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Dnr 2021-041786 Missiv Remiss 
Statens energimyndighet (Energimyndigheten) är statistikansvarig myndighet för 
tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom 
energiområdet. Detta framgår av 1 § lagen (2001:99) om den officiella statistiken 
samt 2 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken jämte bilagan till 
nämnda förordning. 


Energimyndigheten får, enligt 15 § förordningen om den officiella statistiken, 
meddela föreskrifter om verkställighet av bestämmelserna om uppgiftsskyldighet. 
Ett arbete påbörjades under 2019 med att dela upp myndighetens föreskrift, 
STEMFS 2016:5, om uppgifter till energistatistik, på flera föreskrifter för att 
enklare kunna ändras och vara användarvänlig för behovet av kontinuerlig 
förbättring av energistatistiken.  


I årets översyn av föreskrifterna för energistatistik har förslag tagits fram för att 
dels bryta ut undersökningar från STEMFS 2016:5, dels införa förändringar för 
redan utbrutna föreskrifter. De sistnämnda blir en ändringsföreskrift istället för 
en ny föreskrift. 


Bifogat finns förslag på två föreskrifter med tillhörande konsekvensutredning 
som har bedömts behöva en djupare utredning för att fastställa påverkan på 
uppgiftslämnarna. Den största förändringen har statistikprodukten Månatlig 
bränsle, gas och lagerstatistik som har tillägg av frågeställningar som varit 
frivilliga sedan 2020 men nu läggs in i dess föreskrift.  


Därutöver har Energimyndigheten beslutat att undersökningen om 
energianvändningen i jordbruket ska undersökas under 2022. Undersökningens 
design och frågeställningar har setts över vilket föranleder förändringar i 
föreskrift.    


Utöver dessa två förslag har tre ytterligare föreskrifter tagits fram med 
bedömningen att en konsekvensutredning inte behöver genomföras. Bedömning 
finns beskriven i bilaga 1.   







 


  
 


2 (3)  
Datum Diarienr 


2021-10-14 2021-041786 
 
 


 


Ni ges härmed tillfälle att yttra er över bifogat förslag till föreskrifter om 
uppgifter till energistatistiken.  


Svar ska ha kommit in till Energimyndigheten senast den 4 november 2021.  


Vi ser gärna att ni skickar svaren per e-post till registrator: 


huvudregistraturen@energimyndigheten.se  


Samt kopia till: 


camilla.dellby@energimyndigheten.se 


Frågor under remisstiden besvaras av Camilla Dellby, tfn 016-544 21 16, 
camilla.dellby@energimyndigheten.se eller Viktoria Olofsson,  
tfn 016-544 21 78, viktoria.olofsson@energimyndigheten.se. 
 
Bilagor 
1. Konsekvensutredning till föreskrifter för energistatistiken 2021 


2. Förslag till ändringsföreskrift för STEMFS 2020:7 om skyldighet att 


 lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 


3. Förslag till ny föreskrift för undersökningen om energianvändningen 


 inom jordbruket 


4.  Förslag på ändringsföreskrift för STEMFS 2020:15 om skyldighet att 


 lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 


 fjärrvärme) 


5. Förslag till ny föreskrift för undersökningen om oförädlat trädbränsle 


6. Förslag till ny föreskrift för undersökningen om Industrins 


 energianvändning och industrins energianvändning i små företag 


7. Förslag till ändringaföreskrift för STEMFS 2016:5  om skyldighet att 


 lämna uppgifter till energistatistik 


Sändlista 
1. Näringslivets regelnämnd 


2. Sveriges kommuner och regioner 


3. Regelrådet 


4. Statistiska Centralbyrån 


5. Naturvårdsverket 


6. Drivkraft Sverige 


7. Energigas Sverige AB  


8. Svenska Bioenergiföreningen 


9. Trafikverket   


10. Jordbruksverket 


11. Lantbrukarnas Riksförbund  


12. Energiföretagen i Sverige AB 
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Lena Persson


Från: Camilla Dellby <camilla.dellby@energimyndigheten.se>
Skickat: den 14 oktober 2021 11:10
Till: info@nnr.se; skl-samrad-uppgiftsinsamling@skl.se; Regelrådet; registrator@skr.se; 


scb@scb.se; registrator@naturvardsverket.se; info@drivkraftsverige.se; 
info@energigas.se; info@svebio.se; trafikverket@trafikverket.se; 
jordbruksverket@jordbruksverket.se; registrator@lrf.se; info@energiforetagen.se; 
registrator@ei.se; trafikanalys@trafa.se; office@jernkontoret.se; Registrator 
Skogsstyrelsen; remisser@svensktnaringsliv.se


Ämne: Remiss om förslag till nya föreskrifter om uppgiftslämnande till officiell 
energistatistik


Bifogade filer: Dnr 2021-041786 Missiv Remiss.pdf; Bilaga 1 Konsekvensutredning till föreskrifter 
för energistatistiken 2021.pdf; Bilaga 2 Förslag till ändringsföreskrift för STEMFS 
2020_7.pdf; Bilaga 3 Förslag till ny föreskrift för undersökningen om 
energianvändningen inom jordbruket.pdf; Bilaga 4 Förslag på ändringsföreskrift för 
STEMFS 2020_15.pdf; Bilaga 5 Förslag till ny föreskrift för undersökningen om 
oförädlat trädbränsle.pdf; Bilaga 6 Förslag till ny föreskrift för undersökningen om 
Industrins energianvändning.pdf; Bilaga 7 Förslag till ändringsföreskrift för STEMFS 
2016_5  om skyldighet att lämna uppgifter till energistatistik.pdf


Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga


Hej! 
 
Härmed ges er organisation möjlighet att yttra er över bifogat förslag till nya föreskrifter om att lämna uppgifter till 
officiell energistatistiken. Bifogat är ett remiss missiv, dnr 2021-041786,  med tillhörande bilagor. 
 
Svar ska ha kommit in till Energimyndigheten senast den 4 november 2020.  


Mvh Camilla 
 
Camilla Dellby 
 


Samordnare officiell energistatistik 
Energimyndigheten 
Tel. +46 (0)16 544 21 16
 


www.energimyndigheten.se 


 


Följ oss gärna på 
 


 


 


   


 


  


Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter 
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Sammanfattning 


Statens energimyndighet (”Energimyndigheten”) är statistikansvarig myndighet 


för tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom 


energiområdet. I denna egenskap har myndigheten möjlighet att besluta om 


föreskrifter för sin verkställighet avseende informationsinhämtande. 


Energimyndigheten genomför årligen en översyn av statistikföreskrifter som 


tillhör den officiella energistatistiken för att vara i samklang med den 


statistikutvecklingen som behövs inom energiområdet för att mäta den pågående 


energiomställningen.  


En del i arbetet med översynen av föreskrifter har varit att föreskrift (STEMFS 


2016:5) om uppgifter till energistatistik, bedömts behövas delas upp på flera 


föreskrifter för att enklare kunna ändras och vara användarvänliga för behovet av 


kontinuerlig förbättring av energistatistiken. Detta medför även en ökad tydlighet 


för uppgiftslämnarna om vilka uppgifter som de är skyldiga att lämna in. Ett 


arbete har påbörjats tidigare år och fortgår även hösten 2021 om att bryta ut 


enskilda paragrafer i föreskriften STEMFS 2016:5 för att skapa nya föreskrifter 


för enskilda undersökningar. 


