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Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets
föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till
energistatistik (STEMFS 2006:1);

STEMFS
2007:1
Utkom från trycket
den 16 mars 2007

beslutade den 15 februari 2007.
Statens energimyndighet föreskriver, med stöd av 5 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, att STEMFS 2006:1 ändras på
följande sätt;
dels att 2 § punkterna 6, 9, 10, 11, och 12 skall ha följande lydelser,
dels att en ny 2 § punkt 17 tillkommer,
dels att ett nytt allmänt råd till 2 § punkterna 11 och 12 tillkommer.
2 § De uppgifter som anges nedan skall, på begäran, lämnas till Statens
energimyndighet eller till den som Statens energimyndighet utser.

Kvartalsvis rapportering
Bränslestatistik
6. Importörer, producenter, distributörer samt användare av energivaror
vilka tilldelats Statistiska centralbyråns SNI-kodsklassificering (svensk
näringsgrensindelning) inom SNI 10-37 skall lämna de uppgifter som
framgår av bilaga 6 A–C. Uppgifterna skall lämnas senast den tjugofemte dagen i den första månaden i varje kalenderkvartal eller vid den
senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet.

Halvårsvis rapportering
Energipriser på naturgas och el
9. Företag som bedriver överföring av el, företag som bedriver överföring
av naturgas, elleverantörer samt naturgasleverantörer skall lämna de
uppgifter som framgår av bilaga 9 A–H. Uppgifterna skall lämnas senast
den sista arbetsdagen i januari respektive juli eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena
per den första januari och per den första juli samt närmast föregående
6-månadersperiod.
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STEMFS
2007:1

Årlig rapportering
Energistatistik avseende el, värme, naturgas, stadsgas och fjärrkyla
10. Producenter, distributörer och leverantörer av värme, naturgas, stadsgas
och fjärrkyla samt elproducenter, elleverantörer och företag som bedriver överföring av el skall lämna de uppgifter som framgår av bilaga 10
A–E. Uppgifterna skall lämnas senast den 30 april varje år eller vid
den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och
avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret.
Energistatistik för flerbostadshus
11. Ägare till flerbostadshus vilka upplåts med hyres- eller bostadsrätt skall
lämna de uppgifter som framgår av bilaga 11. Uppgifterna skall lämnas
senast den 30 april varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens
energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast
föregående kalenderåret. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form.
Energistatistik för lokaler
12. Ägare till lokalhyresfastigheter och specialfastigheter skall lämna de
uppgifter som framgår av bilaga 12. Uppgifterna skall lämnas senast den
30 april varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående
kalenderåret. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form.

Intermittent rapportering
Energianvändning vid inrikes sjöfart
17. Företag vilka tilldelats en SNI-kodsklassificering SNI 45240, 611 och
612 skall lämna de uppgifter som framgår av bilaga 17. Uppgifterna
skall lämnas senast den 30 mars varje år som undersökningen genomförs
eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer
och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
På Statens energimyndighets vägnar
THOMAS KORSFELDT
Anders Jönsson
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Allmänna råd till Föreskrifter om ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om
uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1);

STEMFS
2007:1

beslutade den 15 februari 2007.
2§
Årlig rapportering

Energistatistik för flerbostadshus respektive lokaler
Uppgifter enligt 2 § punkterna 11 respektive 12 som lämnas i elektronisk
form avges via Statens energimyndighets elektroniska system för uppgiftslämning på Internet, benämnd eNyckeln, www.enyckeln.se. För det fall uppgiftslämnare har lämnat fullständiga uppgifter enligt 2 § punkterna 11
respektive 12 via eNyckeln, krävs inte ingivande av uppgifterna i pappersform.

På Statens energimyndighets vägnar
THOMAS KORSFELDT
Anders Jönsson
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att
hanteras I enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

BRÄNSLESTATISTIK

BILAGA 6A

I

ForetAagtr.•1
_

_

Adress,___________

__________________.

Namn: IUppplftsllmnare
Telefon:

E-post:._
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Postnrl---------------------1
Poslort

Tabell 1. Omsättnina av naturaas, MWh mätt utifrån det undre värmevärdet nettokalorlvärde)
Mottaget I gl'lln11punkt Ull angrlnaando
11ltavrlk~ln919mnl!lt

l'Oituster

Eg11nffirbniknlng l.agel'fllllnditng
(Wck!,ll,11mnlng)

Olltnb~erat Ull annat Olstnbu•rat 1111
. _1luj:1(1111d
nltavrlk•
nlngsomnlde

.

Tabell 3. S ecifikation över distribuerad natur as, MWh
Mottqa91111 I FOl'lllllki1'9
TIiiverknings- oeh mlneralutvinningaindustri
(SNI 10,~7)
Gr\JVor och mineralutvlnhingsindustri
(SNI10:-'.W
Liv&medeil'., dryektsvaru- och
totiaksvaruini:lustn ($NI 15-16)
Te)(ijl-, ~kllldn~t,, !lider, oeh
lädervar\Jlodustri (SNI 17-19)
Trllv•mll'ldiJstri (utom möbler) ($NI
20)

Massa--, papper,l. OCh
pappersva11Jlndu1tri 111mt graflak
lndustli (SNI 21-22)
Stenl\Qls- och

Rad

NiltU

01

o.
03

os
06

petro1eumproduktl~dustrt, kemisk
fndustn ($NI 23•24)

07

Gumrii~ iX:h plalltvaruli,d, ($NI 25)

08

Jllrd• och stenvan.ilndustn ($NI 28)

09

Still; och ml'llallverk ($NI 27)
Järn-, slål- octi p~milrooar~etnlng
av järn cch .iål ($NI 27,1 • 27,3)
TIiiverkning av metallvaror utom
maakiner och apparater ($NI 28)

10

Annan maskinlillverkning ($NI 29)

13

Industri.for•~. tel• cch
o~tikpr&jlikter ($NI 3~33)

14

Transportmedeilllodustn ($NI 34•35)

15

övrig tillverkningtindustri samt
återvinning av ski'ol (SNI 36'37)

16

El-, gas-, värme- och vattenverk (SNI
40:-,41)
Tran,port: post- och telekommunikation
(SNI 80,-64)
Bus.- oeh bi~rafik

11

12

17
18
19

Övligt (SNI 0H)5. 45--5$. !lS-:93)

20

en• och tVåbostadshus

21

Flerbostadshus

22

SUMMA

23

4

-------

Tabell 1. Omsättning av naturgas

Värdena anges i MVVh mätt utifrån det undre värmevärdet (nettokalorivärde). Raden skall balansera d.v.s mängden mottaget skall vara lika st r
som den sammanlagda mängden av förluster, egenförbrukning, förändring av lager samt distribuerat

Tabell 2. Omsättning av biogas
Värdet anges i MWh mätt utifrån det undre värmevärdet (nettokalorivärde)

Tabell 3. Specifikation över distibuerad naturgas och biogas, MWh
Denna tabell skall innehålla en specifikation över angiven mängd distribuerad gas i tabell 1. Fördelningen görs utifrån de slutförbrukare som
anges i tabellen. Den översta raden är en summa av däravposterna för SNI 10-37 och den nedersta raden är en summa av huvudposterna i
tabellen. Summan skall stämma överens med angiven mängd distribuerad gas i tabell 1.
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser

BILAGAS B

BRÄNSLESTATISTIK
ID-nummer

Kvartal

Ar

Blanketten insändes senast den

Företagets namn
Organisationsnummer
Kontaktperson

Adress
Postnr

Postort

1. Lager, tillförsel och förbrukning av stenkol och petroleumprodukter
_.,
Tillförsel

Avgång
Levererat
Förbrukning, (Ev export, se

Lager

Egen import

totalt

per den

Lager
\/aruslag

Kod

Stenkol, stenkolsbriketter, ton

per den

/införsel

~~(~,1.1 inköp

vägledning).

Beräknat
effektivt
värmevärde
MWh/måttenh.
minst 2 decimale,

1

Koks, ton

2

Fotogen, m 3

3

---

4

---

3

Dieselbränsle (ej för transport), m
3

Eldningsolja nr 1, m

5

Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, m3

6

Eldningolja, nr 3 - 5, m3

7

SJ.a~ol (propan och butan), ton

. ., ' .., .. ' .............. _ .,,_,,,.. ...........

..
------ --·- ---

·------- ---·----·---- ----···

..

-··· ..

---

---

8

2. Förbrukning av övriga bränslen och motsvarande
...... _,. _______

Varuslag

Kod
3

Naturgas, 1000 m

9

Stadsgas, 1000 m3

10

Masugnsgas, 1000 m3

11

Koksugnsgas, 1000 m3

12

Trädbränsle·
flis, bark, spån m.m. inkl.
avfall från egen produktion
stjälpt mått, m3s
briketter, pellets
och träpulver, ton
Torv och torvbriketter, ton

-···---

Kod

---

Anga, hetvatten inkl. spillvärme

---

från annat arbetställe, MWh

23

---

- med substitut (>1 MW), MWh

24

---

- övriga

25

---

övriga bränslen: (ange typ och sort)

16

18
20

Tall- och beckolja, m

21

Fjärrvärme, MWh

22

---

~

6

. ·---

··-···

17

Sopor, ton

Beräknat
effektivt
värmevärde
Förbrukning, MWh/måttenh.
minst 2 decimale,
totalt

El för drift av elpanna:

15

Avlutar, toe
3

Beräknat
effektivt
värmevärde
Förbrukning, MWh/måttenh
totalt
minst 2 decimal Varuslag

..--...

3. Specifikation av bränsleförbruknlng för el- och hetvattenproduktion m.r BILAGA 6 B

Var u~la!;!

Bränsleförbrukning för produktion
av hetvatten /ånga) för leverans
Mått-till
Bränsleförbrukning för
enh. andra företag/arbetsställen.
produktion av _ellal~ergi

.....

koks,
naturgas samt eldningsoljor
som råvara
vid produktframställning

-.. ·--·······-··--·--····-·-·-- ..

·----·--- ---

Med ovan redovisade ~!_ä_nslen producerad elenergi, brutto, MWh

4. Leveranser av värme till andra företag/arbetställen
(Avser värme baserad på bränslen redovisade under punkt 3 samt spillvärme)
Levererad mängd hetvatten (ånga) producerad från
Spillvärme, MWh

Mottagare (namn_på_företagtarbelställe : Oljor och andra bränslen, MWh

--

-----

..

-

-·-·

!:_Specifik~!_i_c~m av egeni!l'~ort/införsel av stEmkol, koks och ~_ldninasolior
Från (urspr1mgsland)

Varuslag

--

Ankomstdatum

-··

Kvantitet, ton/m3

--

Värde (1 000-kr)

..

··--

.

-i---

----

--

- - - - - ---

··-··

~-

---

Kontakt erson

I' detta ärende efterfrågas

telefon

e-post

L
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BILAGA6C

BRÄNSLESTATISTIK

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett
kommer att hanteras i enlighet med
sekretesslagens bestämmelser.

ID-nummer

Ar

Kvartal

I

I

F(jretag:
Adress:

Kontaktperson.:====================================
Telefon:
--------------------1
1-.

Email-adress: ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

1. Bränsleförbrukning för produktion av värme (hetvatten, ånga) och elenergi
Därav förbruknln ~ för produktion
avvlrmevld
av elenergi vid

Ev
annan

måttVaruslag

Bid enhet

_____ .,_

Stenkol,· stenkolsbriketter, ton

1

Fotogen, jn3

3

0

0

--· ·-----···

Dieselbränale: (ejför.tranli\port), m3

4

0

Eldningsolja nr 1, m3

5

0

Eldningsolja nr 2 Inkl WRD-olja, m3

6

Eldningsolja nr 3 ~ 5, 1113

1---

Ga~ol (propan pch qutåh),

ton

8

Naturgas, 1000 m3

----

--

---

~

~

0

l''.'''}'q5''),'ii

0

-----

.!,' i•S:'',\'-\i

0

--

::'.

0

9

Masugnsgas, 1000 m3

11

Koksugnsgas, 1000 m3

12_

0

LD..gas, 1000 m3

13

0

0

·-··

14
Deponi• och rötgas: 1000 m3
Trädbränsle:
- flis, bark: spån mrn.·stJälpt mått m3s 15

....

··-·---- ······-·---·----·- .. ·-·----·-

.

-- -

0

..

-

0

-briketter, pellets Ocll tr!lpulve~, ton

16

Torv och torvbriketter, ton

17

Sopor, ton

18 ---··----- ---

Karnbränsl~. toe

1,9

0

Bioolja, m3

)0(

C

0
....

,,, ,,,

...
'

Övriga bränslen, ange vllk.i, f!låttenhet

lleraknat
effektivt

F~rbruknlng Enbart värme• -Kraftvärme, Kraftvlrme.• Enbart el, varmevallle,
totalt
produktion
produktion produktion ·produktion MWh/måttenhtt

.~--".....·"="~·

0

--------·-···-

0

:

"""..:.:.".... -..:..

_

- ----·

't

·••

'

...-· .............

.,

___

,,

,_,

____

',,,,

,,,,

,,.,,, ''.''''''
'

_

··- ····--· ........

··-···

1---·---~"·=-~-....,., ... ,.

it-----'\.(\!',,

I<

-----····-·

•-

•-

'

.

--

·-

--I•

....

'

,....

-1·-··

,
.

2. Elproduktion
Kraflvlirme~

Producerad elenergi, brutto (med ovan redovisade bränslen) vid

Enbart 'el- Verknings•
produktion
grad

~ e11~art e!prtjduklion, MWhj-.JUCL.C...l.-'<,:c~.,, 1__=--T7'll"""""-""""''1i - - - - - t
- kra!Mlrmeproduktlon, MWh

8

3 a. Producerad och motta en värme hetvatten och ån
8rllm1leb111,H1nii~ Yl!!'flleproduktlo~ (Pllllf!f/)rlu•tci~ f~ndrag1111) Inkl.
å~ervU!lnen vl!.rme .med rökgaskonde!lserlng (el vlir111epurnp):

MWh
1

~

Produ.cerad I kom.bloatlof'.I med produktion av elenergi
51,___ _ _ _· _ - - - i · }

- Annan bränslebaserad produktion

Producerad fjärrvllrme. från vllrmepump baserad på:
- spiiMlrme trän.li!get vllrmeve/k

52

sa,___ _ _ _----<

- Inköpt spillvärme från extern leverantör

.!S0-5 1•Rök9askoni:len.:.se.ring Ingår n,ed

L
. . ··•. .•
.

