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Hej,
 
Härmed ges er organisation möjlighet att yttra er om bifogat förslag till nya föreskrifter om att
lämna uppgifter till den officiella energistatistiken.
Bifogat finns ett remissmissiv, d-nr 2022-012546, med tillhörande bilagor.
 
Svar ska ha kommit till Energimyndigheten senast den 4 november 2022.
 
Med vänlig hälsning,
Viktoria
 
Viktoria Olofsson
Handläggare
Energimyndigheten
Tel. +46 (0)16 544 21 78
www.energimyndigheten.se
Följ oss gärna på 
Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter
 
 

RR 2022-252

mailto:viktoria.olofsson@energimyndigheten.se
https://energimyndigheten.se/
https://utsidan.energimyndigheten.se/GDPR/S%C3%A5%20behandlar%20Energimyndigheten%20personuppgifter%20-%20generell.pdf






STEMFS  


2022:XX 
Utkom från trycket 


den XX december 2022 


 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om 


skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 


energianvändningen inom byggsektorn; 


beslutade den XX december 2022. 


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 § Företag vilka tilldelats Statistiska centralbyråns SNI-kodsklassificering (svensk 


näringsgrensindelning 2007) inom 41–43 ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 1.  


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 hos Statens energimyndighet. 


 


 


Ikraftträdandebestämmelser 


1. Dessa föreskrifter träder i kraft den XX januari 2023. 


2. Genom föreskrifterna upphävs Statens energimyndighets föreskrifter (2016:5) om uppgifter 


till energistatistik 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


 


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 5 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt 


Energianvändningen inom byggsektorn (EN0114).  
 


20XX avser det närmsta föregående kalenderår efter utskicksdatum. 


 


 


Energianvändning i byggsektorn 20XX 
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Datum Diarienr 
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Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och 


statistik 


Enheten för energisystem 


Viktoria Olofsson 


016-544 21 78 


viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 
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Dnr 2022-012546 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, vilket resulterar i en ny 


föreskrift och en ändringsföreskrift. Dessutom införs förändringar för redan 


utbrutna föreskrifter som blir ändringsföreskrifter istället för nya föreskrifter. 


Bifogat finns förslag på en ny föreskrift och tre ändringsföreskrifter varav två 


tillhörande konsekvensutredningar. Två förslag av föreskrifter har tagits fram 


med bedömningen att en konsekvensutredning inte behöver genomföras. 


Bedömning finns beskriven i bilaga 1.   


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 2022.  
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Datum Diarienr 


2022-10-14 2022-012546 
 
 


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


huvudregistraturen@energimyndigheten.se  


Samt kopia till: 


viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 


salvador.perez@energimyndigheten.se 


Frågor under remisstiden besvaras av:  


Viktoria Olofsson, tfn 016-544 21 78, viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 


Salvador Perez, tfn 016-544 21 79, salvador.perez@energimyndigheten.se 
 


 


 


Bilagor 


 


1. Konsekvensutredning till föreskrifter för energistatistiken 2022 


2. Förslag till ändringsföreskrift för STEMFS 2020:3 om skyldighet att 


lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal 


3. Förslag till ändringsföreskrift för STEMFS 2020:5 om skyldighet att 


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


fjärrvärme) 


4. Förslag till ändringsföreskrift för STEMFS 2020:13 om skyldighet 


att lämna uppgifter till statistik om trädbränsle-, torv- och 


avfallspriser 


5. Förslag till ny föreskrift för undersökningen om energianvändningen 


inom byggsektorn 


 


Sändlista 


1. Näringslivets regelnämnd 


2. Sveriges kommuner och regioner 


3. Regelrådet 


4. Statistiska Centralbyrån 


5. Energigas Sverige AB  


6. Energiföretagen i Sverige AB 


7. Energimarknadsinspektionen 
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Konsekvensutredning till föreskrifter till 
energistatistiken 2022 
Statens Energimyndighets förslag till föreskrifter om uppgifter 


till energistatistik, Dnr 2022-012546 
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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 återkommande översyner av föreskrifter med 


anledning av den statistikutveckling som behövs inom energiområdet samt med 


anledning av internationella rapporteringskrav.  


I översynen hösten 2022 har en ny föreskrift och tre ändringsföreskrifter tagits 


fram. Vidare kommer Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) 


om uppgifter till energistatistik att upphävas då den nya föreskriften, 


Energianvändningen inom byggsektorn EN0114, innebär att samtliga 


undersökningar brutits ut.  


Följande undersökning har brutits ut ur STEMFS 2016:5 och har fått en ny egen 


föreskrift: 


• Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114  


Följande undersökningar har fått en ändringsföreskrift: 


 


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


• Kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 


avfallspriser, EN0106 


• Energipriser och avtal, EN0301 


 


 


En ändringsföreskrift har tagits fram för Statens energimyndighets föreskrifter 


(STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig 


energistatistik (el, gas och fjärrvärme). Förändringarna med tillägg av uppgifter 


innebär en ökad administrativ börda med i genomsnitt c:a 800 kr per år och 


företag.  


 


För Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att 


lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- 


och avfallspriser har en ändringsföreskrift tagits fram och paragrafer har brutits 


ut ur föreskriften (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik. 


Förändringarna med tillägg och borttagande av uppgifter innebär en ökad 


administrativ börda med i genomsnitt c:a 2 200 kr per år och företag. 
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Förändringar i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om 


skyldighet att lämna uppgifter om energipriser och avtal och ny föreskrift om 


skyldigheter att lämna uppgifter om energianvändningen i byggsektorn har inte 


föranlett någon konsekvensutredning vilket har motiverats. 
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1 Bakgrund till nya 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 inom sitt 


verksamhetsområde.  Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras i 7-


8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och rätten att meddela 


föreskrifter följer av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 


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. I 


januari 2022 beslutades i EU om en uppdatering till förordningen avseende 


energistatistik (nr 1099/2008).1 Syftet med den uppdaterade statistikförordningen 


är att bättre följa energiomställningen och implementeringen av nya tekniker på 


energiområdet i medlemsländerna. Förändringarna har stor påverkan på 


Energimyndigheten i egenskap av statistikansvarig myndighet inom 


energiområdet och flera av myndighetens föreskrifter behöver ändras framöver 


för att tillgodose de nya rapporteringskraven.  


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. Ett annat viktigt 


 
1 Förordning (1099/2008) 



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1099&from=EN
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syfte med de föreslagna förskrifterna är att de är nödvändiga för att Sverige ska 


leva upp till internationella rapporteringskrav. I detta sammanhang är ovan 


nämnda EU-förordning utmärkande. 


Energimyndigheten genomför årligen en översyn över myndighetens 


statistikföreskrifter. I årets översyn av föreskrifterna för energistatistiken har en 


undersökning brutits ur STEMFS 2016:5 om uppgifter till energistatistik och tre 


ändringsföreskrifter tagits fram.  


Energimyndigheten har i denna omgång tagit fram en separat föreskrift för 


följande undersökning: 


• Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114  


Följande undersökningar har fått en ändringsföreskrift 


 


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


• Kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 


avfallspriser, EN0106 


• Energipriser och avtal, EN0301 


 


Föreskriften (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik kommer att 


upphävas då 3 § 3.4 och 6 § 6.4 i nämnda föreskrift bryts ut och läggs in i 


(STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis 


bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser. Vidare bryts 


även 8 § 8.1 ut och läggs in i en ny föreskrift för undersökningen 


Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114. Då dessa ändringar därmed 


innebär att samtliga bestämmelser i (STEMFS 2016:5) enligt vilka näringsidkare 


är skyldiga att lämna uppgifter brutits ut finns skäl att upphäva föreskriften 


ifråga.  


Ovan nämnda förändringar av föreskrifterna och konsekvenserna av dessa 


förändringar beskrivs i den här konsekvensutredningen. När det saknas skäl för 


att göra en konsekvensutredning redogörs det även för den bedömningen. . De 


mer detaljerade förändringarna i uppgiftslämnandet behandlas genom en 


konsekvensutredning för varje enskild föreskrift i kapitel 2.1-2.4.
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2 Ny föreskrift eller ändringsföreskrift 


I detta kapitel beskrivs förändringarna av föreskrifterna och konsekvenserna av 


förändringarnasamt  av den föreslagna  nya föreskriften med tillhörande 


statistikprodukt/er. Konsekvensutredningarna 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.  