I översynen hösten 2021 har tre nya föreskrifter tagits fram och tre 


ändringsföreskrifter. Av dessa har två undersökningar större förändringar som 


beskrivits i en konsekvensutredning medan övriga förändringar är små och har 


endast föranlett en motivering varför en konsekvensutredning inte behövts.  


Följande undersökningar har brutits ut ur STEMFS 2015:6 och fått en egen ny 


föreskrift: 


• Energianvändningen inom jordbruket, EN0119 


• Industrins energianvändning, EN0113, tillsammans med Industrins 


energianvändning i små företag, EN0121 


• Oförädlat trädbränsle, EN0122 


Följande undersökningar har endast fått en ändringsföreskrift: 


• Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), EN0105 


• Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik, (MåBra) EN0107 


• STEMFS 2016:5 för borttagande av paragrafer 


 


En ändringsföreskrift har tagits fram för Statens energimyndighets föreskrifter 


(STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig 
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bränsle-, gas- och lagerstatistik. Förändringarna med tillägg av uppgifter innebär 


en ökad administrativ börda med i genomsnitt ca 6 000 kr per år och företag. För 


större företag med stor produktion av bränsle är bördan större än för andra 


företag i undersökningen. Små företag med små bränsleflöden är inte med i 


undersökningen.  


Undersökningen energianvändningen inom jordbruket har brutits ur STEMFS 


2016:5 till en ny föreskrift. Samtidigt har förändringar i undersökningens 


frågeställningar, design och frekvens införts. Konsekvensutredningen för denna 


undersökning visar att sammantaget med alla förändringar så blir det en 


marginell påverkan för uppgiftslämnaren.  


 


Övriga förändringar i föreskrifter eller utbrytning av nya föreskrifter har inte 


föranlett någon konsekvensutredning vilket har motiveras.  
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1 Bakgrund till förändringar i 
energistatistikens föreskrifter  


1.1 Bakgrund 


Energimyndigheten är statistikansvarig myndighet för officiell statistik avseende 


tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutvecklingen inom 


energiområdet. I denna egenskap har myndigheten möjlighet att besluta om 


föreskrifter för sin verkställighet avseende informationsinhämtande.  


Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–13 §§ lagen 


(2001:99) om den officiella statistiken. Vidare har statistikansvariga myndigheter 


enligt 15 § förordning (2001:100) om den officiella statistiken rätt att utfärda 


ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. 


Energimyndigheten har som mål att leda energiomställningen in i ett modernt 


hållbart fossilfritt välfärdssamhälle. För att med trovärdighet leda omställningen 


behövs en oberoende, relevant och opartisk bild av utvecklingen mot ett hållbart 


energisystem. En välutvecklad och modern officiell energistatistik med krav på 


oberoende och vetenskaplighet är en förutsättning för att skapa den bilden. 


Energimyndigheten ser en snabb förändring av energisystemet, vilket innebär att 


kraven på myndigheten att förklara omställningen på ett tydligt sätt genom 


statistik ökar. Utvecklingen mot ett mer förnybart energisystem kräver att fokus 


ändras från flödena av fossil energi till att få bättre statistik om den förnybara 


energin. Den ökade elektrifieringen kräver också nya sätt att mäta och att 


myndigheten mäter nya saker. 


Intresset är även stort internationellt att skapa en bild av den pågående 


energiomställningen som sker globalt. Sverige har skyldigheter att rapportera in 


statistik till Eurostat, IEA och FN vilka också kräver mer detaljerad statistik.  


Sedan 2009 finns även en Agenda 2030-delegation för att ta fram en nationell 


handlingsplan i Sverige, som arbetar med lokal omställning för att komma bort 


från fossilberoendet och därför efterfrågas även statistikunderlag på regional och 


lokalnivå. 


1.2 Syftet med de föreslagna föreskrifterna och dess innehåll 


En viktig del i Energimyndighetens statistikansvar består av att utveckla och 


underhålla statistiken i enlighet med användarnas behov. Syftet med 


Energimyndighetens föreslagna föreskrifter om uppgifter till energistatistik är att 


uppdatera uppgiftsinsamlingen efter nya behov så som förnybara energikällor 


men också att förenkla uppgiftslämnandet i möjligaste mån.  
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Ett arbete påbörjades under 2019 med att dela upp myndighetens föreskrift, 


STEMFS 2016:5, om uppgifter till energistatistik, på flera föreskrifter för att 


enklare kunna ändras och vara användarvänlig för behovet av kontinuerlig 


förbättring av energistatistiken. Uppdelningen och översyn av föreskrifter medför 


även en ökad tydlighet för uppgiftslämnarna om vilka uppgifter som de är 


skyldiga att lämna in. Ett av huvudsyftena med att utveckla den officiella 


statistiken är att användarna ska kunna påverka statistiksystemet så att det blir 


mer relevant, öppet samt vidareutnyttjningsbart mellan användare. 


I årets översyn av föreskrifterna för energistatistiken har dels fler undersökningar 


brutits ut, dels införa förändringar för redan utbrutna föreskrifter. De sistnämnda 


blir en ändringsföreskrift istället för en ny föreskrift. 


Energimyndigheten har i denna omgång tagit fram separata föreskrifter för 


följande undersökningar: 


• Energianvändningen inom jordbruket, EN0119 


• Industrins energianvändning, EN0113, tillsammans med Industrins 


energianvändning i små företag, EN0121 


• Oförädlat trädbränsle, EN0122 


 


I samband med detta arbete har också förändringar gjorts i följande föreskrifter:   


• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet 


att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och 


lagerstatistik  


• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet 


att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 


fjärrvärme)  


• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om skyldighet 


att lämna uppgifter till energistatistik 


Förändringarna i föreskrifterna beskrivs i en konsekvensutredning eller i en 


beskrivning om varför en konsekvensutredning inte bedöms behövas. Se vidare 


för varje undersökning i kapitel 2.1–2.5.
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2 Ny föreskrift eller ändringsföreskrift 


I detta kapitel beskrivs förändringar och konsekvenserna av förändringarna i 


respektive ny föreskrift med tillhörande statistikprodukt/er. 


Konsekvensutredningen för de utredda undersökningarna beräknar administrativa 


kostnader baserat på en timkostnad på 800 kr och redovisar en 


uppgiftslämnarkostnad på årsbasis. För intermittenta undersökningar, dvs. 


undersökningar som skickas ut med ett visst antal år emellan, beräknas en 


normerad kostnad på årsbasis.  


I 5 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning anges att 


om myndighet bedömer att det saknas skäl att genomföra en 


konsekvensutredning, får myndigheten besluta om föreskrifter och allmänna råd 


utan att vidta åtgärder som sägs i 4 §. En sådan bedömning ska dokumenteras.  


I föreliggande rapport redovisas en konsekvensutredning där behovet har 


bedömts funnits och för övriga behov har istället en motivering om undantag av 


konsekvensutredning beskrivits. 


Energimyndigheten bedömer att de ändringar som föreslås utgör en 


ändamålsenlig avvägning mellan behovet av att inhämta nödvändigt 


statistikunderlag för det ökade kraven från EU, IEA m.fl. och nationella krav från 


statistikanvändare samt att begränsa uppgiftslämnarnas administrativa börda i 


största möjliga mån. 
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2.1 Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik, (MåBra) EN0107 


Undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik (EN0107) genomförs 


på månadsbasis och resulterar i statistik över tillförsel och leveranser av råolja, 


petroleumprodukter, kol och koks samt flytande biobränsle. Ända sedan början 


på 1970-talet har undersökningen skickats ut till berörda företag (näringsidkare) 


som importerar, levererar, producerar och lagrar olje-, kol- och koksprodukter för 


energiändamål. 