IMWh

}·. . li2.-54 El för . drlfta.·v 11ärmepurj,p

I. . .

IMwh

541----------l

varme prbdueeiad i ♦lpannä

551----------l

varme från so1fångar1:1

56

SUMMA PRODUCERAD VÅRMEMÅNGO

57..,__ _ _ _ _.....,.

--------t

Mottagen värme:
- Från säsongslager

58

- Hetvatten/ånga (prima.varme) från annat arbetsställe

591----------l

- Spillvärme för direkt anvl!ndning i ijärrvärmesystemet

601--------1

SUMMA MOTTAGEN VÄRMEMÅNGO

61

TOTAL OMSÄTTNING

112

--------1

3 b. Leveranser av värme samt värmeförluster
V!lrmeförtuster fram till leverans.punkten.= kulvertförlusterm,m,
samt v!lrme till fjärrkylaproduklion

Leveranser till säsongslager
Leveranser till Industrier
Leveranser till övriga fOrbrukare sa.ml egen förbrukning

67

TOTAL OMSÄTTNING

68

--------t

4. Specifikation av mottagen värme (MWh)
.·

SpllMlrme för direkt
a11vllndriln9 I
.flilrrvllrrne

;

Hetvatten/ånga
(prima vlirrne)

Frlm annat företllg/ arbata1.1tl!llh~
I/Namn)
.... - .

Splllvtlrme för
vlda ...ftlrlldllng I

vlrmeoumo

•...

·-···--

•..

I···

--·
-------·

-·-

---·--

-·-··

--

.

--·- - - - - - · - · ·

-·--·-----

..

--·-

SUMMA MOTTAGEN VÄRME (MWh)

0

0

---

0

5. Soecifikation av levererad värme (MWh)
TIii andra oroducenter och leverantörer INamnl

MWh

SUMMA LEVERERAD VÄRME (MW11)

9

6. Lager, tillförsel och avgång av stenkol, petroleumprodukter, trädbränsle och torv

Ingående
la er

Import/

Utgiende

Införsel

la er

Fotogen, m3
Diesel.bränsle (ej för transport), m3
Eldningsolja nr 1, m3

Eldnlngsoljl!l nr l! inkl WRD-olja, m3
EldnlngsoJla .nr 3 ~ 5, m3
Bioolja, m3

Qa$QI (prop\'ln och bulan),. t!>n
Trlldbrllnsle:
- flis, bark, spån m.m. Stjälpt mått, m3s
- briketter, pell~l8 och tr(lpu1ver, t(!n
Torv och torvbrtkeller, ton
Biool a, rn3

----Il-----··-···--·····--··-·

Särskilda u

10

U

datera eventuella anlä

in ar

lankett i Excel
Denna blankett för datainsamling är gjord i Excel för att underlätta för di( Boken innehåller Makro-kod som endast styr funktionen av att få hjälp
som uppgiftslämnare. Blanketten är uppdelad på fyra flikar (inklusive
inne i formuläret - genom att klicka på noten. Denna hjälptext återfinns
denna vägledning). Du kan "bläddra" mellan flikarna antingen genom att även på denna sida varför det går utmärkt att arbeta med boken utan
markera med "musen" på fliken längs ner på sidan eller genom att hålla att öppna boken med Makron aktiverade, om man önskar avstå från
<CTRL>-tangenten nere samtidigt som du trycker <Page Up> (gå till denna funktionalitet. övriga kontroller fungerar ändå med "vanliga"
fliken till höger) eller <Page Down> (gå till fliken till vänster).
Excel-funktioner.

Uppgifterna skall avse det arbetställe som anges i adressrutan.
Kontrollera att namn och adress är riktiga. Eventuella rättelser införs
i adressrutan. Om lämnade uppgifter avser fler arbetsställen än vad
som anges i adressrutan måste Ni meddela oss detta
1 Bränsleförbrukning för produktion av fjärrvärme

6 Lager, tillförsel och avgång av stenkol och
petroleumprodukter [Excel-flik 4]

För stenkol och petroleumprodukter redovisas utöver förbrukning
under kvartalet (Punkt 1) även lager (ingående och utgående),
tillförsel och avgång.

(ånga, hetvatten) och elenergi [Excel-fllk 2]
Varuslag
Alla bränslen inklusive avfall från egen produktion som används
under kvartalet skall redovisas. År inte varuslaget (bränslet) med i
formuläret. anges bränsleslaget och förbrukad kvantitet på egen rad
under övriga bränslen. Under denna rubrik redovisas exempelvis:

Brunkol
Kolslurry
Petroleumkoks
Halm
vass
Djurfett
Bränsleförbruknlng
För varje bränsleslag redovisas förbrukad kvantitet fördelad på el- och
värmeproduktlon. Förbrukad kvantitet för såväl el- som värmeproduktion
redovisas uppdelad på förbrukning vid kraftvärmeproduktion och vid en
bart el- respektive värmeproduktion. Bränslekvantiteter som förbrukats
för produktion av el i gasturbiner (exempel kombicykel) vid samtidig
värmeproduktlon redovisas som förbrukning vid produktion av el vid
kraftvärmeproduktion.
2 Elproduktion
Här anges producerad elenergi, brutto, (med under Punkt1 redovisade
bränslen) fördelat på kraftvärmeproduktion och övrig värmeproduktion.
Med elproduktion vid kraftvärmeproduktion avses mottrycksproduktion
och annan elproduktion (exempelvis gasturbiner) i samband med fjärr
värmeproduktion.

3 • 5 Omsättning av värme [Excel-flik 3]
Uppgifterna om mottagen värmemängd från annan producent (Punkt 3a)
respektive leveranser till andra producenter och distrubutörer (Punkt 3b)
specificeras under Punkt 4 respektive 5. Leveranserna från övriga
anläggninar redovisas som Mottagen värme (Kod 59) på denna blankett
och som Leveranser till andra producenter och leverantörer
(kod 64) på övriga blanketter. Under Punkt 4 redovisas även mottagen
spillvärme till värmepumpar.

Lager
Uppgifter skall avse arbetsställets inköpta kvantiteter som lagras
inom landets gränser i egna eller hyrda lagerutrymmen. Även
beredskapslager skall ingå liksom eventuella lager som hålls för
annans räkning mot inlagringsbevis enligt oljelagringsförordnin
gens bestämmelser.
Följande samband skall gälla:

Ingående lager
+ Tillförsel

- Avgång
Utgående lager
Egen Import/Införsel
Som egen import redovisas inköpta kvantiteter som arbetsstället
tagit upp i importdeklaration till tullverket. Importdeklarationen kan
ha inlämnats i arbetställets namn av speditör eller varuförmedlare,
vilket innebär att även där upptagna kvantiteter skall redovisas som
egen import. Egen import av stenkol, koks och eldningsoljor skall
redovisas under Punkt 7. Vid tveksamhet om ett oljeinköp skall
redovisas som egen import bör frågan diskuteras med oljebolaget
så att inte importen blir dubbelräknad eller inte kommer med i
redovisningen.
Övriga Inköp
Med övriga inköp avses kvantiteter som faktureras av inhemska
företag eller som mottagits från andra arbetställen inom landet,
även sådana som ingår i det egna företaget eller koncernen.
Egen förbrukning
Under egen förbrukning skall samma kvantiteter som för mot•
svarande varuslag under Punkt 1 redovisas.
Levererat
Som levererat räknas leveranser till andra arbetställen, även så
dana som tillhör det egna företaget eller koncernen. Även de
bränslekvantiteter som levereras för förbrukning utanför arbets
stället t.ex. för uppvärmning av personalbostäder skall ingå.
Eventuell export skall medräknas som levererat och varuslag och
exporterad kvantitet skall anges under "Särskilda upplysnlngar''
Beräknad värmevärde
Beräknat effektivt värmevärde före pannförluster anges om
möjligt för vissa bränslen. Uppgiften används för omräkning till
jämförbara energimått.
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

BILAGA9A
Energistatistik
Prisutveckling inom elområdet
Nätpriser - Industriella slutförbrukare av el

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittliga nätpriser till industriella slutförbrukare under perioden

Kundanläggning med årlig
förbrukning

Under perioden levererad
kvantitet el / beräknad
årsförbrukning, MWh
(frivillig uppgift)

öre/kWh
exkl moms

upptill 20 MWh
från 20 upp till 500 MWh
från 500 upp till 2 000 MWh
från 2 000 upp till 20 000 MWh
från 20 000 upp till 70 000 MWh
från 70 000 upp till 150 000 MWh

Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga nätpris som betalats av industriella
slutförbrukare av el under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen. Eventuella
rabatter och bonus skall vara fråndragna.

Övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterlrågas

Datum
Firmanamn och underskrift

12

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

BILAGA 9 B
Energistatistik
Prisutveckling inom elområdet
Nätpriser - hushållskunder

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittliga nätpriser till hushållskunder under perioden

Kundanläggning med årlig
förbrukning

Under perioden levererad
kvantitet el / beräknad
årsförbrukning, MWh
(frivillig uppgift)

öre/kWh
exkl moms

upp till 1 000 kWh
från 1 000 upp till 2 500 kWh
från 2 500 upp till 5 000 kWh
från 5 000 upp till 15 000 kWh
över 15 000 kWh

Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga nätpris som betalats av
hushållskunder under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen.
Eventuella rabatter och bonus skall vara fråndragna.

övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift

13

BILAGA 9 C

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

Energistatistik
Prisutveckling inom elområdet
Elhandelspriser - industriella slutförbrukare

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittligt elhandelspris till industriella slutförbrukare under perioden

Kundanläggning med årlig
förbrukning

Under perioden levererad
kvantitet el / beräknad
årsförbrukning, MWh

öre/kWh
exkl energiskatt
och moms

(frivillig uppgift)
upptill 20 MWh
från 20 upp till 500 MWh
från 500 upp till 2 000 MWh
från 2 000 upp till 20 000 MWh
från 20 000 upp till 70 000 MWh
från 70 000 upp till 150 000 MWh

Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga elhandelspris som betalats av
industriella slutförbrukare under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen.
Elcertifikatsavgiften ska inkluderas i totalpriset. Eventuella rabatter och bonus skall vara fråndragna.

övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift

14

Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

Energistatistik
BILAGA 9 D
Prisutveckllng inom elområdet
Elhandelspriser - hushållskunder

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittligt elhandelspris till hushållskunder under perioden

Kundanläggning med årlig
förbrukning

Under perioden levererad
kvantitet el / beräknad
årsförbrukning, MWh
(frivillig uppgift)

öre/kWh
exkl energiskatt
och moms

upp till 1 000 kWh
från 1 000 upp till 2 500 kWh
från 2 500 upp till 5 000 kWh
från 5 000 upp till 15 000 kWh
över 15 000 kWh

Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga elhandelspris som betalats av
hushållskunder under den senaste tolvmänadsperioden. Samtliga avtalsformer (inkl. normalprisavtal) ska ingå i
beräkningen. Elcertifikatsavgiften ska inkluderas i priset. Eventuella rabatter och bonus skall vara fråndragna.

övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift
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BILAGA 9 E
Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

Energistatistik
Prisutvecklingen inom naturgasområdet
Nätpriser industriella slutförbrukare av naturgas

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress

Postnr Ort

Genomsnittliga nätpriser till industriella slutförbrukare av naturgas
under perioden

Kunder med årlig förbrukning

Under perioden levererad
kvantitet gas, MWh
(frivillig uppgift)

öre/kWh
exkl moms

upp till 300 MWh
från 300 upp till 3 000 MWh
från 3 000 upp till 30 000 MWh
från 30 000 upp till 300 000 MWh
från 300 000 upp till 1 100 000 MWh
Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga nätpris som betalats av industriella
slutförbrukare under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen. Eventuella
rabatter och bonus skall vara fråndragna.

Undantagna är förbrukare inom industrin som använder gas
a) för elproduktion, b) för icke-energiändamål, c) i större kvantiteter än I 100 GWh per år.

Övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

Energistatistik

BILAGA 9 F

Prisutvecklingen inom naturgasområdet
Nätpriser hushållsförbrukare av naturgas

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittliga nätpriser till hushållskunder under perioden

Kunder med årlig förbrukning

Under perioden levererad
kvantitet gas, MWh
(frivillig uppgift)

öre/kWh
exkl moms

upp till 5 500 kWh
från 5 500 upp till 55 000 kWh
Över 55 000 kWh
Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga nätpris som betalats av
hushållskunder under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen.
Eventuella rabatter och bonus skall vara fråndragna.
Nätpriserna skall anges med utgångspunkt från bruttokalorivärdet, vilket är det som EU föreskriver.

Övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift
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BILAGA 9 G
Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser

Energistatistik
Prisutvecklingen inom naturgasområdet
Naturgashandelspriser • industriella slutförbrukare

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittligt naturgashandelspris till industriella slutförbrukare av naturgas
under perioden

Kunder med årlig förbrukning

öre/kWh
exkl skatt
och moms

Under perioden levererad
kvantitet gas, MWh
(frivillig uppgift)

upp till 300 MWh
från 300 upp till 3 000 MWh
från 3 000 upp till 30 000 MWh
från 30 000 upp till 300 000 MWh
från 300 000 upp till 1 100 000 MWh
Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga naturgashandelspris som betalats av
industriella slutförbrukare under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen.
Eventuella rabatter och bonus skall vara fråndragna.
Undantagna är förbrukare som använder gas
a) för elproduktion, b) för icke-energiändamål, c) i större kvantiteter än 1 100 GWh per år.

Övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

Energistatistik

BILAGA 9 H

Prisutvecklingen inom naturgasområdet

Naturgashandelspriser - hushållskunder

Företagsnamn
Kontaktperson
Adress
Postnr Ort

Genomsnittligt naturgashandelspris till hushållskunder under perioden

Kunder med årlig förbrukning

öre/kWh
exkl skatt
och moms

Under perioden levererad
kvantitet gas, MWh
(frivillig uppgift)

upp till 5 500 kWh
från 5 500 upp till 55 000 kWh
över 55 000 kWh

Ange för var och en av ovan angivna förbrukarkategorier det genomsnittliga naturgashandelspris som betalats av
hushållskunder under den senaste tolvmånadsperioden. Samtliga avtalsformer ska ingå i beräkningen. Eventuella
rabatter och bonus skall vara fråndragna.
Intäkterna skall anges med utgångspunkt från bruttokalorivärdet, vilket är det som EU föreskriver.