Kapitlet innehåller också en beskrivning av myndighetens bedömning när det 


saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning enligt 5 § förordningen 


(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  


I föreliggande rapport redovisas en konsekvensutredning där behovet har 


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


konsekvensutredning beskrivits. 


De föreslagna ändringarna är 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 en strävan efter  att begränsa 


uppgiftslämnarnas administrativa börda i största möjliga mån. 
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2.1 Gasundersökningarna månatlig, kvartal och årligen 


 


De månatliga och dekvartalsvisa gasundersökningarna samt den årliga 


gasundersökningen mäter import och användning av rörledd naturgas och 


stadsgas. Denna data ligger som grund för flera internationella rapporteringar och 


ingår även i den kvartalsvisa bränslestatistiken samt den årliga energibalansen. 


Syftet med förändringarna är att Energimyndigheten vill förenkla för 


uppgiftslämnarna genom att ta bort den årliga undersökningen. Detta ska 


genomföras utan ett informationstapp. Informationen från den årliga 


undersökningen kommer därför att fångas upp i den kvartalsvisa undersökningen 


istället. 


Under 2022 har insamlingsverktyget hos SCB utökats med frivilliga 


frågeställningar i den kvartalsvisa undersökningen. Detta har gjorts för att kunna 


ersätta den årsvisa insamlingen 


Problemställning  


Uppgiftslämnarna får med en viss periodicitet lämna uppgifter om importerad 


och försåld mängd naturgas till slutanvändare. 


Anledningen till att förändra utformningen av de befintliga undersökningarna är 


att ta bort dubbelinsamlingar för att underlätta för uppgiftslämnarna och för 


statistikanvändare.  


Årliga insamlingen 


Den årliga insamlingen tas bort och ersätts av en summering av de kvartalsvisa 


insamlingarna. 
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Kvartalsvis insamling 


Följande variabel har tagits bort: 


• Försåld kvantitet av biogas  


Följande förändringar har införts: 


• Förluster uppdelade i transmissionsförluster och distributionsförluster 


• Antal uttagspunkter har lagts till 


• Utökning av antalet SNI-koder i specifikationen av försåld kvantitet till 


slutkund  


• En separat insamling för stadsgas har lagts till 


Månadsvis insamling 


Följande variabel har lagts till: 


• Linepack 


Beskrivning av alternativa lösningar 


Det har inte identifieras några alternativa källor för förbrukning och tillförsel av 


naturgas. En alternativ lösning att samla in upgifter på annat sätt är därför inte 


möjlig. Om den föreslagna regleringen inte kommer till stånd bedömer 


Energimyndigheten att vi inte får in de uppgifter vi behöver för att uppfylla våra 


internationella krav på statistikrapportering. 


Uppgifter om vilka som berörs av förändringen 


Det är sju uppgiftslämnare på naturgasmarknaden som distribuerar naturgas och 


berörs av förändringen. 


Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 


sig på 


Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–8 §§ 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 inom deras verksamhetsområde. 
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Kostnadsmässiga konsekvenser 


Förändringarna förväntas öka uppgiftslämnarbördan. Utifrån inrapporterade 


uppgifter från uppgiftslämnaren så är den genomsnittliga tidsåtgången per 


variabel 2 minuter.  


Påverkan av förändringar i 


undersökningen per år.  


 
  


Förändring enligt problemställnings-


listan nämnd tidigare: 


Uppskattad 


påverkan i medel 


(h) per företag 


Total påverkan 


(h) 


Total kostnad (kr) 


Försåld kvantitet av biogas i den 


kvartalsvisa insamlingen. 


-0,1 -0,7  -560 


Den årliga insamlinges tas bort. -5,4 -28,1 -22 480 


Totalt minskad uppgiftslämnarbörda  -28,8 -23 040 


Utökning av antalet SNI-koder i 


specifikationen av försåld kvantitet 


till slutkund i den kvartalsvisa 


naturgasblanketten. 


2,4 17,0 13 600 


Uppdelning av förluster i den 


kvartalsvisa naturgasblanketten. 


0,1 0,7 560 


Antal uttagspunkter har lagts till i den 


kvartalsvisa naturgasblanketten. 


4,0 28,1 22 480 


Månadsvisinsamling och ny kvartalsvis 


blankett 
- 2,5 2 000 


Totalt ökad uppgiftslämnarbörda för 


de tillagda uppgifterna 


 48,3 38 640 


Total kostnad för förändrad 


uppgiftslämnarbörda 


 19,5 15 600 


 


Den kvartalsvisa undersökningen för nätägarna ökar med 62 variabler gentemot 


den gamla undersökningen samtidigt som den årliga undersökning försvinner helt 


med 162 variabler. Den kvartalsvisa undersökning för stadsgasen tillkommer 


med 66 variabler samtidigt som den årliga försvinner helt med 69 variabler. 


Vi gör ett antagande om en timkostnad på 800 kr per timme och en tidsåtgång på 


2 minuter per cell i blanketterna. Sammantaget medför tillägg och borttagande av 


uppgifter en total ökning av uppgiftslämnarbördan på c:a 20 timmar motsvarande 


administrativa kostnader på c:a 15 600 kr per år. Det innebär i genomsnitt en 


ökad administrativ börda med c:a 2 200 kr per år och företag.  
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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) 2 


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


undersökningen ska genomföras är inte reglerat, 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 svensk lag och innebär bland annat att 


statistiken ska vara objektiv och framställas på grundval av enhetliga standarder 


och harmoniserade metoder. Mot bakgrund av undersökningens koppling mot 


andra undersökningar inom den officiella statistiken och den tilltänkta 


utformningen av undersökningen är Energimyndighetens bedömning att 


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


officiell statistik och vad som behöver rapporteras in.  


Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 


för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser  


Under utredningen har dialog med branschorganisationen Energigas Sverige och 


samtliga uppgiftslämnarna genomförts. Den kvartalsvisa insamlingen har gått ut 


som frivillig för att fånga upp uppgiftslämnarnas kommentarer. Det har varit en 


stor delaktighet i denna frivilliga undersökning. Mot denna bakgrund bedömer 


Energimyndigheten att det inte är anses 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 när det gäller tidpunkt av ikraftträdande av 


föreskrift. 


 
2 Denna styrningsförordning ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om 
en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och är införlivad i den svenska 


lagstiftningen, Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). 
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Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 


verksamma i samt storleken på företagen  


Det är sju uppgiftslämnare på naturgas- och stadsgasmarknaden som distribuerar 


naturgas som berörs av förändringen.  


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 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 


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 


omfattas uppgifterna av 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 


Samtliga företag oavsett storlek har varit delaktiga i framtagningen av den nya 


föreskriften. Under den frivilliga undersökningen och vid dialog med samtliga 


företag har det inte framkommit någon omständighet som visar på att små företag 


särskilt påverkas. Energimyndigheten bedömer därför att särskild hänsyn till små 


företag behöver tas. 
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2.2 Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), EN0105 


 


El och fjärrvärmemarknaden är i förändring 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. Samtidigt ses frågor över för att om möjligt byta 


källa eller tas bort för att minska uppgiftslämnarbördan för uppgiftslämnaren.  


Statistik från denna undersökning ligger till grund för rapportering enligt 


Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008. För att bättre följa 


energiomställningen och implementeringen av nya tekniker på energiområdet 


beslutade kommissionen i januari 2022 om en tilläggsförordning (nr 2022/132). 


Medlemsländerna, inklusive Sverige, har varit med och förhandlat fram 


tilläggsförordningen.   


Energimyndigheten har redan gjort en del förändringar för att möta de nya 


kraven. Exempelvis ändrades föreskriften för el, gas och värme under 2021 för 


att tidigarelägga inrapporteringsdatumena  för uppgiftslämnarna med tre veckor. 


Detta gjordes för att snabba upp statistikframställningen för att kunna leverera 


snabbare till Eurostat i enlighet med kommande krav. 


Under våren och sommaren 2022 har Energimyndigheten gjort en genomgång av 


de beslutade statistikkraven.  Slutsatsen efter denna genomgång är att flera av 


myndighetens föreskrifter behöver ändras för att tillgodose kraven. Detta arbete 


kommer att ske i flera steg och i år är fokus på de krav som kräver inrapportering 


under 2023 för referensår 2022.  


