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BEHÖRIGHETSANSÖKAN
Datum

Diarienr

Ert datum

Er referens

Avdelningen Konsumenträtt
Energimarknadsinspektionen
elpriskollen@ei.se

Ansökan om behörighet för företag och firmatecknare för
rapportering till ELin, Elpriskollens inrapporteringssystem.
Ansökan behöver bara 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. När firmatecknarens
behörighetsansökan godkänts av Energimarknadsinspektionen (Ei) kan en firmatecknare
på egen hand administrera behörigheter för fler personer, rapportörer eller
administratörer, knutna till företaget inne i ELin systemet. För att logga in i ELin krävs elegitimation.
Gör så här
1 Läs om behandlingen av personuppgifter på sista sidan
2 Fyll i blanketten på din dator, använd t.ex. Adobe Acrobat 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 elpriskollen@ei.se

Företagsuppgifter
Företag *

Org.nr *

Postadress *

Postnummer *
Telefon, växel *

Företagets officiella e-postadress
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Land *

Ort *
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BEHÖRIGHETSANSÖKAN
Datum

Firmatecknare, den person som ska agera firmatecknare i ELin
Förnamn *

Efternamn *

Telefon direkt *

Mobil *

Ort och datum *

Personnr *
E-postadress *
Underskrift *
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Diarienr

BEHÖRIGHETSANSÖKAN
Datum

3 (3)
Diarienr

Behandling av personuppgifter
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas i denna blankett är:
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Växel: 016-16 27 00
E-post: registrator@ei.se
Uppgifterna i denna blankett samlas in inom ramen för Energimarknadsinspektionens
föreskrifter och allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser
och leveransvillkor som tillämpas mot elanvändare.
Det rättsliga stödet för informationsinhämtningen finns i 8 kap. 11 b § ellagen (1997:857)
Personuppgifter som samlas in i denna blankett kommer att användas för
behörighetshantering för inrapporteringssystemet ELin. 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 kommer att lagras elektroniskt tills någon av de personer som
omnämns i blanketten begär att uppgifterna ska raderas eller tills behörig representant
för företaget begär att behörighet ska tas bort.
Om någon uppgift som angetts i denna blankett behöver rättas meddelas
Energimarknadsinspektionen detta via e-post till elpriskollen@ei.se. Uppgifterna kommer
då omgående att rättas. Uppgifter om andra användares personuppgifter och
behörigheter på företaget kan firmatecknaren eller av firmatecknaren utsedd
administratör själv administrera i systemet, se handboken.
Återkallelse av personuppgifter som lagrats hos Energimarknadsinspektionen baserat på
denna blankett görs via ett e-postmeddelande till elpriskollen@ei.se.
Vid frågor kring Energimarknadsinspektionens hantering av personuppgifter kan
dataskyddsombudet kontaktas via registrator@ei.se.
Eventuella klagomål mot Energimarknadsinspektionens hantering av personuppgifter
kan riktas till Datainspektionen mdatainspektionen@datainspektionen.se

