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0 Allmänna uppgifter
 

0.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Energi 
 

0.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Tillförsel och användning av energi 
 

0.3 SOS-klassificering 

Tillhör (SOS)  Ja 
 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler 
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella 
statistiken (2001:100) 
 

0.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Energimyndigheten 
Postadress: Box 310, 631 04 Eskilstuna 
Besöksadress:  Kungsgatan 42 
Kontaktperson:  Charlotte Anners 
Telefon:  016-544 22 83 
Telefax:  016-544 22 62 
E-post:  charlotte.anners@energimyndigheten.se 
 

0.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress:  701 89 Örebro 
Besöksadress: Klostergatan 23 
Kontaktperson: Susanne Enmalm 
Telefon:  019-17 69 63 
Telefax 019-17 65 69 
E-post:  Susanne.enmalm@scb.se 
 

0.6 Uppgiftsskyldighet 

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99) och Statens 
energimyndighets författningssamling (STEMFS 2007:1) 
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0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 
8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter 
gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda 
regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den 
officiella statistiken. 
 

0.8 Gallringsföreskrifter 

Ingen gallring av mikrodata har skett sedan undersökningen inleddes.  
 

0.9 EU-reglering 

Den årliga energistatistiken lyder under Europaparlamentets och Rådets förordning 844/2010/EU. 
 
0.10 Syfte och historik 
 
Undersökningen ska framställa statistik som belyser tillförsel och användning av el-, gas- och 
fjärrvärme, teknisk utrustning i kraftstationer m.m., bränsleförbrukning samt vissa kostnader och 
intäkter. Fr.o.m. referensår 2009 ska undersökningen dessutom genomföras på ett sådant sätt att 
kvaliteten på data som levereras till och utgör underlag för den statistik på kommunal nivå som 
redovisas i Kommunal och regional energistatistik i görligaste mån motsvarar de krav på kvalitet (på 
kommunal nivå) som statistiken erfordrar. (Denna undersökning bidrar med merparten av data till 
Kommunal och regional energistatistik.) Undersökningens data ska också utgöra underlag för andra 
rapporter och sammanställningar, t.ex. för SCB:s publikation Årliga energibalanser och för statistik 
till EU. 
 
El började produceras i Sverige i liten skala i slutet av 1800-talet. På Karlslund herrgård i Örebro 
anlades 1897 den första privatägda kraftstationen, en liten kraftstation som fortfarande är i bruk. 
Efter hand som elektriciteten byggdes ut ökade behovet av statistik. Det statliga Vattenfall, som 
hade i uppdrag att bygga ut produktion och nät, hade i början också uppdraget att framställa 
statistik. Elstatistik, liksom annan statistik, framställdes under lång tid av olika ämbetsverk och 
myndigheter, varav SCB var en myndighet. Statistik utgavs under ett antal år också av dåtida 
branschorganisationen Svenska elverksföreningen. Under 1950- och 1960-talen genomförs en 
omfattande centralisering av den svenska statistiken till SCB.  
 
SCB:s huvudsakliga publicering för denna undersökning är Statistiskt meddelande (SM). Delar av 
statistiken finns också tillgänglig i SCB:s databas. Det första SM:et med definitiv statistik avser år 
1968 (publicering i SM av preliminära uppgifter påbörjas något år dessförinnan). Under några 
decennier dessförinnan publicerade SCB elstatistiken i publikationsserien Sveriges Offentliga 
Statistik, den del som avsåg och betitlades Industri, i förkortning SOS Industri (nedlagd). 
 
Utveckling av samhälle och teknik ställer nya krav på statistikutbudet om el och annan energi. Ny 
statistik utvecklas, delar bortfaller. Denna undersökning har producerat statistik under lång tid och 
det har skett många olika slag av förändringar. Här redovisas endast en mer begränsad och 
översiktlig historik. Att undersökningen haft en genomgripande utveckling framgår redan av 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN  4(434) 
 

 
 
 
 

 
EN0105_DO_2010 
 

 

titlarna på publikationen Statistiska meddelanden. Under 1960-talet var sålunda titeln 
Elförsörjningen, i mitten av 1970-talet ändrades den till El- och fjärrvärmeförsörjningen för att i 
början av 1990-talet få den nuvarande titeln El-, gas- och fjärrvärmeförsörjningen.  
 
År 1969 utvidgas statistiken till att också omfatta fjärrvärme. Till att börja med sker redovisning i 
textavdelningen men i och med SM med referensår 1974 flyttas fjärrvärmestatistiken in i 
tabellavdelningen. Den nya SM-titeln blir El- och fjärrvärmeförsörjningen.  
 
I SM med referensår 1973 redovisar undersökningen för första gången statistik om kärnkraft, 
redovisningen omfattade då även åren bakåt t.o.m. 1969. 
 
Statistik om naturgas och stadsgas framställs från år 1990 och publicerades första gången i SM 
med referensår 1991. Fr.o.m. detta år är SM-titeln El, gas- och fjärrvärmeförsörjningen.  
 
Tillförsel av el från vindkraft redovisar undersökningen fr.o.m. år 1993 med början i E11 SM 9801 
med referensår 1996. I denna publikation uppträder vindkraften också för första gången i den tabell 
som belyser antal kraftstationer och maskinaggregat, generatoreffekt samt bruttoproduktion, i detta 
fall med siffror bakåt t.o.m. år 1992. Uppgifter om vindkraften (färdig statistik) inhämtas numer 
från Energimyndigheten. Dessförinnan från Vindforsk och före det och i början från Vattenfalls 
Energimarknad. 
 
Redovisning på regional nivå påbörjades i SM 1968, regionerna avgränsades i enlighet med de sex 
s.k. elområden som Sverige indelats i. År 1986 utökades den regionala redovisningen med län. 
Redovisningen efter de nämnda sex elområdena ersattes 1996 av redovisning efter åtta regioner i 
enlighet med EU:s regionala indelningsnomenklatur NUTS 2 (som avser mellanstora regioner). I 
och med detta blev Stockholm en egen region. Den regionala redovisningen utökades år 2008 med 
redovisning även efter de fyra elområden som Svenska kraftnät delat in Sverige i (elområdena 
konstruerades med utgångspunkt i överföringsbegränsningar i transmissionsnätet). För närvarande 
och sedan år 2008 görs således tre regionala redovisningar: enligt NUTS 2, efter län samt efter den 
nya indelningen av Sverige i fyra elområden.  
 