 


Problemställning 


Den utredning vi genomfört om  Energimyndighetens förmåga att möta de nya 


kraven har påvisat att vi måste förbättra insamlingen av värmeproduktion i 


industrin, vilket är passande att göra inom ramen för EN0105.  Som förberedelse 


inför uppgiftsrapporteringen enligt de nya kraven, från och med referensår 2022, 


lades två variabler till i insamlingsblanketten för undersökningen inför utskicket 


2022 avseende referensår 2021. De variabler som lades till var:  


• Värmeproduktion, brutto, MWh  


• Förbrukad mängd bränslen enbart för mottrycksproduktion  
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Uppgifterna som lades till var frivilliga i insamlingen men från och med nästa års 


insamling avseende referensår 2022 ska de vara obligatoriska, vilket föranleder 


ändring i föreskriften.   


En annan förändring som görs i undersökningen, med bakgrund av ovan nämnda 


nya statistikkrav på EU-nivå, gäller batterier för lagring och balansering som har 


utbyte med elnätet. För att uppfylla kraven kommer följande variabler samlas in 


från elnätsföretag:  


• Lagringskapacitet hos batterier  


• Nominell kapacitet hos batterier  


• El som tillförs till nätet från batterier  


• El som används från nätet för att ladda batterier  


Varje variabel ovan delas in i följande storleksgrupper av lagringskapacitet.  


• Från 1 MWh till 10 MWh  


• Från över 10 MWh till 100 MWh 


• Över 100 MWh 


Frågor rörande batterier för lagring och balansering kommer, som nämns ovan, 


att ställas till elnätsföretagen, vilka är ungefär 160 till antalet. 


Energimyndighetens bedömning, baserad på de efterforskningar som gjorts, är att 


det enbart kommer att finnas ett mindre antal nätanslutna batterier i relevant 


storlek i kommersiellt bruk under 2022, vilket är det första referensåret som 


uppgifter kommer att samlas in för. Energimyndigheten bedömer dock att antalet 


batterier som är relevanta för kraven kommer att öka stadigt, bland annat på 


grund av de kommerisella möjligheter som finns för den här typen av batterier på 


den nya marknaden för stödtjänster till elnätet.  


Beskrivning av alternativa lösningar 


Det har inte identifierats några alternativa källor för inhämtning av uppgifter om 


industrins värmeproduktion och dess förbrukade mängd bränsle enbart för 


mottrycksproduktion.  


Det har inte identifierats några alternativa källor för batterier för lagring och 


balansering. Energimyndigheten har rådfrågat andra myndigheter och 
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organisationer om de samlar in eller avser samla in uppgifter som motsvarar de 


uppgifter som läggs till i rapporteringen och har inte funnit någon fullständig 


alternativ källa.  


Uppgifter om vilka som berörs av förändringen 


De som berörs av förändringen avseende värmen i industrin är cirka 35 


industriföretag med mottrycksanläggningar. Majoriteten av bolagen är stora 


baserat på antalet anställda.  


De som berörs av förändringen avseende batterier för lagring och balansering är 


cirka 160 elnätsföretag vilka är samtliga elnätsföretag på marknaden med 


varierande storlek.  


Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 


sig på 


Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–8 §§ 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 inom deras verksamhetsområde. 


Kostnadsmässiga konsekvenser  


För industriföretagen, cirka 35 stycken, bedöms de två tilläggsvariablerna öka 


uppgiftlämnarbördan med en halvtimme per företag vilket innebär 400 kr per 


företag. För kategorin som helhet innebär det en ökad total kostnad på 14 000 kr 


(35*400 kr), vilket kan ses i tabellen nedan.   


 


Industriföretag 35 


stycken 


Uppskattad påverkan i 


medel (h) per företag 


Total 


påverkan (h) 


Total kostnad 


(kr) 


Värmen i industrin 0,5 17,5 14 000 


 


För elnätsföretagen, cirka 160 stycken, bedöms de nya frågorna avseende 


batterier för lagring och balansering öka uppgiftlämnarbördan med en halvtimme 


per företag vilket innebär 400 kr per företag. För kategorin som helhet innebär 


det en ökad total kostnad på 64 000 kr (160*400), vilket kan ses i tabellen nedan.   
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Elnätsföretag, 160 


stycken 


Uppskattad påverkan i 


medel (h) per företag 


Total påverkan 


(h) 


Total 


kostnad (kr) 


Batterier för lagring 


och balansering 


0,5 80 64 000 


 


Trots att antalet relevanta batterier tros öka i framtiden är vår bedömning i 


nuläget att långt ifrån alla cirka 160 elnätsföretag kommer att ha sådana i sina nät 


under överskådlig framtid. I räkneexemplet i tabellen ovan görs ändå antagandet 


att 160 elnätsföretag rapporterar in uppgifter.   


Bedömning av om regleringen överensstämmer eller går utöver de 


skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 


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


om energistatistik samt tilläggsförordning nr 2022/132 skyldighet att rapportera 


årliga uppgifter angående tillförsel och leveranser av el, fjärrvärme och fjärrkyla 


till och från den svenska marknaden. Även bränsleinsatser och installerad effekt 


ska rapporteras. Undersökningen Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) är 


en del av Sveriges åtagande för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen.  


Redovisade tillagda uppgifter har tillkommit som ett resultat av att Europeiska 


unionen begär dessa uppgifter med anledning av tilläggsförordning 2022/132.  


Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 


för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser  


För de frågeställningar som lagts till om  värmen i industrin har dessa för 


insamlingen gällande referensår 2021 varit frivilliga. Uppgiftslämnarna har 


därför haft viss tid att justera i sina system och arbetssätt. Den frivilliga 


insamlingen har gett värdefull kunskap inför nästa års insamling för referensår 


2022 då dessa uppgifter föreslås bli obligatoriska. Det betyder att instruktionerna 


till uppgiftslämnarna kommer att förbättras. Insamlingen kommer att ske via 


elektroniska webbinsamlingsverktyg, vilket gör det möjligt med inbyggda 


hjälpkontroller för uppgiftslämnarna.  


Vad gäller batterier för lagring och balansering är det nya frågor. 


Energimyndighetens bedömning är att enbart ett fåtal elnätsföretag kommer ha 


uppgifter att rapportera in till oss det första året och några fler kommande år. 


Eftersom detta är nya uppgifter är det viktigt med informationsinsatser i form av 


tydliga instruktioner och fokus vid insamlingen för  att kunna bemöta frågor. 







 


  
  Datum 17 (21)  
  2022-10-11 
    


    
 


 


 


Under våren 2022 har Energimyndigheten fört en dialog med elnätsföretag om 


deras förutsättningar  att rapportera in dessa uppgifter till oss Energimyndigheten 


har fått svaret att de uppgifter som efterfrågas om batterierna avseende installerad 


effekt samt mätning av ut- och inmatning till elnätet utgör en kärnverksamhet för 


elnätsföretagen.  


Föreskrifterna behöver träda i kraft innan nästa års blankett skickas ut i februari. 


Bedömningen är att det räcker med att uppgiftsskyldigheten infaller vid starten 


av insamlingen av nästa referensår. Ingen ytterligare hänsyn behöver tas vad 


gäller tidpunkten av ikraftträdandet av föreskrifterna. 


Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 


verksamma i samt storleken på företagen 


Antalet företag som berörs har beskrivits ovan.  


De företag som berörs tillhör följande branscher: 


• Utvinning av mineral samt tillverkning (industrisektorn), SNI2007 05–


33.  


• Överföring och distribution av el, SNI 35.12, 35.13 


Beskrivning av vilken tidsåtgång förändringen kan föra med sig för 


företagen och vad förändringen innebär för företagens administrativa 


kostnader 


Tidsåtgången och administrativa kostnader för respektive uppgiftslämnarkategori 


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  


Energimyndigheten bedömer att föreslagna föreskrifter 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 
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Undersökningen bedöms inte påverka konkurrensförhållandena eftersom de 


lämnade uppgifter tillförs myndigheternas särskilda verksamhet för framställning 


av statistik. I verksamheten gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 


sekretesslagen (2009:400).  


Särskild hänsyn till små företag 


Ingen hänsyn har tagits till små företag i samband med beskrivna förändringar i 


detta avsnitt. De små företag som kan beröras är elnätsföretag som har eller får 


batterier för lagring och balansering anslutna till sina nät. Det har i dialog med 


elnätsföretag inför framtagandet av denna föreskrift framkommit att anslutning 


till elnät (installerad effekt) samt mätning av ut- och inmatning från och till elnät 


utgör en kärnverksamhet för företagen.  
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2.3 Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114 


 


Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för framtagande av 


Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om skyldighet att 


lämna uppgifter till energianvändningen inom byggsektorn. Bedömningen av 


undantaget beskrivs i detta kapitel och undantas en konsekvensutredning enligt 5 


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


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


energistatistik,  behöver 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  undersökningen om energianvändningen 


inom byggsektorn att brytas ut till en egen föreskrift, Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik 


om energianvändningen inom byggsektorn. 


