna an-ramen av
såså lite elektricitetellerdimensionering kan använda mycket,läggningens som

varje tidpunkt önskar.han vid

kjøps-rekke typiskvist inneberer dette"Som vi harEnFO skriver, at og av-en
forhold til levering elekt-meningsløse iproblemstillinger blitalerettslige sett av

fåå kjøps-må fmurlighetem fortilfeller tili andrerisk kraft, at enog man
hushållsabonnentema vidutgångspunktå EnFOsrettslig regel til passe." är att

de rättigheter konsumenternaliknande rättigheter,skall haelabonnemang som
åren. blirrättsområden Slutsatsendefått andrainom köprätten ochhar senaste
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detta uppnåsinte med den föreslagnaatt konsumentköplagen. Förslaget är som
vilande och dess vidare öde okänt.sagt

4.3 Energilagen
I Norge införde första land i världen marknadsreglerad elmarknadman, som en
lov 50 29 juni 1990 produksjon. omforming. overføring. omsetningnr. av om

fordeling energi Lagen trädde i kraftm.m. l januari 1991. Syftet med la-og av
fastslås i dess första paragraf: "Loven skal sikre produksjon. omforming.gen at

overføring, omsetning fordeling energi föregår samfunnsmessigog av en ra-
måte,sjonell herunder skal det hensyn til allmenne private interessertas og som

blir berørt" § l-2. Energilagen innebär övergång "fra regulert bransje tilen en
markedsbasert n$ring". Till frånskillnad de övriga nordiska länderna haren

i gåttNorge förin allmän lag, täcker hela omsättningskedjanman en som
rörande elektrisk kraft

Tidigare lagreglema energifrågor spridda många olika ställen i lag-var om
boken. Utöver fåbehovet lagstiftningen samlad, syftena medatt ettvar av
energilagen rättslig grund för effektiviseringen kraftmarknaden ochatt ge en av

flexibel användning kraften. Vidare önskade med lagenen mer attav man som
påverkastyrmedel organiseringen inom kraftbranschen, så fick "sam-att man en

funnsøkonomisk riktig tilpasning i produksjon forbruk" Ot. 43og prp nr
1989-90, 3. Aktörerna inom elsektom skall frihet fastställa priserstörres att
och andra distributionsvillkor, och alla aktörer skall ha frihet deltaatt
marknaden. Lagen således sikte motverka monopolen.tar att

Energilagen reglerar alla stadier i produktions- och distributionsprocessen, samt
planläggningen den. Det ingen rättslig definition "energi" enligtav ges av men
förarbetena omfattar begreppet elektrisk energi och värmeenergi, produ-ärsom

"fjernvarme-cerad i eller fjernkjøleanlegg". Energilagen gäller all energi ärsom
ledningsbaserad gåreller i inte petroleumrör, ochmen gas.

Energilagen rättslig plattform för effektiviseringutgör kraftmarknaden.en en av
Lagen tillskall bidra köpare och säljare blir oberoende och kan uppträda iatt en
flexibel marknad med fri konkurrens. Enligt § l-2 skall ocksådet hänsyn tilltas
de allmänna och privata intressen berörs. Hänsynen till konsumentintressensom
och miljö dessutom till tillfredsställandeskall Med "allmännasätt.tas ettvara
intressen" bl.a. vetenskap, kultur, naturskydd, friluftsliv, fågel-landskap,avses

Andersen/ förordet.Høisveen.
2Nybergh, lOO.s
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sträck liknande. Lagstiftarenoch har dessutom företagsintressen skallavsett att
omfattas begreppet "allmänna intressen".av

4.3.1 Distributionsplikt
Leveringsplikten innebøerer plikt fbrdelingsverketforen
eldistributären å abnnnentenetil la knytte til fbrdelingsnettetseg

å forbrukenetil levere til innenfor det områdets plik-energiog om
gjelder for. Leveringsplikteiz møtvtykket til fordelingsver-ten er

kets monopol på fordelingsnettet. Leveringsplikten innebterer
åbåde tilknytingsplikl plikt til Ievere til abonnen-energien og en

leveringsvilkårene.hen/told tilitene
Or 43, 1989-90, 88sprp. nr

leveransplikt och kvalitet, 3-3Lagtexten om
områdeskonsesjon § 3-2 skal levere elektriskDen gis ettersom

til abonnentene innenfor det geografiskeeller varmeenergienergi
gjelderområdet konxesjonen for.

plik-vilkår leveringskvalitet. KonsesjonzerenDet kan fastsettes om
på-å abonnentene den leveringskvalitet kaninformereter somom

området.iregnes

från kommunen,De flesta eldistributörer kommunala. Dessa dock avskildaär är
kom-med administration och självständig maktutövning. Det enda somegen

överlåtaelprisetJ Kommunstyrelsen kanmunstyrelsen i praktiken bestämmer är
alltsåtill ledningen för företaget övriga villkor. Elverkendet aktuella äratt anta

leveransvillkor. Men i prakti-formellt självständiga och kan fastställa sina egna
överlåtit till EnFO utarbeta Standardavtal.ken har dock elverken att

vilkår forEnergiforsyningens Fellesorganisasjons standard4.4
krafttilknytning, nettleie levering elektriskavog

ikraftträ-i samband med den EnergilovensEfter den norska omregleringen nya
standardvillkor. villkorenfanns behov Dedande l januari 1991 nyaav nya -

i mellan Energi-framförhandlade samarbeteEnFOs standardvillkor är-
Forbrukerombudet och Forbruker-Fellesorganisasjon EnFO.forsyningens

rådet.

tilknytningsvilkår","Standardbestår självständiga delar;Villkoren treav
kraft".levering elektrisk"Kontrakt for"Nettleiekontrakt" och av

också i fortsättningenbetyder abonnentenavreglerade situationenDen attnya
såsom Nätdelen iförhållande "elverk"till sitt lokalaha nätägare.kommer att ett

§24 9.Lov 12.november1954 l nr.nr.
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eldistributionen fortfarandeär monopoliserad. Näthyreskontraktet skall inte be-
höva omförhandlas vid byte eldistributör.av

4.4.1 Stängning
Utgångspunkten i Norge ingen harär till elektricitet vidrätt utebliven betal-att
ning. Rätt elektriciteten vidstänga bristande betalning förbehålletatt ärav

Ennätägaren. elleverantör kan föregående varsel leve-extern utan stoppa
betalning inte sker inom betalningsfristen 14 dagar. Den lokalaransen om

eldistributören, enligt Energilagen har distributionsplikt inom sitt område,som
skall dock distributionen.överta

§ 2-8.1 Betalningsförsummelse
Nätägare kan anläggningen nätkundenstänga betalarinte för-om
fallen näthyra enligheti med betalningsfristen. Om nätägaren
också kraftleverantör, betalningsförsummelsenkanär vad gäller
elleveransen och utlösa stängning.

Stängning kan krävas tidigast 28 dagar betalningsfristen.efter

Stängning anläggning befriar inte nätkunden från betalningav en
nättarijfens fasta avgifter, hyra elmätare under den tidav av osv.

elektricitet inte levereras urkopplingen.p.g.a.

Nätägaren inte deansvarig för skadorär eller förluster kansom
uppstå hos kund vid lagenlig avstängning.en

§ 2-8.2 Misskötsel
Om det föreligger misskötsel kontrakt frånnäthyra andra änav om
anläggningens ägare/användare, skäl för avstängning,ärsom
skall, det möjligt, anläggningensär ägare/användare varslasom

avstängningen och samtidigt erbjudas hyreskontrakt med nät-om
ägaren.

§ 2-10 Stopp elleveransenav
Om betalning för elleveransen inte sker betalningsfristensinnan ut-
lopp, kan kraftsäljaren hindrad distributionsplikt iutan att vara av
enlighet med energilagens § 3- 3 distributionen efter da-14stanna

varsel, kundeninte deninom tiden har åtgärdat betal-gars om
ningsdröjsmålet.

Distributionsstopp reducerar kundensinte betalningsplikt.
Eldistributören återupptainte distributionenär innantvungen att
betalningsdrojsmålet har upphört, och eventuell betalningsgaranti
har ställts.

Det såledeskan i vissa tillfällen ställas krav ekonomisk garanti för fortsatt
distribution. Detta gäller inte hushåll.distribution till
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vidinnehållaVarslet stängning skall uppmaning till abonnenten att,omenom
såså avstängningbetalningsproblem, fort möjligt kontakta nätägaren attsom

kan undvikas.

2-8.3 Stängningprocedurer§
nätkunden skriftligtkan ske, skallInnan avstängning ettmotta

.stängningsvarsel
det framgå:stängningsvarslet skallAv

undgår vid betalning 14 dagarnätkunden inomstängningatt- föreligger betalnings-nätkunden dettilluppmaning att omen- möjligt kontaktaproblem nätägarensnarast
kostnader inkoppling efter .stängningen ev.-

inkass0/påmin-brevStängningsvarslet kan sändas iut samma som
varslet ocksådet framkommer tydligtnelsen, är attatt anse somom

stängningsvarsel.ett

måste tillfälligt uppskjutahälsa står på spelOm liv och nätägttren
avstängningen.

skilja fall där detdet viktOm avstängningsrätten skall användas är stor attav
måsteförmågan konsekvensernainte viljan problemet. Dessutomoch ärär som .

rättspraxis;in. preciserats iavstängning Detta harför vägasparterna av en
måste andra hänsyndet förmågan sviktatde tillfällen har1 är som

skälighetsbedöm-misskötsel läggas till grund förgradenän av
måstebehov den avtalade nyttigheten iAbonnentensningen. av .behov betal-till distributörensgrad relaterasstörre än avannars

ning.
RG 1991, 546 äs

3avstängning,påpekar distributören tilli princip harKai Krüger rättatt
jskälighetsbedönzning vid genomförandetmåstedet göras avmen en

dröjsmå-förhållande tilldrastiska åtgärder, iså inte minst ompass
varslad skälig tidblivit inomgäldenären harlet ringa, inteär om

omtvistad eller stängningellerfått påminnelse, fakturan är omom -drag missbruk.andra skäl fårdistributionsstoppoch avav
1987, 381Krüger s

från Energiverkforbundet1988 pekartidigaretill denI kommentar normenen
avstängningsrättenbegränsningar idelen

fått förkontakt med abonnenteninnaninte företasAvstängning bör man-
eventuellt kortmätare.stånd avbetalningsplan ellerfå till sattatt upp enen

skrivitselektriskkraft.Dethar intel kontrakt leveringfor ännuNorEnergi,Kommentartil: Norm avom
standardavtalet.någon till detkommentar nya
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dåI situationer finnsdet sociala frånkopplingmed i bilden, bör intemoment-
ske förrän fått kontakt offentligamed myndigheter för att utrettman om

frånabonnenten kan få hjälp sociala myndigheter med betalning skulden.av
Det bör alltid finnas balans effektenmellan avstängningenett moment° av av

och omfattningen betalningsproblemet. Ju frånkopplingskadorstörreav en
kan orsaka abonnenten, desto försiktighet elverket visa.större bör

fårElverket inte elektricitetenstänga det civilrättslig tvistnär ärav en om
kravet.

4.4.2 Andra sanktioner
Hävning

Endast elsäljare kan häva avtalet. "Kraftleverandör leverings-extern utenen
plikt kan heve kontrakten ved vesentlig mislighold" EnFOs kraftleverings-
kontrakt § 3-9.l. i förDet och sig oklart vad med väsentlig miss-är som menas
skötsel. Dessutom gårkan varje elsäljare häva avtalet kunden i konkurs.om

Inkasso
EnFOs tillknytningvillkor § 2-10 hänvisar till inkassolagens lov l3. maiav
1988 26 bestämmelser. Bl.a. hänvisas till inkassolagens regler in-nr. om
kassovarsel 9 §.

§ 2-9 vid särskilda tillfällen kan krävanämner abonnentennätägarenatt att
ställer säkerhet för betalning i tid. Med särskilda tillfällen bl.a.rätt attavses

hushållsabonnenter.denna bestämmelse inte skall kunna användas mot

4.4.3 Driftstörningar m.m.
I Norge elverket för skador och förluster den elektriska strömmenansvarar som
direkt orsakar följd spänningsvariationer, driftstopp, inskränkningarsom en av
eller utanföravbrott i distributionen, med undantag för "orsaker hans kontroll".

skadan förlustenElverket ansvarigt för indirekta skador endast eller harär när
frånorsakats elverkets sida.oaktsamhetav

utgångspunktenersättningsrättsliga elverket för all skadaDen är att ansvarar
bliverksamhet orsakar omgivningen. Det kan talelverkets ett rentomsom

också EnFOs standardvillkor reglerarstriktoaktsamhetsansvar, ansvarmen om
ansvarsfrågori § 1-14.

l förelverkslogsfasti rättspraxis"objektivt ObjektivtNorgeanvändsvanligen ansvar".I termen ansvar
från1932.redani høyesterettsdomen
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Direkta skador förlusterl-l4.l ochå
den elekt-direkt skada förlustNälägrtreiz ansvarig ochjörär som

direkta skador förlusterriska kraften orsakar. för ochsamt som
driften. Detta gäl-beror på avbrott, driftstopp och inskränkningar i

skadan eller förlustenler dock så länge visarinte nätägczreit att
kontroll, vilka han rimligtvis inteberor på orsaker hansutanför

kunde undgå eller undvika följderna av.

medföra skada hos abonnenternaSannolikheten för eldistribution skall äratt
direkta förlus-praktiken definieradeföljdskadorna iDe vanliga ärstor. mest som

Elverkens verksamhet af-frysbox och kläder i tvättmaskin. äriter, t.ex. matsom
förlustereventuellaoch möjlighet balanserafärsmässig de har att taatt genom

därför orimligtförsäkring. Dettecknariskpremie eller är attattut genom
förstörda grund för högfått sina TV-apparaterabonnenter hart.ex. avsom

tidigarefrån I detfriskrivning elverkets sida.skall medspänning mötas en
från ersättnings-friskrivning objektivtnämligenstandardavtalet hade enman

sannolik-gällande byggerl970-Normen, l l. Den attnu normenansvar p
sådaneller domstolarna skallför Forbrukerombudetheten är stor att anse en

bestämmelse oskälig.som

förluster följdskadorlIndirekta skador och§ 1-142
skador och förlusterför indirektaendast ansvarigNätägaren är
vållats oakt-skadan eller förlusten harföljdskador, när genom

sida.samhet från nätägarens

§ l 4.3 Säkerhetsbrister
desember"produktansvarsloven 23.gällerVid säkerhetsbrist av

1988 104".nr.