övriga upplysningar och kommentarer:

Underskrift
I detta ärende efterfrågas

Datum
Firmanamn och underskrift
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Registeruppgifter, särskilda upplysningar för ID-nr:
Förändringar avseende företagets organisationsnr/personnr och namn
På blankettuppsättningens första sida har företagets
organisationsnummer/personnummer skrivits ut. Om företaget har ombildats eller
om uppgifterna av annan orsak har ändrats eller är felaktiga, ber vi er ange de nya
uppgifterna nedan.

Nvt:t öroiinr,åiinrttinr, ,
pers9n11r

Förändringar avseende redovisningsenhetens verksamhet
Ange förändring med följande: nystartad, inköpt, obrukbar/skrotad eller försåld.
Ange även typ av anläggning: Kraftstation eller värmeverk. Har stationen avyttrats
under året skall uppgifter lämnas för den del av året som företaget ansvarade för

Nystartad Inköpt
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld
Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld
Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld
Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld

Särskilda upplysningar

20

BILAGA 10A

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter
E1
Vissa rörelsekostnader samt inköpt el i MWh
Värdet av inköpt el_ska inkludera värdet av köpta elcertifikat

Radnr

Import/ införsel av el

1

därav frän elbörsen

2

----

Inköpt balanskraft från Svenska kraftnät

3

Inköpt el från inhemska elhandelsbolag och producenter

4

Mottagen reglerkraft

5

Summa inköpt/mottagen el för egenförbrukning och försäljning

6

övriga kostnader för anskaffning av el (tex. kostnader för börs och
balanstjänst m. m.)
_....

7

Kostnader för_a_ndel i vattenregleringsföretag

8

-

9

1

av bränsle för elproduktion '
av bränsle och "inköpf värme för produktion/distribution av
1

värme )

1 000 kr

BILAGA 10A

MWh

öre/KWh

10

Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och drivmedel för lokaluppvärmning,
1

transporter o. dyl. '

11

Råvaror, halvfabrikat, delar samt andra tillsats- och förbrukningsmaterial
än bränsle och drivmedel

12

•-----------F•~•~

~.~~•

•~•,-~n,~, --•••"""• " -,••--•

Köpta underhålls- o reparationsarbeten på företagets:
- byggnader och anläggningar

13

OBS!

På raderna 15 och 16
bilar, bussar, maskiner och inventarier

14

♦ energi- och

Av företaget direkt till Riksskatteverket inbetalda energi- och miljöskatter:
- egenförbrukning av el för produktion/distribution av värme
bränsle för produktion av el och värme
Summa (radnr 6-16 i kolumn C)
_!) Exkl. direkt av företaget till Riksskatteverket inbetalda energi- och miljöskatter (Jfr rad 15 och 16)

ska endast inbetalda

miljöskatter tas upp

15

16

+

17

21

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter

E2

BILAGA 10A

Vissa rörelseintäkter samt försäljning av el och värme/kyla

Värdet av såld el ska inkludera värdet av sålda elcertifikat ......

Radnr

Export / utförsel av el

1

- därav till elbörsen

2

Försåld el till inhemska elhandelsföretag

3

Försåld balanskraft till Svenska kraftnät

4

Försåld el till nätföretag

5

---· ....

_., ___ ,.,.

1 000 kr

MWh

öre/KWh

6

Försåld el till slutanvändare
Därav till;

-tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

7

-hushåll (bostäder och fritidshus)

8

-övriga förbrukare

9

10

Summa försåld el (rad 1 samt 3 - 6)
Försåld värme och kyla:

- fjärrvärme

11

- annan värme (s.k. färdig värme)

12

- fjärrkyla

13

Summa försåld värme samt kyla (rad 11-13)

14
övrigt (rad 21)

Engångsavgifter för abonn1:m~.~~
Reparationer, elinstallationer o.dyI. 1J

~-~>•·~-

Kontonr enl BAS97 inom [ ]

15

Här ska ingå:
Hyresintäkter (3911]
Arrendeintäkter (3912]
Bidrag [3980]
Vinst vid avyttring av
anläggningstillgångar [3970]
Valutavinster (3960]
Intäkter av
gasleveranser (331 O]

16

övrig verksamhet:
-Mineralutvinning, varutillverkning

17

-Försäljning av handelsvaror

18

-Telekommunikationstjänster

19

-~onsulttjänster

20

-övrigt ange vad:

21

Summa (radnr 10~_14, 15 till 21 i kolumn_C) ____

1) Här redovisas

22

t.ex.

Däremot ska inte ingå fakturerade
punktskatter [3750]

....

22

byggnadsverksamhet, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter
E3

Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och drivmedel för

BILAGA 10A

lokaluppvärmning, transporter o.dyl.
Inköpskostnad,

Bränsleslag
Bensin, egna transportmedel, m 3
Bensin, andra ändamål, m

Diesel, andra ändamål, m

Antal
abonnemang
per den

Antal bostads- Värmelägenheter per leveranser
den
MWh

2
3

3

3

4

Fjärrvärme, ånga och hetvatten, MWh

-··

5

Spillvärme, MWh

6

Annat bränsle, ange vilket samt måttenhet

7

Annat bränsle, ange vilket samt måttenhet

8

Summa (rad 1-8)

E4

1 000 kr

1

3

Diesel, egna transportmedel, m

Beräknat pris,
Tkr. per enhet

Kvantitet

··~., ... , .... ,.. _.,.,,..,,,.....,, ...

g

Leveranser av värme och kyla

Leveranser av _fjärrvärme till:
Andra värmeverk

1

!_il_lverkningsindustri sam! uJyinning av mineral

2

Bostadsfastigheter, småhus (en- och tvåbostadshus)

3

Bostadsfastigheter, flerbostadshus

4

Markvärme (gator, trottoarer, torg etc.)

5

Offentlig förvaltning, undervisning, forskning, sjukvård och socialvård

6

Övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m. m.)

7

Summa fjärrvärmeleveranser (rad 1-7) ...

8

Leveranser av an_rian värme (s.k. färdig värme) till:
Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral
Fjärrvärm elevera ntö rer

Antal
abonnemang
per den

Värmeleveranser
MWh

Antal
abonnemang

Leveranser av
kyla MWh

9

10

Övriga

11

Summa ley~ranser av färdig värme (rad 9-:-11)

12

Leveranser av fjärrkyla
Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

13

Off. förvaltning, undervisning, forskning, sjukvård och socialvård

14

övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m.)

15

23

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter
EK4 Leveranser av värme och kyla per kommun
BIL AGA 10A
-·

Kommun:

Kommun kod:

I

Leveranser av värme och kyla till fler än en kommun
specificeras på denna blankett!

I

Leveranser av fjärrvärme till:
Andra värmeverk

1

Tillverkningsindustri samt utvinning av_~i_neral

2

Bostadsfastigheter, småhus (en- och tvåbostadshus)

3

Bostadsfastigheter, flerbostadshus

4

Markvärme (gator, trottoarer, torg etc.)

5

Offentlig förvaltning. undervisning, forskning, sjukvård och
socialvård

6

övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m.)

7

.

-····-·--

··-····-

- ---·--·--·----

·····-··"

Summa fjärrvärmeleveranser (rad 1-7)

Antal
Antal bostads- Värmeabonnemang lägenheter
leveranser
per den
per den
MWh

8

Antal
Värmeabonnemang leveranser
per den
MWh

Leveranser av annan värme (s.k. färdig värme)_!il!~
Tillverkningsindustr! samt utvinning av mineral
Fjärrvärmeleverantörer

9
.......

-··-----·-· ..

10

Övriga

11

Summa leveranser av färdig värme (rad 9-11)

12

Leveranser av fjärrkyla

-··

Antal abonnemang

13

Antal leveranspunkter

14

Abonnerad kyleffekt, MW

15

Totalt levererad kyla, MWh

16

24

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter

P1

I

Vattenkraftstationer

BILAGA 10A

Elproduktion, egenförbrukning samt teknisk utrustning

Kraftstationens namn

Antal
aggregat

Kommun

Sammanlagd
generatoreffekt
max netto, kW

Elproduktion
brutto, MWh

Egen- förbrukning, MWh

--

..

.... .,_

-

-·-

-··-·· .

.... ___

,

--

__ ____
,.

>-···-··

...
------

...

-----

···---

·-----

____

,

...

~--

······-·-·--

---·---

·-

---

..

····--

-----··-

--

Summa eloroduktion netto

25
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter

P2

Vindkraftstationer

BILAGA 10A

Elproduktion, egenförbrukning samt teknisk utrustning

Kraftstationens namn

Antal
aggregat

Kommun

. ·-·--·

Sammanlagd
generatoreffekt
max netto, kW

Elproduktion
brutto, MWh

Egenförbrukning, MWh
··--

-···

--- I········

-- .. ····-·--··-··-····

-··-·

-·-··-----

····----·-----··

---

-

-····

~~-----~-----·-~--

··-······-

Summa elproduktion netto
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BILAGA 10A

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter
P3

Värmekraftstationer

Elproduktion, egenförbrukning, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning

Stationsnamn:

Kommun:

...........................................

...

"

Sammanlagd genecatoref[e!5:!•
Typ av aggregat

Max netto, kW
Antal aggregat (optimalt bränsle)

--· ---------- -------·-

Max netto, kW
(huvudbränsle)

Elproduktion, brutto, Egenförbrukning,
MWh 11
MWh

Ångkraft, mottryck

1
2
3

Mottryck

Ångkraft, mottryck+kondens

4

Kondens

Kärnkraft, kondens

Ångkraft, kondens

5

Gaskombi

6

Gasturbin, (värmeverk}

I..,_

7

--- -

- -···-·

Gasturbin, (reservkraft)

8

Gasmotor
""·······----·----------Dieselmotor

9
10

Annan (ange typ}
11
1) Inklusive förluster i kraftstationstransformatorer. Vid samtidig produktion av el och värme beräknas egenförbrukningen för
elproduktionen vara 3% av bruttoproduktionen.
Verkningsgrad kraftvänneprod %:
Verkningsgrad enbart el %:

0

Förbrukning av bränsle för produktion av el
Bränsle för varmeproduktion . Redovisas på blankett P4

Bränsleslag och miittenhet

2

Bränsle för groduklion av el vid:
produktion av
kraftvärmeenbart el
produktion

)

Stenkol (inkl. stybb)__()ch kolbriketter, ton

Värmevärde, MWh
3

per måttenhet

)

lnköpsvårde totalt
för kol 1 och 2,
4

1000 kr

)

12

13
Dieselbränn.olja för annat än transporter, m
~dning_solja nr 1 m

3

3
·-·

Eldning~_c_i_lj? nr 2 inkl. WRD-9!Ja, m

3

14
15

16

Eldningsolja nr 3-5, m)

17

Gasol (propan och butan), ton

18

Naturgas, 100~ m 3

19

Deponigas och röt_gas, 1000 m 3

20

Trädbränsle (energigrodor/skog redovisas under övriga bränslen)
• obearbetat trädbränsle, m 3
• flis, bi3!~2..~pån m.m. stj~lpt mätt, m

3

• briketter, pelletar och träpulver, ton

Sopor, ton

25

f<_~r_n bränsle, toe

Bioolja, m3

23

24

Torv och torvbriketter, ton

Avlutar, toe

21
22

......

----·-·"
--·-·

Övriga bränslen, ange vilka samt måttenhet

26
27
28
29
30
31

Summa inköosvärde /rad 12-311

2) Komplettera med de bränsleslag som saknas.
3) Ange ett beräknat effektivt värmevärde för de bränsleslag som ej har förtryckta värden,
4) lnköpsvärdet skall anges i års priser inkl. energi- och miljöskatter. Skatter som betalas direkt till RSV redovisas på blankett E1.

. ....... -...
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter

P4

Värmeverk

BILAGA 10A

Värmeproduktion, mottagen värme samt förbrukning av el och bränslen
Stationsnamn:

Kommun:
,

••••••h•••••••••••

Vid kraftvärme pannans effekt för värmeproduktion
(inte total effekt)

L

Värmeeffekt,
netto, kW

Värmeeffekt och -produktion
1
I kombination med produktion av el (kraftvärme) )
Bränslebaserad produktion av enbart värme

1

Producerad
värme, MWh

Verknlngsgrad %

1
2

>

Rökgaskondens

3

Elpanna

4

Värmepump

5

Summa (rad 1-5)

6

MWh

Mottagen värmemängd

21

lnköpsvärde
1nnn k, 6)

7

Därav från:
- annan fjärrvärmeproducent

-- . ------

- annan leverantör

8
9

kulvP.rtfiirlustP.r m m 3 l

Värmeförluster fram till leveranspunkten =

------------- -

................................

-

-·--·-·

----

Totala värmeleveranser (rad 6+7-10)

10
11

1) Bränslen specificeras nedan.
2) Mottagen värmemängd skall inkludera tillförd värme från solfångare.
3) Därav förbrukad värme för drift av värmepumpar: MWh:
MWh

Elförbrukning vid produktion av värme
Värmeverksdrift (exkl. elpannor och värmepumpar)

12

Elpannedrift

13

Värmepumpsdrift

14

summa elförbruknlng och värde (rad 12-14)

Värde, nät- och
elpris, 1000 kr

I

15
0

Förbrukning av bränsle för produktion av värme
Bränsle för

elprgduktjon redovisas på blankett P3

41
Brä11sleslag oc':!_ !11..~ttenhet

0

Värmevärde,
Vid produktion av
MWh per
enbart värme, rad Vid kraftvärme2
produktion, rad 1 måttenhet5l
..

.....

-~_E:lnkol (inkl. stybb) och kolbriketter, ton

lnköpsvärde tot.
för kol 1 och 2,
6
1000 kr )

16

3

Eldningsolja nr 1, m

17

Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, m3

18

Eldning;olja nr 3-5, m3

19

Gasol (propan och butan), ton
Natur;;;·,·1000 m3
- ·

20
21
3

Deponigas och rötgas, 1000 m
Trädbränsle (energigrödor/skog redovisas under övriga bränslen)

22

•obearbetat trädbränsle, m3

23

*flis, bark, spån m.m. stjälpt mätt, m

3

24

··- -···-··- ..