År 1996 är ett viktigt år för undersökningen då flera förändringar genomfördes och det skedde en 
viss omläggning av statistiken. Omläggningen var huvudsakligen en anpassning till den nya 
ellagen och elmarknadens avreglering fr.o.m. 1 januari 1996. Ändringarna i statistikens upplägg 
beror främst på den nya lagens bestämmelser om åtskillnad mellan produktion och nätverksamhet. 
Dessa verksamheter skall i och med den nya lagen ske i åtskilda företag, dvs. i separata juridiska 
enheter (gäller också för naturgas). Tidigare kunde produktion och nätverksamhet bedrivas i samma 
företag. Omläggningen medförde att statistiken blir mindre jämförbar med tidigare år. Utförligare 
beskrivning av förändringarna finns i Statistiskt meddelande, avsnitt Metod och kvalitet.  
 
Elkraftsutbytet med specifikation på andra länder redovisas första gången i Statistiskt 
meddelande 1968 (den första definitiva), med siffror fr.o.m. 1967. Tidigare redovisades endast den 
totala importen och exporten.  
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En ökad uppmärksamhet gällande energi och klimat medför nya krav på statistik om energi och 
koldioxidutsläpp. Detta har medfört nya kvalitetskrav på den statistik på kommunal nivå som 
redovisas i Kommunal och regional energistatistik (som publiceras på SCB:s webbplats). I sin tur 
har detta fört med sig nya kvalitetskrav på data (kvalitet på kommunal nivå) som samlas in och 
bearbetas av denna undersökning Årlig energistatistik eftersom den bidrar med merparten av 
primärdataunderlaget för redovisningen i Kommunal och regional energistatistik.    
 

 
0.11 Statistikanvändning 

Energimyndigheten och departementen: Underlag för analyser och prognoser över tillförsel och 
användning av elenergi, gas och fjärrvärme, uppföljning och utvärdering av energipolitiska åtgärder. 
Energiberedskap.  
SCB: Nationalräkenskaper, miljöräkenskaper m.m.  
Branschorganisationer och företag: Underlag för planering av utbyggnad av kraftstationer och 
överföringsnät, utredningar och analyser av energiförsörjningssituationen, taxesättning, 
marknadsanalyser m.m.  
Internationell rapportering till OECD/IEA, Eurostat och FN/ECE.  
Regionala användare för energiplaner och uppföljning av miljömål.  
 
0.12 Uppläggning och genomförande 

Data insamlas huvudsakligen med elektroniska blanketter som företagen hämtar på undersökningens 
webbplats. Blanketterna har en inbyggd kontrollfunktion varför en viss granskning av data sker redan 
hos uppgiftslämnaren. Data från mindre vattenkraftsföretag insamlas med postenkät. Totalt tillställs 
drygt 700 företag blanketter. Tre skriftliga påminnelser sänds till företag med obesvarad blankett, i vissa 
fall görs påminnelse även via telefon. Besvarade blanketter granskas vid SCB, i tveksamma fall 
kontaktas uppgiftslämnare för kontroll och komplettering.  
 
Underlaget till undersökningens statistik om vindkraft inhämtas i form av färdiga statistikuppgifter från 
Energimyndigheten. Även för underlaget till undersökningens redovisade statistik om industrins 
elanvändning fördelad på bransch inhämtas färdiga statistikuppgifter, i detta fall från SCB:s 
undersökning Industrins årliga energianvändning. Uppgifter om elkraftsutbytet inhämtas från SCB:s 
undersökning Månatlig elstatistik.  
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Efter granskning och rättning publiceras delar av statistiken som preliminära resultat i ett statistiskt 
meddelande i oktober efter referensåret. De definitiva resultaten publiceras sedan i ett mer omfattande 
statistiskt meddelande i februari året därpå, dvs. året efter referensåret (båda i SM-serie EN11). 

 
0.13 Internationell rapportering 

Resultat från undersökningen rapporteras till EU:s statistikbyrå EUROSTAT och till International 
Energy Agency (IEA).  
 
 
0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

 
Till nästa produktionsomgång, som avser referensperiod 2011, planeras att utöka och förbättra 
granskningen överlag och speciellt granskningen av data på kommunal nivå. Detta för att få bättre 
kvalitet i undersökningens statistik och för att bidra till bättre kvalitet på statistiken som redovisas 
av Kommunal och regional energistatistik till vilken denna undersökning levererar merparten av 
dataunderlaget. 
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1 Översikt 
 
1.1 Observationsstorheter  

Undersökningen har ett stort antal observationsstorheter avseende el, värme och kyla. På flertalet 
observationsstorheter görs flera (två till fyra) mätningar varför antalet variabler är större (över 800). Här 
listas observationsstorheterna översiktligt, alla datavariabler finns beskrivna i avsnitt 4 Slutliga 
Observationsregister.  
 