Brister i leveransen§ l-l4.4
vid normal belastning hosPågående spänningsvariationer an-

eller 400 Volt +/- 10ägare/brukare. 230läggningens större än
brist leve-Mod. 1986, ienl. NEK-IEC 38 1983procent anses som

rättsligi mening.ransen

bristenägare/ brukare förlorar sinAnläggningens rätt göraatt
ellerskälig tid, efter han upptäcktgällande han inominteom

besked bristen.bristen,borde ha upptäckt nätägaren omger

andrakostnader eller oläm-och pliktNätägaren har rätt att, utan
bristen skäligägare/brukare, avhjälpa inomanläggningensförpor

ägare/brukare klagomål.framfört sitttid anläggningensefter
till för skada ellerFörbättringen innebär ersättninginte rättenatt

gåttförlorad.enl. §§ 1-14.1 1-14.3, harförlust -
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Anläggningens ägare/brukare har kräva prisavslag förrätt att
bristfällig bristennyttighet, blir enlighetinte avhjälpt mediom
denna bestämmelse.

§ 1-l4.5 Anläggningens ägares/ brukares medverkan
Om anläggningens brukare medverkatägare/ har till skadan, kan

ned eller falla bort, jf skadeerstatnings-nätägarens sättasansvar
loven 13. juni 1969 § 5-1".av

§ l- 14,6 Personskada
Ansvar för personskador regleras dessa standardvill-inte genom

tillkor. Det hänvisas allmänna skadeståndsrättsliga regler.

Ansvarsförhållanden,§ 2-13 ansvarbegränsning
Nätägaren för skada och förlust denansvarig elektriskaär som
kraften direkt orsakar med mindre det beror på händel-orsaker och

ligger kontrollutanför jfr § 1-14.nätägarensser, som

§ 3-12 Digtributignshinder force majeure-Eldistributör skada eller vid avbrott,inte ansvarig för förlustär
inskränkningar eller brister distributionen så eldistributö-i länge

skadan eller förlusten beror påvisar orsaker utanför hansattren
kontroll, han med rimlighet kunde undgått ellerinte har för-som
hindrat följderna av.

När det föreligger distributionshinder, skall kun-nämntsom ovan,
den varslas mojligt. Parterna sådanai situationerär ömse-snarast
sidigt förpliktade det möjligt reduceraförgöra äratt attsom even-
tuella skadeverkningar snabbastoch möjligt gång normal dis-i
tribution.

Annan4.5 relevant lagstiftning
finnsI Norge det reglering, vid sidan ellag och elavtal, berörannan av som av-

frånstängning elektricitet. sociallagstiftningen, dels skuldsanerings-Det delsär
lagen.

4.5.1 Sociallagstiftningen
Socialdepartementet i rundskrivelse sociala tjänster berörtI Norge har omen

föreslårfrån elektricitetproblemet med avstängning Departementet ansök-att
ningar bidrag för betala elräkningar hot avstängning behandlasatt p.g.a. omom

följande sätt.

1 126ff.Rundskrivl-I/93. Lov søsialetjenesterSosialdepartementet; m. som v.,
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-Sosialtjenesten foretar rask førstehåndsvurderingen
saknadendet åpenbart saknaden bli avslås-Er ikke vil innvilget,at

kraft-der da. Betaling strømregninger blir da sak mellomavog en
abonnenten.verket og
saknaden umiddelbart, sosial-ikke avslåsDersom garanterer- å ferdigbehandlebetaling den tid dettjenesten for istrøm tarav

gjeldensaknaden. På denne måten risikerer e-verket ikke vokserat
ytterligere.

Skuldsaneringslagen4.5.2
innebär begränsningar i eldistributörensSkuldsaneringslagen rätt stängaatt av

betalningsdröjsmål. föreskrivs öppningelektriciteten vid I § 3-4 e att av
får månader,betalningsfrist"gjeldsforhandling" innebär gäldenärenatt treen
åinte kan "nekte eller tjenestersamtidigt borgenären levere varer som ersom

nødvendige skyldneren dennes husstands livsopphold". Hans Petterfor og
Graver skriver sin till skuldsaneringslagen borgenären inte, medi kommentar att

misskötsel, tjänsterhänvisning till tidigare kan leverera ochvägra att motvaror
finns tillfredsställande leveransenkontantbetalning eller det säkerhet. Omom

långsiktigt inteinnebär borgenärenenligt avtal, bestämmelsenäger ett attrum
missförhållanden.kan sin leveransplikt med hänvisning till tidigaresäga upp

för distribution elektricitet telefon.Detta har betydelse bl.a. ochstor av
å brukeElektricitetsverket Televerket altså avskåret fra sinog er

gjeldsforhand-avtalefestede til å når det åpnesleveringrett stanse
dersom ytel-inger skyldneren. må førstås slikhos Bestemmelsen at

besluttet må detfør gjeldsførhandling inntre.stansetsene er er
Graver 1993, 93s

återuppta haOm inte borgenären skulle behöva distributionen skulle denne
påtryckningsmedel äldre skuldgäldenären för driva inett extra mot att en

bekostnad de övriga borgenärerna.av

möjlighetenviktig konsekvens skuldsaneringslagen kunnaEn är attavannan
vissa nyttigheter 4-8 §.betala för framtida nödvändiga leveranser av

så uppfylla avtalGäldenären har undan han kanrätt sättaatt att ompengar
forskuddsbeta-säkra sig dessa. "Eksempler detteframtida leveranser och er

ling eller husleie" Graver, 121.strøm sav

99for juli 1992.gjeldsordning privatpersoner l7.frivilligLov tvungen nravogom
Gjeldsordningsloven.
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5. Hushållsabonnentens skydd i Finland

l Finland har produktion och distribution tradition räknats till de pri-av av
samhällstjänsterna.mära Den ekonomiska har i hur fördelaktigmätts ochnyttan

relevant energitillförseln varit. Elförsörjningen har varit tillfredsställande och
tillgodosett hela samhällets behov utveckling.av

I Finland elmarknadslag den 17 1995 386/95antogs med ikraftträ-en mars
dande junil 1995. Avsikten med lagen säkerställa förutsättningarnaär föratt

effektiv såelmarknad tillgången till skäligten pris ochatt med till-ett
räckligt god kvalitet kan l §. Lagen innehåller följande kapitel;tryggas 1 kap.
Allmänna stadganden, 2 kap. Elnätstillstånd. kap.3 Allmänna förpliktelser vid
nätverksamhet och prissättningsprinciperna, 4 kap. Systemansvar, 5 kap.
Byggande elnät, 6 kap. Elförsäljning och elanvändarens ställning, 7 kap.av
Åtskiljande verksamheterna, 8 kap. Tillstånd och anmälningar, 9 kap.av
Ledning och tillsyn, 10 kap. Skadestånd och straff. kap. Särskilda stadgan-
den och 12 kap. Ikraftträdande och övergångsstadganden.

5.1 Elmarknadslag
Syftet med den finska elmarknadslagen med hjälpär konkurrens skapaatt av en
effektiv elmarknad. hushållenOm någonskall ha reformen eller intenytta av
beror och fördelaktiganär priser och kan fram. småmätsystem Deom nya tas
konsumenterna kommer knappast få någon fullständig konkur-att nytta av en

eftersom låg konsumtion fri marknad kan hinder förrens, konsu-etten vara
sluta avtal med säljare. sådanaImenten fall småatt de konsumenternaär be-en

roende de lokala minutförsäljamas lagfästa skyldighet distribuera elav att

De villkor specielltär intresse i den elmarknadslagen finns i kap. 6som av nya
och "Elförsäljning och elanvändarens ställning".avser

l I definskarättskällornaanvändsordet"användare"alt."elanvändare",I anslutningsvillkorenspunkt6
beskrivs"användare" konsumenteller litenellermedelstorelköpare köpersomen annan som avenstorförsäljare."Konsument".enligtpunkt Enfysiskl anskaffar huvudsakligenförpersonsom annatändamål för näring.l dennaän utöva harjagi denlöpandeatt "elanvändare"översatt ochrapport texten"konsument" "hushållsabonnent".till Detinnebär bestämmelserna refereraskanhagiltighetföratt som

barahushållsabonnenter.större än Det redovisas alltsåhär bestämmelserären i varjefallgrupp som somgällerförhushållsabonnenter.
2DetFinskaEkonomiutskottetsbetänkande 56 regeringenspropositionmedförslagtill elmark-nr om
nadslag.4,s
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Distributionsplikt5.1.1
använderOckså Finland plikten distribuera lagstadgad.i Härär ut-att man

minutförsäljareleveransskyldighet 21 elmarknadslagen. Entrycket § somav
pristill skäligtdominerande ställning marknaden skall leverera närhar

konkurrenskraftigakunden inte har andra ekonomisktkunden begär detta, om
Betydelsenanskaffa elnätet Ieveransskyldighei.möjligheter att avgenom

understryks elmarknadsmyndigheten kan bestämmadenna skyldighet attattav
fallileverera till elanvändaren, elanvärdarenminutförsäljaren skall annatom

få el.inte har möjlighet att

5.1.2 Uppsägning
ansluningsavtalet ellerhar inteDistributionsnätsinnehavaren rätt sägaatt upp
elförsäljningsavtaletinteelnätsavtalet. Minutförsäljaren har närrätt sägaatt upp

avtalspartenleveransskyldigheten. Man harkunden omfattas attansett omav
fråga. intei Om abonnentenuppsägning inte komma äri monopollägc. kanär en

möjlig förutsättnirgar.uppsägning dock under vissakonsument, är

5.1.3 Avstängning
regleras i 27 Bestäm-Frågan avstängning vid utebliven betalningom av

iförhållande utredning den citerasså i till dennamelsen betydelseär attstorav
sin helhet.

för-elanvändaren anmärkningavbrytas,Elleveransen kan trotsom
eller distri-till minutförsäljarenbetala avgifternaatt avsummar

väsentlig ;rad bryterellerbLttiottsnätinrzehavaren i motannars
be-Ministerietavtalet elförsäljning eller nättjänsivillkoren i om

minutför-elförsäljningsvillkoren enligt 25 §istämmer närmare om
den anmärkningavbryta elleveransensäljarens rätt att samt om

aibrott.avbrottet och anmälanskall före omges omsom

stadigvarande bo-byggnad användstillElleveransen som somen
be-del sådan får uppvärmningeneller tillstad inte, ärav en omen

under tiden frånobetaldaroende el, avbrytas avgiftertrotsav
månader harutgången apriloktober till innan fyraingången avav

den obetalda avgiften.från förfallodagen förförflutit

avbrytashushållsabonnenter huvudregel,till kan,Distributionen el omsomav
också viktiga undan-underlåter betala. det finnshushållsabonnenten Menatt
138/94, 19motiven i propositionen RPgenerella nämnertagssituationer. De s

medtill bostadi leveransenFöljderna avbrott värmsföljande: som uppenav
tillföreslås elleveransenperioden. Därför detkallabli orimliga under denkan att

apriloktober o:h slutetfår mellan börjansådan avbrytasbostad inte avaven
månader förfallodagen.efterförrän fyra
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De speciella motiven i propositionen RP 138/94, 44 säger:s
Elektriciteten nödvändighetstjänstutgör för dess användare.en
Om leveranserna avbryts kan det oskäliga följder för använda-

Situationen särskilt allvarligär för användaren dåren. uppvärm-
ningen hans bostad upphör under den kalla årstiden till följdav avavbrottet. Personer med betalningssvårigheter kan alltidinte sköta
sina penningajfärer eller få utkomststöd demför särskiltLex.
snabbt, också de har vilja till detta. Därför föreslås det iom parag-rafens 2 i byggnad används stadigvarandeatt ba-mom. en som som
stad eller i del sådan skall elektriciteten kunna stängasen av en avunder tiden från början oktober till slutet april tidigast fyraav av
månader efter räkningens förfallodag, ifall uppvärmningen avbyggnaden beroende el. Dåär har elanvändaren rimligt med tidav
för ordna sina penningajfärer så han kan betalaatt sinaupp att
förfallna elräkningar. Minutförsäljaren eller distributionsnäts-
innehavaren skall dock kunna driva förfallnain avgifter på normal

fastän denneväg, inte har möjlighet avbryta elleveranserna.att

5.1.4 Ersättning
Den förfarande står i strid med 27 §ett orsakar skadasom hosgenom som an-

skyldigär skadan 44 §.ersätta l motivenatt preciserasnan skadan oftast äratt
ekonomisk och skadan sällan någothar sambandav art medatt ellerperson-

sakskador. Enligt bestämmelsen nätinnehavarenär eller minutförsäljaren skyldig
l skadaersätta någonatt har förorsakats felaktigt förfarande.en som annan av

Skadeståndstalan skall väckas i tingsrätten.

Om anslutningen till fördröjs,nätet har abonnenten tillrätt standardersättning.
Ersättningens storlek beror varaktigheten dröjsmålet. Abonnenten harav
dock inte rätt till standardersättning distributionsnätsinnehavaren visarom att
dröjsmålet beror på hinder utanför hans kontroll hanett inte skäligensom
kunde förväntas ha räknat med ingåttavtalet blevnär och följder han hel-vars
ler inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

KO dock abonnenten i angivna fall alltid borde haatt tillanser standard-rätt
ersättning eftersom distributionsnätsinnehavaren i monopollägeär och abon-

inte har möjlighetnenten avtalet.sägaatt upp

Hushållsabonnenten har vidare till ersättning förrätt den skada han lider
dröjsmåletgrund inte avtalsparten visar dröjsmålet berorav attom ovan-.

nämnda omständigheter.