Problemställning  


Statistikprodukten har genomgått en större utveckling mellan 2014–2018 och i 


samband med det togs ett antal variabler bort som lades till i undersökningen 


igen under 2020. Förändringarna i insamlingsblanketten som gjordes 2020 har 


varit frivilliga uppgifter för uppgiftslämnarna men nu ska de införas i föreskriften 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik genom en 


ändringsföreskrift, STEMFS 2021:X.  


Förändringar som ska införas är: 


1. Diesel och eldningsolja 1 slås isär och redovisas separat.   


2. Produktion av halvfabrikat återinförs 


3. Granskningsvariablerna mottagna mängder och leveranser till företag ska 


återinföras 


 


Möjligheten att rapportera produktion av halvfabrikat återinfördes under 2020 då 


det fanns behov för raffinaderiföretag att klassa delar av sin produktion som 


halvfabrikat. Diesel och eldningsolja 1 separerades och rapporteras som två olika 


bränslen då det var flera användare av statistiken som saknade uppdelningen. 


Uppgifter om mottagna mängder och leveranser till företag fungerar som 


granskningsvariabler i undersökningen och återinfördes under 2020 för att 


förbättra granskningen och därmed kvalitén på statistiken.  


Alternativa lösningar  


En alternativ lösning att samla in uppgifter på annat sätt är inte möjlig. 


Variablerna samlades tidigare in i den gamla undersökningen och återinförs på 


grund av att alternativa källor saknas, för att underlätta företagens rapportering av 


uppgifter och för att underlätta granskningen av indata. 
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Uppgifter om vilka som berörs av förändringen 


Det är i uppgiftslämnarna i branscherna petroleumraffinering SNI2007 19.20, 


partihandel med bränslen SNI2007 46.71 samt 49.30 annan landtransport och 


passagerartrafik som berörs av förändringen. 


Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 


sig på 


Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–13 §§ lagen 


(2001:99) om den officiella statistiken. Vidare har statistikansvariga myndigheter 


enligt 15 § förordning (2001:100) om den officiella statistiken rätt att utfärda 


ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. 


Kostnadsmässiga konsekvenser  


Tillägget av nya variabler beräknas få kostnadsmässiga konsekvenser för 


uppgiftslämnarna. Den totala kostnadsökningen för alla företag blir 360 000 och 


består av administrativa kostnader. Nedan följer en redovisning av tidsåtgången 


och kostnader per år.  


Timkostnaden har i beräkningarna antagits vara 800 kronor och i den ingår lön, 


sociala avgifter, lokaler o.s.v. Den genomsnittliga tiden för ett företag att lämna 


en uppgift uppskattas till 15 minuter/uppgift, vilket baseras på den tidsåtgång 


som företagen själva lämnat uppgift om (fakultativ uppgift i undersökningen). 


Undersökningen genomförs varje månad medan beräkningarna redovisar 


kostnader per år vilket föranleder att alla månadskostnader har multiplicerats med 


tolv. 


Administrativ uppgiftslämnarbörda för inrapportering av uppgifter 


Kostnaderna delas upp i tidsåtgången för att besvara en enskild förändring för att 


sedan summeras. Detta specificeras i detalj i tabell nedan. Den uppskattade 


påverkan är ett medelvärde av tidsåtgång för att svara på uppgifterna för samtliga 


60 företag i undersökningen. För de största företagen som har en stor 


marknadsandel av energivarorna har uppgiftslämnarbördan blivit mycket större 


än för genomsnittet. Det är på grund av att de har många uppgifter att ange men 


också att återkontakten från insamlingsarbetet sker i huvudsak till dessa företag 


eftersom de har störst påverkan på det statistiska resultatet.    
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Påverkan av förändringar i 


undersökningen per år.  


 
  


Förändring enligt problemställnings-


listan nämnd tidigare: 


Uppskattad påverkan 


i medel (h) 


Total påverkan 


(h) 


Total kostnad 


(kr) 


Produktion av halvfabrikat 0,5 30 24 000 


Diesel och eldningsolja 1 redovisas 


separat 


1 60 48 000 


Mottagna mängder och leveranser till 


företag 


6 360 288 000 


Total kostnad för förändrad 


uppgiftslämnarbörda 


 455 360 000 


 


Sammantaget medför tillägg av frågor en total ökning av uppgiftslämnarbördan 


med 455 timmar motsvarande administrativa kostnader på 360 000 kr per år. 


Detta innebär i genomsnitt en ökad administrativ börda med ca 6 000 kr per år 


och företag. 


Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 


verksamma i samt storleken på företagen  


Det är uppgiftslämnarna i branscherna petroleumraffinering SNI2007 19.20, 


partihandel med bränslen SNI2007 46.71 och annan landtransport och 


passagerartrafik SNI2007 49.30 som berörs av förändringen. Totalt i 


undersökningen är det 60 företag.  


De tre raffinaderierna kategoriseras som stora företag då de har en omfattande 


verksamhet där många olika typer av uppgifter samlas in. Övriga 57 företag 


kategoriseras som medelstora företag. Eftersom ett tröskelvärde används vid 


undersökningens ramframställande exkluderas små företag. 


Beskrivning av vilken tidsåtgång förändringen kan föra med sig för 


företagen och vad förändringen innebär för företagens administrativa 


kostnader  


Tidsåtgången och administrativa kostnader har beskrivits tidigare i detta avsnitt. 


Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna förändringen medför 


för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 


behöva vidta till följd av den föreslagna förändringen  


Förändringarna bedöms inte orsaka några andra kostnader eller övriga 


förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta. 
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Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 


konkurrensförhållandena och andra avseenden för företagen 


Insamlingen av uppgifter har ingen påverkan på konkurrensförhållanden eller 


andra avseenden för företagen.   


Flera av företagen i undersökningen skickar även in uppgifter till 


Energimyndigheten i samband med beredskapslagringsrapporteringen (Lag 


(2012:806) om beredskapslagring av olja och Förordning (2012:873) om 


beredskapslagring av olja), Drivmedelslagen (2011:319) och 


hållbarhetsrapporteringen (Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för 


biodrivmedel och biobränslen och Förordning (2010:1532) om 


hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen).  


Skyldigheter som följer av medlemskap i EU 


Sverige har enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 


om energistatistik skyldighet att rapportera månatliga och årliga uppgifter 


angående tillförsel och leveranser av petroleumprodukter till och från den 


svenska marknaden, enligt bilagor B, C och D i samma förordning.  Denna 


undersökning är en del av Sveriges åtagande för att fullgöra skyldigheterna enligt 


förordningen. 


Undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik utgör även underlag 


för beräkning av beredskapslagringsskyldighet enligt Rådets direktiv 


2009/119/EG om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av 


råolja och/eller petroleumprodukter. Dessutom utgör undersökningen ett viktigt 


underlag för att beräkna vissa utsläpp inom ramen för Sveriges 


klimatrapportering, enligt förordning om styrning av energiunionen 


(2018/1999/EU)1.  Införandet av förändringar bedöms följa ovan nämnda krav 


och förväntas ge en kvalitetshöjning av rapporterade uppgifter till EU. 


Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 


för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser  


Energimyndigheten har en kontinuerlig dialog med de flesta större företag som 


finns med i undersökningen, de största branschorganisationerna och alla kända 


användare. Flera personliga möten har hållits med dessa aktörer där man 


diskuterat de planerade förändringarna. Ändringarna har som sagt varit frivilliga 


ett tag och därmed har uppgiftslämnarna haft god tid att ställa om sina system 


 
1 Denna styrningsförordning ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om 
en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser dock har den ännu inte blivit 


införlivad i den svenska lagstiftningen, Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). 
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och rutiner. Bedömningen är att det inte behövs mer informationsinsatser och att 


det räcker att uppgiftsskyldigheten infaller vid start av insamling vid nästa 


referensår. 


Särskild hänsyn till små företag 


Fördelningen av mottagna mängder och fördelningen av leveranser till företag 


behöver endast rapporteras av de företag som har mottagit eller levererat ett 


bränsle som överstiger 5000 ton vilket innebär att de medelstora företagen som 


hamnar under den gränsen inte heller är skyldiga att rapportera dessa uppgifter. 


Det är endast mottagna eller levererade mängder av råolja, halvfabrikat, 


låginblandad och fossil motorbensin, låginblandad och fossil diesel, eldningsolja 


1, eldningsolja 2–6 och flygbränsle som behöver redovisas. Produktion av 


halvfabrikat är endast relevant att rapporteras av raffinaderier och det införandet 


påverkar således inte medelstora företag. Uppdelningen av eldningsolja 1 och 


diesel berör samtliga företag men för att få kvalitetssäkrad statistik krävs att 


samtliga har samma definitioner.  


Därmed har hänsyn tagit så långt som möjligt till de mindre företagen i 


undersökningen. 
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2.2 Energianvändningen inom jordbruket EN0119 


Energimyndigheten genomför en undersökning om energianvändningen inom 


jordbruket inom den officiella energistatistiken. Detta sker med några års 


mellanrum för att ge indata till en modellberäkning som beräknar 


jordbrukssektorns årliga energianvändning. Statistiken används som indata till 


årliga energibalanser som redovisar Sveriges tillförsel och användning av energi 


men också som underlag till myndigheter och näringsliv inom områdena 


jordbruk, energi och miljö.  


I denna omgång kommer undersökningen om energianvändningen inom 


jordbruket att brytas ut från STEMFS 2016:5 till en egen föreskrift, Statens 


energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:X) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om energianvändningen i jordbruket. Utöver utbrytningen 


har frågeställningar, design och frekvens av undersökningen setts över varpå en 


konsekvensutredning presenteras i detta avsnitt.  


Problemställning  


I den pågående energiomställning är det viktigt att bevaka även jordbrukssektorn 


och dess energianvändning i energisystemet. Energimyndigheten har ett 


kontinuerligt arbete att förbättra sina undersökningar för att fånga nya företeelser 


så som användning av förnybara bränslen för att bättre beskriva vad som händer 


inom respektive sektor. Samtidigt är det viktigt att minska uppgiftslämnarbördan 


så långt som möjligt. Detta blir därmed en avvägning där Energimyndigheten 


försöker ta bort frågeställningar som inte är relevanta längre med samtidigt lägga 


till frågeställningar som har blivit aktuella. Med hjälp av statistiska metoder så 


som bland annat urvalsstorlek försöker Energimyndigheten göra förändringar i 


undersökningar som både bättre beskriver energiomställningen och samtidigt 


minskar uppgiftslämnarbördan. Förändringarna inom denna undersökning är ett 


exempel på detta. 


Följande förändringar ska genomföras i undersökningen av energianvändningen 


inom jordbruket: 


• Förändring av frågeställning om energianvändning och drift av 


byggnader:  


o Tagit bort svarsalternativ om hushållsel ingår i uppgiften om 


elanvändning 


o Tagit bort svarsalternativ om övriga bränslen 


• Förändring av frågeställning om förbrukning av drivmedel: 


o Lagt till svarsalternativ om fossil diesel och ren biodiesel 
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o Lagt till fråga om hur stor del av dieselanvändningen som avser 


transporter på allmän väg 


o Tagit bort svarsalternativ om RME (Rapsmetylester) 


• Lagt till fråga om lejda maskintjänster  


• Lagt till fråga om installerade solceller och solelsproduktion 


• Lagt till fråga om spannmålstork har olja som bränsle 


• Tagit bort frågeställning om energiproduktion av grödor 


• Undersökningsfrekvensen har ändrats från vart femte år till vart tredje år. 


• Urvalsstorlek minskar från 10 000 objekt till ca 5000 objekt 


 


Beskrivning av alternativa lösningar  


För tillägg av ny fråga om solceller och solelsproduktion så finns inte den 


informationen i dagsläget uppdelat för jordbrukssektorn. Därför förväntas denna 


insamling ge värdefull information för att beskriva utvecklingen av solceller och 


solelsproduktion i jordbruket som ökat på senare år. Informationen finns i 


dagsläget inte tillgänglig någon annanstans.  


För tillägg om fråga om olja som bränsle till spannmålstorken så finns inte 


denna information någon annanstans.   


Tillägg av frågan om lejda tjänster har gjorts för att underlätta för 


uppgiftslämnarna att uppskatta mängden drivmedel i jordbruksverksamheten. Då 


behöver uppgiftslämnaren inte kontakta de entreprenadföretag som genomfört 


tjänsten för att uppskatta dieselanvändningen utan behöver bara ange själva 


tjänsten och den areal som avses. Detta kan sedan användas för uppskattning av 


dieselanvändningen. Denna information finns inte tillgänglig någon annanstans.  


Tillägg av frågor om fossil diesel, ren biodiesel och andel av 


dieselanvändningen som avser transporter på allmän väg har gjorts för att 


bättre fånga fossila och biogena komponenter och vad som är till drift utanför 


privata arbetsområden.  


Idag finns uppgifter hos Skatteverket om diesel, el och oljeanvändning för 


jordbruksverksamhet inklusive användning för lejda tjänster. SCB har gjort en 


utredning på uppdrag av Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att 


använda data från Skatteverket istället för att samla in uppgifter. Preliminära 


slutsatser visar att det verkar finnas goda möjligheter att använda uppgifter för 
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diesel- och elanvändning från Skatteverket. För olja finns inte tillräcklig 


uppdelning i olika kvaliteter för att tillgodose behovet inom den officiella 


statistiken. SCB ska under hösten 2021 fortsätta utreda vidare bland annat 


möjligheter att fördela Skatteverkets uppgifter för el och diesel på län. Av den 


anledningen kommer Energimyndigheten att föreskriva möjligheterna att samla 


in uppgifter om diesel, el för jordbruksverksamhet. Men lyckas SCB skapa en 


kvalitetssäkrad metod för fördelning på län för uppgifterna från Skatteverket 


kommer frågor om diesel- och elanvändning samt lejda tjänster att kunna strykas 


i samband med nästa insamling under 2022. 


Uppgifter om vilka som berörs av förändringen  


Undersökningen använder Lantbruksregistret som ram för att dra ett urval av de 


företag som får besvara undersökningen. Den del av rampopulationen som var 


föremål för datainsamling utgör en delmängd av registret och innefattar 


jordbruksföretag med mer än 5 hektar åkermark eller med viss storlek på 


djurhållningen. Undersökningen baseras på ett så kallat cut-off förfarande, där de 


minsta företagen som inte uppfyller kriterierna ovan inte ingår i undersökningen. 