Abonnemang 
Aggregat 
Balanskraft 
Bränsleförbrukning 
Egenförbrukning (el och värme) 
Energi- och miljöskatter 
Export el 
Försåld el, värme respektive kyla 
Generatoreffekt 
Import el 
Intäkter 
Kostnader 
Leveranser (el, värme respektive kyla) till slutkunder 
Nätavgifter 
Nätförluster 
Produktion el  
Produktion värme 
Reglerkraft 
Underhålls- och reparationsarbeten  
Uttagspunkter 
Överföring i nät till slutliga förbrukare 
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1.2 Statistiska målstorheter 

 
Objektgrupp Variabel Mått 
Population Indelning i 

redovisningsgrupper 
  

Kraftstationer Aggregattyp per 
Riksområde NUTS2 
 
Aggregattyp per 
företagets bransch-
tillhörighet 
 
Aggregattyp den 31 
december 

Kraftstationer 
Aggregat 

Antal 
 

  Installerad generatoreffekt MW 

  Bruttoproduktion vid 
generatorerna 

GWh 

Elproducerande 
företag 

Stationstyper 
 

Elproduktion 
- brutto 
- egenanvändning 
- netto 

GWh 

  Bränsleförbrukning 
- kraftvärmeproduktion 
- övrig elproduktion 
 

GWh 
TJ 

  Verkningsgrad brutto 
- kraftvärmeproduktion 
- övrig elproduktion 
- totalt 
Verkningsgrad netto  
- totalt 

Procent 

 Kraftslag Elproduktion 
Egenanvändning el 

GWh 
 

 Elområden  Elproduktion per kraftslag GWh 
 

 Länder Import el 
Export el 

GWh 
 

 Kraftstationstyper Bränsleförbrukning per 
bränsleslag vid elproduktion 

Naturlig mått-
enhet  

TJ 
  Elproduktion per bränsleslag GWh 
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Elverk, värme-
verk samt 
Elproducenter 
inom industrin 

Elenergi Elproduktion, brutto 

Egenanvändning el vid 
elproduktion 

Elproduktion netto totalt 
och därav 

- Elproduktion netto i 
vattenkraft 

- Elproduktion netto i 
vindkraft 

- Elproduktion netto i 
kärnkraft 

- Elproduktion netto i 
konventionell värmekraft 

 
Import el 

Mottaget el från anläggningar 
i Sverige (inom branschen) 

Förluster el fram till leverans-
punkten 

Bruttoleveranser av el 

Export el 

Leveranser el inom branschen 

Leveranser totalt till slutliga 
förbrukare inom landet 
och därav 

- Elverkens användning el 
för kontor lager o.d. 

Kraftvärmeverk och fristående 
värmeverk 

GWh 
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 Ånga och hetvatten 

(fjärrvärme) 
Produktion  

Mottaget från anläggningar 
utom branschen för 
elproduktion 

Mottaget från anläggningar 
utom branschen för 
fjärrvärmedistribution 

Mottaget från anläggningar 
inom branschen för 
fjärrvärmedistribution 

Användning för elproduktion 

Förluster fram till 
leveranspunkten 

Leveranser till företag inom 
branschen 

Leveranser till slutliga 
förbrukare 

GWh 

 Intäkter Elexport 

Elförsäljning inom branschen 
(exkl. export) 

Elförsäljning till slutliga 
förbrukare 

Nätintäkter  
- från överföring el inom 

branschen (gräns- och 
inmatningspunkt) 

- från överföring till slutliga 
förbrukare 

Fjärrvärmeleveranser  
- inom branschen 

- till slutliga förbrukare 

Bruttoersättning för 
elinstallationer, reparationer 
och andra arbeten 

Milj kronor 
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 Kostnader Elimport 

Inköpt elenergi (exkl. export) 

Nätavgifter för överföring till 
överliggande och angränsande 
nät 

Andel i driftskostnader för 
vattenregleringsföretag 

Inköpt ånga och hetvatten  för 
fjärrvärmedistribution  

- från utom branschen 

- från inom branschen 

Inköpt bränsle för 

- elproduktion 

- fjärrvärmeproduktion 

Övrigt inköpt bränsle 

Råvaror, halvfabrikat, delar 
samt andra tillsats- och 
förbrukningsmaterial än 
bränslen och driv-medel 

Milj kronor 
 

 Intäkter inom: 
SNI2007,351 
SNI2007,353 
Övriga 

1) INTÄKTER ELHANDEL 

Elexport 

Försåld el till inhemska 
elhandelsföretag 

Försåld balanskraft till 
Svenska kraftnät 

Försåld el till nätföretag 

Försåld el till slutanvändare  
- tillverkningsindustri och 

mineral 
- hushåll(bostäder och 

fritidshus) 

- övriga förbrukare 

- totalt 

____________________ 
 
2) INTÄKTER NÄTTJÄNST 

Överföring av el i gränspunkt 
och inmatningspunkt 

Milj kronor 
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Överföring av el i uttagspunkt 
till 

- tillverkningsindustri och 
mineral 

- hushåll (bostäder och 
fritidshus) 

- övriga förbrukare 

- totalt 

____________________ 
 
3) INTÄKTER VÄRME OCH 

KYLA 

Fjärrvärme 

Annan värme (s.k. färdig 
värme) 

Fjärrkyla 

____________________ 
 
4) INTÄKTER ÖVRIGA  

Engångsavgifter för 
abonnemang 

Reparationer, elinstallationer 
o.d. 

Övriga intäkter 
- mineralutvinning, 

varutillverkning 

- försäljning av handelsvaror 

- telekommunikations-tjänster 
- konsulttjänster 

- övrigt 

 Kostnader inom: 
SNI2007,351 
SNI2007,353 
Övriga 

1) KOSTNADER ELINKÖP 

Import/införsel el 

Inköpt balanskraft från 
Svenska kraftnät 

Inköpt el från inhemska 
elhandelsbolag och 
producenter 

Mottagen reglerkraft 
 

Milj kronor 
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2) KOSTNADER NÄTTJÄNST 

Nätavgifter för överföring till 
överliggande och angränsande 
nät 
 
3) KOSTNADER ÖVRIGA 

Förbrukning bränsle för 
elproduktion 

Förbrukning bränsle och 
inköpt värme för 
produktion/distribution av 
värme 

Förbrukning bränsle, 
fjärrvärme och drivmedel för 
lokaluppvärmning, transporter 
o.d. 