•_b~~_etter, pelletar och träpulver, ton

25

·-···

Torv och torvbriketter, ton

26

~opor,!~n

27

Avlutar, ton
Tall- och beckolja, ton

28
29

..... ,.,., .. ,, ...

Bioolja, m3
övriga bränslen, ange vilka samt måttenhet

30
-,.

31
32

Summa inköosvärde /rad 16-32\
Komplettera med de bränsleslag som saknas.
5) Ange ett beräknat effektivt varmevärde för stenkol, torv, tradbranslen, sopor och annat bransle, For annat bränsle anges även bränsleslag och måttenhet.
6) lnkopsvardet skall anges i års priser inklusive energi- och miljöskatter. Skatter som inbetalats direkt till RSV redovisas på blankett E:1,
4)
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för elleverantörer, el- och fjärrvärmeproducenter

PS

Färdig värme

BILAGA 10A -

Värmeproduktion, mottagen värme samt förbrukning av el och bränslen
Stationsnamn:

Kommun:

................................

..................................................

IVid kraftvärme pannans effekt för värmeproduktion

.......................,

L"

(inte total effekt)

Värmeeffekt och -produktion
1

I kombination med produktion av el (kraftvärme)

....................................

.....................

,

,

.

Värmeeffekt, netto, Producerad
kW
värme, MWh

1

>

Bränslebaserad produktion av enbart värme 7l

2
-

"•--

-

e

~

•,w

Rökgaskondens

3

Elpanna

4

Värmepump

5

Summa (rad 1-5)

6

lnköpsvärde
Mottagen värmemängd '
,.....

MWh

--

1

•nnn

1,,6)

7

Därav från:
- annan fjärrvärmeproducent

8

,_:_arir_i~ri IE!VE!ra_n~ö~--- .. . -----·- ----·-Värmeförluster fram till leveranspunkten =

9
k1JIVP.rtförh J'-tP.r m m $)

10

Totala värmeleveranser (rad 6+7-10)

11

"-----···-----·-------

1) Bränslen
nedan
2) Mottagen
skall inkludera tillförd värme från solfångare.
3) Därav förbrukad värme för drift av värmepumpar: MWh:

Elförbrukning vid produkticm av värme _____ _

-----·-

.. -·-···.

,_Yärmeverksdrift (exkl. elpannor och värmepumpar)

-

----

MWh

Med färdig värme avses
värme som producerats i
pannor belägna i
kundens anläggning,
(särskilt
industrianläggningar).

12

Elpannedrift

13

Värmepumpsdrift

14

Summa elförbrukning och värde (rad 12-14)

Värde, nä1:·och
elpris, 1000 kr

I

15
0

Förbrukning av bränsle för produktion av värme
0

Bränsle för 11roduktion av värme
4

Bränsleslag och måttenhet

produktion av enbart värme, rad 2

)

Stenkol (inkl. stybb) och kolbriketter, ton

16

Eldningsolja nr 1, m3

17
3

Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, m

18

Eldningsolja nr 3-5, m3

19

Gasol (propan och butan), ton

20

Naturgas, 1000 m3

21

Deponigas och rötgas, 1000 m3

lnköpsvärde tot.
för kol 1 och 2,
6
1000 kr )

Värmevärde,
MWh per
kraftvärmeproduktion, rad 1 måttenhet5)

22

.... -·--··--·-····----

Trlldbrllnale (energigrödor/skog redovisas under övriga bränslen)

*obearbetat trädbränsle, m3

23

•flis, bark, spån m.m. stjälpt mått, m3

24

*briketter, pelletar och träpulver, ton

25

Torv och torvbriketter, ton

..

------··

Sopor, ton
Avlutar, ton

26

----

27

·-····

28

Tall- och beckolja, ton

29

Bioolja, m3

30

Övriga bränslen, ange vilka samt måttenhet

31
------

14)
15)
6)

32

Summa lnköni:;värdF! (rad 16-321

33

Komplettera med de bränslesl"g som saknas
beraknat effektivt varmevarde for stenkol, torv, tradbranslen, sopor och annat bränsle. For annat bransle anges även bränsleslag och måttenhet
lnkopsvardet skall anges I års priser inklusive energi- och miljöskatter. Skatter som inbetalats direkt till RSV redovisas på blankett E1.
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Registeruppgifter, särskilda upplysningar för ID-nr:

BILAGA 108

Förändringar avseende företagets organisationsnr/personnr och namn

På blankettuppsättningens första sida har företagets
organisationsnummer/personnummer skrivits ut. Om företaget har ombildats eller om
uppgifterna av annan orsak har ändrats eller är felaktiga, ber vi er ange de nya
uppgifterna nedan.
~y~ org~r1i~f;11tl9nt1;11t/
pets~ilr)r

Förändringar avseende redovisnlngsenhetens verksamhet

Ange förändring med följande: nystartad, inköpt, obrukbar/skrotad eller försåld. Ange
även typ av anläggning: Kraftstation eller värmeverk. Har stationen avyttrats under
året skall ,... ,.,,,;t"!"o.- lämnas för den del av året som företaget ansvarade för den.

Nystartad Inköpt
Obrukbar/skrotad
Försåld

Kraftstation
Värmeverk

Nystartad Inköpt
Obrukbar/skrotad
Försåld

Kraftstation
Värmeverk

Nystartad Inköpt
Obrukbar/skrotad
Försåld

Kraftstation
Värmeverk

Nystartad Inköpt
Obrukbar/skrotad
Försåld

Kraftstation
Värmeverk

Särskilda upplysningar
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BILAGA 108

Årlig energistatistik för elproducenter inom industrin

Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter
för elproduktion
Tillförsel brutto
Import/ införsel av el
- därav från elbörsen

1 000 kr

MWh

...

1
2

.....

Inköpt el från inhemska elhandelsbolag och elproducenter

3

Nettoproduktion av el (produktion

4

förbrukning för kraftstationsdrift m.m.)

Summa el för egen slutlig förbrukning eller försäljning

..

5

MWh

Egen slutlig förbrukninil av el

1 000kr

6

Därav:

-Drivkraft, belysning, lokaluppvärmning m.m.

.............. ___7,,

-Elpannedrift

8

-Elektrolys

9

--=-~~_r:i~r, smältni~ _?._d:

-·-·· ..

·······--··-

-

10

Försåld el
Till inhemsk_a el_hand_:l~töretag oc~ _ nätforeta_g______
Till slutanvändare:
I

.....

... "-------···

_

1 000 kr

MWh

11

- tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

12

- hushåll (bostäder och fritidshus)

13

14

~yrJ~a_ förbrukare

--~

......

Vissa rörelseintäkter avseende verksamheten för elproduktion

1 000 kr

,.,

E:ngångsavs_i~er för a~_onnemang

15

Reparationer, mätarins tallationer o . dyL_

16

Andra ej (!\tan redovi_~a de rörelseint~-~!_E:_r för elprn~uktion

17

1 000 kr

Vissa rörelsekostnader avseende verksamheten för elproduktion

j

Förbrukning av bränsle för elproduktion
Andra råvaror och förnödenheter avseende verksamheten för elproduktion

I ::I
Antal

Sysselsättning vid elproduktion och elförsäljning
Medelantalet anställda

20

Arbetade timmar, 1000-tal

21

-
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BILAGA 10B

Årlig energistatistik för elproducenter inom. industrin

Vatten- och vindkraft

P1

Vattenkraftstationer

Kraftstationens namn

Kommun

----·-,---

Antal
aggregat

Sammanlagd
generatoreffekt
Elproduktion
max netto, kW1} brutto, MWh

Egenförbrukning, MWh

·---··------··--··

-·-

Summa elproduktion netto

I

1} Maximal effekt som kan utvinnas vid kontinuerlig drift >15 lim. efter avdrag för hjälpkraft - d.v.s. effekt som är möjlig att utnyttja

--

-----····

P2

Vindkraftstationer

Kraftstationens namn

Kommun

Antal
aggregat

Sammanlagd
generatoreffekt
Elproduktion
max netto, kW1) brutto, MWh

Egenförbrukning, MWh

-----

Summa elproduktion netto
1) Maximal effekt som kan utvinnas vid kontinuerlig drift >15 lim. efter avdrag för hjälpkraft • d.v.s. effekt som är möjlig att utnyttja
-----·------·--
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BILAGA 108

Arllg energistatistik för elproducenter inom industrin

P34

Bränsleförbrukning, elproduktion mm

Arbetsställe:

I

--·-

Kommun:

Kommunkod:

CFAR-nr

I

Elproduktion, teknisk utrustning mm
~.~en~ratoreffekt

Typ av aggregat
Angkraft, mottryck

··-

- --

Ant~ Max netto, kW
agg. (optim~t
regal bränsle)

Max netto, kW Värmeeffekt,
(huvudnetto, MW (Se
bransle)
not I)

Elproduktion, brutto

1

MWh

-

·:~r -~~u. ·~

andra.

-

-

Angkr_aft, kondens

-

Annan (ange typ)

antal

inte ber vi er

..._ I mottrycks•

Mottryck:
Kondens·

Angkraft, mottryck+kondens

Är de förprintade
uppgilterna riktiga

Värmeproduktion,
brutto, .id
mottrycksproduktion,MWh

1) Inklusive förbrukning vid kraftstationsdrift (förluster i kraftstationstransformatorer mm)

anläggningar med
möjlighet till
kondensdrift delas
produktionen upp efter
mottryck och kondens

OBS! Med värmeeffekt avses här den levererade värmeeffekten,som ingår beräkningen av alfavärdet
a" elektrisk effektlleverad värmeeffekt, och inte pannans totala termiska effekt.
Bränsleförbruknlng för egna transporter
Förbrukad
kvantitet

Värde,
1000kr

Verkningsgrad,

•lo'

Värmeprod

Elpro~

Bensin, 1000 I

Kraftvärme- (mottrycks-) produktion:

Dieselbränsle, 1000 I

Enbart elproduktion (kondens-«ivrig):

i--

• Mottryck 75-85 %, kondens 32-35 %

Totalt
Bränsleförbrukning, annan
Förbrukad kvantitel

Därav förbrukning för
Elproduktion vid

lnköpsvärdo
4
Kod totölt, 1000kr

Bränsleslag och måttenhef>
Stenkol (inkl. slybb) och kolbriketter, ton

01

Koks, koksbriketter, ton

02

Petroleumkoks, ton

m's

20

Tall- och beckolja, toe

21

-

16

18
·

·

-·
···--··

···-·

,.

·-

---

··-··

--- -

-- - ---

- -

03

Dieselbränsle för annat än transporter, m
3

-

04
05

Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, m

3

06

Eldningsolja nr 3-6, m 3

07

Propan och bulan (gasol), ton

08

Naturgas, 1000 m'

09

Stadsgas, 1000 m3

--

·-

10

Koksugnsgasgas, 1000 m
Masugnsgas, 1000 m

MWh per
(processer,
måtten het
lok~upp-värmning
rn.rn.)

15

• briketter, pelletar och träpulver, ton
Avlut~r ··

Eldningsolja nr 1, m

·--·-·-

Kraftvärmeproduktion

Värrnevärde,

Ovrigt

30

• flis, bark, spån m.m. stjälpt mått, m'

Sopor, ton
Fotogen, m 3

Enbart
elproduktion

··-------

26
17

·-,i

• obearbetat trädbränsle

--·-----

--····---·--·-- - - -

Torv och torvbriketter, ton
ITrädbransle

Totalt

Därav egenproducerade
bränslen

Vl!rrneproduktion vid
kraftvärmeproduktion

3

12

3

11

Deponigas, 1000 m'
··-·····
Rötgas, __1.9_Sll? ~~ ·

14
29

Fjärrvärme, MWh
Färdig värme, MWh

22

-······

27

Anga och ~etvatten,__f!xtern, MWh

23

Spillvärme, extern, MWh

28

övriga bränslen, ange vilka samt måttenh
---··-

29
30

·-

Totalt
2) Komplettera med de bränsleslag som saknas
3) Ange beraknat effektivt vilrmevarde i kol 3 dar förtryckta värden saknas. För annat bränsle anges även bränsleslag och måttenhet
4) lnköpsvi!lrdet skall anges I års priser inklusive ej avdrag~~!.11.a_ miljO• och enl!>rgiskatter
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Registeruppgifter, särskilda upplysningar för ID-nr:
Förändringar avseende företagets organisationsnr/personnr och namn

På blankettuppsättningens första sida har företagets
organisationsnummer/personnummer skrivits ut. Om företaget har ombildats eller
om uppgifterna av annan orsak har ändrats eller är felaktiga, ber vi er ange de nya
1u~lpg1itt◄:!rn1a nedan.

Förändringar avseende redovisningsenhetens verksamhet
Ange förändring med följande: nystartad, inköpt, obrukbar/skrotad eller försåld.
Ange även typ av anläggning: Kraftstation eller värmeverk. Har stationen avyttrats
under året skall uppgifter lämnas för den del av året som företaget ansvarade för
den.

Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld
Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld
Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld
Nystartad Inköpt Kraftstation
Obrukbar/skrotad Värmeverk
Försåld

Övertagande eller överlåtelse av nätkonsession

Overtagits fran
överlåtits till
Overtagits fran
överlåtits till
Overtagits fran
överll.ltits till

34

BILAGA 10C

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för nätföretag
E1nät Vissa rörelsekostna~~r samt ink~pt el i MWh

I kostnaden för inköpt el ska även värdet av köpta elcerflifikat ingå.