Elleveransen felaktig,anses vara
kvaliteten eller distributionssättet inte det kan0 om motsvararav som anses
överenskommet,vara
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den inte de standarder tillämpas i Finland,motsvararom som
gånger intedet kontinuerligt eller upprepade skett avbrott och dessahar- om

till be-kan höra elleveransens och i sina verkningar ringaårnaturanses av
tydelse.

hushållsabonnenten felet.I dessa fall till prisnedsättninghar rätt motsvararsom
Om felet i elleveransen, skall prisnedsättningen minstberor avbrott motsvara

Hushållsabonnenten måstetvå årligaveckors den nättjänstavgiften.andel av
efter märkte eller borde ha märktframföra sina krav inom skälig tid det hanatt

Elhushållsabonnenten ersättning för den skada liderfelet. har vidare till hanrätt
vårds-felet eller skadan berorfelet. Indirekta skador baraersättsgenom om

från sida.löshet distributionsnätsinnehavarens

alltså inte minutförsäljarenDet distributionsnätsinnehavaren ochär som svarar
elhushållsabonnenten.skadeståndet Detta berorför prisnedsättningen och till

står hushålls-på det i praktiken distributionsnätsinnehavaren närmastäratt som
abonnenten och sköter ärendena med denne.

ocksåProduktansvarslagens bestämmelser omfattar elektricitet 1 p..st,
elektriciteten distributionsnä-Det betyder blir ansvarig ielproducentatt omen

generell strömvaria-den orsakar skada. Enhar för hög spänning ochtet en en
då elektriciteten sigmedför enligt produktansvarslagen, ition dock inte ansvar

inte mening.produkt i lagensär en

tvingande minimistadgandenArbetet med5.2
förutsatte riksdagenVid finska elmarknadslagenantagandet den att rege-av

så proposition kompletteringringen möjligt skullesnart presentera omensom
viktigaminimistadganden konsu-elmarknadslagen med tvingande ärsom urav
utredning hänvi-direktiven till kompletterandementskyddssynvinkel. I denna
rubrikendär under "Kon-till ekonomiutskottets betänkande mansas

motiveringar till riksdagenspå följandesumentskydd elmarknaden" ut-ger
låtande:

med stadgandendärför kompletteras och hurbärLagen närom av-
giltighetstidunder avtalets chtalsvillkor får ändras uppsäg-om

avtals-börLagenavtal olika situationer.ning i garantera attav
påverkarnätinnehavaren konsu-säljaren och intestrider mellan

det vid avtals-måste lagenVidaresituation. garantera at:mentens
ansvarig konsumentenalltid någonbrott finns är gentemotsom

det frågaavtalvilken äroavsett typ om.av
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Med pågåendehänvisning till det arbetet tvingande minimistadgandenom som
viktigaär konsumentskyddssynvinkel, har Konsumentombudsmannen KOur

det viktigt elmarknadslagen innehåller tvingande minimistadgan-ansett attvara
den hushållsabonnentens rättigheter och skyldigheter. KO har formuleratom
några viktiga preliminära förslagz

5.2.1 Avbrott
KO distributionsnätsinnehavaren inte skall ha avbryta elleve-att rättanser att

frångrund avtalsbrott elförsäljarens sida innan distributionsnäts-ransen av
innehavaren hushållsabonnentenhar meddelat avtalsbrottet och elleve-attom

skall avbrytas. Elleveransen får inte avbrytas innan gåttveckor harransen tre
från det meddelandet sändes.att

5.2.2 Avstängning leveransenav
Elleveransen kan hushållsabonnentenavbrytas väsentligt har försummatom att
betala avgifterna till elförsäljaren eller distributionsnätsinnehavaren eller om
abonnenten i väsentlig grad brutit sina avtalsförpliktelser. lmotannars pengar
betyder detta försummelsen skall 500 1000 mark.än Föreatt vara mer av--

måste hushållsabonnentenstängning skriftligen informeras betalningsför-om
summelsen eller avtalsbrott. Tidigast två veckor efter den skriftligaannat an-
märkningen skall det sändas särskild varning avstängning.ut en om
Elleveransen får avbrytas tidigast fem veckor efter det avgiften har förfallitatt

fråganeller avtalsbrott har hushållsabonnenten.meddelatsom

I situationer då frågabyggnaden i används stadigvarande bostad finnssom
särsklida regler i elmarknadslagen 27 § 2 Semom. ovan

Om betalningsförsummelsen sådana betalningssvårigheterhar berott som
abonnenten huvudsakligen råkatförskyllan har in i grundutan egen av
sjukdom, arbetslöshet någoneller fårsärskild omständighet. elleveransenannan
avbrytas tidigast två månader efter det avgiften har förfallit.att

5.2.3 Hävning avtaletav
Distributionsnätsinnehavaren eller minutförsäljaren kan häva avtalet. hus-om
hållsabonnenten väsentligt brutit sinahar avtalsförpliktelser och avtalsbrot-mot

inte har avhjälpts inom skälig tid efter skriftligtdet meddelande säntstet att ut,
och pågåttelleveransen har avbrutits med stöd i lagen och avbrottet harom

månad.minst en

frånBrev denfinskeKonsumentombudsmannenskontor5 1995.mars
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hushållsabonnent kaningåtts medelförsäljningsavtalElnätsavtal eller som en
betalningsdriåjsmål.grundendasthävas av

anslutningsvillkorindustriministeriets beslutochHandels-5.3 om
elförsäljningsvillkoroch

förhållandet distributör ochmellankontrollenoffentligadenl Finland har av
elmarknads-mån bibehållit ikontrollenvissoch har ivarit starkabonnent man

elförsäljningsvill-iaktta deskall eldistributörernaelmarknadslagenEnligtlagen.
säljarenspreciserarindustriministeriet fastställer ochochhandels-kor somsom

distri-förutsättsskyldigheter. Enligt 9.3 §ochköparens rättigheteroch att en
fast-ministeriet haranslutningsvillkordeskall iakttabutionsnätsinnehavare som

el-minutförsäljaren iakttar25enligt §På förutsättsmotsvarandeställt. sätt att
den 16också den tidigare ellagen avenligtgälldeförsäljningsvillkoren. Detta

319/79.1979.mars

försäljningvillkorenoch ärmålet anslutningsvillkoren attfrämsta medDet
vill-dessahushållsabonnenten. Man haravtalsvillkor förskäliga ansetttrygga

opartisktbehandlas sättelförbrukarnanödvändiga förkor ettattatt trygga
motiverat dedärförtillgodoses. Detsmå intresse ärförbrukarnas attoch deatt

stödfastställer medministerietförsäljningsvillkor:inslutningsvillkor och avsom
i kraft,också slutits innan lagen trättavtaltillämpasclmarknadslagen, omsom

avtalsvillkoren.gällanderimligare desynvinkelkundens änkuren ärurx

distributionsnätsinnehavarebeslutatindustriministeriet harHandels- och att
tillanslutselförbrukningsplatserms/mningsttillkorfölja ministeriets närskall

kilovolt. En minut-20spänning högstnominelldistributionsnät medett omen
nomi-medelfäirsiiljrzingsvillkorministeriets närföljaförsäljare skall enav

elanvändare.tillkilovolt levererashögst 20nell spänning enom

Anslutningsvillkor5.3.1
1-2anslutnin svillkorenninTillam av

tillfrån anslutningsvillkorenhushållsabonnent kan undantagNär köparen är en
förfång avtalas.för intedenne

1995.Helsingsforsden5majBeslutet utfärdatiär
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Anslutningsavtal 12-l5p1g
Anslutningsavtalet och eventuella ändringar i det skall skriftligen. Bådagöras
avtalsparter får exemplar avtalet jämte villkor.ett av

Anslutningsavtalet består enskilt överenskomna avtalsvillkor och allmännaav
avtalsvillkor. När avtalet tolkas beaktas handlingarna i följande ordning: l en-
skilda avtalsvillkor och 2 allmänna avtalsvillkor.

Anslutningens funktionsduglighet 26-27p
Avtalspartema skyldiga hålla sina anordningar sådantär i skick förut-att som

enligtsätts elsäkerhetslagen och de bestämmelser och föreskrifter meddelassom
med stöd lagen.av

Om hushållsabonnenten har anmält fel eller störningar till distributionsnätsinne-
havaren åtgärda,denne skyldig skall distributionsnätsinnehavarenär attsom
korrigera felet eller stömingen.

Om säljaren skyldig hushållsabonnentenfelär har anmält,att ettreparera som
skall distributionsnätsinnehavaren underrätta säljaren felet.om

Om distributionsnätsinnehavaren försummar sin underrättelseskyldighet. skall
distributionsnätsinnehavaren hushållsabonnenten för de skador för-ersätta som
summelsen har upphov till.gett

Avtalet upphör §31 32 p-
Abonnenten kan avtalet. Uppsägningstidensäga 30 dagar.ärupp

Distributionsnätsinnehavaren kan häva avtalet omedelbart om:
abonnenten i väsentlig grad och anmärkning försummar sina skyldighetertrots-

enligt anslutningsavtalet eller om
abonnenten försätts i konkurs eller myndighet konstaterar han oför-äratten-

för sina skyldigheter enligtmögen anslutningsavtalet.att svara

5.3.2 Elförsäljningsvillkor
Tilläm nin försälnin svillkoren 1-2av

För elabonnenten kan det avtalas bättre elförsäljningsvillkor. Om elabonnenten
hushållsabonnent kan med sittär denne inte samtycke avtala vill-sämreen ens

kor.

Med stadsfogde.begreppetmyndighet utmätningsmyndighet.Lex.avsesen en
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Avtal l0-l2pll
ingås elförbruk-Ett elförsäljningsavtal det anslutningsavtal gällerkan när som

fråganingsplatsen i äri kraft.

Skriftligt avtal
försälja-skriftligen,Elförsäljttingsavtalet eventuella ändringar i detoch görs om

hushållsabonnenten kräver detta.ellerren

Muntligt avtal
fråntvåingås veckor det leverans-Om muntligen, bör säljaren inomavtalet att

ingåtts hushålls-tillskyldigheten inträdde bekräfta avtalet har attatt genom
innehåller för enskildaavtalsbekräftelse, villkoren detabonnenten sända en som

avtalsvillkoren. Avtalettariffen och de allmännaavtalet, den överenskomna
hushålls-innehåll bekräftelsen, intekraft det har iträder i med det om

säljarenfrån fått bekräftelsen meddelarabonnenten 30 dagar det han harinom
Hushålls-abonnenteninnehållet i bekräftelsen strider vad avtalats. åatt mot som eaelförsäljningsvillkor.således försämringar ministerietshar åvetorätt moten av

2

30-3591Elleverans
elleveran-nödvändiga med tankeSäljaren skall sörja för de avtal äratt som

i kraft för det skallför sakliga ochoch säljaren är att varaansvararserna som
hushållsabonnenten.möjligt tilllevereraatt

med iaktta-försäljningsvillkor ochSäljaren i enlighet med dessalevererar
något uttryckligen har avtalats itariffen, integande den avtalade annatomav

konsumentvänliga föränd-begränsad tilldet enskilda fallet. Avtalsfriheten är
ringar, jfr 1-2.p

Elkvaliteten
internationellahjälp gällandeuppfyller kraven fastställs medelkvalitetenAtt av

rekommendationerstandarder saknas med hjälpellerstandarder när somav- -
utvecklingen.internationelladenmotsvarar

fastslås demdepriser enligtuppgifter betalningsgrundemaochvillkorMedtartff i dessa somomavses offentliga. elsäljaretariffer de Enelförsäljningsvillkor,punkt9. Typisktför är ärHandelsministeriets att
förocksåhaolikatarifferNätägarekanelköparekanfritt väljamellandem.mångatarifferochkanha en affarsekonomiskaelförsäljarenbestämmerefterTariffer såledesdepriseröverföringstjänster. ärsina som

överväganden.
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Avtal leveransbegränsingom
Säljaren har tillgångenbegränsarätt el, ingåtthar skriftligtatt parterna ettom
avtal i saken, vilket de avtalade begränsningarna framgår.av

Hushållsabonnenten bör dock alltid ha möjlighet välja sådan tariffatten en som
inte innehåller frågarestriktioner i tillgången el.om

Störningar i prestationen
Om påbörjandet elleverans fördröjs från den avtalade tidpunkten skälav en av

påberor elförsäljaren, hushållsabonnentenär inte skyldig betala försom att
dröjsmålstiden.

Säljaren skyldig hushållsabonnentenär ersätta för de utgifter har föror-att som
åtgärdersakats blivit nödvändiga till följd dröjsmålet åtgärderoch förav som av

har blivit onödiga till följd det för uppkommen skada.som samtav annan

Om elkvaliteten inte den förfångavtalade och detta till förärmotsvarar använ-
daren, säljaren skyldigär den skada uppkommit.ersättaatt som

Fakturering och erläggande avgifter 136-4091av
För hushållsabonnent skall tidpunkten mellan fakturans utsändande och för-en
fallodagen minst veckor. Elabonnenten skyldig betalaärtre attvara senast
den förfallodag i fakturan. Förnämns eventuella försenade betalningar harsom
säljaren dröjsmålsräntauppbärarätt enligt räntelagen. Dessutom kan detatt
utgå skälig påminnelseavgift.en

Återbetalning
hushållsabonnentenOm grund fel i faktureringen eller mätningen ellerav om

abonnenten vid avläsningen har blivit felfakturerad kan hanmätaren krävaav
återbetalning för två år.tid Elabonnenten kan dock kräva återbetalningen av
för felets hela verkningstid, år,dock längst tio dåtidpunkten felet uppkomom
och dess inverkan faktureringen kan konstateras i efterhand.

Tilläggsbetalning
Om hushållsabonnenten grund fel i faktureringen, mätningen eller vidav av-
läsningen har betalt för lite säljarenkan kräva tilläggsbetalning förmätarenav

två år. Hushållsabonnententid skall inte erlägga för denna tilläggs-räntaen av
debitering. skall vid tilläggsdebitering beviljasDessutom det rimlig betal-en



ULF STRIDBECK

räntelagendröjsmålsränta enligtöverskrids kanningstid. Om den tiden
tiden.uppbäras för den överskridna

Säkerhet4lp
hushållsabon-kräva säkerhetinletts har säljarenSedan elleveransen rätt att av

kommerelförsäljningsavtaletbaserar sigför de fordringar attnenten att som
betalnings-grad har försummat denhushållsabonnenten i väsentligbetalas. om

elförsäljningsavtalet.skyldighet baserar sigsom

hushållsabonnent krävaskan säkerhettilllevererasFör betalning enav som
förhand.skäl harsärskilt vägandedet föreliggerendast utrettssomom

villkor idettaprövade tillämpningenMDmarknadsdomstolenDen finska av
villkor.tillämpadefrån elverk1979. Ettellagenden tidigare regleringen ett

skyldigahyreslägenhethushållsabonnenter bodde ienligt vilket alla attvarsom
hus-ansåg det faktumMDbetalning elströmmen.ställa säkerhet för attattav

sådant skälvägandehyreslägenhet inte utgjordehållsabonnenten ibor etten
förbjöd företagetochelleveransvillkorenavsågs fastställdai de att an-som

1982:21.vända villkoret MD

142-50Avbgtande elleverans pav
force majeureElsäljarens

force majeu-tillfälligt avbryta elleveransenomedelbartSäljaren har rätt p.g.a.att
människoliv, hälsa ellerför förhindranödvändigteller det är attatt egen-re om

dom äventyras.

utsträckning kan levererai begränsadforce majeure endastOm försäljaren p.g.a.
användarna och beak-återstående mellanelektricitetenel, fördelar säljaren den

myndigheterna, gällande avtalfråndå eventuella direktivbehov,livsviktigatar
rådande förhållanden.och

avbrottet.berorskadorinte skyldigSäljaren ersättaär att som

Nödvändig avbrott
förnödvändigtdeteller begränsas,tillfälligt avbrytas ärElleveransen kan om

för elle-nödvändigutrustningdenunderhåll, eller besiktning ärändring somav
skäl.något motsvarandeförfel i den ellerutredandeför annatavveranserna,

mån undermöjlighet skelångt det bör ifår onödigt ochinte bliAvbrottet enav

frånWilhelmsson,178.Referatet hämtatär s
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sådan sådanttid och det förorsakar hushållsabonnentensätt så fåett att
problem möjligt.som

Varsel
Säljaren skyldig sörja för avbrottär förhand meddelasatt att vetsom man om
tillräckligt effektivt. Om säljaren försummar detta han skyldig denär ersätta
skada avbrottet har medfört.som

Ersättning
Om elleveransen avbryts skäl i de fallän och dettanämnsannatav som ovan
skälet beror hushållsabonnentensäljaren, denne skyldigär förersätta denatt
skada medfört.avbrottetsom

Betalningsdröjsmål
Säljaren har avbryta elleverans, hushållsabonnentenrätt har försum-att en om

betala fordran förfallit till betalning eller han iattmat väsent-en som om annars
lig grad har försummat sina skyldigheter enligt avtalet.

