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

STEMFS
2014:4
Utkom från trycket
den 22 december 2014

beslutade den 1 december 2014.
Statens energimyndighet föreskriver, med stöd av 5 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, att STEMFS 2006:1 ändras på följande sätt;
att 2 § punkterna 10, 11 och 12 ska ha följande lydelse,
att en ny flik P6 i bilaga 10 C med följande lydelse tillkommer
2 § 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 ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 10 A–E. Uppgifterna ska lämnas senast den 31 mars varje år eller vid den senare tidpunkt
som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det
föregående året. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form.
Energistatistik för flerbostadshus
11. Ägare till flerbostadshus vilka upplåts med hyres- eller bostadsrätt ska
lämna de uppgifter som framgår av bilaga 11. Uppgifterna ska lämnas senast
den 31 mars varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det föregående året. Uppgifterna
kan lämnas i elektronisk form.
Energistatistik för lokaler
12. Ägare till lokalhyresfastigheter och specialfastigheter ska lämna de uppgifter som framgår av bilaga 12. Uppgifterna ska lämnas senast den 31 mars
varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det föregående året. Uppgifterna kan lämnas i elektronisk form.
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Ikraftträdandebestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Karin Sahlin
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BILAGA 10 C
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Årlig el- och fjärrvärmestatistik
P 6 Enkät om solelproduktion
Fråga 1. Har ni inmatningspunkter från solcellsanläggningar hos elkunder i
ert nät?
Ja
Svar

(

Nej
)

(

)

Fråga 2. Hur stor är den sammanlagda installerade effekt i ert nät från solcellsanläggningar?
Installerad
effekt (kW)

Inmatningspunkter

Svar
Obs! Med inmatningspunkt avses en punkt inkopplad till elnätet där en elproduktionsanläggning för in el.
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Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.
Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,
fax. 08-505 93 33 99.
Elanders Sverige AB, 2014