BILAGA 10C

Rad

Inköpt el (OBS! Nätavgiften redovisas på rad 3)
- för reservkraft och täckande av nätförluster

1

-andra ändamål (inkl. elskatt), t.ex. till kontor och egna värmeverk

2

Anslutning till överliggande och angränsande nät (Nätavgifter)

3

Förbrukning av bränsle avseende elproduktion för
1
~ d e ~v nätförluster och reservkraft )

4

Förbrukning av bränsle och inköpt värme för
produktion/distribution av värme 11

5

Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och drivmedel för
1
lokaluppvärmning, !~~r:i_sporter o.dyl. )

6

Råvaror, halvfabrikat, delar samt andra tillsats- och
~kningsmaterial än bränsle och drivmedel

7

Köpta underhålls- o reparationsarbeten på företagets:
-~-!'.y9.gnader och anlä9.9.ningar

8

- bilar,__ bussar, maskiner och inventarier

9

Av företaget direkt till Riksskatteverket inbetalda energi- och miljöskatter: 2l
- avseende EJ_~_e.!1förbruknin9.__av el för produktio~/distribution av värme

10

- avseende bränsle för produktion av el och värme

11

Summa (rad 1-11)

12

1 000 kr

MWh

-•
·♦

1)

Öre/KWh

OBSI
På raderna 10 och 11
ska endast inbetalda

energi- och miljöskatter
tas upp

Exklusive direkt av företaget till Rikskatleverket inbetalda energi- och miljöskatter

2) Här ska Inte vattenkratt,!katl ingå
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för nätföretag

BILAGA 10C

E2nät Vissa rörelseintäkter

Rad
överföring av el i gränspunkt och inmat~!~~spunkt

1

Överföring av el i uttagspunkt

2

Därav till:
- tillverkninQSi.t1d1Jstri samt utvinning av mineral

3

1 000 kr

Högspänning

Lågspänning

1 000 kr

1 000 kr

----,

i--,.

--,,

--,,

- hushåll (bostäder och fritidshus)

4

- övriga förbrukare

--·--·

5

Försåld värme och kyla

6

Därav:
- fjärrvärme

7

- annan värme (s.k. färdig värme)

8

- fjärrkyla

9

Engångsavgifter för abonnemang

14

Här ska Ingå:
Hyresintäkter [3911]
Arrendeintäkter [3912]
Bidrag [3980]
Vinst vid avyttring av
anläggningstillgångar [3970)
Valutavinster [3960)
Intäkter av
gasleveranser [331 OJ

15

Däremot ska inte ingå fakturerade
punktskatter [3750]

Reparationer, elinstallationer o andra byggnadsarbeten l

11

Övrig
-mineralutvinning, varutillverkning

12

- försäljning_ av handelsvaror

13

[Konto 3610 i BASF97]_

- telekommunikationstjänster

övrigt ange vad:

[Konto 3680 i BASF97]

----

Summa (rad 1, 2, 6, 10-16)

övrigt (rad 16)
Kontonr enl BAS97inom [ ]

10
1

- konsulttjänster

··•

16

I+-

-·

17

1) Här redovisas t.ex. Byggnadsverksamhet, inklusive aktiverat arbete för egen räkning.
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för nätföretag

EJ

BILAGA 10C

Förbrukning av bränsle, fjärrvärme och
drivmedel för ~~kaluppvärmning, transporter o.dyl.

Bränsleslag

Rad

Bensin, egna transportmedel, m3

1

Bensin, andra ändamål, m3

2

Diesel, egna transportmedel, m
Diesel, andra ändamål, r1_1

3

4
5

Spillvärme, MWh

6

Annat bränsle, ange vilket samt måttenhet

7
8

•-•-•~=~•---u-••--•-

Summa (rad 1-8)

9

········

Leveranser av värme och kyla
Antal
Antal bostadsabonnemang per lägenheter per Värmeleveranser MWh
Rad den
den

Leveranser av fjärrvärme till:
Andra värmeverk

1

Tillverkningsindustri samt utvinning_ av mineral

2

Bostadsfastigheter, småhus (en- och tvåbostadshus)

3

Bostadsfasti~_~et<:r, flerbostadshus

4

Markvärme (gator, trotl_C!!:!E:lr,tor~ E:Jtc.)
Offentlig förvaltning, undervisning, forskning, sjukvård
och socialvård

5

6

övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m.)

7

Summa fjärrvärmeleveranser (rad 1-7)

8

....... ,._,_

Leveranser av annan värme (s.k. färdig värme)

Antal
abonnemang
Rad per den

till:

Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral
!.':''

Ber. pris,
Tkr/enh.

3

3

Fjärrvärme, ånga och hetvatten, MWh

E4

lnköpskostn,
1 000 kr

Kvantitet

yq

,..,,...,

..,,.,..

11.Vl,;;;;/I

9
10

....... ····--·-

övriga

11

Summa leveranser av färdig värme (rad 9-11)

12

"'

,

.. -~-~.-----.

.

... ''"' . "_, ...

Antal
abonnemang
Rad den

Leveranser av fjärrkyla
Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

.............. , ...

____

Leveranser av
kylaMWh

13

Off. förvaltning, undervisning, forskning, sjuk- o socialvård

14

Övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m.)

15

~--···-·-·

Värmeleveranser MWh

.... ·-
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P4

BILAGA 10C

Värmeverk

Stalionsnamn:

Kommun:

Vid kraftvärme pannans effekt för viirmi,produktion
(inte total effekt)

Värmeeffekt och -produktion

1 ·-·
I kombination med produktion av el (kraftvärme) i

'\. Värmeeffekt, netto, Producerad
kW
värme, MWh

2
---

3

Elpanna

4

Värmepump

5

Summa (rad 1-5)

6

lnköpsvärde
1000 kr6 l

MWh
2

Mottag~n ~~rmemängd J
Därav från:
annan fjärrvärmeproducent

7

8

- annan leverantör

9

Värmeförluster fram till leveranspunkten

=

kulvP.rtfl\rltmtP.r m m

Totala värmeleveranser (rad 6+7-10)
,

Verkningsgrad%
(Normalt 80-90)

1

Bränslebaserad produktion av enbart värm~--1)
Rökgaskondens

Kommunkod;

3

10

)

·-·-·-····-·

..

1) Bränslen
nedan.
2) Mottagen
skall Inkludera tillförd värme från solfångare.
3) Därav förbrukad värme för drift av värmepumpar, MWh:

•

11

I

Ska ingå i avd. E4 rad 8
och i summan avd. E2
rad 7

I
MWh

Elförbrukning vid produktion av värme
Värmeverksdrift (exkl. elpannor och värmepumpar)

12

Elpannedrift

13

Värmepumpsdrift

14

Summa elförbrukning och värde (rad 12-14)

El- och nätavgifter
El 1000-kr

Nät 1000-kr

I

15

T

T

MWh + El 1OOQ.kr ska ingå i E1 rad 2

T

0

Ska ingå i E2 rad 3

Förbrukning av bränsle för produktion av värme
Bränsle för produktion av el redovisas i flik N4.
Bräosl11 fö[ ~rnduktjoo al( :tärnie :tid:
produktion av enbart värme, rad 2

4
Bränsleslag och mättenhet )
Stenkol (inkl. stybb) och kolbriketter, ton
Eldningsolja nr 1, m

3

3

16
18

3

19

Gasol (propan och butan), ton
Naturgas, 1000 m

lnköpsvärde tot.
för kol 1 och 2,
6
1000 kr )

17

Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, m
Eldningsolja nr 3-5, m

Värmevärde,
MWh per
kraftvärmeproduktion, rad 1 måttenhet 5>

20

3

Deponigas och rötgas, 1000 m

21
3

22

Trldbrllnsle (energigrödor/skog redovisas under övriga bränslen)
3
*obearbetat trädbränsle, m

*flis, bark, spån m.m. stjälpt mått, m

3

23
24

*briketter, pelletar och träpulver, ton

25

Torv och torvbriketter, ton

26

Sopor, ton

27

Avlutar, ton

28

Tall- och beckolja, ton

29

Bioolja, m3

30

Övriga bränslen, ange vilka samt måttenh_et

31
32

Summa inköpsvärde (rad 16-32)
4) Komplettera med de bransleslag som saknas
5) Ange ett beräknat effektivt varmevarde för stenkol, torv, trildbranslen, sopor och annat bransle, För annat bränsle anges ilven bransleslag och måttenhet.
6) lnköpsy~rdet skall anges .~H åt:ranskaffningspris inklusive energi- och miljöskatter. Skatter som inbetalats direkt till RSV redovisas på blankett E1
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PS

Annan värme (s.k. färdig värme)

BILAGA 10C

...

Stationsnamn:

Kommun:

Vid kraftvärme pannans effekt för värmeproduktion
(inte total effekt)

Kommunkod:

l

Värmeeffekt,
Rad' ftelto, kW

Värmeeffekt och -produktion
I kombination med produktion av el (kraftvärme)

1

Producerad
värme, MWh

Verkningsgrad%
(Normalt 80-90)

1

J

1

Bränslebaserad produktion av enbart värme l

2

Rökgaskondens

3

Elpanna

4

Värmepump

5

Summa (rad 1-5)

6
lnköpsvärde
1000 kr6l

Rad MWh
Mottagen värmemängd 2)

7

Därav frän:
- annan fjärrvärmeproducent

8

- annan leverantör

9

Värmeförluster fram till leveranspunkten

=

kulvRrifiirh 1s:h.r m m 3)

10

Totala värmeleveranser (rad 6+7-10)

•

11

1) Branslen specificeras nedan.
2) Mottagen varmemangd skall inkludera tillförd varme från solfångare.

--

I·- --------~

3) Darav förbrukad värme för drift av värmepumpar, MWh:

Ska ingå i avd. E4
rad 12 och i
summan avd.
E2 rad 8

Rad MWh

Elförbrukning vid produktion av värme
Värmeverksdrift (exkl. elpannor och värmepumpar)

12

Elpannedrift

13

Värmepumpsdrift

14

Summa elförbrukning och värde (rad 12-14)

15

El- och nättavgifter
El 1OOO-kr
~

~

I

I

MWh + El 1000-kr ska ingå i E1 rad

Ska

Nät 1OOO-kr

ingå i E2 rad 3

Förbrukning av bränsle för produktion av värme
Bränsle för produktion av el redovisas på blankett N4

Bränsle för ~roduktion av värme
produktion av
enbart värme,
Rad rad 2

4

~ränsleslag och måltenhet )
Stenkol (inkl. stybb) och kolbriketter, ton
Eldningsolja nr 1, m

lnköpsvärde tot.
för kol 1 och 2,
1000 kr6)

16

3

17

Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, m3

18

Eldningsolja nr 3-5, m 3

19

Gasol (propan och butan), ton

20

Naturgas, 1000 m

Värmevärde,
kraftvärmeMWh per
produktion, rad
5)
måltenhet
1

3

21

Deponigas och rötgas, 1000 m

3

22

Trådbränsle (eneraiarödor/skoa redovisas under övriaa bränslen)
3

*obearbetat trädbränsle, m

*flis, bark, spån m.m. stjälpt mått, m

------~~--~,
3

23
24

*briketter, pelletar och träpulver, ton

25

Torv och torvbriketter, ton

26

Sopor, ton

27

Avlutar, ton

28

---~

l~~~ och beckolja, ton

29

Bioolja, m3

30

övriga bränslen, ange vilka samt mattenhet

--,~

-

31
32
summa lnkö1>svärdA /rad 16-321

4) Komplettera med de bränsleslag som saknas
5) Ange ett beräknat effektivt varmevarde för stenkol, torv, tradbränslen, sopor och annat bränsle. For annat bränsle anges aven bransleslag och måttenhet.
6) lnköpsvärdet skall anges till återanskaffningspriser inklusive energi- och miljöskatter. Skatter som inbetalats direkt till RSV redovisas på blankett E1
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BILAGA 10C

Leveranser av värme och kyla per kommun

Kommun:

Kommunkod:

I

·-

I

Leveranser av värme eller kyla till fler än en
kommun specificeras på blankett EK4

Antal
abonnemang
Rad den

Leveranser av fjärrvärme till:
Andra värmeverk

1

Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

2

Bostadsfastigheter, småhus (en- och tvåbostadshus)

3

Bostadsfastigheter, flerbostadshus

4

Markvärme (gator, trottoarer, torg etc.)

5

Offentlig förvaltning, undervisning, forskning, sjukvård och
socialvård
__

_..

__

..,

övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m.)

Summa fjärrvärmeleveranser (rad 1-7)

Leveranser av annan värme (s.k. färdig värme) till:
Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

VärmeAntal bostads- leveranser
lägenheter den MWh

6
7

- ... 8

.. _...
-·-··

Antal
abonnemang
Rad den
10

Fjärrvärmeleverantörer

11

övriga

12

Summa leveranser av färdig värme (rad 9-11)

13

Leveranser av fjärrkyla

Antal
abonnemang
Rad den

Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral

14

Off. förvaltning, undervisning, forskning, sjukvård och socialvård

15

övriga (parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m.)

16

40

Leveranser av
kyla MWh

Leveranser av
kyla MWh

Årlig el- och fjärrvärmestatistik för nätföretag

BILAGA 10C

N1 överförd el

Rad-

Tillförd el till eget nät.vid:

nr

MWh

Gränspunkter till utländska nät, regionnät och lokalnät

1

lnmatningspunkt för producenter

5

Egen produktion för täckande av förluster

6

Summa tillförd el (rad 1-6)

1

)

7

överföring av el till företag med egen elproduktion men med i huvudsak annan verksamhet än elprod uktion
redovisas som uttagspunkter i eget nät på rad 12 samt specificeras på blankett N2

Uttagen el från eget nät vid:

MWh

Gränspunkter till utländska nät, regionnät och lokalnät

'~. ,,_..

8

,.

Uttagspunkter i eget nät (specificeras på blankett N2)

12

Summa utmatad el (rad 8-12)
•·

Förluster i eget nät

-

13
14

Summa utmatad el och förluster i eget nät (rad 13-14) •l

15

1) summa tillförd el skall vara lika med summa utmatad el inklusive förluster

Specifikation av övelförd el till stora slutliga förbrukare som redovisas på blankett N2
Ange rad nr (se N2), överförd volym och namn på de slutliga förbrukare som mottagit över 50 000 MWh
från Ert nät under år 2004.
Radnr
Namn
MWh
Radnr = Rad i
...
blankett N2
(förbrukarkategori)

.

'

•• a

~

-

•• ••••--•

---·-··""'"
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BILAGA 10C

N2 Överförd el till slutliga förbrukare
Kommun: (Anges om företaget har nät i endast en kommun)

Kommunkod:

... --·-

1
Rad Förbrukarkategorier enligt Svensk näringsgrensindelnlng (SNI) l
1

Tillverkningsindustri och utvinning av mineral [10-37)

2

······--

Högspänning

Lågspänning

Antal
abonnemang
den 31 dec.

Antal
abonnemang
den 31 dec.

