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1 (6) BEHÖRIGHETSANSÖKAN 

Energimarknadsinspektionen 

kontaktuppgifter@ei.se 

Ansökan om behörighet för företag och firmatecknare till 

Energimarknadsinspektionens e-tjänster 

Ett företag som inte tidigare har använt Energimarknadsinspektionens (Ei) e-

tjänster behöver ansöka om behörighet till dessa via denna blankett. Endast 

energiföretag kan ansöka om behörighet. Beroende på vilken typ av energiföretag 

ansökan om behörighet gäller kommer Ei efter godkännande tilldela 

firmatecknaren nödvändiga behörigheter. Ansökan behöver endast göras en gång 

per företag. Behörigheten för företaget och firmatecknaren gäller sedan tills vidare. 

Denna ansökan måste göras av företagets firmatecknare. Firmateckning i löpande 

förvaltning ses i detta ärende som fullgod firmateckning. Om en firmatecknare 

ensam tecknar firma i löpande förvaltning behöver alltså bara denna person fylla i 

den här blanketten. I det fallet firman tecknas av två, eller flera, personer i 

förening, även i löpande förvaltning, ska alla dessa personer underteckna denna 

blankett. När firmatecknarens/firmatecknarnas behörighetsansökan godkänts av Ei 

kan den som har behörighet som firmatecknare på egen hand administrera 

behörigheter för fler personer, administratörer, rapportörer eller redigerare, 

knutna till företaget. Behörighetshanteringen sköts i Ei:s företagsportal. För att 

logga in i Företagsportalen krävs mobil BankID. 

Gör så här 

1 Läs om behandlingen av personuppgifter under rubriken ”Behandling av 

personuppgifter” i detta dokument samt instruktionerna på denna sida. 

2 Fyll i blanketten på din dator, använd t.ex. Adobe Reader. Fält med stjärna är 

obligatoriska. 

3 Skriv ut blanketten. 

4 Skriv under i rutan/rutorna Underskrift. 

5 Skanna in. 

6 Skicka med e-post till kontaktuppgifter@ei.se. 

mailto:kontaktuppgifter@ei.se
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Typ av företag som ansökan avser 

☐ Elnätsföretag 

☐ Elhandelsföretag 

☐ Fjärrvärmeföretag 

☐ Naturgasföretag 

Företagsuppgifter 

Företag * Org.nr * 

Postadress * Postnummer * Ort * 

Land * Telefon, växel * Företagets officiella e-postadress 

Firmatecknare 1, den person som ska agera firmatecknare i Företagsportalen 

Förnamn * Efternamn * Personnummer * 

Telefon direkt * Mobiltelefon * E-postadress * 

Ort och datum * Underskrift * 

Firmatecknare 2, (vid firmateckning i förening, kommer inte att få behörighet) 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Telefon direkt Mobiltelefon E-postadress 

Ort och datum Underskrift 
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Firmatecknare 3, (vid firmateckning i förening, kommer inte att få behörighet) 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Telefon direkt Mobiltelefon E-postadress 

Ort och datum Underskrift 

Firmatecknare 4, (vid firmateckning i förening, kommer inte att få behörighet) 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Telefon direkt Mobiltelefon E-postadress 

Ort och datum Underskrift 

Information om de olika e-tjänsterna 

Uppgifterna i denna blankett samlas in för att energiföretag ska kunna använda de 

e-tjänster som Energimarknadsinspektionen tillhandahåller. Beroende på vilken 

typ av energiföretag ansökan om behörighet gäller kommer Ei efter godkännande 

tilldela firmatecknaren behörighet i de system som är tillämpliga beroende på typ 

av företag enligt bockrutorna överst på sidan 2. 

Rapportering av elavbrott 

Rapporteringen görs vanligen i systemet KENT Avbrottsrapportering. 

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen finns i 3 kapitlet 47 § Ellagen 

(1997:857) samt 1 kapitlet 2 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter om 

skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av leveranssäkerheten i elnäten; 

EIFS 2015:4. 

Reglering av elnätsföretagens intäktsramar 

Rapporteringen görs vanligen i systemet KENT Förhandsreglering. 

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen finns i 5 kapitlet 4 § och 12 kap. 

2 § Ellagen (1997:857). 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2015_4.pdf
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2015_4.pdf
http://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2015_4.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
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Rapportering av uppgifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan 

Rapporteringen görs vanligen i systemet KENT RSA/ÅP. 

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen finns i 3 kapitlet 45 § Ellagen 

(1997:857) samt 2 § Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

om risk- och sårbarhetsanalyser och åtgärdsplaner avseende leveranssäkerhet i 

elnäten; EIFS 2013:3. 

Rapportering av årsrapporter, tariffrapporter och drift- och affärsförhållanden 

Rapporteringen görs vanligen i systemet Neon 3, vilket kommer att lanseras under 

våren 2023. 