Innan elleverans avbryts skall säljaren sända betalningsuppmaning tillen en
hushållsabonnenten han skall betala den förfallna fordran eller korrigeraattom
någon försummelse tvåinom viss tid, minst veckor. Om hus-ärannan en som
hållsabonnenten uppmaningen inte betalar den förfallna fordran eller kor-trots
rigerar försummelsen inom tid, meddelar säljaren tidpunkten för elleve-närutsatt

avbryts sända "avbrottsanmälan" minst veckor i förväg.att treransen genom en

Social force majeure
En elleverans kan inte två månaderavbrytas betalningsförsummelse innanp.g.a.

frånförflutit fakturanshar första förfallodag, försummelsen då frågadet ärom
hushållsabonnent på någotberor allvarlig sjukdom, arbetslöshet ellerom en an-

kanfaktum jämföras påmed detta och inte beror abonnenten.nat som som
skall informerasSäljaren såhindret möjligt.snartom som

Minimiskuld
En hushållsabonnent fårelleverans eller till bostadsfastighet intetill enen av-
brytas, mindre frå-den avgift obetald 500 mark eller detär är än när ärom som

med direkt eluppvärmning mindre l 000 mark.bostad ängan om en

hushålls-En dock oberoende fakturans storlek avbrytas,elleverans kan omav
två inte fakturaabonnenten har betala fakturor eller har betaltförsummat att en
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fåttfrån han harmånader den första förfallodagen och han inte, sedaninom sex
förfallit betalning.betalar de avgifter tillkännedom saken, genast somom

för vinterbostadUndantag
betalningar i bygg-följd försummade avbrytasinte tillEn elleverans kan enav

sådan, därstadigvarande bostad eller delanvändsnad enen avsomsom
oktober ochtiden mellan börjanberoende el, underuppvärmningen är avav

från för-månader förfallodagen för denförflutit fyraapril, innan det harslutet av
betalningen.summade

Hushållsabonnentens majeureforce
force majeure,betalningen berorhushållsabonnentens försummelseOm av

kan inte avbrytas.elleveransen

önskemålenligtAvbrott eget
hushållsabonnenten behovetbegäranEn avbryts närelleverans avav

upprätthålla möjlighetenhushållsabonnenten avbrottet villupphör. Om atttrots
möjlighetavgift för dennahan betala överenskommenanvända el, skall atten

kvarstå.skall

Kopplingsavgifter
återkopplingfrån och tillbortkopplingavgifter föruppbäraSäljaren har rätt att

från hushållsabonnenten.nätet

kvarstårhushållsabonnenten,skäl beroravbrytsNär elleverans somaven
till säljaren.betalningsskyldighetdennes
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6. Konsumentens skydd inom EU

EU har relativt omfattande konsumentlagstiftning. Det sig bl.a.rör säker-en om
hetskrav på olika Konsumentprodukter, produktansvar och marknadsföring.
säkerhetskraven faller inom de allmänna reglerna fria rörlighet.om varors
Reglerna utfärdade med stöd artikelär 100 eller 100 i Romfördraget.A Detav
stadgas i artikel 100 3 konsumentskyddetA skall ligga hög nivå.attp en

6.1 EU:s konsumentpolitiska program
EU:s konsumenträtt utformad dels målsättningar,generellaär delssom som pre-
ciserade säkerhetskrav. EU:s konsumentpolitiska målsättningar har slagits fast i

konsumentpolitiska Målsättningarna1975, 1981 och 1990. i dettre program
första kønsumentpolitiska ärprogrammet

Rätt till skydd hälsa och säkerhet° av
Rätt till skydd ekonomiska intressen- av
Rätt till ersättning vid skador-

4. Rätt till konsumentundervisning- och upplysning°
5. Rätt till konsumentrepresentation-

År 1981 EU:s andra konsumentpolitiska dåoch upprepadesantogs program
de fem rättigheterna. Dessutom underströk särskilt konsumentens tillrättman
korrekta priser och bådebra kvalitet och tjänster.varor

I enhetsakten 1985 slogs det fast kommissionens förslag det gäller reglernäratt
Årför bl.a. konsumentfrågor utgå från skyddsnivå.skall hög 1985 fastställ-en

ocksådes för ökad vikt konsumentpolitiken the Newett attprogram ge
Impetus.

ÅrtredjeDet konsumentpolitiska 1990 blev EU-kommissionenprogrammet.
färdig sin treårigamed handlingsplan för konsumentpolitiken. Den ärnya en
uppföljning från år 1985 the New Impetus. Handlingsplanenprogrammetav
för perioden 1990-1992 behandlar fyra punkter;

måsteRepresentation. Konsumenterna bli bättre representerade och aktivt°
olikamedverka i konsumentpolitiken sätt.

måste såInformation. bli bättre informerade de kanKonsumenterna göraatt°
väl och utnyttja fördelar med den inre marknaden.avvägda köp

måsteSäkerhet. kunna lita de köper säkra.Konsumenterna äratt- varorna
avtalsvillkorSkäliga-
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6.2 Maastricht-avtalet
konsumentskyddetMaastricht-avtalet unionenden europeiska omnämnsom

tvåi l29 Enligt avtalet finns metoder för harmonisering konsument-A.art. av
står reglerskyddet. första 129 litra Den metoden enhetligaDen i A, skaparart. a.

dockEftersom "total-harmonisering" innebär praktikeni EU. det här gäller det i
förbud konsumentskydd andra med-för medlemsland ha strängare änattett ett

åtgärder".b "speciella För dessaletnsländer. Den metoden litraandra rör spe-
upprätthålla införaåtgärder medlemsstaten ellerciella den enskildakan

förenliga Maastricht-avtaletåtgärderna skall medskydd, ststrängare varamen
3.

6.3 EU-medlemskapet
i Sverige.utvecklingen energibranschenMedlemskapet i EU inverkar av

pågått år.sjuelmarknaden inom EU har i lDiskussionen liberalisering avom en
inre marknad för skulleEU-kommissionenslutet 1980-talet föreslog att enav

införas i tre etapper.

två eltransiteringsdirek-el-relevanta direktiv,Etapp EU 1990 och l99lantog
90/547/EEG direktivtivet ochöverföring ländernas gränseröver ettom av

industriförbrukarna betalarförgenomblickbarhet priserna ochom av gas som
blivitdirektiv har90/377/EEG. Resultatet dessa magert.av

del konsument-direktivet har lett tillTransparensdirektivet det andra att en--
gånger året. innebär konsumenter-två Redovisningenelpriser redovisas attom

någon valfrihet köpareell den.billigast, haelen är attattvet utanna var
i land ochValfriheten överföring mellan konsumenterberoendeär ettavav

tillgång till föröverföring krävsproducenter i land. För denna nätenett annat
TPA. Här finns dockThird Partyalla intresserade s.k. Accessparter,

fortfarande praktiska hinder.deen

obli-EU-kommissionen fram direktivförslagEtapp I januari 1992 lade ett om
förhandlingsbarföreslog EU-parlamentetgatorisk november 1993TPA. I en

också public service bakgrundhänsyn till MotTPA NTPA, etttar ansvar.som
1993 direktivförslag liberaliseringpresenterades i december fördetta ett avav

Frankrike med förslag alternativ1994 komelmarknaden. I september ett enom
SB,Buyer-modell SB. Modellen innebär enhet,modell, Singles.k. att en enen

skall i konkur-får köpa och sälja el. Alla producenteri landet förensamrätt att
också fårfrån denna SB,alla skall köpasälja till SB och konsumenter somrens
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kraven Bara vissa konsu-för leveranssäkerhet och public service.ansvaret
få skriva avtal med utländska leverantörer.skall rättamenter att

utredaministerrådet EU-kommissionen i uppgiftl november 1994 att omgav
på EU-marknadensamexistera alternativNTPA- SB-modellerna kanoch som

I 1995förenlig med EUs konkurrensbestämmelser.och SB-modellen är marsom
SB-model-med förslag hurEU-kommissionen arbetspapperpresenterade ett om

Bland detmåste för inte bryta EU-lagarna.len förändras, sägsannat attatt mot
såväl den inhemskaköpa el marknaden,de skall harkonsumenter rätt attsom

får till enbart industrikonsumenter.den utländska, inte begränsas storasom
de vill.båda ha köpaskall i modellernaVanliga eldistributörer rätt att var

på tidigarebygger deliberaliseringen,Etapp kommande3 denär etap-som
pema.

för deindirekt betydelsehar direkt ochI det följande berörs direktivtre som
produktansvar, direktivethushållsabonnenterna; direktivetsvenska omom

samtalstelefonitjänster. I allmänhet äroskäliga avtalsvillkor och direktivet om
viss mini-konsumentområdet dvs des.k. minimiregler,EU:s regler anger en

vadfår underskridas. slutliga ordetminivå Detkonsumentskyddet intesom
EF-domstolen.EU-direktiv dockgäller tolkningen harav

produktansvar6.3.1 Direktiv 85/374/EEC om
hushållsabonnenternafördirektiv direkt betydelse ärDet har störst pro-som

direktiv85/374/EEC. Detta är vä-duktansvarsdirektivet 1985antogs avsom
SFS 1992:18.produktansvarslagensentlig betydelse för tillkomsten av

Eftersomsaker 2 §.orsakas lösaProduktansvarslagen gäller skador avsom
elektricitet.orsakadeinte skadorelektricitet inte lös sak, omfattar lagenär aven
EU-direkti-medi överensstämmelseden lagstiftningenbringa svenskaFör att

skadeståndsfrågorna i sambandregleratregler harproduktansvarvets om man
elektriskmed i § ellagen.4ström a

ellermedanläggningelektriskDen innehar generatoregenensom
skadaskadestånd förbetalaskyldigtransformator är, att som..., omlopphar isäkerhetsbrist elektriskiorsakats ström sattssomav

anläggningen.från

på egendomsakskadapersonskada ochförSkadeståndskyldigheten gäller som
ska-inskränkerändamål. Avtalsvillkorför enskiltanvändshuvudsakligen som

förproduktansvarellagen. Ett§ 3deståndsskyldigheten verkan 4är st.utan a
såledessådan omfattarelektrisk ström som
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skadorvissa personskadoräven och skador på egendom,viss
vilka på grund begränsningsregeln i 4 § 3 ellagen hittillsav st va-

undantagna frånrit strikt Elleverantören blir dessai fallansvar.
strikt ansvarig för .väkerhetsbrister den elektriskai strömmen som
sådan enligt produktansvaretprinciperna för SOU 1991:94, 61.s

Det produktansvaret innebär strikt föreligger, skadorattnya t.ex.ansvar om
uppkommer elektrisk inom byggnad grund den distribuera-apparaten av
de strömmen.

Självrisk
I EU-direktivet 9 självriskart. 500 ECU. När ersättning för sak-anges en
skada bestäms enligt 4 ellagen§ avräknas belopp 3.500 kr. Denetta om som
vill ha ersättning för skada orsakats grund säkerhetsbrist i elektrisksom av

skall år frånström väcka talan inom det han fick eller fåttborde kännedomtre
fordringen kunde gällande. år frånDock tiogöras det denattom senast att som

påstås skadeståndskyldig den elektriska i omlopp §strömmen ll el-sattevara
lagen.

6.3.2 Direktiv 95/62/EF ONP-villkor för samtalstelefonitjänstenom
Jag har i sammanhang benämningenanvänt nödvändighetstjänsterannat som

samlingsbenämning bl.a. elektricitet, och telefon förhållandenaAtt läggaen
till Såväl tillgångrätta. till elektricitet till telefon nödvändig förär attsom man
skall kunna leva anständigt liv. I dagens teknologiska samhälle ärett när-man

helt avhängig elektricitet. Telefonen har för de flesta människor karak-mast av
tären nödvändighetsvara. Människors beroende elektricitet och telefon ärav av
således Såvällikartat.ganska den tekniska utvecklingen den rättsliga ochsom
organisatoriska utvecklingen helt tvåparallell för dessa nyttigheter. bådaär För
nyttighetema stickorden omreglering, privatiseringär och bolagisering relevan-

Det kan därför intresse telefondirektiv.EU:snärmareta. attvara av se

Den 13 december 1995 direktiv 95/62/EF ONP-villkor för samtals-antogs om
telefonitjänsten. ONP betyder "open network provision". Direktivet har tre

slågrundläggande syften: fast de rättigheter, användare samtalstele-att som av-
fonitjänster förhållandehar i telefonföretagen,till för alla användare, inklu-att-
sive serviceinriktade verksamheter, förbättra tillgången till den offentliga tele-
infrastrukturen, förmedlingen samtalstelefonitjänster inomatt gynna av-
Gemenskapen. såledesDet först nämnda syftet slå fastär teleabonnenternasatt
rättigheter, vilka några i följande.skall detnämnas I den engelska textenav
används ordet "users" och i danskaden "brugerne". Jag kommer itexten att
huvudsak skriva "abonnenter". Den läsa detta direktivstörsta nyttan ärattav
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systematisk byta ordet "telefon"att "elektricitet". Man bör dessutomut mot
komma i håg tillgång till elektricitet välfärdsmässigär betydelseatt större änav
tillgång till telefon. påminnsDessutom det EU-direktiven minimiregler.ärattom

Artikel 4. Offentliggörande tillgånginformation och till dennaav
De nationella myndighetsorganisationerna detgaranterar, att

offentliggörs tillräcklig och aktuell information tillgången tillom
och användningen det fasta offentliga telefonnätet och den of-av
fentliga samtalstelefonitjänsten i överensstämmelse med över-
skriftslistan bilagai

Artikel 7. Konsumentavtal
De nationella myndigheterna abonnenterna hargaranterar, att
kontrakt, preciserar, vilken telefonbolagettjänst skallett som er-

bjuda. De nationella myndigheterna skall huvudregel krävasom
kompensations- och/eller återbetalningsordningar gällersom om
tjänstens kvalitetsnivå förhållandei till kontraktet inte upprätt-
hålls, och skall försäkra sig eventuella undantag till huvud-attom
regeln berättigade telefonbolagensär synvinkel och har gjortsur
tydliga konsumentavtalet.i

Telefonbolagen skall besvara begäran anslutning till deten om
fasta offentliga telefonnätet dröjsmål och skall till abonnen-utan

beräknad dag för denna anslutning.ten ange en

De nationella myndigheterna skall kunna kräva ändring tele-i
fonbolagens kontraktsvillkor villkorenoch i för deras eventuella
kompensations- och/eller återbetalningssystem. Telefonbolagens
konsumentavtal skall innehålla kort redovisning metoden fören av
införande konfliktlösningsprocedurer.av

Medlemsstaterna abonnenterna har rättgaranterar, att att an-
lägga sak telefonbolag.mot ett

Artikel 12. Principer för och deras begriplighettaxor
De nationella myndigheterna förgaranterar, att taxorna an-

vändning det fasta offentliga telefonnätet och samtalstelefoni-av
tjänsten uppfyller de grundläggande principerna begriplighetom

omkostnadsbasering,och enlighet med direktivi 90/387/EEC, bi-
laga och de uppfyller bestämmelserna denna artikeli 12.att

Taxorna tillgångför till och användning det fasta telefonnä-av
skall oberoende det syfte abonnenten har med använd-tet vara av

såvidaningen, användningeninte kräver tjänst eller faci-en annan
litet.