Denna utbrytning föranleder inga nya frågeställningar utan kommer att se likadan 


ut som föreskrivits i STEMFS 2016:5. Dock görs det 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                                                                                                                               


finns det intenågot behov av en konsekvensutredning.
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2.4 Energipriser och avtal, EN0301 


 


Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för framtagande av 


föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 


2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal. 


Denna bedömning görs mot bakgrund av att det endast är en variabel avseende 


timavtal i en tabell som läggs till i undersökningen. Det är ett ytterligare 


alternativ av en avtalsform som redan samlas in. Den tillagda uppgiften bedöms 


därför inte påverka uppgiftslämnarbördan nämnvärt och undantas en 


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


vid regelgivning.  
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3 Kontaktpersoner 


De nu föreslagna föreskrifterna om uppgifter till energistatistik är riktade till 


företag inom näringslivet, kommuner och landstig 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: 


Viktoria Olofsson, handläggare 016 544 21 78 


viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 


Salvador Perez, handläggare 016 544 21 79 


salvador.perez@energimyndigheten.se  


 


 


 








STEMFS  


2022:XX 
Utkom från trycket 


den XX december 2022 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om energipriser och avtal; 


beslutade den XX december 2022. 


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


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:3) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om energipriser och avtal ska ändras på följande sätt: 


att bilaga 1 ska ha följande lydelse. 


 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den XX mars 2023. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 1 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt El- och 


gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 


(EN0301).  
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föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om energipriser och avtal; 


beslutade den XX december 2022. 


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


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:3) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om energipriser och avtal ska ändras på följande sätt: 


att bilaga 1 ska ha följande lydelse. 


 


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den XX mars 2023. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 1 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt El- och 


gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 


(EN0301).  
 


 
 


 








STEMFS  


2022:XX 
Utkom från trycket 


den XX december 2022 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 


fjärrvärme); 


beslutade den XX december 2022. 


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) ska ändras på följande 


sätt:  


att 2 § och bilaga 2 och 3 ska ha följande lydelse. 


2 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 


1. producenter och distributörer av fjärrvärme och fjärrkyla samt elproducenter (bilaga 


1), 


2. elproducerande industrier (bilaga 2), och 


3. företag som bedriver överföring av el (bilaga 3).  


Elproducenter som har kraftstationer med en sammanlagd effekt på mindre än 100 kW, 


eller producerar el endast för eget behov med en sammanlagd effekt på mindre än 400 kW, 


eller företag som bedriver överföring av el vars verksamhet endast innebär överföring av 


el från vindkraftsanläggningar är inte uppgiftsskyldiga.   


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den XX januari 2023. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 1 av 6 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN 0105 Årlig 


energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 


Bilaga 2 avser frågeställningar för elproducerande industri   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 2 av 6 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 3 av 6 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 4 av 6 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 5 av 6 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 6 av 6 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 1 av 11 


 


 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN 0105 Årlig 


energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 


Bilaga 3 avser frågeställningar för elnätsföretag    
 


 


 
 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 2 av 11 


 


 


 


 
 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 3 av 11 


 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 4 av 11 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 5 av 11 


 


 


     


   


 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 6 av 11 


 


 


 


 
 


 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 7 av 11 


 
 


 


 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 8 av 11 


 
 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 9 av 11 


 


 
 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 10 av 11 


 
 


 


 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 11 av 11 


 


 
 


 


 








STEMFS  


2022:XX 
Utkom från trycket 


den XX december 2022 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna 


uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 


fjärrvärme); 


beslutade den XX december 2022. 


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) ska ändras på följande 


sätt:  


att 2 § och bilaga 2 och 3 ska ha följande lydelse. 


2 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 


1. producenter och distributörer av fjärrvärme och fjärrkyla samt elproducenter (bilaga 


1), 


2. elproducerande industrier (bilaga 2), och 


3. företag som bedriver överföring av el (bilaga 3).  


Elproducenter som har kraftstationer med en sammanlagd effekt på mindre än 100 kW, 


eller producerar el endast för eget behov med en sammanlagd effekt på mindre än 400 kW, 


eller företag som bedriver överföring av el vars verksamhet endast innebär överföring av 


el från vindkraftsanläggningar är inte uppgiftsskyldiga.   


Ikraftträdandebestämmelser 


Dessa föreskrifter träder i kraft den XX januari 2023. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 1 av 6 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN 0105 Årlig 


energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 


Bilaga 2 avser frågeställningar för elproducerande industri   
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 2 av 6 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 3 av 6 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 4 av 6 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 5 av 6 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 6 av 6 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 1 av 11 


 


 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN 0105 Årlig 


energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 


Bilaga 3 avser frågeställningar för elnätsföretag    
 


 


 
 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 2 av 11 


 


 


 


 
 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 3 av 11 


 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 4 av 11 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 5 av 11 


 


 


     


   


 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 6 av 11 


 


 


 


 
 


 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 7 av 11 


 
 


 


 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 8 av 11 


 
 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 9 av 11 


 


 
 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 10 av 11 


 
 


 


 


 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 11 av 11 


 


 
 


 


 








STEMFS  


2022:XX 
Utkom från trycket 


den XX december 2022 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna 


uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om 


trädbränsle-, torv- och avfallspriser; 


beslutade den XX december 2022. 


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


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:13) om skyldighet att 


lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 


avfallspriser ska ändras på följande sätt:  


dels att 2 § och 3 § ska ha följande lydelse,  


dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.  


  


2 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 


1. importörer, producenter, distributörer och användare av energivaror vilka tilldelats 


klass 05-33 enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) (bilaga 


1), 


2. producenter och distributörer av fjärrvärme samt elproducenter (bilaga 2). 


3. företag som bedriver överföring och handel av rörbunden naturgas och biogas (bilaga 


3), och 


4. företag som bedriver överföring och handel av stadsgas (bilaga 4) 


Uppgifterna ska lämnas senast den sista måndagen i månaden som följer efter avslutat 


kalenderkvartal eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och 


avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet. 


3 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 5 av företag som bedriver överföring, handel eller import 


av naturgas. 


Uppgifterna ska lämnas senast den sextonde dagen i varje kalendemånad eller vid den senare 


tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast 


föregående kalendermånaden. 


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 XX januari 2023. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 1 av 8 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukterna 


Kvartalsvis bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser 


(EN0106 och EN0307).  
 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 2 av 8 


 
 


Val av enhet där det står ”Välj enhet” avser enheterna MWh, m3 eller ton.  


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 3 av 8 


 


 
 


  


För tabell B ska bioolja, trädbränslen samt torv och torvbriketter, avlutar och tall- 


och beckolja redovisas i samma enhet som valts i tabell A2.  


 


Varuslag som kan anges är stenkol, stenkolsbriketter, eldningsolja nr 1, 


eldningsolja nr 2 inkl WRD-olja, eldningsolja 3-6, gasol (propan och butan), bio-


olja, naturgas, LNG (flytande naturgas), masugnsgas, kokugnsgas, trädbränsle 


(flis, bark, spån m.m. inklusive annat spill från egen produktion, eller briketter, 


pellets och träpulver), torv och torvbriketter, avlutar, tall- och beckolja, el för 


drift av elpanna: - effekt större än 1 MW och övriga bränslen 


 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 4 av 8 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 5 av 8 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 6 av 8 


 
 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 7 av 8 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 8 av 8 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 1 av 8 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 


 
 


Val av enhet där det står ”Välj enhet”  avser enheterna MWh, m3 eller ton.  


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 2 av 8 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 3 av 8 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 4 av 8 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 5 av 8 


 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 6 av 8 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 7 av 8 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 8 av 8 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 3, Sida 1 av 2 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 3, Sida 2 av 2 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 4, Sida 1 av 2 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 4, Sida 2 av 2 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 5, Sida 1 av 1 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 
 


 


 


 


 
 








STEMFS  


2022:XX 
Utkom från trycket 


den XX december 2022 


 


Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 


föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna 


uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om 


trädbränsle-, torv- och avfallspriser; 


beslutade den XX december 2022. 