Råvaror, halvfabrikat, delar 
samt andra tillsats- och 
förbrukningsmedel än bränsle 

Reparationer och underhåll 
- byggnader och anläggningar 

- bilar, bussar, maskiner och 
inventarier 

Till Skatteverket direkt 
inbetalda energi- och 
miljöskatter för 
- egenförbrukning av el för 

produktion/distribution av 
värme 

- bränsle för produktion av el 
och värme 

Elproducerande 
företag, elhand-
lande företag 
och eldistri-
buerande företag  
 

Slutliga förbrukar-
grupper: 
- tillverkningsindu-

stri och mineral-
utvinning 

- övriga slutliga 
förbrukare  

- värmeverk och 
hushåll är sär-
redovisade 

Överförd el högspänning 
Överförd el lågspänning 
 
Nätintäkter el högspänning 
Nätintäkter el lågspänning 
 
Försåld el högspänning 
Försåld el lågspänning 

 

GWh 
Milj kronor 
Öre/kWh 
 

El- och 
värmeprodu-

Elproduktion 
Värmeproduktion 

Bränsleförbrukning per 
bränsleslag 

Naturlig mått-
enhet eller  
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cerande företag toe och TJ 
  Inköpsvärde totalt per 

bränsleslag 
1000-t kr 
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Elnätföretag  Användargrupper 

efter SNI2007 
plus  
Permanenta 
bostäder 
Fritidsbostäder  
 
 

Högspänning 
- antal uttagspunkter 
- elanvändning per 

uttagspunkt 
 
Lågspänning 
- antal uttagspunkter 
- elanvändning per 

uttagspunkt 

Antal 

MWh/ut-
tagspunkt 
 

 Elområden Högspänning 
- antal uttagspunkter 
- elanvändning per 

uttagspunkt 
 
Lågspänning 
- antal uttagspunkter 
- elanvändning per 

uttagspunkt 

Antal 

MWh/ut-
tagspunkt 
 

  Elförbrukning/överför- 
ing el per bransch (SNI2007) 
- högspänning 
- lågspänning 

GWh 

 Län Överförd el till konsument-
grupp (använd el) 
- tillverkningsindustri och 

utvinning av mineral 

- småhus 

- flerbostadshus 

GWh 

Värmekraftverk Kraftvärme-värme-
verk 
 

Elproduktion vid  
- kraftvärmeproduktion 
- kondensdrift 

Verkningsgrad (%) 
- kraftvärmeproduktion 
- kondensdrift 
- totalt 

Bränsleinsats 

GWh 
Procent 
 

 Kraftvärme i 
industri 

Elproduktion vid  
- kraftvärmeproduktion 

Verkningsgrad (%) 
- kraftvärmeproduktion 

(inkl. kondensdrift) 
- totalt 

Bränsleinsats 

GWh 
Procent 
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 Kondenskraftverk  

Gasturbiner för 
reservkraft 

Annan drivkraft  

Elproduktion 
Bränsleinsats 
Verkningsgrad (%) 

GWh 
Procent 
 

Kraftvärmeverk 
och fristående 
värmeverk 

Kraftvärmeverk 

Fristående 
värmeverk 

Värmeproduktion med 
- kraftvärmeproduktion 
- övrig bränslebaserad 
- rökgaskondens 
- elpannor 
- värmepumpar 

GWh 
 

  Bränsleförbrukning för 
värmeproduktion med 
- kraftvärme 
- övrig bränslebaserad 

 

  Elanvändning för värme-
produktion med 
- värmeverksdrift 
- elpannor 
- värmepumpar 

 

  Verkningsgrad (%) 
- kraftvärme 
- övrig bränslebaserad 
- elpannor 
- totalt 

Procent 
 

Kraftvärme-
värmeverk 

BRÄNSLEALLOKER-
ING ENLIGT   

Energimetoden 
- Elproduktion 
- Värmeproduktion 

Alternativmetoden 
- Elproduktion 
- Värmeproduktion 

Bränsleslag Naturlig mått-
enhet  

TJ 
 

Företag som 
producerar 
fjärrvärme 

Kraftvärmeverk 

Fristående 
värmeverk 

PRODUKTION FJÄRRVÄRME 
Bränslebaserad 
- kraftvärme 
- övrigt 
Rökgaskondens 
Elpanna 
Värmepump 
Totalt 

GWh 

  Mottagen värme 
- från utom branschen  
- från andra värmeverk 

GWh 
Mkr 
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  Total omsättning GWh 

  Förluster fram till 
leveranspunkten 

GWh 

  Leveranser (exkl. förluster) GWh 
Mkr 

  ANVÄNDNING EL OCH 
BRÄNSLEN 

Elanvändning  
- för bränslebaserad fjärr-

värmeproduktion samt 
pumpning 

- för elbaserad fjärrvärme-
produktion 

- för värmepumpsdrift 

GWh 

  Bränsleanvändning 
- kraftvärmeproduktion 
- övrig bränslebaserad 

värmeproduktion 
- totalt  

GWh 
Milj kr (endast 
totalen) 

 Slutliga förbrukare 
- Tillverknings-

industri 
- Markvärme 
- Offentlig 

förvaltning 
- Småhus 
- Flerbostadshus 
- Övriga 

Leveranser (GWh), 
Abonnemang (antal)  

Lägenheter (antal), endast för 
bostadshus 

GWh 
Antal 

Företag som 
producerar 
färdig värme  
 

Kraftvärme-värme- 
verk  
- Kraftvärme- 

- produktion 

- enbart 
värmeproduktion 

Fristående värme-
verk 

Bränsleförbrukning per  
bränsleslag vid produktion av 
färdig värme. 