Taxeändringar kan först genomföras efter utgången lämp-av en
lig frist för offentliggöranden fastställs de nationellasom av myn-
digheterna.
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andra medfor handikappade förArtikel 19. Speciella ordningar och
behovsärskilda

speciella ordningar förmyndigheterna kan fastlägganationellaDe
speciella be-andra medhandikappade abonnenter samt personer

användandet samtalstelefonitjänsten.förbindelse medhov i av

kravanslutningsvillkor väsentligaArtikel 22. Konsument- och samt
med-tillåts villkor,detMedlemsstaterna inteattgaranterar, som

utnyttjandet det fasta of-tillgången till ochbegränsning iför aven
samtalstelefonitjäns-den offentligaeller fastafentliga telefonnätet

förhållanden, anförsgrund de idetta imed mindre har sinten, som
påläggas med desådana villkor endast kanoch 5, och4 attst.

tillstånd.myndigheternasnationella

såframgångssättet,myndigheterna fastläggernationellaDe att
saken hu-beslut den konkretakan idet på snabbaste fattassätt om,

uppfyl-abonnent intedär detruvida telefonbolag, attett menar, en
tillåtelse till träffa beslutskall hakontraktsvillkoren,ler attatt som

offentliga telefonnä-till det fastaanslutningavslå ansökan omen
inskränka desssamtalstelefonitjänsten elleravbryta att an-tet, att

också de nationellaFramgångssättenvändningsområde. kan ge
bestämda hand-tillåtatill på förhandmyndigheterna möjlighet att

konsumentvillkoren.vid överträdelselingssätt av

framgångssättdessamyndigheternanationellaDe attgaranterar,
bäggevilkenbegriplig beslutsprocess,bygger på lätt i partersen

bägge harBeslut försttillgodoses. träffasrättigheter när parter
Beslutet skallsynpunkter. motive-framföra sinahaft möjlighet att

vecka.meddelasoch inomparterna enras

offentlig-framställning framgångssättensammanfattandeEn av
med artikelenlighetigörs

anlägga sak vidberörbestämmelse inteDenna rätt attparternas
donzstol.

betalning23. BristandeArtikel
åtgärder i för-godkänna angivnaskallMedlemsstaterna närmare
möjligaoch konse-bristande betalning räkningarbindelse med av
upphörandeellerdetta med hänsyn till avstängningkvenser avav

artikelenlighet medåtgärder skall offentliggöras idessatjänsten;
skall detdessa åtgärdergenomförandeVid garanteras, attav

innehålletstyckeväsentligaste ii sinhelhet.Detstyckena 4 och5utrymmeskäl inteAv presenteras
exklusivahänvisningtill särskildaochpåläggs underrestriktionerOmanvändarnaföljande:St,ärna skallof-föreskrifterochrestriktionernaskei formsamtalstelefonitjänsten,skalldettaförrättigheter av

offentligatelefonnätetskall itill dettenninalutrustningför anslutningfentliggöras;St. Villkor4. varaav offent-tillgångentill detSt. Om9l/263/EECochoffentliggöras;EU-direktivetmedöverensstämmelse
driftsäkerhet,skilskälskalldessa nätetshänvisningtill väsentligaundertelefonnätet begränsatliga är

dataskyddellermellantjänsterdriftskompabilitetintegritet.skydd nätets anges.av
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det, så långt det tekniskt möjligt,är endast den berördaär tjänsten
och abonnentenstängs får varsel detta.attsom av, ett om

Bilaga. Information skall offentliggöras i enlighet med artikelsom
Naim och adress telefonbolaget
Utbudet tjänsterav
Krav för godkännande
Anslutningsvillkor för temiinalutrustning
Anslutnings- och anvandningsrestriktioner
Tekniska krav för tjänstensutförandeoch kvalitet
Mål för introduktionen tjänster, funktioner, utrustning ochav nya taxor
Villkor för särskild anslutningtill nätet
Tillgång till redogörelse omkostnadsräkenskapssystemetav
Huvuddrageni den nationellanummerplanen
Villkor för användning information i abonnentregistretav
Procedurerför förlikning och hur löser tvisterman
Framgångssättvid bristandebetalning

Dessutom finns bilaga leveranstidpunkter och indikatorer för tjänstensen om
kvalitet jfr 5 och bilaga anslutningart. avancerad utrustning jfr.en om av art.
9.

6.3.3 Direktiv 93/l3/EEG oskäliga villkor i konsumentavtalom
finnsDet olika modeller för angripa oskäliga avtalsvillkor. I Sverigeatt skyddas

konsumenterna olika Genom tvingandesätt: lagstiftning,tre efterföl-genom
jande domstolskontroll 36 § AvtL eller kollektiv förhandskontrollp.g.a. genom

avtalsvillkor.av

En modell denär används i EF-rätten och i tyskannan Modellenrätt.som t.ex.
går slå fast typexempel oskäligaut att avtalsvillkor. sådanEn samling med
exempel oskäliga villkor kan kallas för "Black List".en

6.3.3.1 Direktiv. Oskäliga avtalsvillkor
Den 5 april 1993 EU:s ministerråd direktiv 93/ 13/EEGantog oskäligaett om
villkor i konsumentavtalJ angårDirektivet Standardavtal och innehåller minimi-
regler 3art. 2 och 8. Det betonas vid bedömningenst kontrakt såatt ärettav
det helheten är avgörande. Man skall samlad bedömninggöra de in-som en av
blandade intressena. Vid bedömningen goda skall hänsynparternas troav spe-
ciellt till styrkeförhållandet itas förhandlingspositioner.parternas
Utgångspunkten är avta skall klara och begripliga ochatt konsumen-attvara

skall ha reell möjlighet sig bekant med villkoren.ten göra Vid tolknings-atten

l Enanalys oskälighetsdireklivcti förhållandetill konsumentskyddeti Norden publiseradär i Tema-av
Nord 1995:621,"Forbrukerverni Norden EU studie forbrukerforhold"avtalesensuriog en av av-Jøranlid,ReuschochSaeter.
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problem skall den tolkning gälla fördelaktig för konsumenten.är mestsom
Vidare krävs möjlighet till rättslig eller administrativ prövning. De rättsliga och
administrativa rådamyndigheterna skall dessutom tillräckliga och effektivaöver
medel för slut användningen orimliga villkor i konsumentavtal art.att av
7. Rättsföljden använda oskäliga villkor dessa inte binder konsu-äratt attav

6 ochart. resterande delar avtalet förblir bindande förmenten att parterna om
upprätthållasde kan de oskäliga villkoren.utan

Direktivet begränsat till relationer mellan konsument och näringsidkare.är
Enligt artikel gäller föremål3 2 direktivet bara villkor inte har varit förnr som
"individuell förhandling".

Artikel 3 ställer generellt oskälighetskriterium.l Avtalsvillkoretettnr upp anses
oskäligt i strid"om det med kravet god sed medför betydande oba-vara en

lans i rättigheter skyldigheteroch enligt avtalet till nackdel för kon-parternas
sumenten". En precisering dennahur oskälighetsbedömning skallnärmare av
till, hittar vi i artikel 4 Bland skall läggas vilkendet viktannat typnr av

eller tjänster avtalet Det kan kunna betydelset.ex.varor som avser. vara omav
någotdagligvara, kapitalvara ellerär normalt bara köperen vara en som man en

gång i livet, bostad. hänger i ekonomiskaDetta hop med avtaletst.ex. attsom
betydelse för konsumenten kan viktigt Det torde rimligtett moment.vara vara

det ställes tillkrav balanserade villkor. avtaletsträngare när äratt anta att av
ekonomisk betydelse för konsumenten. Dessutom torde detstor vara av

frågabetydelse inyttigheten har karaktär livsnödvändighet eller detom omav
lyxartikel. det frånNär gäller livsnödvändigheter kan det konsumentensär en

sida får ingå någotavgörande han överhuvud inte.avtal ellertagetvara om

Den näringsidkande skyldig formulera sina skriftliga villkor klart och be-är att
gripligt. Vid tolkningen gälleravtalet den tolkning förär mest gynnsamav som
konsumenten artikel 5. Denna oklarhetsregel närings-sätter extraen press

såidkaren formulera villkoren klart möjligt.att som

frånKonsekvensen oskäligt skall bortsevillkor villkoretär äratt ett attav man
kvarstår artikel förordetsmedan avtalet övrigt 6 jfr artikel 3 1. I avsnitt 21nr

står villkor förekommer skall dessa inte bindande för kon-oskäligaatt om vara
avtalet skall dock fortsätta bindande förResterande delar attsumenten. av vara

beståkan de oskäliga villkoren.avtaletparterna, utanom
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Sverige har sin lagstiftning oskäliga avtalsvillkor i konsumentför-anpassat om
hållanden till direktivet. Genom lag SFS 1994:1512 avtalsvillkor i konsu-om
mentförhållanden införlivas EU-direktivet med svensk innehållerLagenrätt.
både marknadsrättsliga och civilrättsliga bestämmelser. Lagen gäller numera

föräven alla påavtalsvillkor det finansiella området. sådanaDet innebär att av-
talsvillkor faller under Konsumentombudsmannens tillsyn och undantagutan
kan dras under Marknadsdomstolens prövning. Lagens civilrättsliga bestämmel-

skall tillämpas på sådana villkor i konsumentavtal inte varit föremål förser som
individuell behandling. Genom de bestämmelserna modifieras 36 § avtalsla-nya

två Sålundapunkter. skall det i fortsättningen tillåtetinte vidgen vara en
oskälighetsbedömning, enligt 36 § förhållandenavtalslagen, beakta haratt som
inträffat efter avtalslutet denmed verkan avtalsvillkor skulleatt ett som annars
ha oskäligt bedöms skäligt. Och avtalsvillkor jämkas elleransetts ettsom om
lämnas skallavseende, avtalet i övrigt innehållgälla med oförändratutan om
konsumenten begär det. Det sagda gäller emellertid endast villkoret striderom

god sed och medför betydande obalans mellan och endastmot parternaen om
avtalet kan bestå det oskäliga villkoret.utan

En uttrycklig bestämmelse gäller tolkning avtalsvillkor 10 §. Om ettav av-
talsvillkor inte föremålhar varit för individuell förhandling har oklar in-som en
nebörd, skall vid tvist mellan näringsidkare och konsument den tolk-en en en
ning gälla till förmån för konsumenten.ärsom

undantagDe bestämmelserna, med för tolkningsbestämmelsen i 10 tilläm-nya
påäven rättshandlingar har företagits före l januari 1995.pas som

6.3.3.2 Bilaga. Oskäliga avtalsvillkor
Till EU-direktivet bilagtshar vägledande och inte uttömmande lista 17överen
kontraktsvillkor kan betecknas oskäliga 3 stk 3. Villkoren iart.som som
listan typiskt oskäliga vid bedömning enligt 36är § avtalslagen.sett en
Oskälighetsbedömningen möjligen enligt EU-direktivet efter-är ännu strängare

bedömningen enligt detta inriktad villkorets och det inteär typ tasattsom
till avtalsförhållandet. alltsåhänsyn omständigheterna i det konkreta Det vill-är

sådant vid Oskälighetsbedömningen. ingenkoret beaktas Det dockärsom som
förhållandetautomatik i mellan oskälighet enligt direktivets exempel och oskä-

lighet enligt 36 § avtalslagen. Det skall företas konkret bedömning. Bilaganen
frånnågon utgåemellertid inte underlag för antites: Man kan inte ettattger

villkor för finns i listan.skäligt, bara det inte medär att

1 93/l3/EøF.Bilagatill Rdir.
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Några EU-direktivetsvillkoren i lista torde villkorintresse. Efter varjeav vara av
följer kort kommentar villkoret. Det har inte tagits till huru-ställningen om om
vida villkoret ifråga bättre eller gällande lagstiftning.är sämre än svensk

avtalsvillkor a
eller begränsa"att utesluta näringsidkarens rättsliga iansvar

händelse därkonsumenten eller drabbas personskada tillattav av
följd näringsidkarens handlande eller underlåtenhet, "av

Villkor begränsar till ersättningsansvar vidsig personskada och död. Dettaa
ansvarsfrånskrivninghindrar inte för förmögenhetsskadasakskada elleratt en

kan oskälig, skiljer intejfr. Villkor mellan olikaaart. typervara ansvar; an-
svarsfriskrivningen culparegeln, kon-oskälig oberoende underlagetär ärav om
trollansvar eller strikt ansvar.

avtalsvillkor b
begränsaotillbörligt utesluta eller konsumentens lagliga"att rät-

någon händel-tigheter näringsidkaren eller ipartgentemot annan
avtals-näringsidkaren bryter helt eller delvis någonmotattse av

däribland åberopaförpliktelse, möjligheten för konsumenten att en
näringsidkarenfordran han kan ha för kvittning motmotsom en

skuld har till denne,han "som

Villkor b förbjuder näringsidkaren in villkor inskränker konsumen-att ta som
rättigheter vid näringsidkarens kontraktsbrott, inklusive villkor in-ternas som

åberopanebär begränsningar i möjligheten motfordran.att en

avtalsvillkor c
medanavtal bindande konsumenten näringsidka-"att förgöra ett

uppfyllandeunderkastade villkor berorprestationer är varsrens
endast på dennes vilja, "

Villkor näringsidkaren välja hanunderkänner klausuler rättc attsom ger om
å sidan,vill uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet, medan konsumenten, andra

uppstår avtalsbindninginte skevhar denna valfrihet. Resultatet det tillär att en
konsumentens nackdel.

avtalsvillkor d
näringsidkaren behålla kon-tillåta betalats"att att pengar avsom

denne beslutar ingå avtalet,inte eller fullföljanärsumenten att
till ersättningsbeloppmotsvarandekonsumenten rättutan att ges

från näringsidkaren då denne avtalet, "säger upp



ELKONSUMENTENSSKYDDI NORDENOCHINOMEU

Villkor d berör klausuler ensidig avbeställningsavgift konsumentennärom
önskar dra sig förhandlingarnaatt eller Sådanaavtalet. påläggerklausulerur
konsumenten börda han drar sig förhandlingarna eller avtalet,en om ur utan att
näringsidkaren pålägges motsvarande börda. Konsekvensen sådan be-av en
stämmelse är det läggs stark konsumentenatt för denne skallen press att
ingå eller uppfylla avtalet.