I undersökningen dras ett urval på cirka 5000 jordbruksföretag över hela landet 


från en ram omfattande 56 670 jordbruksföretag.  


Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 


sig på 


Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–13 §§lagen 


(2001:99) om den officiella statistiken. Vidare har statistikansvariga myndigheter 


enligt 15 § förordning (2001:100) om den officiella statistiken rätt att utfärda 


ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten. 
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Kostnadsmässiga konsekvenser  


I nedanstående tabell sammanfattas påverkan av samtliga förändringar för 


undersökningen om energianvändningen i jordbruket. Bedömningen är att de 


förändringar som genomförs får en marginell påverkan för uppgiftslämnaren. 


Förändring enligt listan 


ovan: 


Uppskattad 


påverkan i medel 


(h) 


Total 


påverkan 


per år (h) 


Total kostnad per 


år (kr)2 


1.Tillägg av frågor 0,2  234 (350/3år) 187 000 kr 


2. Borttagande av frågor. -0,1 117 (350/3år) -94 000 kr 


3.Ändrad frekvens av 


undersökning till vart 


tredje år istället för vart 5 


år samt minskning av 


urvalsstorlek till 5000 


objekt istället för 10 000 


objekt. 


-  - -90 000 kr 


Summa   3000 kr (motsvarar 


mindre än 1 kr per 


företag i ökad 


uppgiftslämnarbörda) 


 


För punkt 1 och 2 så är bedömningen att den först ökar uppgiftslämnarbördan 


med 0,2 timma i snitt per företag och den andra minskar uppgiftslämnarbörden 


med 0,1 timma i snitt per företag. Undersökningen hade senast ca 70 procents 


svarsfrekvens vilket innebär ca 3500 uppgiftslämnare med en urvalsstorlek på 


5000. Undersökningarna planeras genomföras vart tredje år vilket innebär att 


resultatet ska divideras med tre för att normera kostnaden årsvis. Det innebär att 


den ökade tiden för tillägg av frågor är 234 timmar och den minskade tiden för 


borttagande av frågor är 117 timmar. Multipliceras 234 med timlönen på 800 kr 


så blir det uppskattningsvis 187 000 kr.  


För punkt 3 så innebär ändrad frekvens och urvalsstorlek att den årliga 


uppgiftslämnarbördan minskar med 90 000 kr. Uppgiftslämnarna uppskattas i 


 
2 Normerade till årsvisa kostnader och antagen timlön på 800 kr. 







 


  
  Datum 17 (23)  
  2021-10-14 
    


    
 


 


 


genomsnitt lägga 30 minuter på att svara på frågorna. Det finns ingen fråga om 


hur lång tid det tar att lämna uppgifterna i undersökningen utan en skattning på 


30 minuter hämtad från Energistatistik i lokaler har använts.  


Energianvändningen i jordbruket har ca 70 procents svarsfrekvens vilket 


motsvarar 7000 uppgiftslämnare. Totala tidsuppskattningen baserat på detta 


uppgår till drygt 3500 timmar vilket motsvarar cirka 2,1 årsarbetskrafter3. Den 


totala kostnaden för att lämna uppgifter är därmed drygt 2,8 miljoner kronor. För 


denna uppgift har 800 kronor per timme använts. Dessa uppgifter ska ses som 


grova indikationer på total tidsåtgång och associerad kostnad. 


Uppgiftlämnarbörda per år blir 2,8 miljoner / 5 år = 0,56 miljoner per år om 


undersökningen genomförs vart 5 år med en urvalsstorlek på 10 000. Om samma 


räkneövning görs med det nya förslaget med en ökad frekvens och minskad 


urvalsstorlek blir den årliga uppgiftslämnarbördan uppskattningsvis 0,47 


miljoner per år. Det innebär en minskning på 90 000 kr per år i 


uppgiftslämnarbörda (0,56–0,47=0,9 miljoner) 


Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 


skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 


Statistik från denna undersökning kommer att ligga till grund för rapportering 


enligt: 


• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om 


energistatistik  


• Förordning om styrning av energiunionen (2018/1999/EU) 4 


EU-regleringarna innehåller krav kring vad som ska rapporteras. Hur 


undersökningen ska genomföras är inte reglerad, dock bör statistik-


framställningen följa riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice). 


Riktlinjerna bygger på 15 principer som omfattar den institutionella miljön, 


processerna för statistikframställning och de statistiska produkterna. Principerna 


införlivades vid utgången av 2013 i svenska lag och innebär bland annat att 


statistiken ska vara objektiv och framställas på grundval av enhetliga standarder 


och harmoniserade metoder. Energimyndighetens bedömning är att 


undersökningen ligger i linje med vad som följer av de krav som ställs på 


officiell statistik.  


 
3 Under antagande att en årsarbetskraft motsvarar 1 650 timmar. 
4 Denna styrningsförordning ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om 
en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser dock har den ännu inte bliv it 


införlivad i den svenska lagstiftningen, Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). 
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Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 


för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser  


Det anses inte nödvändigt med ytterligare informationsinsatser.  Insamlingen 


kommer att ske via elektroniska webbinsamlingsverktyg, vilket gör det möjligt 


med inbyggda hjälpkontroller för uppgiftslämnarna. Uppgiftslämnare kommer 


också att ha möjligheten att kunna besvara blanketten brevledes. 


Bedömningen är att det räcker att uppgiftsskyldigheten infaller vid start av 


insamling av nästa referensår och att ingen ytterligare hänsyn behöver tas vad 


gäller tidpunkt av ikraftträdande av föreskrift.  


Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 


verksamma i samt storleken på företagen.  


De företag som är föremål för datainsamlingen är företag verksamma inom 


jordbrukssektorn med minst 5 hektar åkermark eller med viss storlek på 


djurhållningen. Undersökningen baseras på ett så kallat cut-off förfarande, där de 


minsta företagen inte ingår i undersökningen. I senaste undersökning drogs ett 


urval av 10 000 jordbruksföretag med för kommande undersökning beräknas 


5000 företag beröras.   


Beskrivning av vilken tidsåtgång förändringen kan föra med sig för 


företagen och vad förändringen innebär för företagens administrativa 


kostnader.  


Se ovan beräkning av kostnadsmässiga konsekvenser för undersökningen. 


Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna förändringen medför 


för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 


behöva vidta till följd av den föreslagna förändringen.  


Energimyndigheten bedömer att förändringarna inte kommer påverka företagen i 


form av ändringar i deras produkter, tjänster, produktion (investeringar), 


försäljning, resursanskaffning, resursutnyttjande och verksamhetsfunktioner i 


övrigt.  


Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 


konkurrensförhållandena och andra avseenden för företagen. 


Undersökningen bedöms inte påverka konkurrensförhållandena eller andra 


förhållanden för företagen än som redovisats tidigare. De uppgifter som lämnas 


till en myndighet är som huvudregel offentliga allmänna handlingar. Enligt denna 
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huvudregel har således envar rätt att få ta del av de uppgifter som lämnas till 


Energimyndigheten. Dock tas uppgifterna i denna insamling in inom 


myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik och då gäller 


sekretess på uppgifterna enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen 


(2009:400). Inga ytterligare avseenden har identifierats som skulle kunna få en 


påverkan för företagen.   