MWh

MWh

)

-därav till stora el pannor med substitut (>1 MW)
2

Jordbruk, skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll [01 , 02, 05]
-med förbrukning över 20 000 kWh

3

-med f?!~!ll_kning om högst 20 000 ~INh

4

Elförsörjning (kontor, lager o.dyl.) (40.1]

5

Gasförsörjning (framsUdistr. av stadsgas och natu:gas) [40.2)

6

A_n~- och hetvattenförsörjning m.m. (40.3]

7

Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet (60.1-60.211)

8

Tjänster (specificeras i

--därav till stora elpannor med substitut (>1 MW)

--

.,.

8.1

Partihandel {utom med motorfordon) [51]

8.2

Detalj~andel, samt handel och service av motorfordon [50,52]

8.3
8.4

8.5

- ·- -·-·-

Hotell- och restaurangverksamhet (55]
Annan typ av transport, stödtjänster till transporter [60.212,
60.22-60.24, 61-63]

Bank- och försäkringsverksamhet [65-67]

8.7

Fastighet5.f~l'laltnin_9-, ::-~stadsfastigheter [70 del av]

8.8

Fastighetsförvaltning, ~vrig [70 del av]

8.9

Uthyrning, databehandling och andra företagstjänster [71, 72, 74}

8.10 ... Offentlig förvaltning [75]

-~-

--

Utbildning, forskning och utveckling [BO, 73}

8.12
·-··8.13

Intressebevakning och personliga tjänster [91 , 93, 96]

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster o.d.[85]

Sport, fritid och kultur [92]

Övrigt (specificeras i nedanstående skuggade fält)

9.1

Byggnads- och anläggningsverksamhet [45]

9.2

Gatu- och vägbelysning

9.3

Vattenverk [41]

9.4

-·--··

~

8.11

8.14

....

Post och telekommunikation [64]

8.6

9

,

Avfallshantering, avloppsrening och renhållning (90]

10

Permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.)
-småhus med förbrukning över _1 o ooo kWh

11

-småhus med förbrukning om högst 10 000 kWh

12

-nerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh

13

-flerbostadshus, direktlev. med förbrukning om hö~s_t 5 000 kWh

14

-flerbostadshus, kollektivleveranser 31

15

Fritidsbostäder

16

Summa överförd el till uttagspunkter = rad 12 i blankett N1

...

-därav till stora elpannor med substitut {>1 MW)
1) SNl-koden anges inom [ ]-parentes
2) Exklusive företag med nätkoncession (se N1)
3) Abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar och andra gemensamma anordningar (trappbelysning, hissar m.m.)
__ }_fl_erbostadshus förs till rad 8. 7 "fastighetsförvaltning".
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BILAGA 10C

N3 Överförd el till slutliga förbrukare per kommun
Blanketten används om nätområdet sträcker sig över flera kommuner.
Kommun;

Kommunkod:

Högspänning

Lågspänning

Antal
Antal
abonnemang
abonnemang
1
Rad Förbrukarkate~o~ier !~~gt S11_:_~~_näringsgrensindel~ing,:___c_(S_N_I'---)_)_ _ _ _ _ _...,...de_n_3_1_d_e_c_.--,-M_W_h_ _ _rd_e_n_3_1_d_ec_·__,,...M_W_h_ _---I
2

Tillverkningsindustri och utvinning av mineral [10--37] )
!Jordbruk, skogsbruk o.d. jämte anslutna hushåll [01, 02,
-med förbrukning över 20 000 kWh

1
2

I

-med förbrukning om högst 20 000 kWh

3

Elförsörjning (kontor, lager o.dyl.) [40.1]

4
5

Gasförsörjnlng (framst./dislr. av stadsgas_o_c_h_na_t_u--'rg_as--')--'['--40_.--'2]'---------+-----+------1-------1--------1

6

Ång- och hetvattenförsörjnlng rn.rn. [40,3]

7

Järnvägstransport och kollektivtrafikverksamhet [60.1-60.211)

a

Tjänster (specificeras i nedanstående skuggade fäll):

8.1

Partihandel (utom med motorfordon) [51]

8.2

Detaljhandel, samt handel och service av motorfordon [50,52]

8.3

Hotell- och restaurangverksamhet [55]
Annan typ av transport, stödtjänster till transporter [60.212,
60.22-60.24, 61-63]
' .... ..... - · · · - - - - - - - - - - - + - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - + - - - - - 1
Post och telekommunikatio_nJ~<l]

8.4
8.5
8.6

Bank- och försäkringsverksamhet [65--67]

8.7

Fastighetsförvaltning, -bost~dsfasti~heter [70 del avi__ ..........

8.8

Fastighetsförvaltning, -övrig [70 del av]

8.9

Uthyrning, databehandling och andra företagstjänster [71, 72, 74]

1 - - - - - ~ - - - ~ ' - - - ~ ~ ~ - - ~ - - - - - - - - - - - · - · .....- ...

8.10

Offentlig förvaltning [75]

8.11

Utbildning, forskning och utveckling [80, 73}

8.12

.Hä.lso'..o_ch sjukvård, so_c_ia_la_lJ:....ä_ns_te_r_o_.d--'.[,_8~5]'---------------+------+------1-----+------1

1 - - - - - ~ ' - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - · - · · · -.. -· ........... _,._,,_ --··------11-----------1------1

8.13

lntressebevaknin..9 och personliga tjänster [91, 93, 96]

8.14

Sport, fritid och kultur [92]

g

9.1

Övrigt (specificeras i nedanstående skuggade fält)
Byggnads- och anläggningsverksamhet [45]

9.2

Gatu .. och vägbelysning

9.3

Vattenverk [41]

9.4

Avfallshantering, avloppsrenlng och renhållning [901 .....- ..................................... .

! - - - - - - - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - - - -.. ·--..,

jPermanenta bostäder (utoi::, i ko~~'.na.ti~~'.n.~~j.~~~r-~.~.~:'1-1:)
1O
-småhus med förbrukning över 1o 000 kWh
11

-småhus med förbrukning om högst 1o ooo kWh

12

-flerbostadshus, direktlev. med förbrukning över 5 000 kWh

13

-flerbostadshus, direktlev. med förbrukning om högst 5 000 kWh

.

I

14
15
16

Fritidsbostäder
surnma

1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · · ...

1) SNI-koden anges inom [ ]-parentes
2) Exklusive företag med nätkoncession
3) Abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar och andra gemensamma anordningar (trappbelysning, hissar m.m.)
i flerbostadshus förs till rad 8. 7 "fastighetsförvaltning".
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för nätföretag
N1

BILAGA 10C

lnd Överförd el till tillverkningsindustri och mineralutvinning

Specifikation av överförd el till tillverkningsindustri och mineralutvinning
som redovisas på blankett N2
Ange överförd volym och namn på de slutliga förbrukare som mottagit över 5 000 MWh
från ert nät under år
Namn

MWh

-····

-~ ~-·
-

...

----· .. -----·-·-

.

--··--.. -- .. ····-

.....,_,,,"",.. ,....... ,.,,...,. ..__..,.,,....,_,
._

--····

.....

--~

...

-----

- -------··--

..

..
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik för nätföretag
N4

BILAGA 10C

Elproduktion för reservkraft och täckc1~de av nätförluster

Vattenkraftstationer
SCBid

-

Kraftstationens namn

Sammanlagd
Antal
generatoreffekt,
aggregat max netto, kW

Kommun

Elproduktion
brutto, MWh

Egenförbrukning MWh

. --------------r-------,----,------'----,~-----,~--'---~

> - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - + - - - -----

----+------+-------!

t - - - - - + - - - - - - - - - - - - + - - - - - - - t - - - -.. ~-1···- - - - - - 1 - - - - - - - 1 - - - - - - - ,

Vind kraftstationer
SCBid

Sammanlagd
Antal
generatoreffekt,
aggregat max netto, kW

Kraftstationens namn

Elproduktion

Egenför.

brutto, MWh
brukning MWh
--···--·----·--·--Kommun
----·------r---r---~-----------~--~

t-----+-------------+-------t-----1-------+-------+------······

Värmekrattstationer
Sammanlagd generatoreffekt:
Antal
Max netto, kW
Max netto, kW
,...s_c_B_id_ _ _
K_ra_fl_st_at_io_n_e_ns_na_m_n______K_o_m_m_u_n_____ ,aggregat (optimalt bränsle) .... (huvudbränsle)

Elproduktion
brutto, MWh

Egenför
brukn.in~, MWh

------+--------+-----1-------+-------+------•• t-----•

••·-I

...... ' - - - - - - - ' - - - - - - - - ' - - - - - - i

Förbrukning av bränsle för produktion av el
Bränsle för värmeproduktion redovisas pä P4

~rä_ns\e~lag (ange rn~!~~=t)

Bränsle vid produktion av el vid:
Värmevärde,
lnköpsvärde tot.
produktion av
kraftvärmeMWh per
för kol 1 och 2,
11
.......... ___F_ö_rs_c_B~en_b____a_rt_el_ _ _ _p_ro_d_u_kt_io_n_ _ _m_a_·tt_e_n_he_t__ _ _k_kr2_1_ _ __

Foto(,len,_ rn3 _ _

13

Dieselbrännolja, m_3__

14

Eld~(ngsolja nr 1, rn3

15

Deponlgas o~~-rötgas, 1000 mJ

20

Övrigt bränsle, ange vilket s~m_t_m_ä_tt_en_h_e_t- - - - - - - - - + - - - - + - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - + - - - - - - - ,

1) Ange värmevärde enligt P4. FÖr"Stenkol, torv, trädbränslen, sopor, och annat bränSle anges beräknat effektivt värmevärde, För annat
bränsle anges även bränsleslag och måttenhet.
2) lnköpsvärdet skall anges till återanskaffnlngsprls Inklusive energi- och miljöskatter. Skatter som Inbetalats direkt till RSV redovisas på blankett E1.
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Uppgifter som lamnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet
med sekretesslagens bestammelser,

BRÅNSLESTATISTIK - Naturga,

j

Foretag·

Att:
Adnt..

Poslnt

Po•k>rt

Tabell 2. TIiiförsei, distribution och användning energigaser MWh
nettokalorlvllrde

Tabell 1. Ekonomiska värden samt II saelsllttnln
INTAKTl!R

Rad

BILAGA 10D

TlllfOrul

1 000 kn>nor

1n1•-fflr övo,tllrlng ov nld\l,-ga, till annan ga,diltnbutör

01

Motllgol vid natl~n•II g,..,,punkt

lntilktor för OVOlfllrlng av naturgu till 1lutllg1 IOrbrukl,.

02

Lag~dnno •~i poil~•n

1n11ktor fflr o\il11fflnng av bloQ•• till annan ga1dl11rtbutor

03

ln11ktol för OvottMOg av bloga• till Olutllga !Or1>ruloml

(M

$umma ,11w,""'1

lntAktef fOr öWffOnng av stadsgas NU lluWga förbruk■l'I!

os

ANVANDNINO OCH CHSTRIBUnON

!lod

01

M<itllgot.1 llfl••P1111!<t ~11 1ngr111111nd~

..-,l!ll••mijdo

lntllllatfflranilutnlllgi1V11lft..

011

Dlltrlbun till 1nn11 nlltavltknlnii••mli<lt

Ovri11'1'in«1l<i•i

01

Olol(lb,.it111Ull11Ullljjlorbrukl,_

08

$u111... lnlJll(tlit

oa

5Um1Mdllfflb""""

07

Konvertonng IV nl!WrQli Ull 011d1g11

08

inköp •v 111tu,g1,, ioxkl •~•rgllkit\

O!I

Mildlff<if1!n1•r. tty1;k!J111mn~u. lllll~•III!

00

Inköp av biogH, exkl energilkd

10

ÖVngogfflfO<l>ruMlng

10

övngalnMp

1.1

$omm•

KOSTNADER

••••nt ~•h ~l,t11b""'"

11

Lönekostnad, ,~I arbetaglvaravglfter

llummi ~011/Midtr

_,

SYSSELSATTNINO

I
Ai,tal, •~•.1elutta lnom ~'" ~ guiv1rk11m~t1en

otnrlknlilttlllll'IPMtOl'ltr

Atbl!rl:ade 1immtr 1 0004:illl
1) Inklusive Inhyrd pttrsons/

Tabell 3. S eclfikatlon över distribuerad natur as, MWh nettokalorlvärde)

Tabell 4. Användnln av ene lvaror, kvantlter och värden

NaturgH

Mottq•ga,. I FllrllN.,_,_
JordbNI<. ll<og&bnik o.Clyl, (01.02.06)
dlravu, VA>dO<lll~g (01.1)

11..i

Anllllllllgl•
unklor

t.!Wh

01

Propln cch butan, 1on

02 1 - - - - - + - - - l

dilrlv.lor n11llrg1utllllnlng

03 t - - - - - + - - -

N1Wrga1,• 1000 m3

fillverir.nlr'lgslnd1.1str1 umt IJl\l¼nnlng av mlMtal (10.37)

04

El• och vlrmovork (IIO}

Byggnad► och 1nliggn!n111v1!1\llimhol (45)

Pa~lhandol (µtom mod motlllfoston) (51)

Oelaljhilndot ••f11l handel ljlad pch , ....io••• lll~IO!lordoil
(50,52)
JlmVIQ$tran1port•r 0th l<l)llot<tlvlrlfik (l!0, 1, 6Q.21)

0lo11l~nnOl)1. m~

Q5

EldnlngsolJ• nr 1. m3

08

07 1 - - - - - 1 - - - - 1

l!ldnlng1olj1 nr 2 • 5, m3

07

08 > - - - - - 1 - - - 1

Fl,ilfrilllTlt,~

0$

09

Eloktn,k ono I MWh

09

11
12

Pn1$1 OCti te1,kon:im!,lOi~~lort (64)

utt,ymlng. dlllbOOlndllngovor1<11mhot och andra

15 t - - - - + - - - l

!OtOtagotj&n,tar (71,72,74)
Ulbll<lnlng, rorsknlnlt O</h.ulvockllng (7MO)

17

HA110- och 1jukvlitd ocn per10nUga 1j1nat1r (85)
Hol$II

Oell roataumngvlrkHmhot (55)

spon. J,ttld ooh kultur (92)