Naturlig mått-
enhet  

TJ 
 

 Förbrukargrupper Leveranser  
Antal abonnemang  

GWh Antal 

Företag som 
producerar 
fjärrkyla 

 Levererad kyla GWh 
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Värmeproducer-
ande företag  
(ej inom indu-
strin) 

Kraftvärme-värme-
verk 

Fristående värme-
verk 

Bränsleförbrukning  per 
bränsleslag vid  produktion av 
ånga och hetvatten 

Naturlig mått-
enhet  

TJ 
 

Tillverknings-
industri och 
mineralut-
vinning 

Grupper SNI2007 Elförbrukning GWh 

NATURGAS 
Handelsföretag 
Nätföretag 

 Import 

Egenförbrukning 

Tryckutjämning, initial-
fyllnad, förluster 

1000 m3 

 Förbrukargrupper Leveranser 1000 m3 
STADSGAS 

Handelsföretag 
Nätföretag 

 Produktion netto (produktion 
exkl. egenförbrukning) 

Egenförbrukning 

Distributionsförluster 

1000 m3 

 Förbrukargrupper Leveranser 1000 m3 
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1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
 
Under oktober året efter referensåret publiceras på SCB:s webbplats ett Statistiskt meddelande med 
preliminärt resultat i form av tabeller och diagram samt en sammanfattande tabell under flik 
Tabeller och diagram. Under påföljande februari månad publiceras en definitiv och mer omfattande 
resultatredovisning i Statistiskt meddelande, vidare sker en publicering i de Statistiska databaserna 
men där i något mindre omfattning samt uppdatering av den sammanfattande tabellen under flik 
Tabeller och diagram. Det sker ett omfattande utflöde av statistik och mikrodata till andra SCB-
undersökningar (t.ex. Årliga energibalanser, Nationalräkenskaperna, Kommunal och regional 
energistatistik), till Eurostat och andra internationella användare, till Energimyndigheten m.fl. 

 

 

1.4 Dokumentation och metadata

Undersökningen är dokumenterad i detta dokument (SCBDOK), i dokumentation av slutligt 
observationsregister (MetaPlus som också ingår i detta dokument avsnitt 4), i Beskrivning av 
statistiken samt i den resultatredovisade publikationen Statistiskt meddelande EN 11 SM. 
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2 Uppgiftsinsamling 
 
2.1 Ram och ramförfarande 

Målpopulation 
Undersökningen avser belysa el- och kraftproduktionen i Sverige och alla anläggningar som bidrar med 
energi- eller värmeproduktion. 

Rampopulation 
Rampopulationen består av företag med följande verksamhet: 

 - Generering av elektricitet, SNI2007 35.11 inkl. elproducerande industriföretag. Företaget skall ha  
   kraftstationer med en sammanlagd effekt på minst 100 kW. För enbart eget bruk är gränsen 400 kW. 
- Elförsäljning, SNI2007 35.14 
- Överföring och distribution av el, SNI 35.12, 35.13  
- Produktion och distribution av värme och kyla, SNI2007 35.3 
- Stadsgasframställning och -distribution, naturgasdistribution, SNI2007 35.2. 
Rampopulationen konstitueras av undersökningens operativa adress- och utsändningsregister.  Dessa 
uppdateras kontinuerligt och därmed sker också en uppdatering av rampopulationen. Information för 
uppdateringen fås via medverkande företag, angränsande SCB-undersökningar, SCB:s företagsregister 
och undersökningspersonalens omvärldsbevakning. 

Fr.o. m. 2012 års undersökning ämnar man göra en avstämning av undersökningens register mot 
SCB:s företagsregister och elcertifikatsystemet från Energimyndigheten. Detta för att dels bättre 
kunna identitetsbestämma undersökningens objekt, dels kunna minska eventuell undertäckning 
genom att ta till vara nya objekt som vid avstämningen inte uppenbarligen redan ingår i 
undersökningen. 
 
På grund av inaktuella uppgifter kan viss övertäckning förekomma men detta bör vara marginellt. Viss 
undertäckning förekommer och utgörs då i huvudsak av nya elhandelsbolag som inte fanns registrerade i 
undersökningens adress- och utsändningsregister då blanketter tillsänts företagen. En sådan 
undertäckning påverkar främst den ekonomiska redovisningen. För att få bättre uppskattning på 
elhandelns intäkter av försåld el till slutförbrukare görs därför en modellberäkning för den del av 
intäkterna som kan tillskrivas undertäckningen och för den del som avser partiellt bortfall av intäkter i 
besvarade blanketter (men frågan om intäkter obesvarad). För mer information hänvisas till avsnitt 3.1 
här och till Statistiskt meddelande, delen Fakta om statistiken avsnitt Statistikens tillförlitlighet. Annan 
undertäckning än den som avser elhandelsbolag antas vara ringa. Risken för över- och undertäckning 
varierar med omfattningen på strukturomvandling inom de branscher som undersökningen undersöker 
(risken ökar då strukturomvandlingen ökar). 
 
Kompletterande statistik 
 
För den del av undersökningen som redovisar statistik om industrins elanvändning används resultat från 
SCB:s undersökning Industrins årliga energianvändning, vilken är en totalundersökning av arbetsställen 
inom industrin (SNI 05-33) med 10 eller fler anställda. För arbetsställen med färre anställda 
modellskattas energianvändningen. För raminformation m.m. hänvisas till undersökningens 
dokumentation. Även för vindkraft inhämtas färdig statistik, i detta fall från Energimyndigheten.  
  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN  21(434) 
 

 
 
 
 

 
EN0105_DO_2010 
 

 

2.2 Urvalsförfarande 

Undersökningen är en totalundersökning och alla företag i rampopulationen är med i urvalet. 
 
 

2.3 Mätinstrument 

För undersökningens insamling av data används huvudsakligen elektroniska blanketter genom SCB:s 
centrala insamlingsverktyg samt i mindre utsträckning pappersblanketter och i enstaka fall elektronisk 
insamling utanför det centrala insamlingsverktyget. En mindre del av underlaget till undersökningens 
statistikredovisning inhämtas i form av färdig statistik (gäller vindkraft, industrins energianvändning 
samt elkraftsutbytet med andra länder – se avsnitt 2.4 nedan och 0.12 ovan)   

2.4 Insamlingsförfarande 

Data insamlas huvudsakligen med elektroniska blanketter som företagen hämtar på undersökningens 
webbplats. Data från mindre vattenkraftsföretag insamlas med postenkät. För undersökningens statistik 
rörande vindkraft och industrins elanvändning inhämtas färdig statistik från Energimyndigheten 
respektive SCB:s undersökning Industrins årliga energianvändning. Uppgifter om elkraftsutbytet 
inhämtas från SCB:s undersökning Månatlig elstatistik. 
 