Särskild hänsyn till små företag  


Ingen särskild hänsyn är tagen i samband med införandet av beskrivna 


förändringarna avseende små företag. Små företag tas sedan tidigare bort med ett 


cut-off förfarande. 
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2.3 Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), EN0105 


Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för införande av 


ändringar i Statens energimyndighets föreskrifter (2020:5) om skyldighet att 


lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 


Bedömningen av undantaget beskrivs i detta kapitel och undantas en 


konsekvensutredning enligt 5 § förordning (2007:1244) om konsekvensutredning 


vid regelgivning.  


El- och fjärrvärmemarknaden förändras i samband med energiomställningen. 


Förnybara bränsleslag ökar medan de fossila bränsleslagen håller på att fasas ut. 


Undersökningen vad gäller el, gas och värme behöver hela tiden ses över för att 


vara heltäckande för Sverige. Statistik från denna undersökning ligger till grund 


för rapportering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 


1099/2008 om energistatistik. Under 2021 pågår ett arbete med att föreslå 


förändringar i denna energistatistikförordning som kommer att beslutas kring 


årsskiftet 2021/2022. En av förändringarna är att uppgifter ska rapporteras in 


tidigare vilket påverkar hela statistikproduktionskedjan. I skrivande stund ligger 


förslaget att tidigarelägga inrapporteringen en månad. Detta föranleder ett behov 


att även tidigarelägga inrapporteringsdatum för uppgiftslämnarna till 


undersökning för årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) med tre veckor. 


Det som ändras i föreskrift Statens energimyndighets föreskrifter (2020:5) om 


skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 


fjärrvärme) är inlämningsdatum i 3 §.  


Påverkan på uppgiftslämnarbördan anses marginell då efterfrågan är den samma 


som tidigare. Det finns fortfarande två månader efter avslutat kalenderår för 


uppgiftslämnaren att sammanställa årsuppgifter vilket bedöms tillräckligt för att 


inte öka uppgiftslämnarbördan. Därmed bedöms det inte föreligga något behov 


av en konsekvensutredning. 


  







 


  
  Datum 21 (23)  
  2021-10-14 
    


    
 


 


 


2.4 Oförädlat trädbränsle, EN0122 


Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för framtagande av 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att 


lämna uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle. Bedömningen av 


undantaget beskrivs i detta kapitel och undantas en konsekvensutredning enligt 5 


§ förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  


Myndighetens nu gällande föreskrift (STEMFS 2016:5) om uppgifter till 


energistatistik, har ansetts behöva justeras och delas upp på flera föreskrifter för 


att enklare kunna ändras och vara användarvänliga för behovet av kontinuerlig 


förbättring av energistatistiken. Uppdelningen och översyn av föreskrifter medför 


även en ökad tydlighet för uppgiftslämnarna om vilka uppgifter som de är 


skyldiga att lämna in. Som ett led i detta arbete kommer därmed undersökningen 


om oförädlat trädbränsle att brytas ut till en egen föreskrift, Statens 


energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle. 


Denna utbrytning föranleder inga nya frågeställningar utan kommer att se likadan 


ut som föreskrivits i STEMFS 2016:5. Dock görs små justeringar och 


redaktionella ändringar i den framtagna föreskriften i förhållande till STEMFS 


2016:5 för att öka tydligheten för uppgiftslämnarna. 


Påverkan på uppgiftslämnarbördan anses oförändrad då efterfrågade uppgifter är 


desamma som tidigare och därmed bedöms det inte föreligga något behov av en 


konsekvensutredning.  


 


 


 


  







 


  
  Datum 22 (23)  
  2021-10-14 
    


    
 


 


 


2.5 Industrins energianvändning och industrins energianvändning i 


små företag, EN0113 och EN0121 


Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för framtagande av 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att 


lämna uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins 


energianvändning i små företag. Bedömningen av undantaget beskrivs i detta 


kapitel och undantas en konsekvensutredning enligt 5 § förordning (2007:1244) 


om konsekvensutredning vid regelgivning.  


Myndighetens nu gällande föreskrift (STEMFS 2016:5) om uppgifter till 


energistatistik, har ansetts behöva justeras och delas upp på flera föreskrifter för 


att enklare kunna ändras och vara användarvänliga för behovet av kontinuerlig 


förbättring av energistatistiken. Uppdelningen och översyn av föreskrifter medför 


även en ökad tydlighet för uppgiftslämnarna om vilka uppgifter som de är 


skyldiga att lämna in. Som ett led i detta arbete kommer därmed dessa 


undersökningar att brytas ut till en egen föreskrift, Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik 


om industrins energianvändning och industrins energianvändning i små företag. 


Denna utbrytning föranleder inga nya frågeställningarna utan kommer att se 


likadan ut som föreskrivits i STEMFS 2016:5. Mindre justeringar i ett par 


bränslekategorier i den framtagna föreskriften har dock gjorts. 


Påverkan på uppgiftslämnarbördan anses oförändrad då efterfrågade uppgifter är 


den samma som tidigare och därmed bedöms det inte föreligga något behov av en 


konsekvensutredning.  


  







 


  
  Datum 23 (23)  
  2021-10-14 
    


    
 


 


 


3 Kontaktpersoner 


De nu föreslagna föreskrifterna om uppgifter till energistatistik är riktade till 


företag inom näringslivet som valts ut med statistiska metoder.  


Tillvägagångssätt 


Nu aktuella föreslagna föreskrifter har utarbetats av handläggare inom 


Energimyndigheten samt med företrädare för SCB.  


Kontaktpersoner 


För frågor angående konsekvensutredningen hänvisas till följande personer: 


Camilla Dellby, Handläggare 016 544 21 16, 


camilla.dellby@energimyndigheten.se  


Viktoria Olofsson Handläggare 016 -544 21 78, 


viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 








STEMFS  


2021:XX 
Utkom från trycket 


den 23 december 2021 


 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om 


skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 


energianvändningen inom jordbruket; 


beslutade den 2 december 2021. 


Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om 


den officiella statistiken.  


1 § De uppgifter som ska lämnas in enligt dessa föreskrifter ska, på begäran, lämnas till 


Statens energimyndighet eller till den som Statens energimyndighet utser. 


2 §  Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 1 av näringsidkare som ingår i Statens jordbruksverks 


lantbruksregister.  


Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse 


förhållandena under närmast föregående kalenderår. 


Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse 


förhållandena under närmast föregående kalenderår. 


 


3 §  Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge undantag från 


bestämmelserna i dessa föreskrifter. Den som är skyldig att lämna uppgifter kan ansöka om 


undantag till Statens energimyndighet. 


 


 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2022. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN   Martina Högberg 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 4 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt 


Energianvändningen inom jordbruket (EN0119).  
 


20XX avser det närmsta föregående kalenderår efter utskicksdatum. 


 


Energianvändning i jordbruket 20XX 


Lämnade uppgifter ska avse jordbruksföretaget. Räkna inte med energiförbrukning som 


avser bostäder, växthus, snöröjning, skogsmaskiner eller liknande verksamheter som inte 


tillhör det egna jordbruksföretaget.  


Om det är svårt att avgränsa energiförbrukningen till enbart jordbruksföretaget kan en 


uppskattning göras. 


 Hade jordbruksföretaget någon verksamhet under 20XX? 


 Ja 


 Ja men inte hela året, jordbruket upphörde/överläts/utarrenderades under 20XX. 