20

21

22
Bu•tldet
Flemo11ad1hu1. totalt

23

Cllfll\l med enbart hulh4UagH

med onba~ uppvlrmnlng-o••

mod hu•~•11.. ""11 wppvOrmf\lng•ij*'
En Ooll lvåb0otod,hu$, 1olo~

25

26
27
28

summa tlll 1lotn a 1Drtirukare

46

03

08 t - - - - - + - - - - 1

Sr.nk och fOr$Jl<Ong111v•tkiQmhat {56-.87)

F1.,lgMt.,f~rvattning utom l>Ollld•r (70 del.av)

01

05 >--·---· ·-\··· -· --·--·-•

An1111'1 typ a\(tran\l~ 11ml 1tödtjln1ter Ull ~r•n,po~
(6!1,22,!I0.24, 61,GS)

Rad

(M

'1----1------1

v1u1nv1rk(41)

Avlopp1r,nlng. 1vl1Hll\ont•nng 0<:h renhA!lnlng (90)

Varualag

29

t<vancllot

Vardl,
1 Oil041il kr

Mottagare / förbrukare

Rad

Flerbo$tad$hU$, totalt

01

medenbart hushållsgas
med enbart uppvärmningsgas

02
03
04

En och tvåbostadshus; totalt

05

rned enbart hushållsgas

06

6 Verkställda investeringar under året, milj kronor
Rad

Natu as

Stads as

Rad Natur as

Stads as

Prol;luktion inkl .konditionering .( t.ei,;. produktions,anläggningar
för stadsgas,·kpndition~rtng 1111 n~t4rga~ o.dyl,

01

Transmissionsnät

02

Ledningar

03

StåtiOner

04

•Lager

oe

Distrlbutionsnät (inkl servisledningar)

06

Ledningar

07

Stationer

08

Lager

09

övrigt

10

SUMMA(rad 01+02+06+10)

11

7 Befintligt ledningssystem den 31 december
Transmissionsnät
Ledningar, km

01

Stationer, antal

02

Distributionsnät (inkl servisledning11r)
Ledningar, km

03

Stationer, antal

04

47

8 Apparatbestånd den 31 december
(anslutna till ledningsbundet system)

övriga'·hus~~llsl\lppafater
Summa. hushållsapparater

Appa..-ter för vilrme1
Panncentraler

05

Värmepannor, en och tvåbos.tadshus

06

varmepannor,, flerbostadshus

07

Varmepannor, öyrigt

08

Summa apparaterför v.llnrie

09

APP!tr'~~ .. för: lncfust,I
Uppv:armning

Direktanvllridning i pröduktidn
övrig användning

Summ~ apparater.för industri
Appärater för övriga större förbrukare
Restaur~ng~r

14

Trädgårdsodling (vä~hus o.dyl.)

15

övriga

16

Summa apparater för öyriga större förbrukare

1.7.

1) Exkl apparater för industri och förbrukare som redovisas på raderna 10-17
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Blankett i Excel
Denna blankett för datainsamling är gjord i Excel för att
underlätta för dig som uppgiftslämnare.

Allmänt
Redovisningsenheten (arbetsstället) omfattar i denna del av energistatistiken företagets samlade verksamhet avseende
framställning och distribution av energigas (naturgas, stadsgas och gasol). Eventuell verksamhet som ej hänförs till detta
område in år inte i redovisnin senheten. Redovisnin s erioden är kalenderår.

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001 :99), förordningen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 100) och enligt föreskrifter utfärdade av
STEM (STEMFS 2007:1). Samråd har skett med Näringslivets
Regelnämnd (NNR). Uppgifter som lämnas enligt denna blankett
kommer att hanteras i enlighet med sekretesslagens
bestämmelser.
Tabell 1. Ekonomiska värden samt sysselsättning
Intäkter
Intäkterna anges i det pris som kunden betalt. För naturgas anges värdet exklusive energiskatt men inklusive värdet av gasol/luftblandning levererad som
ersättning för naturgas.
Kostnader
lnk/Jpsvarden (rad 09 och 10)
lnköpsvärde av gaser anges exklusive moms
övriga kostnade (rad 11 I
Ange övriga kostnader exklusive moms vilka ej tas upp i tabell 4
Loner(rad 12)
Räkna Inte med:
Lagstadgade arbetsgivaravgifter, Kompletterande pensionsförmåner - pensionsförsäkringsavgifter eller andra kollektiva eller privata avgifter.
Grupplivförsäkringar
Utbildning betald av arbetsgivaren. Traktamenten, resekostnadsersättning, kost, logi o.d. Arbetsmaterial, verktyg och arbetskläder.
Sysse/sattning (rad 14 och 15)
Med medelantal sysselsatta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis
Med arbetade timmar avses taktiskt arbetad tid under redovisningsperioden. Till arbetad lid räknas arbete under ordinarie arbetstid, övertid och jourtid. Som
faktisk arbetstid räknas också väntetid och restid under ordinarie arbetstid. Betald frånvaro eller beredskapstid ingår däremot ej
Tabell 2. Tillförsel, distribution och användning av energigaser
Ange mottagna och distiburerade mängder av energigaser I M\/Vh räknat från nettokalorlvärde. Leveranser av naturgas till slutkund skall stämma överens med
summan i tabell 3
Tabell 3 och 5. Specifikation över distribuerad naturgas
Distributionen till slutkund fördelas på förbrukarkategori som avser den huvudsakliga verksamheten hos mottagaren. Grunden för klassificering av
verksamhetsgrenar är svensk standard för närlngsgrenslndelnlng (SNl2002), som kan beställas från SCB.
Tillverkningsindustri samt utvinning av mineral avser tillverkning av varor samt brytning och utvinning av malm, sten, sand grus m.m. Reparationsverkstäder för
rälsfordon, flygplan samt fartyg och båtar hänförs till tillverkningsindustri (SNI 10-37). Däremot hänförs reparationsverkstäder för hushållsvaror och motorfordon
(tex. bilar och bussar} till detaljhandel samt handel med och service av motorfordon (SNI 50 och 52).
TIii kategorin En- och tväbostadshus hänförs även kedjehus, radhus och s.k. parhus.
Till kategorin flerbostadshus klassas hus där mer än hälften av den totala ytan utgörs av bostäder och där antalet bostadslägenheter är tre eller flera.
För distribution till bostäder efterfrågas, i tabell 5, uppgifter om antal lägenheter per den 31 december. Saknas underlag för dessa uppgifter får antalet lägenheter
uppskattas med ledning av leveransvolym eller annan indikator.
Tabell 4, Användning av energivaror, kvantiteter och värden
Redovisa inköpta råvaror för gaslramställning samt bränslen, drivmedel och elenergi som förbrukats under redovisningsperioden. Observera att kostnaderna för
råvaror, smörjmedel, tillsats- och förbrukningsmaterial ej specificerade under punkt 9 redovisas under punkt 1 rad 08
Räkna med:
Drivmedel för bilar, truckar o.d. som använts för driften. Bränsle för uppvärmning av lokaler (om de inte ingår i lokalhyran). Kvantttet och värde av förbrukad
elenergi inklusive el levererad från det egna företaget. Energiskatt betald till leverantör eller direkt till skatteverket.
Räkna inte med:
Mervärdeskatt, bränsle och drivmedel för alstring av elenergi

Tabell 6,7 och 8
Dessa uppgifter är ej obligatoriska enligt STEMFS. Sammordningen statistikblanketter förutsätter att alla uppgifter redovisas

Blankettutgivare

Kontaktpersoner

Telefon
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i
enlighet med sekretesslagens bestämmelser.

BRÅNSLESTATISTIK - Naturgas

BILAGA 10E
u

Namn

Forota(}

T!iltlfon

Att.
Adf'9SS

Postort

Tabell 1. Ekonomiska värden samt aysselsättnlng
.

Rad

''

1 OOO,kronor

~0r11ffiltninn&v,rdt!t l'I\I ntm1ma11 till annAr! na,~IHlrif.rutO

n1

P~an o:ol1.b4'~n, to~

01

Förs11inina&vtrde av natuma.& till e.h.illioa förtwukaro

02

NotutQao, 1000 m3

02

Försillninaovärde av 1tod1a19 ull 1lutlla1 förbrul<aro

• 03

Malorp4tnsln, m~

03

04

Oi1;t!l,l;!lll)Jij1n<,fj!a 1 m3

04

os

Eldmng•olJo nr 1, m3

os

Elttnlngso,ija nr 2 .. 5, ~3

Clll

06

FJ11m,1m,o, MWI,

07

07

Elflk.1tiillken

ÖVrlt,oloUlkl..-

Sum... lnlll<ttr

.

KOSTNADER

1 DDO kronor

lnkOo' av hiaiJr. ....~,, .,,.:,,,llkatt : •
'

LMekö!tnQl'.l, l!ll(kl $r'hltfMr',Qi'av!lint!lr
.

08

Summl kO•tn.ldi&r

SYIISliUAriNING

Antal

'

Antal 1Y11•1aa~il , Inom ·den IOJ;janda
aas'Verkaaml'leten omrilknat till :Ara0et80ntr:

09

Al1lot1do timmar 11 OQl>-lol\

10

1) lnklu8ive Inhyrd f)ef'$Onal

50

___ _

__

E-post--------~

Postnr

INTAKTER

f

lft•llmn•,.

MWII

08

Tabell 1. Ekonomiska värden samt sysselsättning
FörsälJningsvärdet anges i det pris som kunden betalt exklusive moms. För naturgas anges värdet exklusive energiskatt men inklusive värdet av
gasol/luftblandning levererad som ersättning för naturgas.
lnk/Jpsv/lrde av naturgas (rad 08)

lnköpsvärdet anges exklusive energiskatt.
Löner (rad 07)

Räkna inte med:
Lagstadgade arbetsgivaravgifter.
Kompletterande pensionsförmåner • pensionsförsäkringsavgifter eller andra kollektiva eller privata avgifter.
Grupplivförsäkringar.
Utbildning betald av arbetsgivaren.
Traktamenten, resekostnadsersättning, kost, logi o.d.
Arbetsmaterial, verktyg och arbetskläder.
Antal sysselsatta
Med medelantal sysselsatta avses antalet anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis (rad 09).
Med arbetade timmar (rad 10) avses faktiskt arbetad tid under redovisningsperioden. Till arbetad tid räknas arbete under ordinarie arbetstid, övertid och jourtid.
Som faktisk arbetstid räknas också väntetid och restid under ordinarie arbetstid. Betald frånvaro eller beredskapslid ingår däremot ej.

Tabell 2. Användning av energivaror, kvantiteter och värden
Redovisa inköpta råvaror för gasframställning samt bränslen, drivmedel och elenergi som förbrukats under redovisningsperioden.
Räkna med:
Drivmedel för bilar, truckar o.d. som använts för driften.
Bränsle för uppvärmning av lokaler (om de inte ingår i lokalhyran).
Kvantttet och värde av förbrukad elenergi inklusive el levererad från det egna företaget.
Energiskatt betald till leverantör eller direkt till skatteverket
Räkna Inte med:
Mervärdeskatt.
bränsle och drivmedel för alstring av elenergi.
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Energi i flerbostadshus

BILAGA 11
Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att
hanteras i enlighet med sekretesslagens (SFS 1980: 100)
bestämmelser.

Adress1
Att: Forv.
Adress2
Adress3
Adress4
Adress5
Adress6

Antal
Förvaltar-id:
Taxerings-id:
Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Församling:

Specificera:
Fastigheten är samtaxerad med följande fastighet(er) som ska ingå i rapporteringen:

Svaren i enkäten ska avse ovan angiven taxeringsenhet (inklusive ev. samtaxering).
Renodlade industrilokaler ingår ej
1 Kan ni lämna uppgifter om ovanstående taxeringsenhet?

□
□

Ja, under hela året

□

Nej

Ja, under perioden

I
A,

➔

Måo

o,,

1-1

I
A,

Mån

o,g

Vem kan lämna uppgifter?

Namn
Adress

Ange namn och adress och sänd tillbaka
blanketten i bifogat svarskuvert

Postnummer, ort

2 Är antalet lägenheter på taxeringsenheten fler än två?

□
□

Ja
Nej

➔

Sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert

3a Hur många lägenheter finns det inom taxeringsenheten?
b Hur många av dessa är småhus?

I

I lägenheter

I

I lägenheter

4 Har några av nedanstående energibesparande åtgärder vidtagits?

1 Tilläggsisolering (väggar/vind/tak)
2 Energisnåla fönster (minst hälften)
3 lnjustering/optimering av styr- och reglersystem
4 Eleffektivisering (belysning m.m.)
5 Ventilationsvärmeåtervinning
6 Annat, ange vad

Nej

Ja, under år
året

Ja, under
tidigare år

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

Skriv i rutan till höger:

I
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I

5a Byggnadsarea enligt fastighetstaxering (eller för skattebefriade objekt) byggnadsritning:

m'

Andra om felaktigt eller saknas:

b Ange vilket areabegrepp som använts:

0

0

BOA+ LOA

BRA

2

c Fördela arean (m ) efter användningsområde
(tillfälligt outhyrd area fördelas på lokaltyp om känd, annars övrig, alt. ej uppvärmd)
1

Bostadslägenheter

2

Varmgarage (minst 10' C)

3

Ej uppvärmd, men uthyrd area, t.ex. kallgarage

4

Lokaler

d Övrig uppvärmd, ej uthyrningsbar area (I.ex. källare,
trapphus)
Glöm inte kontrollera att de/posterna stämmer med den totala arean!
6 Vilket eller vilka uppvärmningssätt finns och har använts på taxeringsenheten under året?

1 El (vattenburen)
2

El (direktverkande)

3

El (luftburen)

4

Värmepump (berg/jord/sjö)

5

Värmepump (luft - vatten, frånluft/åteivinning)

B

Värmepump (luft - luft)

7

Eldningsolja nr 1

a Annan eldningsolja (utom bioolja)
• Ved
10

Flis/spån

11

Pellets

12

Naturgas/stadsgas

13

Fjärivärme

14

Solvärmepanel

15 Annat, ange vad (I.ex. näivärme, bioolja,

biogas)

a) Har använts
under året

b) Finns, men har ej
använts under året

□
□
□
□
D
D
D
D
0
D
D
D
D
D
D

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Antal värmepumpar:

Skriv i rutan till höger:
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Energianvändning
Ange energianvändning för endast den utvalda taxeringsenheten. Om detta inte är möjligt beroende på att
flera fastigheter har gemensam vännecentral, vänne- eller elmätare, kan energianvändningen anges för den
större uppvännningsenheten.
7 Har den utvalda taxeringsenheten gemensam uppvärmning med annan fastighet?