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


officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:13) om skyldighet att 


lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 


avfallspriser ska ändras på följande sätt:  


dels att 2 § och 3 § ska ha följande lydelse,  


dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.  


  


2 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 


1. importörer, producenter, distributörer och användare av energivaror vilka tilldelats 


klass 05-33 enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) (bilaga 


1), 


2. producenter och distributörer av fjärrvärme samt elproducenter (bilaga 2). 


3. företag som bedriver överföring och handel av rörbunden naturgas och biogas (bilaga 


3), och 


4. företag som bedriver överföring och handel av stadsgas (bilaga 4) 


Uppgifterna ska lämnas senast den sista måndagen i månaden som följer efter avslutat 


kalenderkvartal eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och 


avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet. 


3 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 5 av företag som bedriver överföring, handel eller import 


av naturgas. 


Uppgifterna ska lämnas senast den sextonde dagen i varje kalendemånad eller vid den senare 


tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast 


föregående kalendermånaden. 


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 XX januari 2023. 


 


På Statens energimyndighets vägnar 


 


ROBERT ANDRÉN    


Martin Johansson 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 1 av 8 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukterna 


Kvartalsvis bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser 


(EN0106 och EN0307).  
 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 2 av 8 


 
 


Val av enhet där det står ”Välj enhet” avser enheterna MWh, m3 eller ton.  


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 3 av 8 


 


 
 


  


För tabell B ska bioolja, trädbränslen samt torv och torvbriketter, avlutar och tall- 


och beckolja redovisas i samma enhet som valts i tabell A2.  


 


Varuslag som kan anges är stenkol, stenkolsbriketter, eldningsolja nr 1, 


eldningsolja nr 2 inkl WRD-olja, eldningsolja 3-6, gasol (propan och butan), bio-


olja, naturgas, LNG (flytande naturgas), masugnsgas, kokugnsgas, trädbränsle 


(flis, bark, spån m.m. inklusive annat spill från egen produktion, eller briketter, 


pellets och träpulver), torv och torvbriketter, avlutar, tall- och beckolja, el för 


drift av elpanna: - effekt större än 1 MW och övriga bränslen 


 


 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 4 av 8 


 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 5 av 8 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 6 av 8 


 
 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 7 av 8 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 8 av 8 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 1 av 8 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 


 
 


Val av enhet där det står ”Välj enhet”  avser enheterna MWh, m3 eller ton.  


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 2 av 8 


 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 3 av 8 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 4 av 8 


 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 5 av 8 


 


 
 


 
 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 6 av 8 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 7 av 8 


 
 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 8 av 8 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 3, Sida 1 av 2 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 3, Sida 2 av 2 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 4, Sida 1 av 2 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 
 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 4, Sida 2 av 2 


 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







Statens energimyndighet 


STEMFS 2020:13 
Bilaga 5, Sida 1 av 1 


Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 


bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 


EN0307).  
 


 
 


 


 


 


 
 







 

    1 (2)  

Datum Diarienr 

2022-10-14 2022-012546 

    

    

Avdelningen för systemanalys, försörjningstrygghet och 

statistik 

Enheten för energisystem 

Viktoria Olofsson 

016-544 21 78 

viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 

   

  

 
 

 

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 
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Dnr 2022-012546 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, vilket resulterar i en ny 

föreskrift och en ändringsföreskrift. Dessutom införs förändringar för redan 

utbrutna föreskrifter som blir ändringsföreskrifter istället för nya föreskrifter. 

Bifogat finns förslag på en ny föreskrift och tre ändringsföreskrifter varav två 

tillhörande konsekvensutredningar. Två förslag av föreskrifter har tagits fram 

med bedömningen att en konsekvensutredning inte behöver genomföras. 

Bedömning finns beskriven i bilaga 1.   

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 2022.  
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salvador.perez@energimyndigheten.se 
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Viktoria Olofsson, tfn 016-544 21 78, viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 

Salvador Perez, tfn 016-544 21 79, salvador.perez@energimyndigheten.se 
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STEMFS  

2022:XX 
Utkom från trycket 

den XX december 2022 

 

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om 

skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 

energianvändningen inom byggsektorn; 

beslutade den XX december 2022. 

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 § Företag vilka tilldelats Statistiska centralbyråns SNI-kodsklassificering (svensk 

näringsgrensindelning 2007) inom 41–43 ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 1.  

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 hos Statens energimyndighet. 

 

 

Ikraftträdandebestämmelser 

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den XX januari 2023. 

2. Genom föreskrifterna upphävs Statens energimyndighets föreskrifter (2016:5) om uppgifter 

till energistatistik 

 

På Statens energimyndighets vägnar 

 

ROBERT ANDRÉN    

 

Martin Johansson 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 5 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt 

Energianvändningen inom byggsektorn (EN0114).  
 

20XX avser det närmsta föregående kalenderår efter utskicksdatum. 
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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 återkommande översyner av föreskrifter med 

anledning av den statistikutveckling som behövs inom energiområdet samt med 

anledning av internationella rapporteringskrav.  

I översynen hösten 2022 har en ny föreskrift och tre ändringsföreskrifter tagits 

fram. Vidare kommer Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) 

om uppgifter till energistatistik att upphävas då den nya föreskriften, 

Energianvändningen inom byggsektorn EN0114, innebär att samtliga 

undersökningar brutits ut.  

Följande undersökning har brutits ut ur STEMFS 2016:5 och har fått en ny egen 

föreskrift: 

• Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114  

Följande undersökningar har fått en ändringsföreskrift: 

 

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

• Kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 

avfallspriser, EN0106 

• Energipriser och avtal, EN0301 

 

 

En ändringsföreskrift har tagits fram för Statens energimyndighets föreskrifter 

(STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig 

energistatistik (el, gas och fjärrvärme). Förändringarna med tillägg av uppgifter 

innebär en ökad administrativ börda med i genomsnitt c:a 800 kr per år och 

företag.  

 

För Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att 

lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- 

och avfallspriser har en ändringsföreskrift tagits fram och paragrafer har brutits 

ut ur föreskriften (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik. 

Förändringarna med tillägg och borttagande av uppgifter innebär en ökad 

administrativ börda med i genomsnitt c:a 2 200 kr per år och företag. 
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Förändringar i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) om 

skyldighet att lämna uppgifter om energipriser och avtal och ny föreskrift om 

skyldigheter att lämna uppgifter om energianvändningen i byggsektorn har inte 

föranlett någon konsekvensutredning vilket har motiverats. 
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1 Bakgrund till nya 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 inom sitt 

verksamhetsområde.  Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras i 7-

8 §§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken och rätten att meddela 

föreskrifter följer av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

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. I 

januari 2022 beslutades i EU om en uppdatering till förordningen avseende 

energistatistik (nr 1099/2008).1 Syftet med den uppdaterade statistikförordningen 

är att bättre följa energiomställningen och implementeringen av nya tekniker på 

energiområdet i medlemsländerna. Förändringarna har stor påverkan på 

Energimyndigheten i egenskap av statistikansvarig myndighet inom 

energiområdet och flera av myndighetens föreskrifter behöver ändras framöver 

för att tillgodose de nya rapporteringskraven.  

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. Ett annat viktigt 

 
1 Förordning (1099/2008) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008R1099&from=EN
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syfte med de föreslagna förskrifterna är att de är nödvändiga för att Sverige ska 

leva upp till internationella rapporteringskrav. I detta sammanhang är ovan 

nämnda EU-förordning utmärkande. 

Energimyndigheten genomför årligen en översyn över myndighetens 

statistikföreskrifter. I årets översyn av föreskrifterna för energistatistiken har en 

undersökning brutits ur STEMFS 2016:5 om uppgifter till energistatistik och tre 

ändringsföreskrifter tagits fram.  

Energimyndigheten har i denna omgång tagit fram en separat föreskrift för 

följande undersökning: 

• Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114  

Följande undersökningar har fått en ändringsföreskrift 

 

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

• Kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 

avfallspriser, EN0106 

• Energipriser och avtal, EN0301 

 

Föreskriften (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik kommer att 

upphävas då 3 § 3.4 och 6 § 6.4 i nämnda föreskrift bryts ut och läggs in i 

(STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis 

bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser. Vidare bryts 

även 8 § 8.1 ut och läggs in i en ny föreskrift för undersökningen 

Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114. Då dessa ändringar därmed 

innebär att samtliga bestämmelser i (STEMFS 2016:5) enligt vilka näringsidkare 

är skyldiga att lämna uppgifter brutits ut finns skäl att upphäva föreskriften 

ifråga.  