 


 Lämnade uppgifterna avser nedanstående tidsperiod: 
 


                     MMDD                                           MMDD                     
 


Fr.o.m.                                             t.o.m.                                                        


 


 Nej, jordbruket var nedlagt/överlåtet/utarrenderat                     Gå till Övriga upplysningar 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 2 av 4 


Energiförbrukning under 20XX 


1. Hur stor var jordbruksföretagets energiförbrukning för uppvärmning och drift av 
byggnader och dess inventarier under 20XX? 


Exempelvis djurstallar, maskinhallar, spannmålstorkar och bevattningsanläggningar. 


Räkna inte med energiförbrukning i bostäder eller växthus.  


Om det är en gemensam elmätare för jordbruk och hushåll kan en uppskattning göras av 
jordbrukets förbrukning. 


 
Eldningsolja nr 1 (villaolja) 


 
m3 


 
Eldningsolja, övriga kvaliteter 


 
m3 


 
El (inklusive el från solceller) 


  
kWh 


 
Flis, bark, spån m.m. (stjälpt mått) 


 
m3 


 
Pellets, briketter och träpulver 


 
ton 


 
Ved (travat mått) 


 
m3 


 
Spannmål 


 
ton 


 
Halm 


 
ton 


 
Biogas 


 
Nm3 


 
Bioolja 


 
m3 


 
Naturgas (fossil) 


  
Nm3 


 
Gasol 


 
kg 


 
Torv, torvbriketter och torvpellets 


 
ton 


 
Fjärrvärme 


  
kWh 


 
Andra bränslen: 
Skriv typ av bränsle och enhet:  Enhet: 


 
 


 
 


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 3 av 4 


Förbrukning av drivmedel under 20XX 


2. Hur stor var den totala förbrukningen av drivmedel för jordbrukets egna fordon och 
maskiner  
under 20XX? 


Räkna även med drivmedel för traktorer och maskiner som använts i trädgårdsodling på friland 
samt till stationära motorer för t.ex. bevattningsanläggningar. 


Räkna inte med:  
• drivmedel för privat bruk 
• drivmedel i skogsbruket 
• entreprenadverksamhet som snöröjning, jordbrukssysslor till andra lantbrukare o.s.v.  


 Standard diesel 
Avser diesel som inte är ren fossil diesel eller ren 
biodiesel. 


 
liter 


 
Ren biodiesel (HVO100, B100 


 
liter 


 
Ren fossil diesel (MK1B0) 


 
liter 


 
Total dieselförbrukning 


 
liter 


 Andel i procent av den totala dieselförbrukningen 
som var transporter på allmän väg. 


 
% 


 
Etanol (E85) 


 
liter 


 
Motor- och Alkylatbensin 


 
liter 


 
Fordonsgas 


 
Nm3 


 
Andra bränslen: 
Skriv typ av bränsle och enhet:  Enhet: 


 
 


 
 


 


 


 


 


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 4 av 4 


Lejda maskintjänster 


3. a) Har ni lejt in maskintjänster som balpressning, plöjning, tröskning, sådd, sprutning 
o.s.v.  
 under 20XX? 


 Ja 


 Nej                     Gå till fråga 4a 


 b) För hur stor areal har ni lejt in maskintjänster under 20XX, fördelat på maskiner med 
liten,  
 medelstor, stor och mycket stor förbrukning av drivmedel?  
 Om flera maskintjänster lejts in för samma areal under 2018 ska den sammanlagda arealen 
 redovisas på respektive maskintyp. 


 Maskiner med liten förbrukning: mindre än 10 liter/ha 
(t.ex. konstgödselspridning, vallskörd, balpressning) 


 
ha 


 Maskiner med medelstor förbrukning, 10-30 liter/ha 
(t.ex. tröskning, plöjning, flytgödselspridning 


 
ha 


 Maskiner med stor förbrukning: 31-50 liter/ha (t.ex. 2 
radiga upptagare och tyngre jordbearbetning) 


 
ha 


 Maskiner med mycket stor förbrukning: mer än 50 
liter/ha (t.ex. 4-6 radiga bet- och potatisupptagare) 


 
ha 


Solceller 


4. a) Har ni installerade solceller för elproduktion? 


 Ja 


 Nej                     Gå till fråga 5a 


 b) Producerade solcellerna någon el under 20XX? 


 Ja, solcellerna producerade                                                               kWh 


 Nej 


Spannmålstorkar 


5. a) Fanns det spannmålstorkar på företaget 20XX? 
 Flera svar kan markeras. 


 Ja, spannmålstork med varmluft  


 Ja, spannmålstork med kalluft, silo- och planbottentork med tillsatsvärme 


 Nej                     Gå till Övriga upplysningar 


 b) Användes olja som bränsle till spannmålstorken under 20XX? 
 Avser eldningsolja 1 (villaolja) eller övriga kvaliteter. 


 Ja, spannmålstork med varmluft                                                           m3 


 Ja, spannmålstork med kalluft, silo- eller  


 planbottentorken med tillsatsvärme                                                      m3   


 Nej 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 5 av 4 


 








STEMFS  


2021:X 
Utkom från trycket 


den 3 december 2021 


 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om 


skyldighet att lämna uppgifter till statistik om oförädlat 


trädbränsle; 


beslutade den 12 december 2021. 


Statens energimyndighet föreskriver, med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den 


officiella statistiken.  


1 § De uppgifter som ska lämnas in enligt dessa föreskrifter ska, på begäran, lämnas till 


Statens energimyndighet eller till den som Statens energimyndighet utser. 


2 §  Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 1 av företag som producerar eller levererar 


oförädlade trädbränslen.  


Uppgifterna ska lämnas senast den 1 april eller vid den senare tidpunkt som Statens 


energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående 


kalenderåret. 


3 §  Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge undantag från 


bestämmelserna i dessa föreskrifter. Den som är skyldig att lämna uppgifter kan ansöka om 


undantag till Statens energimyndighet. 


 


 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2022. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÈN    


Martina Högberg 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 4 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Oförädlat 


trädbränsle (EN0122).  
Frågorna ska avse föregående kalenderår. I nedanstående bilaga är år 2018 ett 


exempel. 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 2 av 4 


  
 


 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 3 av 4 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 4 av 4 


 


 


 
 


 
 
Vem köpte/övertog verksamheten? 
 


Ange organisationsnummer, namn, adress och telefonnummer. 


 


 


 


 
 








STEMFS  


2021:XX 
Utkom från trycket 


den 23 december 2021 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till 


energistatistik; 


beslutad den 2 december 2021. 


Statens energimyndighet föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den 


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2016:5) om uppgifter till 


energistatistik ska ändras på följande sätt: 


att 6 § 6.3 och 6.5, 8 § 8.3 och 8.4 med tillhörande bilagor upphör att gälla. 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2022. 


 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


   Martina Högberg 


 


 








STEMFS  


2021:X 
Utkom från trycket 


den 23 december 2021 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 


fjärrvärme); 


beslutad den 2 december 2021. 


Statens energimyndighet föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den 


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:5) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme)  3 § ska ha följande lydelse. 


3 §   Uppgifterna ska lämnas senast den 10 mars varje år eller vid den senare tidpunkt som 


Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående 


kalenderåret. 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2022. 


 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÈN   


Martina Högberg 


 


 








STEMFS  


2021:XX 
Utkom från trycket 


den 23 december 2021 


 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om 


skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins 


energianvändning och industrins energianvändning i små 


företag; 


beslutade den 2 december 2021. 


Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om 


den officiella statistiken.  


1 § De uppgifter som ska lämnas in enligt dessa föreskrifter ska, på begäran, lämnas till 


Statens energimyndighet eller till den som Statens energimyndighet utser. 


2 §  Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 1 av arbetsställen vilka tilldelats klass 05–33 enligt 


Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) och har fler anställda än nio 


personer. 


Uppgifterna ska lämnas senast den 15 mars varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens 


energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. 


 


3 §  Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 2 av arbetsställen vilka tilldelats klass 05–33 enligt 


Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) och har färre anställda än 


10 personer. 


Uppgifterna ska lämnas vid den tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse 


förhållandena under närmast föregående kalenderår. 


 


4 §  Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge undantag från 


bestämmelserna i dessa föreskrifter. Den som är skyldig att lämna uppgifter kan ansöka om 


undantag till Statens energimyndighet. 


 


 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2022. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÈN    


   Martina Högberg 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 9 


Blankett för Industrins energianvändning (EN0113). 
Frågorna ska avse föregående kalenderår. I nedanstående bilaga är år 2020 ett 


exempel. 


 


 


 
 


 


 
 


 


 


Kommenterad [MH1]: Saknas inte rubrik bilaga 1? 


Kommenterad [CD2R1]: Står i sidhuvudet. 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 2 av 9 


 


 


 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 3 av 9 


 
 


 
 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 4 av 9 


 


 
 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 5 av 9 


 
 


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 6 av 9 


 


I avsnitt C2-C5 ska frågorna besvaras av de bränslen som ni kryssat i under C1. 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 7 av 9 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 8 av 9 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 1, Sida 9 av 9 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 1 av 8 


Blankett för Industrins energianvändning i små företag  (EN0121). 
Frågorna ska avse föregående kalenderår. I nedanstående bilaga är år 2019 ett 


exempel. 


 


 
 


 


 


 


Kommenterad [MH3]: Bilaga 2? 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 2 av 8 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 3 av 8 


 
 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 4 av 8 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 5 av 8 


 
 


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 6 av 8 


 


I avsnitt C2-C4 ska frågorna besvaras av de bränslen som ni kryssat i under C1. 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 7 av 8 


 
 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:XX 
Bilaga 2, Sida 8 av 8 


 








STEMFS  


2021:X 
Utkom från trycket 


den 23 december 2021 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och 


lagerstatistik; 


beslutad den 2 december 2021. 


Statens energimyndighet föreskriver med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den 


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:5) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik ska ändras på följande sätt: 


att bilaga 2, 3 och 4 ska ha följande lydelse. 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2022. 


 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martina Högberg 


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 1 av 20 


  


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN0107, 


månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik avseende petrokemi-


verksamhet.  
Färgerna visar cellernas funktion 


 


 
 


 


  


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 2 av 20 


 


  


 
 


   
 


  


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 3 av 20 


 


  


  


  


  


  


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 4 av 20 


 


  


 


  


  
 


  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 5 av 20 


 


 


  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 6 av 20 


 


 


 


 


  


 


  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 7 av 20 


 


 


 


 


 
 


 


 
  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 8 av 20 


 


 
  


 


 
  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 9 av 20 


 


  


 


  


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 10 av 20 


 


 
  


 
  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 11 av 20 


 


 
  


 
  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 12 av 20 


 


 


 


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 13 av 20 


 


 
  


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 14 av 20 


 


  


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 15 av 20 


 


  


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 16 av 20 


 


  


 


   


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 17 av 20 


 


  


 


 


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 18 av 20 


 


 
  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 19 av 20 


 


 
 


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 2, Sida 20 av 20 


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 1 av 36 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN0107, 


månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik avseende raffinaderi- 


verksamhet.  
Färgerna visar cellernas funktion 


 


 
 


 


 


 


  


 


  


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 2 av 36 


 
 


 


 


  


 
  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 3 av 36 


 


  


  
 


  


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 4 av 36 


 
  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 5 av 36 


  


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 6 av 36 


 


  


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 7 av 36 


 
 


 
  


 
  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 8 av 36 


 
  


 
  


 


 


  


  


  


 
  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 9 av 36 


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 10 av 36 


 


 


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 11 av 36 


  


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 12 av 36 


  


  


  


  


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 13 av 36 


  


  


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 14 av 36 


 


 
  


 


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 15 av 36 


 


  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 16 av 36 


 


  
 
 


 


 
 
 


 
 
 
 
  
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 17 av 36 


  


 


 


 


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 18 av 36 


 


 
  


 


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 19 av 36 


  


 


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 20 av 36 


  
 


 
  


 
  


 
    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 21 av 36 


  


 


 
  


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 22 av 36 


 
 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 23 av 36 


  


 


  


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 24 av 36 


  


 


 


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 25 av 36 


 


 


  


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 26 av 36 


  


 


  


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 27 av 36 


  


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 28 av 36 


  


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 29 av 36 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 30 av 36 


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 31 av 36 


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 32 av 36 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 33 av 36 


 


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 34 av 36 


 


  


 


 
  


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 35 av 36 


  


  
  
 


 
Fördelning av mottagna mängder ska göras för följande bränslen: 


 


Råolja 


Halvfabrikat 


Låginblandad och fossil motorbensin 


Låginblandad och fossil diesel 


Eldningsolja 1 


Eldningsolja 2-6 


Flygbränsle 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 3, Sida 36 av 36 


 


 
 


 
Fördelning av leveranser till företag ska göras för följande bränslen: 


 


Råolja 


Halvfabrikat 


Låginblandad och fossil motorbensin 


Låginblandad och fossil diesel 


Eldningsolja 1 


Eldningsolja 2-6 


Flygbränsle 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 1 av 28 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN0107, 


månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik avseende övrig verksamhet. 


 
Färgerna visar cellernas funktion 


 


 
 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 2 av 28 


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 3 av 28 


  


  


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 4 av 28 


  


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 5 av 28 


  
 
 


  


 


  


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 6 av 28 


 


  


  


  


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 7 av 28 


  


  


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 8 av 28 


  


  


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 9 av 28 


  


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 10 av 28 


 


  


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 11 av 28 


  


 


 


  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 12 av 28 


  


  


 


  


  


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 13 av 28 


  
 
   


 
 


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 14 av 28 


   


  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 15 av 28 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 16 av 28 


 


  


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 17 av 28 


 


  


    







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 18 av 28 


  


  


  


  


 


  
  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 19 av 28 


  


 


 


  


   







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 20 av 28 


  


 


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 21 av 28 


 


 


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 22 av 28 


  


  


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 23 av 28 


  


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 24 av 28 


 


  


  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 25 av 28 


  


  


   
  







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 26 av 28 


 


  


  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 27 av 28 


  


  


 


 


 


 
 


Fördelning av mottagna mängder ska göras för följande bränslen: 


 


Råolja 


Halvfabrikat 


Låginblandad och fossil motorbensin 


Låginblandad och fossil diesel 


Eldningsolja 1 


Eldningsolja 2-6 


Flygbränsle 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2021:X 
Bilaga 4, Sida 28 av 28 


 
Fördelning av leveranser till företag ska göras för följande bränslen: 


 


Råolja 


Halvfabrikat 


Låginblandad och fossil motorbensin 


Låginblandad och fossil diesel 


Eldningsolja 1 


Eldningsolja 2-6 


Flygbränsle 


 





