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Utkom från trycket
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om
den 29 december 2020
månatlig elstatistik och byte av elleverantör;
beslutade den 2 december 2020.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken.
1 § De uppgifter som ska lämnas in enligt dessa föreskrifter ska, på begäran,
lämnas till Statens energimyndighet eller till den som Statens energimyndighet utser.
2 § Näringsidkare som bedriver elnätsverksamhet ska lämna de uppgifter
som framgår av bilaga 1 där Statens energimyndighet har utsett vilka elanvändare som avses.
Uppgifterna ska lämnas senast den fjortonde dagen i varje kalendermånad
eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och
avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden.
3 § Elproducenter med egna kraftkällor vars sammanlagda produktionskapacitet överstiger 500 kW för vindkraft och 1 000 kW för övriga kraftslag ska
lämna de uppgifter som framgår av bilaga 2.
Uppgifterna ska lämnas senast den femtonde dagen i varje kalendermånad
eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och
avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden.
4 § Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge undantag
från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Den som är skyldig att lämna uppgifter kan ansöka om undantag till Statens energimyndighet.

Ikraftträdandebestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2021.
På Statens energimyndighets vägnar
ROBERT ANDRÉN

Martina Högberg
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STEMFS
2020:14

Bilaga 1,
Sida 1 av 1

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Månatlig
elstatistik och leverantörsbyten (EN0108).
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Bilaga 2, STEMFS
Sida 1 av 1 2020:14

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Månatlig
elstatistik och leverantörsbyten (EN0108).
Fyll i mängden producerad el per anläggningsdel tillsammans med tillhörande anläggningsinformation.
Period (månad, år)

Typ av anläggning Anläggningens namn Del av anläggning Teknik Område

Delteknikområde Bränsle El, MWh

Värden som rapporteras ska vara nettovärden. Har ni bruttovärden och inte vet hur stor egenanvändningen är använd schablonmässigt 3 %
(netto=0,97*brutto) för kraftvärme mottryck, 5% (netto=0,95*brutto) för kraftvärme kondens och 1% (netto=0,99*brutto) för vattenkraft. Observera att
egenförbrukning i kraftvärmeanläggningar avser endast den andel som används för elproduktion dvs. egenförbrukning som avser värmeproduktion eller
processånga ska räknas bort.

Följande val kan göras:

Typ a v a nlä g g ning

Vattenkraft
Kärnkraftverk
Värmekraftverk

Del a v a nlä g g ning

station [ange namn ]
generator [ange nr]
block [ange nr]

Teknik

pumpkraft
dieselkraft
gaskombi
gasmotor
gasturbiner
kondens
kraftvärme
N/A

Områ de

fjärrvärme
industri
N/A

Delteknik

kondens
mottryck
gasturbinkraft
övrigt
N/A

Brä nsle

kol
olja
gas
bio
biogas
avfall
torv
övrigt
N/A
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