avtalsvillkor f
I ttllataD nartngstdkarenu ... avtalet O godtyckltgaatt ..att saga upp pagrunder när inte konsumenten,rätt liksom låtasamma ges att
näringsidkaren behålla belopp betalats för inte utfördaännusom
tjänster det näringsidkarennär självär avtalet, "sägersom upp

Villkor f tvåunderkänner villkor. För det första villkor där näringsidkarentyper
förbehåller sig ensidig till hävning efterrätt skön. För det andra avtalsvill-eget
kor det möjligt förgör näringsidkaren behålla belopp konsumentensom att som
har betalat för inteännu levererade nyttigheter.

avtalsvillkor g
"att tillåta näringsidkaren rimligt varsel avtalsägaatt utan ettuppmed obestämd varaktighet, med mindre det finns välgrundade orsa-ker, "

Villkor g reglerar uppsägning tidsobestämda avtal. Enligt bilagan måsteav en
uppsägning inte föregås skäligt varsel bygga på "välgrundadeettsom av orsa-
ker", för inte oskälig. Vadatt skall skäligt beror den ak-vara som anses vara
tuella kontraktstypen. såledesDet bör krävas längre uppsägningsfrist vid avtal

elleverans vidän avtal tidningsabonnemang. "Välgrundadeom ett orsaker"om
starktär uttryck. såledesDet skallett mycket till för villkoret.att acceptera

Troligen vinärmar force majeure-liknande situationer.oss

avtalsvillkor i
"att oåterkalleligt binda konsumenten vid villkor denne intesomhaft någon verklig möjlighet del innan avtalet blevatt ta avingått, "

Villkor i omfattar avtalsvillkor utformade påär det konsumentensättet attsom
kan bli bunden klausuler han faktiskt inte har haft möjlighet siggöraav som att
bekant med. Typiskt handlar det konsumenten har "läst ochsett att accepte-om

alla villkor i kontraktet".rat

avtalsvillkor j
"att tillåta näringsidkaren ensidigt ändra villkor någotatt utan
giltigt skäl i avtalet, "som anges
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Villkor j handlar villkor den näringsidkande ensidigträtt ändraom som attger
sådantavtalet. Ett villkor kan näringsidkaren förbehåller sigt.ex. att rättenvar

ändra leveranstidpunkten. Bilagan begränsaratt näringsidkarens möjligheter att
sådanagöra ensidiga ändringar. Skall näringsidkaren ha laglig möjlighet atten

ändra avtalet, måste det föreligga sakligt framgårskäl avtalet.ett som av

I bilagans avsnitt 2 b undantag till avtalsvillkor j. hindrar inte helleranges
näringsidkare förbehåller sig ensidigtatt rätten ändra villkoren ien att avtalett

har träffats obestämd tid, förutsatt han förpliktas underrättasom att att
konsumenten med rimligt varsel och denne kan avtalet."säga Dettaatt upp
undantag innebär huvudregeln med allmänt ändringsförbud kringgås.att ett
Dessutom näringsidkama de facto hävningsmöjlighetJextrages en

avtalsvillkor k
"att tillåta näringsidkaren ensidigt och giltigt skäl ändraatt utan 4"någon egenskap hos den eller tjänst skall leveras, "vara som

Villkor k reglerar näringsidkarens ensidigt någonrätt ändra egenskap hosatt
nyttigheten fråga.i sådanFör ensidig ändringsmöjlighet inte skallatt under-en
kännas måste det föreligga giltigt skäl.ett

avtalsvillor m
"att näringsidkaren den levereraderätt avgöra el-attge om varan
ler tjänsten med avtalet, elleröverensstämmer honom rättatt attge

tolka avtalsvillkor, "ettensam

Villkor handlarm villkor näringsidkaren tolkaensamrätt avtalet,om attsom ger
och villkor honom bedömaensamrätt nyttigheten kont-om att ärsom ger om
raktsenlig. Villkoret berör frågan huruvida skall ha möjlighet avtalaparterna att
bort domstolskontroll.

avtalsvillkor n
"att begränsa näringsidkarens skyldighet derespektera åtagan-att
den hans har gjort, eller näringsidka-görarepresentantersom att

förpliktelser beroende särskilda formkrav iakttas, "attrens av

Villkor tvåreglerar olikan situationer. Den första handlar användningom av
fullmäktige och dennes avtal skall bindande också för huvudmannen.att vara
Den situationen mindre relevant i detta sammanhanget.är

l Nybergh. IS, hänvisningtill ñnskspråkligmed artikel MarkoMononenfrån1993 oskäligas en av omavtalsvillkori EGzsochFinlandskonsumenträtt.



ELKONSUMENTENSSKYDDI NORDENOCHINOMEU

Den andra situationen, däremot kan betydelse, handlar kravsom vara av om
formaliteter. Ett typexempel krav skriftliga avtal. ocksåär Avtalet kan vara
utformat så det bara den insatsär beroende forrnali-äratt partensena som enav

medan den måsteandra insats fullgöras. Villkor berör endast så-tet, npartens
dana formaliteter näringsidkaren inte blirgör bunden. Den situationenattsom

bara konsumenten dåblir bunden vissa formaliteter har iakttagits, falleratt utan-
för här.

avtalsvillkor 0
"att förplikta konsumenten fullgöra alla .skyldighetersina ävenatt

näringsidkaren fullgörinte sina, "om

Villkor 0 uppställer förbud påläggesavtala konsumenten ensidigmot att att en
uppfyllelseplikt då näringsidkaren inte uppfyller sina plikter. sigDet si-rör om
tuationer där det slutliga resultatet blir konsumenten uppfyller delstörreatt en

sina skyldigheter näringsidkarenvadän gör.av

avtalsvillkor q
"att utesluta eller inskränka konsumentens gå till domstolrätt att
eller vidta andra rättsliga åtgärder. särskilt krävaatt attgenom
konsumenten för tvister enbart till skiljeförfarande inte ärsom reg-
lerat lag.i inskränkaorättmätigt konsumentens tillgångattgenom
till bevismedel eller pålägga konsumenten bevisbördaattgenom en

enligt gällande bör ligga hos någon avtalspart."rättsom annan

Villkor q omfattar olika avtalsvillkor upphäver eller inskränker kon-typer som
möjlighet företa åtgärderrättsliga för tillvarata sina rättigheter.sumentens att att

Ett exempel kan forumbestämmelse tvisten skall avgörasattvara en som anger
vid bestämd domstol. Ett exempel kan klausul skiljedom-annaten vara en om
stol inte har lagstöd.som

Villkor ocksåq omfattar klausuler bevismedel och bevisbörda, dvs klausulerom
antingen begränsar konsumentens möjlighet föra bevis eller över-attsom som

vältrar balansen till konsumentens nackdel, det svårareoch för konsumen-gör
vinna rättslig prövning. En klausul konsumentens möjlighetattten atten om

påläggerföra bevis, eller honom/henne bevisbörda enligtärtyngresom en
denna bestämmelse oskälig.
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Hushållsabonnentens7. någraskydd i Eurogiska länder

I TemaNord-rapporten "Att lägga förhållandena till någrarätta" presenterades
alternativ till direkt avstängning vid abonnentens betalningsdröjsmål. Efter EU-
kapitlet i denna någradet naturligtär exemplen hus-nämnarapport att av
hållsabonnenters någraskydd i Europeiska länder

BelgienI finns reglering abonnenten bristande be-garanterar att trotsen som
talning har till minimum 4 ström Vid betalningsdröjsmålrätt skallett ampere

fåabonnenten frånhänvändelse distributören där han kon-att taen uppmanas
takt med distributören eller sociala myndigheter. Om abonnenten inte reagerar
skall distributören sända rekommenderat brev med information.ett samma
Vidare informeras åtgärderabonnenten vilka kan vidtas för undgåattom som
strömavbrott. En installera 4är säkring. Den skall kunnautväg att en amperes

nödvändig hushållsbehov.till belysning och begränsat Parallelltström medge
denna information till abonnenten underrättas kommunen och sociala myndig-

Alla såledesheter. abonnenter fåkan be installerat säkring.4attom en amperes
Fördelen med åtgärddenna den distributörensupphäver tillär rättatt att

då abonnenten betalar. tvåstänga inte Strömmen kan brytas underströmmen
förutsättningar. För det första låtitkan inte har in-strömmen stängas av om man
stallera 4 ampere-säkring. För det andra kan brytas,strömmen trots atten man
har 4 ampere-säkring, inte betalar den och dessutomströmmen väg-en om man

gå med avbetalningsplanattrar en

Wallonien finnsI dekret3 abonnenterna minimistyrka 2ett garanterarsom en
Dessa kylskåpskall räcka för belysning.ochampere. ampere

franskaEtt de elektricitetsverken har klausul i sitt reglemente sägerav en som
abonnenten har till minimum 44rätt ström.att ett ampere

StandardavtalDet används i Spanien utformat myndigheterna och detärsom av
såväl ingångna ingåsgäller för framtida för redanavtal avtal. Det avtalsom som

mellan distributör alltidoch abonnent skall till de allmänna bestämmel-anpassas
sådana måstei 74. fin-standardavtalet Blandart. momentser som anges som

med kan distributionsplikt, under vilka omständigheternämnasnas

1Budget Droits février1989 83.no-2 regleringbygger bestämmelse till minimitilUörsel elektricitet denDenna Rätten l 1en om en av av
juli 1991.
3 förFlandernde Regionwallonnedu juillet 1985.Regleringengällerinte ellerBruxelles.Décret 4
4 puissance.Réglement"Electricité".3.6.suspensiondemiseädispositionde
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distributören ingå tillåtetkan avtal och förde situationer dåvägra det äratt
distributören sinaenergileveransen. Distributörema redovisaskallatt stoppa

ocksåavtal för departementet. skall godkänna den tryckning art.innan isom
74.

l Spanien eldistributören distributionen suministro dekan suspenderstoppa
energias, abonnenten inte har betalt elräkningen i enlighet med84 avta-art om

inelet. Om har reklamerat kan distributörenabonnenten stänga strömmenav
gårförrän tillfällen deposition innantvisten löst. Vid vissa kan det krävasär man

orkså vidvidare reklamationen. Strömmen kan be-med behandla stängasatt av
användning vid stiömavledning och viddrägeri, avtalsstridig elen,vid av

något avtalsvillkor. l alla dessasituationer skall distri-bristande uppfyllelse av
myndighetenmeddela den ansvtrigabutören rekommenderat brev ochgenom

kontracrder inom 12 arbetsda-abonnenten. myndigheten inte kommer medOm
eldistributionen. följer intressantPärhar distributören rätt att stoppa engar

dåfår eller dagarinte helgdaga detprecisering. Distributionen stoppas
återinkopp-eventuellförvaltningsservice.saknas fullständig Poängen är att ei

får kvällenling Därför inte hellerskall kunna ske direkt. strömnen stängas av
Återinkopplingsådana dag hindren förföre skall kunna skedagar. samna som

distribution har avklarats.

intebetalningsdröjsmål och abonnenten efterDå avstängningen beror tre
återinkopplingsavgiten avtaletmånader räkningen ochhar betalat anses vara

hävt.

industrin i England.privatiserades den elektriskt lGenom Electricity 1989Act
och enligtCode konces-Electricity SupplyPubliclagens bilaga 6 finns en

f Practicemåste Codessionsvillkoren eldistributörerna samt ettpresentera sys-
klagomål.för abonnenterstem

Electricityfrån Yorkshiebills sägerthe ofCode of Practice attpaymenton
får rumfrån inteavstängning elektriciteten äga

ålderspensionärerfinns i bostaden. Dettadetmellan l oktober och 31 mars om-
betalning leror viljan och intebristandedock inte abonnentensgäller om

året skal socialarbetaretidpunktpå förmågan. Oberoende taav en
ålderspensionärer iman avstängning sker;hushåll finnsdär detkontakt med

dåfrån blirsocialkontoret. avstängningendå hjälphar söktabonnenten-
uppskjuten 21 dagar;

I 69.Howells,s
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ansvarig för den distributörenhyresvärden bristande betalningen ochär° om
och kommunförvaltningen har blivit informerad detta.om

står tidigareräkningen abonnent och abonnenten har anmält över-om- en
abonnemanget.tag av

Vid de tillfällen då avstängningsrätt föreligger distributören abonnentenskall ge
två dagars Inför avstängningen Avstängningenvarsel hembesök.görs ett

någrafinns förutom vidgenomförs inte inte hemma i bostaden, dedet vuxnaom
tillfällen då förvarnad skeabonnenten blivit avstängning kommeratt attom

gåbestämd tjänstemannen har fullmakt in i huset. Om detdag och atten en
omständig-finns tjänstemannen finner det föreliggerhemma och att nyavuxna

underlåtaskan avstängning under förnyad utredning.heter

fyraavstängning inte distributören inomOm abonnenten efter kontaktar
istället hem-veckor skickas till abonnenten. l del fallbrev gör ettett en man

besök.

återinkoppling plusskall betala förfallna skulderInnan medges abonnenten av-
distribution. Detgifter. bli krävd säkerhet för fortsattHan kan eventuellt

avbe-distributören installerar inkluderarvanligaste är att myntapparat somen
talning förfallnaden skulden.av

l Howells, 70.s





ELKONSUMENTENSSKYDDl NORDENOCHINOMEU

DEL

HUSHÅLLSABONNENTENS AVSTÄNGNING,SKYDD VID
DRIFTSTÖRNINGAR M.M.

Frånkoppling av

Distribution basnyttigheter fördelning välfärd. När basnyttigheterär avav
måste få förhål-från vikt ibortkoppling välfärd. Dettaskerstängs storav en

lande till och rationell indrivning krav kö-säljarens behov snabb motav enav
pare.

påverkarKlausuler från livsnödvändighet relationen mellanavstängningom en
påtryckningsmedelfår verkar di-leverantören starktparterna ettatt somgenom

rekt behöver via rättslig in-abonnenten leverantören omvägenmot utan att
Några påtryckningsmedel distribu-drivning. för abonnentenmotsvarande mot

förhållandet kont-finns inte. mellan distributör och abonnent harAtttören en
frånraktsrättslig överbyggnad hindrar inte avstängningatt en

form in-livsnödvändighet betalningsförsummelsegrund utgör en avav
utifrånkassoverksamhet bedömas andra kon-och därmed bör även än rent

traktsrättsliga kriterier.