2.5 Databeredning 

Data inkommer via dels elektroniska blanketter och dels pappersblanketter. Efter dataregistrering 
sker en granskning maskinellt och manuellt av att fullständiga uppgifter lämnats, att de är rimliga 
och att inbördes konsistens råder mellan lämnade uppgifter. Vid behov återkontaktas upp-
giftslämnare för kompletterande uppgifter. I vissa fall insätts ett nytt värde som är grundat på egna 
bedömningar (av t.ex. tidigare års data, andra undersökningar, annan bedömd relevant information). 
Vad gäller de elektroniska blanketterna sker en viss granskning redan vid uppgiftslämnandet då 
dessa har utrustats med en kontrollfunktion som genomför en enklare granskning av lämnade 
uppgifter.   
 
2.5.1  Imputering  
 
Viss, begränsad, imputering tillgrips när det är omöjligt att få in uppgifter. Objektsbortfallet vilket 
främst förekommer bland mindre företag har imputerats med ledning av arbetsställenas uppgifter 
avseende fjolåret. I vissa fall kompletteras imputeringarna med rimlighetsbedömningar. Partiellt 
bortfall imputeras under granskningsförfarandet med hjälp av fjolårets uppgifter eller i vissa fall 
genom en rimlighetsbedömning. 
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3 Statistisk bearbetning och redovisning 
 

3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 

 
Det förekommer undertäckning av elhandelsföretag och partiellt borfall i besvarade blanketter av 
intäkter från försäljning av el till slutförbrukare (frågan om intäkter har inte besvarats). För att få en 
bättre uppskattning på elhandelns intäkter av försåld el görs en modellberäkning avseende 
undertäckningen och det partiella bortfallet sammantaget. Ett mått på undertäckningen är att det finns 
en differens mellan såld och förbrukad kvantitet. Vid modellberäkningen av intäkterna har antagits 
att genomsnittligt pris per kWh på den kvantitet för vilka intäkterna ska beräknas är detsamma som 
genomsnittspriset för de elhandelsföretag som lämnat uppgift. Differensen mellan såld och 
förbrukad kvantitet utgör vanligtvis 10-15 procent av total kvantitet. 
 
Undertäckning av elhandelsföretag kan tillskrivas strukturomvandlingen inom elmarknaden. Nya 
aktörer tillkommer andra försvinner. Detta har medfört att ett mindre antal nya elhandelsbolag inte 
funnits med i SCB:s register då blanketterna tillställts företagen. För mer information – se Statistiskt 
meddelande, delen Fakta om statistiken avsnitt Statistikens tillförlitlighet. 
 
Objektsbortfallet utgör ca tio procent räknat ovägt på undersökningens objekt. Ett vägt bortfall relaterat 
till ett storleksmått som el- eller värmeproduktion beräknas ej men bedöms vara betydligt lägre än den 
ovägda siffran. 
 

3.2 Redovisningsförfaranden 

Resultat redovisas i Statistiska meddelanden serie EN 11, i en preliminärversion som publiceras i 
oktober året efter referensåret och i en definitiv under februari året därpå. Tidsserier publiceras i 
Databas-Statistikdatabasen i samband med publiceringen av det definitiva resultatet. Nämnda 
redovisningar publiceras på SCB:s webbplats, www.scb.se. Där finns också tillgång till en 
sammanfattande tabell. 
 
Upplysningar lämnas av Susanne Enmalm, SCB och Anna Andersson, Energimyndigheten.  
 
 

http://www.scb.se/�
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4 Slutliga observationsregister 
 

4.1 Produktionsversioner 

Årlig energistatistik 

Register Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 
Rubrik Årlig energistatistik 
Syfte/Beskrivning Statistiken ska belysa tillförsel och användning av el-, gas- och fjärrvärme, 

kostnader och intäkter, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning i kraftstationer 
mm.   

Övrigt 

Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet 
Kontaktperson Enmalm, Susanne 

Registervariant 

Registervariant Elproduktion, elhandel, fjärrvärme (ovr) 
Rubrik Elprod., elhandel, fjärrvärme 
Innehållstyp Kalenderårsvariant 
Insamlingstyp Egen insamling 
Syfte/beskrivning Belysa den del av undersökningen som hämtar data från elproducerande 

företag (ej industriföretag), elhandelsföretag (inom bransch och till slutkund), 
fjärrvärmeföretag samt elproducerande företag med fjärrvärmeproduktion (ej 
industriföretag). 

Sekretess Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen 
(2009:400) 

Avidentifierad Ja 
Urval Nej 
Personuppgift Nej 
Slutligt 
observationsregister 

Ja 

Registerversion 

Namn 2010 
Syfte/Beskrivning Versionen avser kalenderåret enligt Namn ovan för den del av undersökningen 

(registervarianten) som avser elproduktion, elhandel och fjärrvärme. 
Mätinformation Ekonomiska data avser företaget, data avseende el-, värmeproduktion och 

bränsleförbrukning per anläggning och data för fjärrvärmeförbrukning per 
kommun. 

Objekttyp - Företagsenhet 

Namn Företagsenhet 
Definition En företagsenhet (FE) är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster. 
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Enheten har själv beslutanderätt, särskilt för hur den fördelar sina produktionsresurser. 
En företagsenhet bedriver en eller flera verksamheter vid en eller flera platser. 
Dessutom har företagsenhet en fullständig bokföring, om inte ska det vara möjligt och 
meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att sammanställa en 
fullständig bokföring om så krävs. 

