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1 (2) ANSÖKAN OM PRÖVNING 

Ansökan om prövning av ersättning vid inmatning av el 

Du som har en elproduktionsanläggning har rätt till ersättning från det nätföretag till vars 

ledningsnät anläggningen är ansluten. Energimarknadsinspektionen (Ei) kan pröva om den 

ersättning du får från nätföretaget vid inmatning av el (nätnyttoersättning) är skälig enligt 

ellagen. För att Ei ska kunna pröva ersättningen behöver vi uppgifterna nedan. Fyll i blanketten 

och bifoga annan information som du bedömer har betydelse. 

Om du inte vill eller kan fylla i blanketten går det bra att kontakta oss på annat sätt. 

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

ersättningen för inmatning av el är skälig enligt ellagen. 

Produktionsanläggning 

Ägare av produktionsanläggningen (företagsnamn eller personnamn)* 

(obligatorisk uppgift) 

Anläggnings-ID för produktionsanläggningen* 

(obligatorisk uppgift) 

Nätföretag till vars ledningsnät anläggningen är ansluten  

(obligatorisk uppgift) 

För vilket eller vilka år vill du att Ei ska pröva ersättningen? 

(obligatorisk uppgift)▲ 

Nuvarande nätnyttoersättning 

(frivillig uppgift) 

Kontaktuppgifter* 

Du behöver ange antingen postadress eller e-postadress. 

Namn på kontaktperson (obligatorisk uppgift) Organisationsnummer (för företag) (obligatorisk uppgift) 

Adress (obligatorisk uppgift) E-postadress (obligatorisk uppgift) 

Postnummer och ort (obligatorisk uppgift) Telefonnummer (frivillig uppgift) 

 

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

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

▲ Notera att Ei endast kan pröva ersättningen retroaktivt och bara för två kalenderår bakåt 

i tiden. 

https://ei.se


 

 

ANSÖKAN OM PRÖVNING 2 (2) 

 

Ytterligare uppgifter 
Finns det någon ytterligare information som Ei bör känna till? 

Det går även bra att bifoga ytterligare information som en bilaga. 

Underskrift 

Om produktionsanläggningen ägs av ett företag ska underskrift göras av behörig 

firmatecknare. Om du som äger produktionsanläggningen är en privatperson undertecknar 

du själv. 

Datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Skicka ansökan tillsammans med eventuella bilagor till registrator@ei.se 

eller per post till: 

Energimarknadsinspektionen 

Box 155 

631 03 Eskilstuna 

Ange gärna ”Prövning av nätnyttoersättning” i rubriken för e-postmeddelandet eller på 

kuvertet med din ansökan. 
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