0

Nej

D

Ja ➔ Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla
fastigheter.

8 Hur mycket energi användes under året?

Ange faktisk energianvändning utan nonnalårskorrigering.
Ange svar i MWh eller fysisk enhet. (Markera med kryss vilken enhet som använts!)

1 MWh = 1000 kWh.
Enhet som svar anges i:
1 Fjärrvärme

MWh

Fjärrkyla till processkyla

MWh

3 Fjärrkyla till komfortkyla

MWh

2

• Eldningsolja (före panna)

□

MWh

□

m'

s Naturgas/stadsgas

□
□
□

MWh

□

m'

MWh

m'

□

MWh

□
□
□

s Ved (före panna)
7

Flis/spån (före panna)

a Pellets (före panna)
9

El för uppvärmning/varmvatten

m'
ton

MWh

□

10 Annat (enligt fråga 6.15)

11 Kallhyra/kan ej lämna uppgift

MWh

D

MWh

□

Ange enhet

➔ fortsätt till fråga 10

9 Vilken period avser energianvändningen?

□

Kalenderår

□

Annan period, ange:

Ac

Ventilation
10 Ange dominerande typ av ventilationsanläggning i fastigheten.

D
D
3 D
4 D
5 D
1

Självdrag (S)

2

Förstärkt självdrag (FS)
Frånluft (F)
Från- och tilluft utan värmeväxlare (FT)
Från- och tilluft med värmeväxlare (FTX)

Vattenförbrukning
11 a Hur mycket vatten förbrukades under året?

Varav varmvatten

D

b Uppgiften är:

0
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Uppmätt

D

Uppskattad/beräknad

%

Måo

Dag

A,

Måo

Dag

Elanvändning
12 Har den utvalda taxeringsenheten gemensam elanvändning (ej uppvärmning) med annan
fastighet?

0

D

Nej

Ja ➔ Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla
fastigheter.

13a Hur mycket elenergi användes under året? (inklusive ev. eluppvärmning/varmvatten)?
Ange den faktiska elanvändningen utan norma/årskorrigering

b Uppgiften är:

0

D

Uppmätt

Uppskattad/beräknad

c I denna uppgift ingår: (flera alternativ kan anges)

D
2 D
3 D
4 D
5 D
6 D
1

El för uppvärmning/varmvatten enligt fråga 8.9
El för värmepump
övrig fastighetsel - fläktar, hissar, pumpar, trapphus etc.
Hushållsel
Verksamhetsel - utrustning, datorer, kontorsbelysning, kyldiskar etc.
Kan ej lämna uppgift

14 Vilken period avser elanvändningen för uppvärmning?

D

D

Kalenderår

Annan period,
ange:

I

1-1
Ar

Mån

Dag

I
Ar

Mån

Dag

Övriga upplysningar:

Uppgiftslämnare

Telefonnummer

I E-post
Tack för er medverkan!
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Energi i lokaler

BILAGA 12
Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att
hanteras i enlighet med sekretesslagens (SFS 1980:100)
bestämmelser.

Namn:
Företag:
Adress
Adress
Adress

Antal
Förvaltar-id:

Typ av fastighet:

Fastighetsbeteckning:

Taxerings-id:

Specificera:
Fastigheten är samtaxerad med följande fastighet(er) som ska ingå i rapporteringen:

Svaren i enkäten ska avse ovan angiven taxeringsenhet (inklusive ev. samtaxering).
Renodlade industrilokaler ingår ej
1 Kan ni lämna uppgifter om ovanstående taxeringsenhet?

□
□

Ja, under hela året

□

Nej ➔ Vem kan lämna uppgifter?

Ja, under perioden

I

1-1

.
A,

Mån

I

.
A,

Dag

Mån

Dag

Namn
Adress

Ange namn och adress och sänd tillbaka
blanketten i bifogat svarskuvert

Postnummer, ort

2 Är taxeringsenheten bebyggd?

□
□

Ja
Nej

➔

Sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert

3 Var byggnaderna uppvärmda mer än 90 dagar under året?

□
□

Ja
Nej

➔

Sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert
2

4 Är den uppvärmda arean större än 200 m ?

□
□

Ja
Nej

➔

Sänd tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert

5 Byggår enligt fastighetstaxering
Ange

I

I

Ändra

om felaktigt eller saknas:

I

I

om möjligt endast det år under vilket huvuddelen av byggnaderna är färdigställda

6 Har några av nedanstående energibesparande åtgärder vidtagits?

1 Tilläggsisolering (väggar/vind/tak)
2 Energisnåla fönster (minst hälften)
3 lnjustering/optimering av styr- och reglersystem
4

Eleffektivisering (belysning m.m.)

5 Ventilationsvärmeåtervinning
6 Annat, ange vad
Skriv i rutan till höger:
(om mer utrymme behövs, använd sista sidan)
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Nej

Ja, under året

Ja, under
tidigare år

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

I

I

7a Byggnadsarea enligt fastighetstaxering (eller för skattebefriade objekt} byggnadsritning:

m'

Ändra om felaktigt eller saknas:

b Ange vilket areabegrepp som använts:

0

0

BOA+ LOA

BRA

2

c Fördela arean (m } efter användningsområde
(tillfälligt outhyrd area fördelas på /okattyp om känd, annars övrig alternativt ej uppvärmd)
10

Bostäder

ao Skolor (dagislförskolor
universitet)

20

Hotell, restaurang
(inklusive pensionat,
elevhem}

eo Bad-, sport-, idrotts
anläggningar (ej utomhus
arenor}

21

Därav restaurang

100

Kyrkor, kapell

30

Kontor och förvaltning

110

Teater-, konsert-,
biograf- samt övriga
samlingslokaler

40

Butiks- och lagerlokaler för
livsmedelshandel

120

Ej uppvärmd, men uthyrd
area (I.ex. kallgarage}

50

Butiks- och lagerlokaler för
övrig handel

130

Varmgarage
(minst 1O' C)

140

övrigt, ange vad ...

ao Vård, dygnet runt

skriv i rutan nedan
70

Vård, dagtid (samt service
boende, frisersalong o dyl.)

Glöm inte kontrollera att de/posterna stämmer med den totala arean!
d Övrig uppvärmd, ej uthyrningsbar area (t.ex. källare, trapphus}

8 Vilket eller vilka uppvärmningssätt finns och har använts på taxeringsenheten under år 2006?

1

El (vattenburen)

2

El (direktverkande)

3

El (luftburen)

4

Värmepump (berg1ord/sjö)

5 Värmepump (luft - vatten, frånluft/återvinning)
B

Värmepump (luft - luft)

7

Eldningsolja nr 1

a Annan eldningsolja (utom bioolja)
e Ved
10

Flis/spån

11

Pellets

12

Naturgas/stadsgas

13 Fjärrvärme
14

Solvärmepanel

15

Annat, ange vad (I.ex. närvärme, bioolja, biogas)
Skriv i rutan till höger:

a Har använts
under året

b Finns, men har fil använts
under året

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Antal väm1epumpar:

I

I

I

I

I

I

I

I
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Energianvändning
Ange energianvändning för endast den utvalda taxeringsenheten. Om detta inte är möjligt beroende på att
flera fastigheter har gemensam vännecentral, vänne- eller elmätare, kan energianvändningen anges för den
större uppvännningsenheten.
9 Har den utvalda taxeringsenheten gemensam uppvärmning med annan fastighet?

0

Nej

D

Ja ➔ Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla
fastigheter.

10 Hur mycket energi användes under året?

Ange faktisk energianvändning utan nonnalårskorrigering.
Ange svar i MWh eller fysisk enhet. (Markera med kryss vilken enhet som använts!)
lnfonnation om omräkning till MWh finns på missivets baksida. 1 MWh = 1000 kWh.

Enhet som svar anges i:
1

Fjärrvärme

MWh

2

Fjärrkyla till processkyla

MWh

3

Fjärrkyla till komfortkyla

MWh

4

Eldningsolja (före panna)

□

MWh

□

m'

s Naturgas/stadsgas

□

MWh

m'

a Ved (före panna)

□
□
□

MWh

□
□
□
□

m'

Flis/spån (före panna)

7

a Pellets (före panna)
9

El för uppvärmning/varmvatten

10

Annat (enligt fråga 8.15)

11

Kallhyra/kan ej lämna uppgift

MWh
MWh

m'

ton

MWh

□

D

MWh

□

Ange enhet

➔ fortsätt till fråga 12

11 Vilken period avser energianvändningen?

D

Kalenderåret 2006

D

Annan period, ange:
Ar

Ventilation
12 Ange dominerande typ av ventilationsanläggning i fastigheten.

0
2 D

Självdrag (S)

D
4 D
s D

Frånluft (F)

1

3

Förstärkt självdrag (FS)

Från- och tilluft utan vänneväxlare (FT)
Från- och tilluft med värmeväxlare (FTX)

Vattenförbrukning
13a Hur mycket vatten förbrukades under året?

I~ - - - - - ~I m'

Varav varmvatten

D

b Uppgiften är:

0
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Uppmätt

D

Uppskattad/beräknad

%

Mån

Dag

Ar

Mån

Dag

Elanvändning
14 Har den utvalda taxeringsenheten gemensam elanvändning (ej uppvärmning) med annan
fastighet?

0

0

Nej

Ja ➔ Ange den sammanlagda uppvärmda arean för alla
fastigheter.
c__ _ _ _ _ _ __J

m'

15a Hur mycket elenergi användes under året? {inklusive ev. eluppvärmning/varmvatten)?
Ange den faktiska elanvändningen utan norma/årskonigering

I MWh

I
b Uppgiften är:

0

0

Uppmätt

Uppskattad/beräknad

c I denna uppgift ingår: (flera alternativ kan anges)

10
20
30

El för uppvärmning/varmvatten enligt fråga 10.9

El till processkyla (om möjligt uppskatta hur mycket)

I

I MWh

40

El till komfortkyla (om möjligt uppskatta hur mycket)

I

I MWh

50

Fastighetsel -fiäktar,
hissar, pumpar,
trapphus etc.

I

I m'

I

Im

60

El till värmepump

Verksamhetsel - utrust
ning, datorer, kontorsbelysning, kyldiskar
etc.

➔

Uppgiften omfattar

510
520
➔

Del av taxeringsenheten med area ca

Uppgiften omfattar

610
620

70

Hela taxeringsenheten

Hela taxeringsenheten
Del av taxeringsenheten med area ca

2

Kan ej lämna uppgift

16 Vilken period avser elanvändningen för uppvärmning?

0

0

Kalenderår

Annan period, ange

I

1-1

.

Ac

Mån

Dag

I

.

Ac

Mån

Dag

Övriga upplysningar:

Uppgiftslämnare

Telefonnummer

I Eapost
Tack för er medverkan!
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Blankett för inrikes sjöfart
Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att
hanteras i enlighot med sekretesslagens (SFS 1980: 100)
bestämmelser

Energianvändning inom inrikes sjöfart

Blanketten insänds i bifogat svarskuvert till:

Hur mycket marint bränsle har fartygen använt för drift och uppvärmning totalt till både privat och offentlig
sektor per år under perioden året? Sätt o för bränsleslag som inte används. 8
Passagerartransport
Bränsleslag

0
Ar

Enhet

Bunkerbränsle. MK1

ma

Bunkerbränsle • MK3

m'

Bunkerbränsle nr 2-6

m3
m'

därav svavelhalt .::1 %
Annat 1:

m'

Annat 2:

m'

Godstransport 0
Bränsleslag

Ar

Enhet

Bunkerbränsle • MK3

m'
ma

Bunkerbränsle nr 2-6

m'

Bunkerbränsle • MK1

m3

därav svavelhalt :.:1 %
Annat 1:

m'

Annat 2:

m'

Totalt

8

Bränsleslag

Ar

Enhet

Bunkerbränsle • MK1

m'

Bunkerbränsle • MK3

m'

Bunkerbränsle nr 2-6

m'
m'

därav svavelhalt ;,1 %
Annat L

.....

Annat 2:

0

m'
m'

Om uppgifter för bränsletransport inte kan lämnas uppdelat på passagerar- och godstransport

ber vi Er fylla i total förbrukning

0 Totalen ifylles endast om uppdelning pä passagerar- respektive godstransport inte är möjlig
8 Om exakt uppgift inte kan lämnas ber vi Er göra en uppskattning
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Utför företaget transporter till offentlig sektor?

Nej

Ja

Om ja, hur mycket marint bränsle har fartygen använt för transporter och uppvärmning till offentlig sektor per år
under perioden året? Sätt O för bränsleslag som inte används. e
Passagerartransport

0
Ar

Bränsle$lag

Enhet

Bunkerbränsle - MK1

m'

Bunkerbränsle - MK3

m'

Bunkerbränsle nr 2-6

m'
m'

därav svavelhalt :e1 %

m'

Annat 1:
Annat 2:

m'

-·----··

Godstransport
Bränsleslag

...

Ar

Enhet

m'

Bunkerbränsle - MK1

,... ,-~-

...

m'

Bunkerbränsle - MK3

.... ···----·· ..• ··-·--·---

m'

Bunkerbränsle nr 2-6

m'

därav svavelhalt :a:1 %
Annat 1:

m'

Annat 2:

m'

Totalt

.....

0

8

Bränsleslag

Ar

Enhet

Bunkerbränsle - MK1

m'

Bunkerbränsle - MK3

m'

Bunkerbränsle nr 2-6

m'

därav svavelhalt :,1 %

m'

Annat 1:

m'

Annat 2:

m'

0 Om uppgifter för bränsletransport inte kan lämnas uppdelat på passagerar- och godstransport
ber vi Er fylla i total förbrukning

8 Totalen ifylles endast om uppdelning på passagerar- respektive godstransport inte är möjlig
8 Om exakt uppgift inte kan lämnas ber vi Er göra en uppskattning

Kommentarer

Tack för Din medverkan!
Sänd in blanketten i det bifogade svarskuvertet och posta så snart som möjligt.
Kontaktperson
Namn (texta):
Telefonnummer (även rlktnr):

Mobil:

E-postadren:
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Tryck Elanders, Vällingby 2007 53381