Standardnivå Standard fastställd av SCB 
Population - Elproduktions-, elhandels- , fjärrvärmeföretag 

Namn Elproduktions-, elhandels- , fjärrvärmeföretag 
Definition Företag som bedriver någon eller några av nedan angivna verksamheter: 1) 

Elproduktion med egen kraftkälla om sammanlagt minst 100 kW 2) Elproduktion 
med egen kraftkälla enbart för eget behov om sammanlagt minst 500 kW 3) Elhandel 
4) Produktion eller distribution av fjärrvärme  

Standardnivå Nej 
Populationstyp Register- och undersökningspopulation 
Kommentar Företag med Juridisk form 10 fysiska personer (enskild firma) är avidentifierade, dvs. 

organisationsnumret borttaget. 
Datum fr.o.m 2010-01-01 
Datum t.o.m 2010-12-31 
Variabler 

Administrativa variabler, beskrivning 
Namn Administrativa variabler, beskrivning 
Definition Beskrivning av undersökningens Administrativa variabler. Se Relaterad 

information.  
Beskrivning Se Relaterad information. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Avser dokumenttext. 
E2_ovr Intäkt. Försåld el till inhemska elhandelsföretag 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld el till inhemska elhandelsföretag 
Definition Intäkter från försåld el till inhemska elhandelsföretag, inkl. värdet av sålda 

elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Generellt gäller att i intäktspost E2_ovr 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Import el från elbörsen (däravpost), mängd 
Namn E1_ovr Import el från elbörsen (däravpost), mängd 
Definition Mängd importerad el från elbörsen, MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. 

Importerad (inköpt) mängd el från elbörsen (Nordpol), som är en däravpost till "E1 
Import el totalt, mängd".     

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E1_ovr Import el totalt, mängd 
Namn E1_ovr Import el totalt, mängd 
Definition Mängd importerad / införsel el totalt, MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Redovisningsenhet: företaget. 

Importerad / införsel el från utlandet, inkl elbörsen (Nordpol).    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Andel av driftskostnader i vattenregleringsföretag 
Namn E1_ovr Kostnad. Andel av driftskostnader i vattenregleringsföretag 
Definition Debiterad andel av driftskostnader i vattenregleringsdföretag     
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. Generellt gäller att i kostnadspost skall 

inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad 
samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Bränsle för elproduktion 
Namn E1_ovr Kostnad. Bränsle för elproduktion 
Definition Kostnader för förbrukning av bränsle för elproduktion, exkl. direkt av företaget till 

Skatteverket inbetalda energi och miljöskatter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Kostnaden är en summering av 

inköpsvärdena i frågeformulär P3. Generellt gäller att i kostnadspost skall inte lön, 
arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad samt att 
internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Bränsle och inköpt värme för prod/distr av värme 
Namn E1_ovr Kostnad. Bränsle och inköpt värme för prod/distr av värme 
Definition Kostnader för förbrukning av bränsle och inköpt värme för produktion/distribution 

av värme, exkl. direkt av företaget till Skatteverket inbetalda energi och miljöskatter.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Kostnaden är en summering av 

inköpsvärdena i frågeformulär P3 och P4. Generellt gäller att i kostnadspost skall 
inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad 
samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
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Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Bränsle, fjärrvärme och drivmedel för lokaluppvärmning, transporter o.dyl. 
Namn E1_ovr Kostnad. Bränsle, fjärrvärme och drivmedel för lokaluppvärmning, 

transporter o.dyl. 
Definition Kostnader för förbrukning av bränsle, fjärrvärme och drivmedel för 

lokaluppvärmning, transporter o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energi och miljöskatter. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Kostnaden är en summering av 
inköpsvärdena i frågeformulär E3. Generellt gäller att i kostnadspost skall inte lön, 
arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad samt att 
internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Energi- och miljöskatter, för bränsle för produktion av el och värme 
Namn E1_ovr Kostnad. Energi- och miljöskatter, för bränsle för produktion av el och 

värme 
Definition Av företaget direkt till Skatteverket inbetalda energi- och miljöskatter för bränsle 

för produktion av el och värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Energi- och miljöskatter, för egen förbrukning av el för prod/distr av värme 
Namn E1_ovr Kostnad. Energi- och miljöskatter, för egen förbrukning av el för prod/distr 

av värme 
Definition Av företaget direkt till Skatteverket inbetalda energi- och miljöskatter för egen 
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förbrukning av el för produktion/distribution av värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Import el från elbörsen (däravpost) 
Namn E1_ovr Kostnad. Import el från elbörsen (däravpost) 
Definition Kostnad för el importerad/införsel från elbörsen (Nord Pool), inkl. värdet av köpta 

elcertifikat men exkl. nätavgift. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2 Avser kostnad för mängden 

importerad/införsel (inköpt) el från elbörsen (Nord Pool), inkl. värdet av köpta 
elcertifikat men exkl. nätavgift. Detta är en däravpost till ”E1 Import el totalt, 
kostnad”. Generellt gäller att i kostnadspost skall inte lön, arbetsgivaravgift, 
mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad samt att internleverans 
redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Import el totalt 
Namn E1_ovr Kostnad. Import el totalt 
Definition Kostnad för total mängd importerad/införsel el, inkl. värdet av köpta elcertifikat men 

exkl. nätavgift. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Avser kostnad för total mängd 

importerad/införsel el från utlandet, inkl elbörsen (Nord Pool). Generellt gäller att i 
kostnadspost skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention 
vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Inköpt balanskraft från Svenska kraftnät 
Namn E1_ovr Kostnad. Inköpt balanskraft från Svenska kraftnät 
Definition Kostnad för inköpt balanskraft från Svenska kraftnät, inkl. värdet av köpta 

elcertifikat men exkl. nätavgift. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Generellt gäller att i kostnadspost skall 

inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad 
samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Inköpt inhemsk el 
Namn E1_ovr Kostnad. Inköpt inhemsk el 
Definition Kostnad för el inköpt från inhemska elhandelsbolag och producenter, inkl. värdet av 

köpta elcertifikat men exkl. nätavgift. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Generellt gäller att i kostnadspost skall 

inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad 
samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Byggnader, anläggningar 
Namn E1_ovr Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Byggnader, 

anläggningar 
Definition Kostnader för köpta underhålls- och reparationsarbeten på företagets byggnader och 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   30(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

anläggningar.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad samt att 
internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Maskiner, inventarier 
Namn E1_ovr Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Maskiner, inventarier 
Definition Kostnader för köpta underhålls- och reparationsarbeten på företagets maskiner, 

