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 Utkom från trycket 
 den 15 oktober 2021 
 
Statistiska centralbyråns föreskrifter 
om uppgifter till statistik om försäljning av mineralgödselmedel; 
 
beslutade den 12 oktober 2021. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken. 
 
1 § Uppgifter om försäljning för användning inom Sverige ska lämnas av 
näringsidkare som bedriver produktion, import eller försäljning av mineral-
gödselmedel för användning inom yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk. 
 
2 § De uppgifter som ska lämnas framgår av bilagan till denna författning. 
 
3 § SCB får besluta att uppgifter som framgår av bilagan får undantas från 
uppgiftslämnarskyldighet. 
 
4 § Uppgifterna ska avse den period, från 1 juli till 30 juni, som föregår den 
månad då uppgifterna lämnas. Uppgifterna ska ha inkommit till Statistiska 
centralbyrån senast den 15 januari året efter slutet av den period uppgifterna 
avser. 
 
5 § Om det finns särskilda skäl får SCB besluta att uppgifterna får lämnas vid ett 
senare tillfälle. 
__________ 
 
Denna författning träder i kraft den 1 december 2021. 
 
 
På Statistiska centralbyråns vägnar 

 
 
 
JOAKIM STYMNE   
(Generaldirektör) 

Jörgen Brewitz 
   (Ekonomisk statistik och analys) 
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 SCB-FS 2019:6 
  
 den 6 mars 2019 
 
Statistiska centralbyråns föreskrifter 
om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om 
investeringar; 
 
beslutade den 5 mars 2019. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB) föreskriver följande med stöd av 15 § förord-
ningen (2001:100) om den officiella statistiken.  
 
1 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 05-39 enligt Svensk närings-
grensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis avseende 
företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av bifogad 
blankett Industri och energi för det första kvartalet (bilaga 1:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 1:2), för det tredje kvartalet (bilaga 1:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 1:4). Uppgifter avseende investeringars inriktning och olika 
faktorers inverkan på investeringsbesluten lämnas frivilligt avseende tredje 
kvartalet. 
  
2 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 41-43 samt 68 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Fastighetsförvaltning och bygg för det första kvartalet (bilaga 
2:1), för det andra kvartalet (bilaga 2:2), för det tredje kvartalet (bilaga 2:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 2:4).  
 
3 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 49.1,49.2 och 51 enligt Svensk 
näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran lämna uppgifter kvartalsvis 
avseende företagets investeringar. De uppgifter som ska lämnas framgår av 
bifogad blankett Transport för det första kvartalet (bilaga 3:1), för det andra 
kvartalet (bilaga 3:2), för det tredje kvartalet (bilaga 3:3) samt för det fjärde 
kvartalet (bilaga 3:4).  
 
4 § Företag med verksamhet enligt SNI-kod 45-47, 49.3, 49.4, 49.5, 52, 53,58-
65 samt 71-82 enligt Svensk näringsgrensindelning (SNI 2007) ska på begäran 
lämna uppgifter kvartalsvis avseende företagets investeringar. De uppgifter som 
ska lämnas framgår av bifogad blankett Generell för det första kvartalet (bilaga 
4:1), för det andra kvartalet (bilaga 4:2), för det tredje kvartalet (bilaga 4:3) samt 
för det fjärde kvartalet (bilaga 4:4).  
 
5 § De efterfrågade uppgifterna skall lämnas elektroniskt på det sätt som SCB 
anvisar senast fyra veckor efter den dag som SCB:s begäran om uppgifterna är 
daterad. 
 
6 § Finns särskilda skäl kan SCB besluta att uppgifter får lämnas vid senare 
tidpunkt än vad som anges i 5 §. 
__________ 
 
Denna författning träder i kraft den 22 mars 2019, då Statistiska centralbyråns 
föreskrifter (SCB-FS 2009:9) om uppgifter till statistik om investeringar upphör 
att gälla. 
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SCB-FS 2019:19
Utkom från trycket
den 15 juli 2019

Tillkännagivande
av uppgift om konsumentprisindex för juni 2019;

beslutat den 11 juli 2019.

Statistiska centralbyrån ger till känna att konsumentprisindex för 
juni månad 2019 fastställs till 334,47 (basår 1980=100). 

De för och maj och juni månad 2019 beräknade indextalen som 
legat till grund för fastställandet är per huvudgrupp följande:

Maj 2019 Juni 2019
Livsmedel och alkoholfria drycker 318,87 319,21
Alkoholhaltiga drycker och tobak 516,02 516,08
Kläder och skor 188,88 178,81
Boende 413,88 410,19
Inventarier och hushållsvaror 219,73 220,64
Hälso- och sjukvård 882,56 883,98
Transport 459,11 460,33
Post- och telekommunikationer 117,12 115,71
Rekreation och kultur 177,97 182,48
Utbildning - -
Restauranger och logi 577,16 577,75
Diverse varor och tjänster 413,14 413,58

TOTALT 334,95 334,47

På Statistiska centralbyråns vägnar

ELISABETH HOPKINS
(T.f. generaldirektör)

Cecilia Hertzman
(Ekonomisk statistik)



SCB-FS 2021:28 
Bilaga 

 

Näringsidkare ska lämna uppgifter om försäljning av mineralgödselmedel för användning inom Sverige i 
yrkesmässigt jord- och trädgårdsbruk. Försäljning för skogsbruk, hemträdgårdar, gräsmattor, golfbanor 
eller idrottsplaner ingår inte. 

I denna bilaga redovisas de uppgifter som näringsidkare enligt 1 § ska lämna för den period som undersökningen 
avser.  

A. Grunduppgifter 
• organisationsnummer 
• företagets namn 
• kontaktperson 
• telefonnummer 
• adressuppgifter. 

 
B. Uppgifter om försäljning av mineralgödselmedel 

För respektive försåld gödselmedelsprodukt ska följande uppgifter lämnas: 

• gödselmedlets tillverkare 
• gödselmedlets produktnamn 
• typ av gödselmedel  
• angivelse av om medlet är tillåtet i ekologisk odling, eller inte 
• gödselmedlets näringsinnehåll (procent), med avseende på kväve (N), fosfor (P), 

kalium (K) och svavel (S)  
• mängd kadmium i fosforgödselmedel (gram kadmium per ton fosfor) 
• försåld mängd gödselmedel (ton eller liter) 
• leverantör som inköp av produkten gjorts från. 

  

 


