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Statens energimyndighets föreskrifter
(STEMFS 2020:2) om skyldighet att lämna
uppgifter till statistik om oljeleveranser
på kommunnivå;

STEMFS
2020:2

Utkom från trycket
den 3 mars 2020

beslutade den 12 februari 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 § Importörer, producenter och distributörer av energivaror ska lämna uppgifter om följande energivaror
1. låginblandad och fossil motorbensin,
2. låginblandad och fossil diesel,
3. eldningsolja 1,
4. eldningsolja 2–6,
5. ren HVO,
6. ren FAME,
7. E85, och
8. ED95.
För varje enskild energivara ska uppgifter redovisas enligt bilaga.
Uppgifterna ska lämnas senast den 31 mars varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under
det närmast föregående kalenderåret.
3 § Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge avvikelser och 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 mars 2020.
På Statens energimyndighets vägnar
RÉMY KOLESSAR

Martina Högberg
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Oljeleveranser - kommualvis redovisning
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Totalt att
Frivillig
Riket/
fördela, hela hjälpkolumun
kommunkod riket
för summering

Därav
Jordbruk,
skogsbruk
och fiske
4

Därav gruvor
och
mineralbrott,
tillverkning
5

Ert företag har tidigare lämnat uppgifter till Månatlig bränsle- gas. och
lagerstatistik (EN0107). Där har ni fått appge hur stora leveranser ni har
gjort av diverse bränsleslag. Vänligen fördela volymerna till de
kommuner och förbrukarkategorier som mottagit leveranserna.

6

Därav
kraftverk,
gasverk
7

Därav
kraftvärmeverk,
värmeverk

fjärrvärme- och elsektorn

8

Därav övrigt

Stat, kommun, landsting och företag inom

9

Därav
järnvägar

10

11

Därav sjöfart Därav En- och
(inrikes och tvåbostadshus
utrikes)
12

Flerbostadshus

Bostadsfastigheter

13

Därav övriga
fastigheter

14

Därav
vägtransporter

Övrigt

15

16

Därav bygg Därav luftfart

1. På rad 2, kolumn B "totalt sett att fördela, hela riket" finns den förtryckta volymen som ni ska fördela ut på de kommuner och förbrukarkategorier som mottagit leveranserna.
2. Kolumn C "frivillig hjälp att summering" kan ni använda för att summera för volymer ni har fördelat ut. Detta är frivilligt att använda, men kan hjälpa er att kontrollera det
förtryckta värdet i CELL B2 har fördelats ut i sin helhet.
3. Börja fylla i kolumn 4.
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