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen gällande elnätsföretag finns i 3 

kap. 49 § samt 12 kap. 2–3 §§ och 7–8 §§ Ellagen (1997:857) och i 2 § och 16 § i 

Förordningen om redovisning av nätverksamhet (1995:1145). 

För fjärrvärmeföretag finns motsvarande rättsliga stöd i 40–41 §§ och 43–44 §§ 

Fjärrvärmelagen (2008:263). 

För naturgasföretag finns det rättsliga stödet i 3 kap. 3 § samt 10 kap. 6–7 §§ 

Naturgaslagen (2005:403) och i 1 § och 17 § i Förordningen om redovisning och 

revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av 

förgasningsanläggning (2006:1051). 

Ansökan om nätkoncession 

Ansökan om nätkoncession för linje görs företrädesvis elektroniskt i Ei:s system 

”Ansökan om nätkoncession för linje”, även kallat Dinkel. 

Rapportering av elavtal och leveransvillkor 

Rapporteringen görs vanligen i systemet ELIN. 

Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen finns i 8 kap. 11 b § Ellagen 

(1997:857) samt i 6 § i EIFS 2020:4. 

Behandling av personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i denna blankett är:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2013_3.pdf
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2013_3.pdf
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2013_3.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-19951145-om-redovisning-av_sfs-1995-1145
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/fjarrvarmelag-2008263_sfs-2008-263
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/naturgaslag-2005403_sfs-2005-403
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20061051-om-redovisning-och_sfs-2006-1051
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20061051-om-redovisning-och_sfs-2006-1051
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20061051-om-redovisning-och_sfs-2006-1051
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/ellag-1997857_sfs-1997-857
https://ei.se/download/18.4306b017176842faf9153d3/1615303397461/EIFS-om-elleverant%C3%B6rers-skyldighet-att-l%C3%A4mna-uppgift-om-priser-och-leveransvillkor-som-till%C3%A4mpas-mot-elanv%C3%A4ndare-EIFS-2020-4.pdf
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Energimarknadsinspektionen 

Box 155 

631 03 Eskilstuna 

Växel: 016-16 27 00 

E-post: registrator@ei.se 

Hantering av personuppgifter hos Ei 

Personuppgifter som samlas in i denna blankett kommer att användas vid 

behörighetshantering för inrapportering i Ei:s inrapporteringssystem samt till 

behörighet för firmatecknare att hantera medarbetares behörighet i olika 

inrapporteringssystem. Uppgifterna används också för information till företagen 

avseende Energimarknadsinspektionens arbete med de ärenden som rapportering 

i ovanstående system genererar eller avseende det berörda regelverket. 

Personuppgifterna är således nödvändiga för att vi ska kunna garantera en säker 

identifiering och administrera respektive ärende. 

Ei tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är uppgift av allmänt 

intresse och myndighetsutövning. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det 

krävs för att uppfylla ändamålet med behandlingen eller så länge som vi är 

skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter, om du/företaget 

inte tidigare valt att kontakta oss om borttagning. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med organisationen där ditt ärende 

hanteras. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, 

förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att 

överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Som myndighet omfattas Ei av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla 

handlingar, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna 

handlingar, och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Det görs en 

sekretessprövning av uppgifter i allmänna handlingar i det fall någon begär ut 

handlingarna. 

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild individ – 

direkt eller indirekt. Här kan du läsa mer om Ei:s behandling av personuppgifter, 

https://www.ei.se/sv/ei-s-verksamhet/lagar-regler/om-personuppgifter/. 

Om någon uppgift som angetts i denna blankett behöver rättas meddelas 

Energimarknadsinspektionen detta via e-post till kontaktuppgifter@ei.se. 

mailto:registrator@ei.se
https://www.ei.se/sv/ei-s-verksamhet/lagar-regler/om-personuppgifter/
mailto:kontaktuppgifter@ei.se
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Uppgifterna kommer då omgående att rättas. Uppgifter om andra användares 

personuppgifter och behörigheter på företaget kan firmatecknaren själv 

administrera i systemet, se handboken. 

Återkallelse av personuppgifter som lagrats hos Energimarknadsinspektionen 

baserat på denna blankett görs via ett e-postmeddelande till 

kontaktuppgifter@ei.se. 

Du når vårt dataskyddsombud via https://www.ei.se/sv/kontakt/. Om du har 

klagomål på vår behandling av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till 

tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

Eventuella klagomål mot Energimarknadsinspektionens hantering av 

personuppgifter kan riktas till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs vidare på 

https://www.imy.se/ hur du går till väga. 

mailto:kontaktuppgifter@ei.se
https://www.ei.se/sv/kontakt/
https://www.imy.se/
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