Om stängningsrätten det vikt skilja fall där detskall tillämpas ärär stor attav
fönnågan måste förinte viljan problemet. konsekvensernaoch Dessutomärsom

förmågan måstesviktar hänsynin. l de fall det andra änvägas ärparterna som
skälighetsbedömningen.graden misskötsel avgörande vidav vara

måstenyttigheten i omfattningAbonnentens behov den avtalade större änav
distributörens uppfyllelse avtalet.behovvägas mot avannars av

Även visai princip, har till avstängning, bör tole-distributören, rätt stormanom
dåså minst för-användning allvarliga ingrepp, intedet gällernärrans av

dåfått påstötningardå inte och varsel,seningen försumbar, gäldenären harär
då andra skäl kan karakteriserastvistig eller stängningenräkningen är somav

missbruk.

tillämpning leveransvillkorensåledes rimligt kategoriskDet inte medär aven
möjligen kunna stridasådan kontraktssituation kan detVidvid tvistiga krav. en

eller leveransvägrananvända avstängningrättsprinciperallmänna att sommot
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för tvinga fram betalning tvistig fordran. avgörande tordemedel Detatt iav vara
fak-leveransvägran missbruk denavstängningen eller kan utgöra avom anses

tiska monopolställningen.

avtalsuppfyllelse. Men vissa krav bör kunna ställasinte betala bristandeAtt är
så inte okritiskt utnyttjar avstängningsrätten.leverantören denneatt

konsumentförhållanden rörande livsnödvändigheter.Speciellt viktigt detta iär

Distributionsplikt8.1
såvittinskränkning valfriheten gäller valetDistributionsplikt innebär aven av u

förbud avtals- eller prestationsväg-Distributionsplikt innebäravtalspartner. mot
förbud avbryta varaktigakontraheringsplikt i mening ochsnäv mot att av-ran

särskild viktlivsnödvändigheter dettalsförbindelser. I avtal gällande är attav
förbuddistributionsplikt vari inbegripsomfattandenäringsidkaren har etten

existerande avtalsförbindelse eller avbrytagrunder avbrytamotsatt ensvaga
prestationshinder hos kon-tillhandahållandet nyttigheten. Vid fall socialtavav

förutsättningar för näringsidkaren delsmåste finnas särskildadet närsumenten
fårsåsom delsfår innehålla avstängning el,sin prestation, säga ettav uppegen

sådant avtal fortlöpande natur.av

Wilhelmsson skriver:Thomas
arbetslöshet, sjukdområkat förUtslagningen utpersoner somav
tillgången exempelvisdagen,mycket ikommer smärtsamtetc. om

Vidtelefonförbindelser avbryts. avtals-till elektricitet, ochvärme
skullesådana nädvändigrw nyttigheterförbindelser angående en
begräns-åtminstonesocial rättstillämpning förutsätta temporären

åberopa socialtdå gäldenären kanhävningsrätten,ning ettav
inkluderasådan måste naturligtvisprestationshinder. En princip

innehållamotsvarande begränsning leverantörens sinrätt attaven
detentionsrätt.prestation utövaegen

1987, 210.Wilhelmsson s

måste oberoendesociala situationtill konsumentensSamma hänsyn tas av om
engångsavtal absolut vill förnya ellerfråga konsumentendet är ett omsomom

sig närings-fråga avtal där konsumentenfortlöpande motsätterdet är ettom
upplösningsfrihet. De traditionellanegativupplösningidkarens krav

försäkrings- och avbetal-arbets-,svagarepartsregleringarna hyres-,av
införa kontra-undvikitlösningar därexempelningsköpavtalen attär man

tvingande regler.sig medheringsplikt istället nöjtoch

Nybergh.Det fram-kontaheringsplikt Freymanuskript ärdelavsnittbyggertillDetta ett avstor om
källorhär.och3.2.l minaföralltavsnitt1.4 ärsom
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Det förhållandet lagstiftarna i de nordiska länderna har beslutat lag-att om en
stadgad distributionsplikt elektricitet faktum knappast kan tolkasär ettav som
annorlunda elektricitetän prioriteradär och nödvändig nyttighet. Enatt vä-en
sentlig del distributionsplikten kontraheringsplikten. En logiskär konse-av
kvens denna lagstadgade plikt ingå avtal, förbudärattav ctt mot att svaga
grunder upplösa densamma.

8.2 Undantag från avstängningsregeln
Om huvudregeln distributörenär har avstängningsrätt vid betalnings-att en
dröjsmål, så finns ocksådet undantagssituationer fördröjer förhindrarellersom
avstängningen.

I Danmark "swrlige forhold"är undantagstillfälle. Somnämnt exempelsom
"szerlige forhold" egendomnämns obebodd eller saknar tillsyn underäratt en
frostperioder. sådanaI fall skall eventuella intressenter infomieras den plan-om
lagda avstängningen. Avstängning bör inte heller ske det kan finnasom
husdjur sådanalider skada. I fall bör veterinär och poliseventuellt tillkallas.som
l situationer då det föreligger konkreta, sociala problem bör sociala myndigheter
eller polis underrättas innan avstängning sker. Dessutom nämns att
eldistributören har egenintresse i inte för snabb medett avstäng-att vara
ningsknappen. Andras ekonomiska intressen. panthavare, kan berörast.ex. av

avstängning och dessa inte informeras i tid kan distributören fåen om er-
sättningskrav.

I Danmark skiljer betalning för distribuerad och betalning för ännuman
inte distribuerad Eftersomel. skiljer detta hushållsabonnentenkan fåman
fortsatt leverans betalning eller säkerhet. medan han samtidigt betalarmot av
den "gamla" leveransen.

de övrigaI nordiska länderna det "motpart"är kanän stängamer en som av
elektriciteten. Abonnenten kan ha betalningsproblem såväl clsäljarengentemot

Dessutom kan elsäljarennätägaren. antingen "extern" säljare ellersom vara en
sådan.lokal Det den lokale elsäljaren har distributionspliktär inom sitten som

område. Det betyder "extem" säljare såeldistributionen skallatt stryperom en
lokaleden elsäljaren distributionen.överta

Även i finns frånNorge flera undantag huvudregeln avstängning vidom
bristande betalning. Om liv står måsteoch hälsa spel tillfälligtnätägaren
uppskjuta avstängningen. betalningsförsummelseVid kan stängning krävas ti-
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hushålls-skallefter betalningslristen. Innan avstängningendigast 28 dagar
dagar ef-tidigast 14skriftligt Avstängning kan skeabonnenten varsel.motta ett

skriftliga varsel.dettater

iavstängning lag,finns det hinderUtöver dessa framförhandlade undantag mot
föreskrivs borge-norska skuldsaneringslagenrättspraxis och doktrin. l den att
nödvändiga för gäl-eller tjänsterinte kan leverera ärnären vägra att somvaror

skuldsanering innebärhushåll. Då inleds förhandlingdenären hans detoch om
alltsåmånader. Eldistributörenfår betalningsfristdet ärgäldenären treatt en

dåeldistributionen detavtalsenligaförhindrad använda sin rätt att stoppaatt
så harelenskuldsanering. Dessutom det stängtsförhandlinginletts är att omom

skulleåterupptas under förhandlingarna. Annarsmåstetidigare leveransenav
förfång för andra Denpåtryckningsmedel till borgenärer.elsäljaren ett extra

frånockså avstängning elektricitet i vissaförhindrarnorska sociallagstiftningen
fall.

ivarandraskallolika behovI rättspraxis betonas de vägas mot en av-som
två underrättsavgörandencentrala nämnas.skallstängningssituation. Här

såkananvändning avtaletkategoriskskriverOfoten herredsrett att varaaven
rättsordningen godkännande". Det stängaoskälig "den inte bör attatt av

tvistigbetalningför framtvingamedeleller leveransströmmen vägra att avsom
rättsprinciper RG,konflikt med allmännaimed all säkerhet kommakan.Jran

546RG 1991,skriver406. Frostating lagmannsrett|.7. 399 sid s ss
549:

beroendeheltsamhälleteknologiskaI dagens närmastär avman
hushållet varjenödvändig del i norsktelektricitet. Detta är aven

karakteriserasanvändning kanElektricitet för privathem. ettsom
sköta nöd-lagaelektricitet kan inteprimärbehov mat,utan man- bostaden.vändig ellerhygien värma upp

den avtaladebehovvidare: "AbonnentensskriverFrostating lagmannsrett av
behovtill distributörensrelaterasmåste gradnyttigheten i änstörre avannars

546.i RG 1991,lagmannsrettbetalning" Frostating s

måste vidskälighetsbedömningdet skepåpekas i doktrinenSlutligen det att en
inteavstängning. gälleråtgärder Dettaså drastiskagenomförandet sompassav

gått i tid eller väldigtinte hardröjsmålet varselringa,minst sent,är ut omomom
distributionsstopp andraelleravstängningomtvistad ellerfakturan är avom

1987, 381får missbruk Krügerdragskäl sav
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Slutligen den finska inställningen till avstängning elektricitet. Avgörande härav
den finska grundhållningenär till nyttigheten ifråga. I förarbetena till den nya

elmarknadslagen slår fast "elektricitetenatt utgör nödvändighetstjänstman en
för dess användare". Denna grundhållning får sedan genomslag i rätten att
stänga elektriciteten. Det konstateras det kan oskäliga följderav att leve-om

avbryts. Situationen särskiltär allvarlig för hushållsabonnentenransen om
uppvärmningen hans bostad upphör under vintern avstängning.av p.g.a.
Personer med betalningsproblem under vinterhalvåret betalningsfristges en

månader.fyra Under den tiden har hushållsabonnenten rimligt med tid för att
ordna sina affärer. I ministeriets anslutningsvillkor minimibeloppupp ettanges

måste överskridet innan fåravstängning ske. En elleveranssom till hus-vara en
hållsabonnent eller till bostadsfastighet får inte avbrytas skulden mind-en ärom

500än mark eller frågadetnär är bostad med direktre eluppvärmningom en
mindre l 000än mark. Varsel inför avstängning skall sändas femut senast vec-
kor före.

Sammanfattning8.3 avstängningom
Huvudregel: Elsäljaren har avbrytarätt elleverans, hushållsabonnen-att en om

har försummat betala fordranten förfallit tillatt betalning eller hanen som om
i väsentlig grad har försummat sina skyldigheter enligtannars avtalet.

Finland Norge Danmark
Normalt anstånd: fem veckor fyra veckor efter varsel

Undantag: "bebodd "liv och hälsa" "obebodd
bostad, bostad,
vintertid" vintertid,

husdjur"
Minimibelopp: 500 1000 mark- ---- -----
Särskilt anstånd: månader4 nödvändig nödvändig

tid tid

En sammanställning några bör bedömas innanmoment avstängningav som
sker.

måsteKravet berättigat. Abonnenten måste ha misskött sin del- vara avta-av
let, dvs inte betalat i tid.

fårDet inte föreligga någon civilrättslig tvist kravet- om
Undantag för liv och hälsa för människor och djur. Utöver hänsynen till- liv
och hälsa kan hänsyn också behöva till ekonomiska stårvärdentas storaom
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för klassiska då vinter-spel abonnenten. Det exemplet avstängningär en
tid leder frysertill sönder.vattenröratt
Undantag för passivitet. Om eldistributören fortsätter distribuera tillatt

långtabonnenten efter det elen skulle ha varit avstängd enligt kon-även att
traktet vanliga föroch elverkets rutiner, krävs det avstängning.mera
Krav rimlig balans. Trots avtalet eldistributören elen,rätt stängaattatt ger

distributörens intressebör tolka in krav rimlig balans mellanett attavman
få ståskulden betald och konsekvenserna för abonnenten elektrici-att utan
tet.
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9. Andra sanktioner

Vid betalningsdröjsmål avstängning åtgärd.är drastisk Det handlar inte baraen
avstängning från välfärd. Det kan också betyda fårborgenären fördelom att en

förhållandei till andra borgenärer. inte tillgånghar till något liknande på-som
tryckningsmedel. Avstängning drabbar således inte bara hushållsabonnenter

inte betalar för sig. Avstängning också inkassoåtgärdärsom en som ger en
orättvis fördel förhållandei till andra borgenärer.

Om abonnenterna inte betalar förfallen skuld likväl fortfarande erhållermen
uppstårström, den situationen skulden fåroch Det tillväxer följdatt växer. att

gäldenären får ochstörre problemstörre betala. samtidigt borgenärensatt som
möjlighet få betalt för levererad nyttighet minskar.att hittaAtt andra sanktioner
än avstängning därför viktigt för allaär Här kan skilja ekonomisparter. man
ka/rättsliga sanktioner och praktiska sanktioner.

9.1 Praktiska sanktioner
detI övriga Norden finns det praktiska lösningar alternativ till avstäng-som

ning. I kapitel 7 de europeiska erfarenheterna möjlighetennämns sättaom att
lågmed strömstyrka. En lösning är använda betalningskortproppar attannan

med den gamla skulden "inbakad", så abonnenten, för sin dagliga dosatt att
elektricitet, sakta säkert, betalar den gamla skulden.men av

9.2 Rättsliga/ekonomiska sanktioner
En alternativ sanktion, med konsekvenser avstängning, ärmen samma som
uppsägning avtalet. I Norge kan elverket avtalet bl.a. vidsäga abonnen-av upp

misskötsel. Detta naturligtvistens drastiskär reaktion, bör utnyttjas ien som
undantagsfall.

Vid bristande betalning normal indrivningär naturligtvis alternativ. I motivenett
till den finska elmarknadslagen elförsäljarennämns och skallnätägarenatt
kunna driva in förfallna avgifter normal avbryta elleveranserna.väg, utan att
Detta alternativ förhållandepositivt i hushållsabonnenternastillär levnadsvill-
kor, samtidigt eldistributören inte sig före andra borgenärer.tränger Desom
norska standardvillkoren hänvisar vid utebliven betalning till inkassolagens be-
stämmelser.
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ställer säker-tillfällen krävavid särskilda abonnentenl Norge kan nätägaren att
hus-användassanktion kan dock intetid. Dennahet för betalning i moträtt

hushålls-tillhållsabonnenter. i Finland. För levereratsgällerDetsamma som en
vägande skälföreligger särskiltdetendastabonnent säkerhet krävaskan om

också från övriga Nordenhär detskiljer sigDanmarkförhand.utrettssom
för framtida be-säkerhetdisposition elleri Danmark krävsdetatt annangenom

finnsmed detdistributören räknarhushållsabonnenten.talningar när att enav
hushållsabonnentendröjsmål. inte ställerOmför irisk abonnenten kommeratt

distributionen.avbrytaalltså danske elsäljarenden rättbegärd säkerhet har att
uved-elleverandørensådan avstängning "erEventuella konsekvenser av en

kommende".
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Skydd10. vid driftstörningar och leveransavbrott

Elektricitet förutsättningär för anständigt liv. Samtidigt hushållsabon-ett ären
formellt beroende dennenterna lokale nätmonopolisten. åtminstoneoch ärav

för närvarande reellt beroende elsäljaren. Hushållsabonnenten sår-därförärav
bar vid driftstömingar och leveransavbrott. Detta visar sig allra tydligast vid
snörika vintrar med de praktiska problem detta kan medföra.

