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BEHÖRIGHETSANSÖKAN 

Tillstånd och prövning 

Energimarknadsinspektionen 

eifunkpostatp@ei.se 

Ansökan om behörighet för företag och firmatecknare för 

tillgång till Företagsportalen 

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 i Företagsportalen. För att 

logga in i Företagsportalen krävs e- legitimation. 

Gör så här 

1 Läs om behandlingen av personuppgifter på sidan 3-4. 

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 eifunkpostatp@ei.se. 

Företagsuppgifter 

Företag * Org.nr * 

Postadress * Postnummer * Ort * 

Land * Telefon, växel * Företagets officiella e-postadress 
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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 

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 
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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 

Hantering av personuppgifter i Företagsportalen   

För att logga in i Företagsportalen behöver du ett BankID. Det är företaget som 

bestämmer vem/vilka som ska ha denna behörighet. 

Ei behöver spara och behandla personuppgifter om dig som företagets 

kontaktperson, såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. 

Syftet med en sådan behandling är att vi ska kunna underrätta företaget vid 

händelser i ärendet. Uppgifterna är således nödvändiga för att vi ska kunna 

garantera en säker identifiering och administrera ärendet i Företagsportalen. 

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

direkt eller indirekt. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om 

de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 

vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 

uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss 

https://www.ei.se/sv/kontakt/kontakta-oss-angaende-personuppgifter-hos-ei/. 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. 

Här kan du läsa mer om Ei:s behandling av personuppgifter. 

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

Vid frågor kring Energimarknadsinspektionens hantering av personuppgifter kan 

dataskyddsombudet kontaktas via registrator@ei.se. 

Eventuella klagomål mot Energimarknadsinspektionens hantering av 

personuppgifter kan riktas till Integritetsskyddsmyndigheten. Läs vidare på 

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