
E
i 
2

0
0

0
 v

-1
.0

 2
0

2
2-

0
6-
21

 

1 (2) 

 Box 155, 631 03 Eskilstuna. Besöksadress Libergsgatan 6. Tel. 016-16 27 00. registrator@ei.se. www.ei.se. Org.nr 202100-5695 

ANSÖKAN 

Ansökan om att pröva avgift eller övriga villkor för elanslutning 

Fyll i blanketten och bifoga kopia på offert eller faktura för anslutningen. Du bör också bifoga 

annan information som du tycker har betydelse. Vi hör av oss om vi behöver mer information. 

Nätföretaget kommer också att få yttra sig över din ansökan. Vi prövar därefter om avgiften 

eller villkoren för anslutning till elnätet är skälig enligt ellagen. 

Fastighetsbeteckning* Kommun där fastigheten är belägen 

Nätföretag Amperestorlek för anslutningen Offererat/Fakturerat belopp 

Kontaktuppgifter* 
Namn Personnummer/Organisationsnummer 

Adress Telefon 

Postnummer och ort Mobiltelefon 

E-postadress

Kontaktperson (för företag) Telefon kontaktperson 

Vad vill du ändra i avgiften eller villkoren för anslutningen? 

Om texten inte får plats i fältet ovanför går det bra att skriva i ett bifogat dokument. 

*EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är tillämplig på Ei:s behandling av

personuppgifter. För mer information se www.ei.se. 

Blanketten fortsätter på nästa sida. 

https://ei.se/
https://ei.se/
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Varför anser du att avgiften eller villkoren ska ändras? 

Om texten inte får plats i fältet ovanför går det bra att skriva i ett bifogat dokument. 

Underskrift 

Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Skicka ansökan tillsammans med kopia på offert eller faktura till registrator@ei.se eller per post till: 

Energimarknadsinspektionen 

Box 155 

631 03 Eskilstuna 
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