Ovan nämnda förändringar av föreskrifterna och konsekvenserna av dessa 

förändringar beskrivs i den här konsekvensutredningen. När det saknas skäl för 

att göra en konsekvensutredning redogörs det även för den bedömningen. . De 

mer detaljerade förändringarna i uppgiftslämnandet behandlas genom en 

konsekvensutredning för varje enskild föreskrift i kapitel 2.1-2.4.
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2 Ny föreskrift eller ändringsföreskrift 

I detta kapitel beskrivs förändringarna av föreskrifterna och konsekvenserna av 

förändringarnasamt  av den föreslagna  nya föreskriften med tillhörande 

statistikprodukt/er. Konsekvensutredningarna 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.  

Kapitlet innehåller också en beskrivning av myndighetens bedömning när det 

saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning enligt 5 § förordningen 

(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  

I föreliggande rapport redovisas en konsekvensutredning där behovet har 

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

konsekvensutredning beskrivits. 

De föreslagna ändringarna är 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 en strävan efter  att begränsa 

uppgiftslämnarnas administrativa börda i största möjliga mån. 
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2.1 Gasundersökningarna månatlig, kvartal och årligen 

 

De månatliga och dekvartalsvisa gasundersökningarna samt den årliga 

gasundersökningen mäter import och användning av rörledd naturgas och 

stadsgas. Denna data ligger som grund för flera internationella rapporteringar och 

ingår även i den kvartalsvisa bränslestatistiken samt den årliga energibalansen. 

Syftet med förändringarna är att Energimyndigheten vill förenkla för 

uppgiftslämnarna genom att ta bort den årliga undersökningen. Detta ska 

genomföras utan ett informationstapp. Informationen från den årliga 

undersökningen kommer därför att fångas upp i den kvartalsvisa undersökningen 

istället. 

Under 2022 har insamlingsverktyget hos SCB utökats med frivilliga 

frågeställningar i den kvartalsvisa undersökningen. Detta har gjorts för att kunna 

ersätta den årsvisa insamlingen 

Problemställning  

Uppgiftslämnarna får med en viss periodicitet lämna uppgifter om importerad 

och försåld mängd naturgas till slutanvändare. 

Anledningen till att förändra utformningen av de befintliga undersökningarna är 

att ta bort dubbelinsamlingar för att underlätta för uppgiftslämnarna och för 

statistikanvändare.  

Årliga insamlingen 

Den årliga insamlingen tas bort och ersätts av en summering av de kvartalsvisa 

insamlingarna. 
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Kvartalsvis insamling 

Följande variabel har tagits bort: 

• Försåld kvantitet av biogas  

Följande förändringar har införts: 

• Förluster uppdelade i transmissionsförluster och distributionsförluster 

• Antal uttagspunkter har lagts till 

• Utökning av antalet SNI-koder i specifikationen av försåld kvantitet till 

slutkund  

• En separat insamling för stadsgas har lagts till 

Månadsvis insamling 

Följande variabel har lagts till: 

• Linepack 

Beskrivning av alternativa lösningar 

Det har inte identifieras några alternativa källor för förbrukning och tillförsel av 

naturgas. En alternativ lösning att samla in upgifter på annat sätt är därför inte 

möjlig. Om den föreslagna regleringen inte kommer till stånd bedömer 

Energimyndigheten att vi inte får in de uppgifter vi behöver för att uppfylla våra 

internationella krav på statistikrapportering. 

Uppgifter om vilka som berörs av förändringen 

Det är sju uppgiftslämnare på naturgasmarknaden som distribuerar naturgas och 

berörs av förändringen. 

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 

sig på 

Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–8 §§ 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 inom deras verksamhetsområde. 
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Kostnadsmässiga konsekvenser 

Förändringarna förväntas öka uppgiftslämnarbördan. Utifrån inrapporterade 

uppgifter från uppgiftslämnaren så är den genomsnittliga tidsåtgången per 

variabel 2 minuter.  

Påverkan av förändringar i 

undersökningen per år.  

 
  

Förändring enligt problemställnings-

listan nämnd tidigare: 

Uppskattad 

påverkan i medel 

(h) per företag 

Total påverkan 

(h) 

Total kostnad (kr) 

Försåld kvantitet av biogas i den 

kvartalsvisa insamlingen. 

-0,1 -0,7  -560 

Den årliga insamlinges tas bort. -5,4 -28,1 -22 480 

Totalt minskad uppgiftslämnarbörda  -28,8 -23 040 

Utökning av antalet SNI-koder i 

specifikationen av försåld kvantitet 

till slutkund i den kvartalsvisa 

naturgasblanketten. 

2,4 17,0 13 600 

Uppdelning av förluster i den 

kvartalsvisa naturgasblanketten. 

0,1 0,7 560 

Antal uttagspunkter har lagts till i den 

kvartalsvisa naturgasblanketten. 

4,0 28,1 22 480 

Månadsvisinsamling och ny kvartalsvis 

blankett 
- 2,5 2 000 

Totalt ökad uppgiftslämnarbörda för 

de tillagda uppgifterna 

 48,3 38 640 

Total kostnad för förändrad 

uppgiftslämnarbörda 

 19,5 15 600 

 

Den kvartalsvisa undersökningen för nätägarna ökar med 62 variabler gentemot 

den gamla undersökningen samtidigt som den årliga undersökning försvinner helt 

med 162 variabler. Den kvartalsvisa undersökning för stadsgasen tillkommer 

med 66 variabler samtidigt som den årliga försvinner helt med 69 variabler. 

Vi gör ett antagande om en timkostnad på 800 kr per timme och en tidsåtgång på 

2 minuter per cell i blanketterna. Sammantaget medför tillägg och borttagande av 

uppgifter en total ökning av uppgiftslämnarbördan på c:a 20 timmar motsvarande 

administrativa kostnader på c:a 15 600 kr per år. Det innebär i genomsnitt en 

ökad administrativ börda med c:a 2 200 kr per år och företag.  
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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) 2 

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

undersökningen ska genomföras är inte reglerat, 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 svensk lag och innebär bland annat att 

statistiken ska vara objektiv och framställas på grundval av enhetliga standarder 

och harmoniserade metoder. Mot bakgrund av undersökningens koppling mot 

andra undersökningar inom den officiella statistiken och den tilltänkta 

utformningen av undersökningen är Energimyndighetens bedömning att 

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

officiell statistik och vad som behöver rapporteras in.  

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser  

Under utredningen har dialog med branschorganisationen Energigas Sverige och 

samtliga uppgiftslämnarna genomförts. Den kvartalsvisa insamlingen har gått ut 

som frivillig för att fånga upp uppgiftslämnarnas kommentarer. Det har varit en 

stor delaktighet i denna frivilliga undersökning. Mot denna bakgrund bedömer 

Energimyndigheten att det inte är anses 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 när det gäller tidpunkt av ikraftträdande av 

föreskrift. 

 
2 Denna styrningsförordning ersätter Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 525/2013 om 
en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och är införlivad i den svenska 

lagstiftningen, Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434). 
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Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen  

Det är sju uppgiftslämnare på naturgas- och stadsgasmarknaden som distribuerar 

naturgas som berörs av förändringen.  

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 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 

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 

omfattas uppgifterna av 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 

Samtliga företag oavsett storlek har varit delaktiga i framtagningen av den nya 

föreskriften. Under den frivilliga undersökningen och vid dialog med samtliga 

företag har det inte framkommit någon omständighet som visar på att små företag 

särskilt påverkas. Energimyndigheten bedömer därför att särskild hänsyn till små 

företag behöver tas. 
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2.2 Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), EN0105 

 

El och fjärrvärmemarknaden är i förändring 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. Samtidigt ses frågor över för att om möjligt byta 

källa eller tas bort för att minska uppgiftslämnarbördan för uppgiftslämnaren.  

Statistik från denna undersökning ligger till grund för rapportering enligt 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008. För att bättre följa 

energiomställningen och implementeringen av nya tekniker på energiområdet 

beslutade kommissionen i januari 2022 om en tilläggsförordning (nr 2022/132). 

Medlemsländerna, inklusive Sverige, har varit med och förhandlat fram 

tilläggsförordningen.   