10.1 Driftstörningar
Driftstörningar kan beskrivas "fel i godset", dvs nyttigheten inteattsom upp-
fyller de kvalitetskrav avtalats eller kan förväntas. Vad gäller elektricitetsom
kan driftstörningen antingen kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativvara
driftstörning innebär elektriciteten inte kommer fram överhuvudtaget, dvsatt att
det leveransavbrott.är De vanligasteett kvalitetsbristerna kan uppträda isom
elnätet enligt SOU 1991:94, 55, följande,s :

Avvikelser i spänning
Avvikelser i frekvens
Transidenter
Avbrott
Overtoner

sköverspänningar
Låg kortslutningseffekt

Avvikelser i spänning kan uppstå grund tekniska brister i distributionsnä-av
Ett underdimensionerattet. kan aktiviteternät hos några abonnentergenom

skapa störningar hos andra abonnenter. En spänningskänslig verksamhet kan
åsamkas kostnader då spänningsintensiv industristora linjeen startarsamma

sina maskiner. Om underdimensioneratnätet är kan tillfälligt spännings-upp ett
fall fullständigt slå känsliga datorer.ut

l Danmark regleras för driftstörningar och leveransavbrott i köplagen.ansvaret
Här skall inte köplagens bestämmelser analyseras. Jag skall bara peka vilka
bestämmelser torde relevanta. En bristfälligär den är sämresom vara vara om av
skick eller användbarhet, den enligt avtal ochän övriga omständigheter, borde

§ 76. Vid konsumentköp användbarhet, kvalitet,är farlighet ochvara varans
hållbarhet centrala faktorer. Generellt har köpare hävarätt köpet, rättatt att
kräva skäligt avdrag priset och krävaett rätt ersättning. Rätt krävaatt att
omleverans inte aktuellt vidär köp elektricitet. Vidare hävningsrätten illu-ärav
sorisk påtryckningsmedel säljaren, vid köp livsnödvändighet imotsom av en en
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monopolsituation. Det enda betydelse till prisaxdragär § 43.är rättensom av
Säljaren han skuld, skyldigär, är betala skadeersättiing § 43.utan attom
Vidare kan köparen han har förluster brist i under vissa förut-om p.g.a. varan.
sättningar, ha till skadeersättning § 80. Härrätt punkterna 3 och 4 relevan-är

"Säljaren försummathar köparen upplysningar brst, hanta: att ge om en som
kände till eller borde känt till", "Nyttigheten saknar egenskaper son anses vara
garanterade". Den danska regleringsmodellen exempel därär använ-ett man
der sig "frnurligheter å fåfor kjøpsrettslig åregel til passe."av en

l Norge elverket för skador och förluster den elektriska strömmenansvarar som
direkt följdorsakar spänningsvariationer, driftstopp, inskränkningarsom en av
eller avbrott i distributionen, med undantag för "orsaker utanför hans kontroll".
Elverket ansvarigt för indirekta skador endast skadanär eller förlusten harnär
föranletts frånoaktsamhet elverkets sida, Den ersättningsrättsliga utgångs-av
punkten elverket för all skada elverketsär verksamhet orsakaratt ansvarar som
omgivningen. Det kan bli tal cksåoaktsamhetsansvar,ett rent ettom men om
strikt framgårSom de norska standardvillkoren § l-l4.l är nätäga-ansvar. av

ansvarig för direkt förlustskada och elektriskaden kraften orsakar,ren som
för direkta skador och förluster beror avbrott, driftstopp ochsamt som

inskränkningar i driften. Detta gäller dock inte visa skadannätägaren attom
eller förlusten beror orsaker utanför hans kontroll, vilka rinligtvis intehan
kunde undgå eller undvika följderna av.

Principen i de norska ansvarsklausulerna såvälelverken har enligtär att ansvar
culparegeln strikt ersättningsansvar, med undantag för force majeuresitua-som
tioner medför ansvarsfrihet för elverket.som

Enligt det norska hushållsabonnentenstandardavtalet har prisav-krävarätt att
drag för bristfällig nyttighet, inte bristen har blivit avhjälpt.en om

Finlandl elleveransen felaktig distritutionssättetkvaliteten elleranses vara om
inte vad kan överenskommet, leveransen intemotsvararav som ansesvara om

de tillämpas i förekommerstandarder Finland och det konti-motsvarar som om
nuerliga eller inte till elleverznsensupprepade avbrott kan höra natursom anses
och i sina ringa betydelse.verkningar inte är av

sådanaI fall till prisnedsättninghar konsumenten felet. Omrätt motsvararsom
felet tvåberor avbrott i elleveransen, skall prisnedsättningen minstmotsvara

årliga Hushållsabonnentenveckors andel nättjänstavgiften. näste fram-denav
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föra sina krav inom skälig tid efter det han märkte eller borde ha märkt felet.att
Hushållsabonnenten ocksåhar till förrätt ersättning den skada han lider genom
felet. Indirekta skador dock bara felet vårdslös-ersätts eller skadan berorom

frånhet distributionsnätsinnehavarens sida.

alltsåDet distributionsnätsinnehavarenär och inte minutförsäljaren som svarar
för prisnedsättningen och skadeståndet elhushållsabonnenten.till Detta beror

distributionsnätsinnehavaren ståri praktiken och sköteratt ärende-närmast
hushållsabonnenten.medna

Produktansvarslagens bestämmelser ocksåprodukter omfattar elektricitet 3om
l p.. Det betyder elproducent blir ansvarig elektriciteten ist, att en om

distributionsnätet har för hög spänning och den orsakar skada. Eftersomom en
elektricitet i sig inte produkt i lagens mening, medförär generell ström-en en
variation inte enligt produktansvarslagen.ansvar

10.2 Leveransavbrott
l0.2.1 Varsel vid planerade avbrott

Det viktigaste här den förebyggande verksamheten.är Om elsäljaren vet om
kvalitetsförändringar information till abonnentema viktig.är Detta därförär reg-
lerat i de nordiska länderna. I de norska standardvillkoren föreskrivs§ 1-13.2
följande.

Nätägaren kan koppla anläggning efter varsel, urkapp-ur en om
lingen nödvändig med hänsyn till kontroll, underhåll ellerär för-
bättring anläggning delaroch därav.nätägarensav

Nätägaren skall så länge det möjligt varsla anläggningensär
ägare/användare direkt eller på lämpligt urkopp-sättannat om
lingen. den månI det möjligt, bör urkopplingen förläggas tillär
tidpunkter till besvärminst för anläggningensär ägare/an-som
vändare.

Varsel urkøppling innebär pliktingen för kopplanätägaren attom
anläggningen hela delari eller det varslade tidsrummet.ur av

Vidare kan elleveransen tillfälligt avbrytas eller begränsas, det behövs förom
underhåll nödvändigt för elleveranserna. fårAvbrottet dock inte bliärm.m. som

långtonödigt och möjligt sådan sådantdet bör ske under tid och ettom en
det förorsakar hushållsabonnenten så fåsätt problem möjligt.att som

finskadet handelsministeriets framgårAv elförsäljningsvillkor "Säl-p 44 att
jaren skyldig sörja förär avbrott förhand meddelasatt att vetsom man om
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tillräckligt effektivt". försummarIfall elsäljarcn detta, han skyldigär ersättaatt
den skada medfört,avbrottet harsom

l0.2.2 Oplanerade avbrott
l Finland tillfälligthar säljaren omedelbart avbryta elleveransenrätt att p.g.a. av
force nödvändigt för förhindramajeure eller det människoliv, hälsaär att attom
eller skyldig påegendom Säljaren inte skada beroräventyras. är ersättaatt som
sådant avbrott.

och skälet säljaren,Om elleveransen, i Finland, avbryts skäl. beror ärannatav
hushållsabonnenten fördenne den skada avbrottet med-skyldig ersättaatt som

fört 45.p

hushållsabonnentenOm fördröjs,det själva anslutningen till har iär nätet som
varaktighetenFinland standardersättning. Ersättningens storlek berortillrätt

dröjsmålet, anslutningsavgiften.ersättningen kan till 30%av upp avmen
dröjsmåletAbonnenten till ersättning visarhar dock inte nätägarenrätt attom
förväntatsberor hinder utanför kontroll, han skäligen inte kundehans som

ingåttha blev följder han heller inte skäligenräknat med avtalet ochnär vars
hushållsabonnenten ocksåkunde förutsättningar harha undvikit. Under samma

dröjsmålet.till direkta skada han liderersättning för denrätt som p.g.a.

hushållsabonnenten, prisnedsättningSom vid elavbrott, tillharnämnts rättovan
årligatvå andel den nätavgiften.motsvarande veckors av

..



ELKONSUMENTENSSKYDDI NORDENOCH EUINOM

11. Avslutande synpunkter

11.1 Sociala hänsyn
I avtalsrelationer berör nödvändighetsnyttigheter säljs monopollik-som som av
nande företag det viktigt fåär med sociala hänsynstaganden. Det tordeextra att
inte skäligt använda sig sådanaavstängning i situationer där abon-attvara av

redan har drabbats sociala såsomproblem,nenten sjukdom, arbetslöshet, kri-av
i familje- och bostadssituationen En avstängning skulle naturligtvis ökaser osv.

abonnentens börda problem, vilket fåuppenbarligen skulle den konsekven-av
försvårardet näringsidkarens fåmöjlighet betalning för uteståendeattsen att

fordringar.

Antingen kan aktivt för tillvaratagande påsociala hänsyn läggasett ansvar av
eldistributören såeller kan passivt läggas distributörenett attansvar genom

åläggsdenne informera offentliga myndigheter inför den situation kanatt som
uppstå för abonnenten inom framtid.en snar

I spansk reglering elektricitetsdistribution och standardavtal redogörsen om om
för regleringen eldistribution och i samband med det för reglerävenav om av-
stängning el. I dåde situationer elräkningen inte fårbetalas distributörenav
stänga tidigast 12 dagarströmmen efter det abonnenten fåtthar rekom-av ett
menderat brev sådantsaken. Ett ocksåbrev skall sändas till den relevantaom
myndigheten.I fårSpanien distributionen inte helgdagar eller da-stoppas

där det saknas fullständig förvaltningsservice. Poängen med detta ärgar system
återinkopplingeventuell skall kunna ske direkt. fåratt Därför inte helleren

Återinkopplingströmmen kvällen sådanastängas före dagar. skall kunna skeav
dag hindren för distribution har avklarats.samma som

I de nordiska länderna varierar förhållningssättet frågantill elsäljare ochom
huvudnätägare över skall såsociala hänsyn och i fall vilka dessa hän-taget ta

syn

DanmarkI berörs inte sociala hänsyn i lag eller avtal. hänsyn inDe fallersom
under begreppet "saerlige f0rhold" framför allt tillmateriell hänsynär art;av
egendom åsamkaskan skador och hänsyn för förekomma ersättnings-attsom
krav. I de situationer då det kan föreligga konkreta, sociala problem "bör sociala

RealDecretol725/l984.de 18dejulio, modiñcan Reglemente Veriñcacionesdepor quese
Electricas Regularidad Suministro ModelodeEnergin dePolizadeAbano Sumonistroy en y para
deEnergiaElectrica lasCondicionesdeCaracterGeneralde Misma.y
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myndigheter eller polis underrättas innan avstängning sker". Detta bör väl be-
traktas minimumskrav.ettsom

Även det i Danmark saknas regler där socialt prestationshinier uttryckli-ettom
skulle begränsa näringsidkares avstängningsrätt så betonas ådet, andragen en

sidan, i riktlinjerna för inkassoverksamheten avstängningsrätten skallatt utövas
med försiktighet. Gas- och varmeudvalget har istor skrivelse pekat vidatten
användandet avstängningsrätten måste hänsyn tilltaav man

tilfaelde,sociale således hvor selskaberne bekenzmed, derat ater
føreligger sociale problemer, bør underette sacialforvalt-man
ningen. Desuden skal udvalget anbefale, lukning ikke finderat
sted til weekender eller højtider navnlig ilke, hvis derop m.v. og
ikke adgand til hurtig genoplukning.er

Dessutom saknas avstängningsrätt då frågadet indrivningär äldre ford-om az
ringar. Så länge abonnenten betalar för sin löpande energianvändnng har dist-
ributören inte någon distributionenrätt stängaatt av

De norska allmänna avtalsvillkoren innehållerelleveranser sigingen expli-om
cit regel skulle hindra elleverantör använda sig avstängningattsom en av som

påtryckningsmedel vid betalningsdröjsmål. Däremotett den gamlanämner
kommentaren sociala betydelse vid avstängning.moments

I Norge har såledeselverken fört in krav dessa skall företa sociala ochatt
etiska värderingar I anslutning till avstängningsregeln tia. följandeanger man
begränsning för utövande avstängningsrätten.

Hvor det kan søsiale bilder,inn i bør frakoblingmomenterwere-ikke foretas detfør kontakt med offentlig myndighet for å fåtaner
vurdert abonnenten kan få dekket gjeld søsialesin fra hen-utom
syn.

I Norge prioriteras hänsynen till liv och hälsa framför hänsynen till egendom el-
ler materiella värden. Vid avstängningssituation såledesbör det undan-görasen

för människors och djurs liv och hälsa.tag

I Finland gåtthar ytterligare I arbetet med tvingande minimistad-ett steg.man
ganden har Konsumentombudsmarmen lagt följande förslag: "Om betalningsför-
summelsen abonnenten huvudsakligen förskyllan lur råkat iutansom egen
grund sjukdom, någonarbetslöshet eller särskild omstäldighet, kanav annan

CiteratfrånStridbeck1994. l6l.s2Administrationen elforsyningsloven 4371982,av s3NorEnergi,"Kommentarertil forkontrakt lever-ing elektriskkraft" 8 1989.sepembernorm om av av
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elleveransen två månaderavbrytas tidigast efter avgiften förfallit".haratt
Förslaget alltså de med betalningsförmåga frist veckorger extra tresvag en

ordna ekonomin.att upp

I EU:s telefondirektiv i artikel 23 fastslås medlemsstaterna skall godkännaatt
åtgärderangivnanärmare i förbindelse med bristande betalning räkningarav

och möjliga konsekvenser detta med hänsyn till avstängning ellerav upp-
hörande tjänsten. Det inte förbjudetär telefonen, vidstängaattav av men

åtgärdengenomförandet skall det så långtdet, det teknisktärgaranteras, attav
möjligt, endast berörda tjänstenden fårär och abonnentenstängs attsom av.
varsel detta. Denna regel bör kopplas ihop med bestämmelsen i artikel 19.om
Enligt artikel 19 krävs de nationella myndigheterna fastlägger speciella ord-att
ningar för handikappade abonnenter andra med speciella behov.samt personer
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