Energimyndigheten har redan gjort en del förändringar för att möta de nya 

kraven. Exempelvis ändrades föreskriften för el, gas och värme under 2021 för 

att tidigarelägga inrapporteringsdatumena  för uppgiftslämnarna med tre veckor. 

Detta gjordes för att snabba upp statistikframställningen för att kunna leverera 

snabbare till Eurostat i enlighet med kommande krav. 

Under våren och sommaren 2022 har Energimyndigheten gjort en genomgång av 

de beslutade statistikkraven.  Slutsatsen efter denna genomgång är att flera av 

myndighetens föreskrifter behöver ändras för att tillgodose kraven. Detta arbete 

kommer att ske i flera steg och i år är fokus på de krav som kräver inrapportering 

under 2023 för referensår 2022.  

 

Problemställning 

Den utredning vi genomfört om  Energimyndighetens förmåga att möta de nya 

kraven har påvisat att vi måste förbättra insamlingen av värmeproduktion i 

industrin, vilket är passande att göra inom ramen för EN0105.  Som förberedelse 

inför uppgiftsrapporteringen enligt de nya kraven, från och med referensår 2022, 

lades två variabler till i insamlingsblanketten för undersökningen inför utskicket 

2022 avseende referensår 2021. De variabler som lades till var:  

• Värmeproduktion, brutto, MWh  

• Förbrukad mängd bränslen enbart för mottrycksproduktion  
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Uppgifterna som lades till var frivilliga i insamlingen men från och med nästa års 

insamling avseende referensår 2022 ska de vara obligatoriska, vilket föranleder 

ändring i föreskriften.   

En annan förändring som görs i undersökningen, med bakgrund av ovan nämnda 

nya statistikkrav på EU-nivå, gäller batterier för lagring och balansering som har 

utbyte med elnätet. För att uppfylla kraven kommer följande variabler samlas in 

från elnätsföretag:  

• Lagringskapacitet hos batterier  

• Nominell kapacitet hos batterier  

• El som tillförs till nätet från batterier  

• El som används från nätet för att ladda batterier  

Varje variabel ovan delas in i följande storleksgrupper av lagringskapacitet.  

• Från 1 MWh till 10 MWh  

• Från över 10 MWh till 100 MWh 

• Över 100 MWh 

Frågor rörande batterier för lagring och balansering kommer, som nämns ovan, 

att ställas till elnätsföretagen, vilka är ungefär 160 till antalet. 

Energimyndighetens bedömning, baserad på de efterforskningar som gjorts, är att 

det enbart kommer att finnas ett mindre antal nätanslutna batterier i relevant 

storlek i kommersiellt bruk under 2022, vilket är det första referensåret som 

uppgifter kommer att samlas in för. Energimyndigheten bedömer dock att antalet 

batterier som är relevanta för kraven kommer att öka stadigt, bland annat på 

grund av de kommerisella möjligheter som finns för den här typen av batterier på 

den nya marknaden för stödtjänster till elnätet.  

Beskrivning av alternativa lösningar 

Det har inte identifierats några alternativa källor för inhämtning av uppgifter om 

industrins värmeproduktion och dess förbrukade mängd bränsle enbart för 

mottrycksproduktion.  

Det har inte identifierats några alternativa källor för batterier för lagring och 

balansering. Energimyndigheten har rådfrågat andra myndigheter och 
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organisationer om de samlar in eller avser samla in uppgifter som motsvarar de 

uppgifter som läggs till i rapporteringen och har inte funnit någon fullständig 

alternativ källa.  

Uppgifter om vilka som berörs av förändringen 

De som berörs av förändringen avseende värmen i industrin är cirka 35 

industriföretag med mottrycksanläggningar. Majoriteten av bolagen är stora 

baserat på antalet anställda.  

De som berörs av förändringen avseende batterier för lagring och balansering är 

cirka 160 elnätsföretag vilka är samtliga elnätsföretag på marknaden med 

varierande storlek.  

Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 

sig på 

Uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken regleras av 7–8 §§ 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 inom deras verksamhetsområde. 

Kostnadsmässiga konsekvenser  

För industriföretagen, cirka 35 stycken, bedöms de två tilläggsvariablerna öka 

uppgiftlämnarbördan med en halvtimme per företag vilket innebär 400 kr per 

företag. För kategorin som helhet innebär det en ökad total kostnad på 14 000 kr 

(35*400 kr), vilket kan ses i tabellen nedan.   

 

Industriföretag 35 

stycken 

Uppskattad påverkan i 

medel (h) per företag 

Total 

påverkan (h) 

Total kostnad 

(kr) 

Värmen i industrin 0,5 17,5 14 000 

 

För elnätsföretagen, cirka 160 stycken, bedöms de nya frågorna avseende 

batterier för lagring och balansering öka uppgiftlämnarbördan med en halvtimme 

per företag vilket innebär 400 kr per företag. För kategorin som helhet innebär 

det en ökad total kostnad på 64 000 kr (160*400), vilket kan ses i tabellen nedan.   
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Elnätsföretag, 160 

stycken 

Uppskattad påverkan i 

medel (h) per företag 

Total påverkan 

(h) 

Total 

kostnad (kr) 

Batterier för lagring 

och balansering 

0,5 80 64 000 

 

Trots att antalet relevanta batterier tros öka i framtiden är vår bedömning i 

nuläget att långt ifrån alla cirka 160 elnätsföretag kommer att ha sådana i sina nät 

under överskådlig framtid. I räkneexemplet i tabellen ovan görs ändå antagandet 

att 160 elnätsföretag rapporterar in uppgifter.   

Bedömning av om regleringen överensstämmer eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

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

om energistatistik samt tilläggsförordning nr 2022/132 skyldighet att rapportera 

årliga uppgifter angående tillförsel och leveranser av el, fjärrvärme och fjärrkyla 

till och från den svenska marknaden. Även bränsleinsatser och installerad effekt 

ska rapporteras. Undersökningen Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) är 

en del av Sveriges åtagande för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen.  

Redovisade tillagda uppgifter har tillkommit som ett resultat av att Europeiska 

unionen begär dessa uppgifter med anledning av tilläggsförordning 2022/132.  

Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av särskilda informationsinsatser  

För de frågeställningar som lagts till om  värmen i industrin har dessa för 

insamlingen gällande referensår 2021 varit frivilliga. Uppgiftslämnarna har 

därför haft viss tid att justera i sina system och arbetssätt. Den frivilliga 

insamlingen har gett värdefull kunskap inför nästa års insamling för referensår 

2022 då dessa uppgifter föreslås bli obligatoriska. Det betyder att instruktionerna 

till uppgiftslämnarna kommer att förbättras. Insamlingen kommer att ske via 

elektroniska webbinsamlingsverktyg, vilket gör det möjligt med inbyggda 

hjälpkontroller för uppgiftslämnarna.  

Vad gäller batterier för lagring och balansering är det nya frågor. 

Energimyndighetens bedömning är att enbart ett fåtal elnätsföretag kommer ha 

uppgifter att rapportera in till oss det första året och några fler kommande år. 

Eftersom detta är nya uppgifter är det viktigt med informationsinsatser i form av 

tydliga instruktioner och fokus vid insamlingen för  att kunna bemöta frågor. 
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Under våren 2022 har Energimyndigheten fört en dialog med elnätsföretag om 

deras förutsättningar  att rapportera in dessa uppgifter till oss Energimyndigheten 

har fått svaret att de uppgifter som efterfrågas om batterierna avseende installerad 

effekt samt mätning av ut- och inmatning till elnätet utgör en kärnverksamhet för 

elnätsföretagen.  

Föreskrifterna behöver träda i kraft innan nästa års blankett skickas ut i februari. 

Bedömningen är att det räcker med att uppgiftsskyldigheten infaller vid starten 

av insamlingen av nästa referensår. Ingen ytterligare hänsyn behöver tas vad 

gäller tidpunkten av ikraftträdandet av föreskrifterna. 

Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 

Antalet företag som berörs har beskrivits ovan.  

De företag som berörs tillhör följande branscher: 

• Utvinning av mineral samt tillverkning (industrisektorn), SNI2007 05–

33.  

• Överföring och distribution av el, SNI 35.12, 35.13 

Beskrivning av vilken tidsåtgång förändringen kan föra med sig för 

företagen och vad förändringen innebär för företagens administrativa 

kostnader 

Tidsåtgången och administrativa kostnader för respektive uppgiftslämnarkategori 

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  

Energimyndigheten bedömer att föreslagna föreskrifter 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 
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Undersökningen bedöms inte påverka konkurrensförhållandena eftersom de 

lämnade uppgifter tillförs myndigheternas särskilda verksamhet för framställning 

av statistik. I verksamheten gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och 

sekretesslagen (2009:400).  

Särskild hänsyn till små företag 

Ingen hänsyn har tagits till små företag i samband med beskrivna förändringar i 

detta avsnitt. De små företag som kan beröras är elnätsföretag som har eller får 

batterier för lagring och balansering anslutna till sina nät. Det har i dialog med 

elnätsföretag inför framtagandet av denna föreskrift framkommit att anslutning 

till elnät (installerad effekt) samt mätning av ut- och inmatning från och till elnät 

utgör en kärnverksamhet för företagen.  
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2.3 Energianvändningen inom byggsektorn, EN0114 

 

Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för framtagande av 

Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om skyldighet att 

lämna uppgifter till energianvändningen inom byggsektorn. Bedömningen av 

undantaget beskrivs i detta kapitel och undantas en konsekvensutredning enligt 5 

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

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

energistatistik,  behöver 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  undersökningen om energianvändningen 

inom byggsektorn att brytas ut till en egen föreskrift, Statens energimyndighets 

föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik 

om energianvändningen inom byggsektorn. 

Denna utbrytning föranleder inga nya frågeställningar utan kommer att se likadan 

ut som föreskrivits i STEMFS 2016:5. Dock görs det 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                                                                                                                               

finns det intenågot behov av en konsekvensutredning.
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2.4 Energipriser och avtal, EN0301 

 

Det saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning för framtagande av 

föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 

2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal. 

Denna bedömning görs mot bakgrund av att det endast är en variabel avseende 

timavtal i en tabell som läggs till i undersökningen. Det är ett ytterligare 

alternativ av en avtalsform som redan samlas in. Den tillagda uppgiften bedöms 

därför inte påverka uppgiftslämnarbördan nämnvärt och undantas en 

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

vid regelgivning.  
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3 Kontaktpersoner 

De nu föreslagna föreskrifterna om uppgifter till energistatistik är riktade till 

företag inom näringslivet, kommuner och landstig 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: 

Viktoria Olofsson, handläggare 016 544 21 78 

viktoria.olofsson@energimyndigheten.se 

Salvador Perez, handläggare 016 544 21 79 

salvador.perez@energimyndigheten.se  

 

 

 



STEMFS  

2022:XX 
Utkom från trycket 

den XX december 2022 

 

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 

föreskrifter (STEMFS 2020:3) om skyldighet att lämna 

uppgifter till statistik om energipriser och avtal; 

beslutade den XX december 2022. 

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

officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:3) om skyldighet att lämna 

uppgifter till statistik om energipriser och avtal ska ändras på följande sätt: 

att bilaga 1 ska ha följande lydelse. 

 

Ikraftträdandebestämmelser 

Dessa föreskrifter träder i kraft den XX mars 2023. 

 

På Statens energimyndighets vägnar 

 

ROBERT ANDRÉN    

Martin Johansson 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 1, Sida 1 av 1 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt El- och 

gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 

(EN0301).  
 

 
 

 



STEMFS  

2022:XX 
Utkom från trycket 

den XX december 2022 

 

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 

föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna 

uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 

fjärrvärme); 

beslutade den XX december 2022. 

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) ska ändras på följande 

sätt:  

att 2 § och bilaga 2 och 3 ska ha följande lydelse. 

2 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 

1. producenter och distributörer av fjärrvärme och fjärrkyla samt elproducenter (bilaga 

1), 

2. elproducerande industrier (bilaga 2), och 

3. företag som bedriver överföring av el (bilaga 3).  

Elproducenter som har kraftstationer med en sammanlagd effekt på mindre än 100 kW, 

eller producerar el endast för eget behov med en sammanlagd effekt på mindre än 400 kW, 

eller företag som bedriver överföring av el vars verksamhet endast innebär överföring av 

el från vindkraftsanläggningar är inte uppgiftsskyldiga.   

Ikraftträdandebestämmelser 

Dessa föreskrifter träder i kraft den XX januari 2023. 

 

På Statens energimyndighets vägnar 

 

ROBERT ANDRÉN    

Martin Johansson 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 1 av 6 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN 0105 Årlig 

energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 

Bilaga 2 avser frågeställningar för elproducerande industri   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 2 av 6 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 3 av 6 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 4 av 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 5 av 6 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 2, Sida 6 av 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 1 av 11 

 

 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt EN 0105 Årlig 

energistatistik (el, gas och fjärrvärme). 

Bilaga 3 avser frågeställningar för elnätsföretag    
 

 

 
 

 

 
 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 2 av 11 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 3 av 11 

 

 

 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 4 av 11 

 
 

 
 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 5 av 11 

 

 

     

   

 

 

 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 6 av 11 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 7 av 11 

 
 

 

 

 

 
 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 8 av 11 

 
 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 9 av 11 

 

 
 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 10 av 11 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2022:XX 
Bilaga 3, Sida 11 av 11 

 

 
 

 

 



STEMFS  

2022:XX 
Utkom från trycket 

den XX december 2022 

 

Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 

föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att lämna 

uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om 

trädbränsle-, torv- och avfallspriser; 

beslutade den XX december 2022. 

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

officiella statistiken att Statens energimyndighets föreskrifter (2020:13) om skyldighet att 

lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 

avfallspriser ska ändras på följande sätt:  

dels att 2 § och 3 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.  

  

2 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 

1. importörer, producenter, distributörer och användare av energivaror vilka tilldelats 

klass 05-33 enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 (SNI 2007) (bilaga 

1), 

2. producenter och distributörer av fjärrvärme samt elproducenter (bilaga 2). 

3. företag som bedriver överföring och handel av rörbunden naturgas och biogas (bilaga 

3), och 

4. företag som bedriver överföring och handel av stadsgas (bilaga 4) 

Uppgifterna ska lämnas senast den sista måndagen i månaden som följer efter avslutat 

kalenderkvartal eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och 

avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet. 

3 §   Uppgifter ska lämnas enligt bilaga 5 av företag som bedriver överföring, handel eller import 

av naturgas. 

Uppgifterna ska lämnas senast den sextonde dagen i varje kalendemånad eller vid den senare 

tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast 

föregående kalendermånaden. 

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 XX januari 2023. 

 

På Statens energimyndighets vägnar 

 

ROBERT ANDRÉN    

Martin Johansson 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 1 av 8 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukterna 

Kvartalsvis bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser 

(EN0106 och EN0307).  
 

 

 
 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 2 av 8 

 
 

Val av enhet där det står ”Välj enhet” avser enheterna MWh, m3 eller ton.  

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 3 av 8 

 

 
 

  

För tabell B ska bioolja, trädbränslen samt torv och torvbriketter, avlutar och tall- 

och beckolja redovisas i samma enhet som valts i tabell A2.  

 

Varuslag som kan anges är stenkol, stenkolsbriketter, eldningsolja nr 1, 

eldningsolja nr 2 inkl WRD-olja, eldningsolja 3-6, gasol (propan och butan), bio-

olja, naturgas, LNG (flytande naturgas), masugnsgas, kokugnsgas, trädbränsle 

(flis, bark, spån m.m. inklusive annat spill från egen produktion, eller briketter, 

pellets och träpulver), torv och torvbriketter, avlutar, tall- och beckolja, el för 

drift av elpanna: - effekt större än 1 MW och övriga bränslen 

 

 

 
 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 4 av 8 

 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 
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Bilaga 1, Sida 5 av 8 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 6 av 8 

 
 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 7 av 8 

 
 

 
 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 8 av 8 

 
 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 1 av 8 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 

bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 

EN0307).  
 

 

 
 

Val av enhet där det står ”Välj enhet”  avser enheterna MWh, m3 eller ton.  

 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 2 av 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 3 av 8 

 

 
 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 4 av 8 

 

 
 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 5 av 8 

 

 
 

 
 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 6 av 8 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 7 av 8 

 
 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 8 av 8 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 3, Sida 1 av 2 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 

bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 

EN0307).  
 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 3, Sida 2 av 2 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 4, Sida 1 av 2 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 

bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 

EN0307).  
 

 
 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 4, Sida 2 av 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Statens energimyndighet 

STEMFS 2020:13 
Bilaga 5, Sida 1 av 1 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 

bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser (EN0106 och 

EN0307).  
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