bussar, bilar och andra inventarier. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad samt att 
internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Mottagen reglerkraft 
Namn E1_ovr Kostnad. Mottagen reglerkraft 
Definition Kostnad för mottagen el reglerkraft i tkr. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Generellt gäller att i kostnadspost skall 

inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara inräknad 
samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Råvaror, delar, förbrukningsmaterial m.m. 
Namn E1_ovr Kostnad. Råvaror, delar, förbrukningsmaterial m.m. 
Definition Kostnader för råvaror, halvfabrikat, delar samt andra tillsats- och 

förbrukningsmaterial än bränsle och drivmedel. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Kostnad. Övriga kostnader för anskaffning av el 
Namn E1_ovr Kostnad. Övriga kostnader för anskaffning av el 
Definition Avser andra kostnader än elkostnaden för importerad eller inköpt el, t.ex. kostnader 

för börs och balanstjänst, exkl. nätavgift och elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1_ovr Mottagen reglerkraft, mängd 
Namn E1_ovr Mottagen reglerkraft, mängd 
Definition Mängd mottagen reglerkraft, MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Från balansansvarig mottagen 

mängd reglerkraft. Reglerkraften används för att upprätthålla balansen i 
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elsystemet.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Export el till elbörsen (däravpost), mängd 
Namn E2_ovr Export el till elbörsen (däravpost), mängd 
Definition Mängd exporterad / utförsel el till elbörsen, MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. 

Exporterad mängd el till elbörsen (Nordpol), som är en däravpost till ” E2 Export 
el totalt, mängd”.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Export el totalt, mängd 
Namn E2_ovr Export el totalt, mängd 
Definition Mängd exporterad / utförsel el totalt, MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Redovisningsenhet: företaget. 

Exporterad mängd el till utlandet, inkl. försäljning till elbörsen (Nordpol).   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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E2_ovr Försåld el Balanskraft till Svenska kraftnät, mängd 
Namn E2_ovr Försåld el Balanskraft till Svenska kraftnät, mängd 
Definition Mängd försåld balanskraftel till Svenska kraftnät, MWh. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. 

Variabeln gäller företag som har balansansvar och tecknat avtal med Svenska 
kraftnät.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld el till inhemska Elhandelsföretag, mängd 
Namn E2_ovr Försåld el till inhemska Elhandelsföretag, mängd 
Definition Mängd försåld el till inhemska elhandelsföretag, MWh. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld el till Nätföretag, mängd 
Namn E2_ovr Försåld el till Nätföretag, mängd 
Definition Mängd försåld el till nätföretag, MWh. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Redovisningsenhet: företaget.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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E2_ovr Försåld el till slutlig förbrukare Hushåll, mängd 
Namn E2_ovr Försåld el till slutlig förbrukare Hushåll, mängd 
Definition Mängd försåld el till slutlig förbrukare hushåll (bostäder, fritidshus), MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. Redovisningsenhet: företaget.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld el till slutlig förbrukare Tillverkningsindustri och utvinning mineral, mängd 
Namn E2_ovr Försåld el till slutlig förbrukare Tillverkningsindustri och utvinning 

mineral, mängd 
Definition Mängd försåld el till slutlig förbrukare tillverkningsindustri samt utvinning 

mineral, MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Redovisningsenhet: företaget.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld el till slutlig förbrukare Övriga, mängd 
Namn E2_ovr Försåld el till slutlig förbrukare Övriga, mängd 
Definition Mängd försåld el till övriga slutliga förbrukare (ej Hushåll eller 

Tillverkningsindustri och utvinning mineral), MWh 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Redovisningsenhet: företaget.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld Fjärrkyla, mängd 
Namn E2_ovr Försåld Fjärrkyla, mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som företaget sålt/levererat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Redovisningsenhet: företaget. För 

data rörande total leverans används blankett E2, i denna blankett används begreppet 
”försåld”. Data för olika användningsområde med specificering på kommun 
inhämtas med blanketterna E4 och EK4, i dessa blanketter används begreppet 
”leverans”. De specificerade variablerna betecknas med E4+EK4.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld Fjärrvärme, mängd 
Namn E2_ovr Försåld Fjärrvärme, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som företaget sålt/levererat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Redovisningsenhet: företaget. För 

data rörande total leverans används blankett E2, i denna blankett används begreppet 
”försåld”. Data för olika användningsområde med specificering på kommun 
inhämtas med blanketterna E4 och EK4, i dessa blanketter används begreppet 
”leverans”. De specificerade variablerna betecknas med E4+EK4.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Försåld Färdig värme, mängd 
Namn E2_ovr Försåld Färdig värme, mängd 
Definition Mängd färdig värme som företaget sålt/levererat. Färdig värme: värme som 

produceras av leverantören hos kunden och ingår inte i leverantörens 
fjärrvärmerörelse.  
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Redovisningsenhet: företaget. För 
data rörande total leverans används blankett E2, i denna blankett används begreppet 
”försåld”. Data för olika användningsområde med specificering på kommun 
inhämtas med blanketterna E4 och EK4, i dessa blanketter används begreppet 
”leverans”. De specificerade variablerna betecknas med E4+EK4.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Abonnemang engångsavgifter 
Namn E2_ovr Intäkt. Abonnemang engångsavgifter 
Definition Intäkter avseende avgifter av engångskaraktär vid anslutning, ändring o.dyl. av 

abonnemang.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Export el till elbörsen (däravpost) 
Namn E2_ovr Intäkt. Export el till elbörsen (däravpost) 
Definition Intäkter från exporterad / utförsel el till elbörsen, inkl. värdet av sålda elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Intäkter från export av el till elbörsen 

(Nordpol), en däravpost till ” E2 Export el totalt, intäkt”. Generellt gäller att i 
intäktspost E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller 
offentlig subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat 
belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Export el totalt 
Namn E2_ovr Intäkt. Export el totalt 
Definition Intäkter från exporterad / utförsel el totalt, inkl. värdet av sålda elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Intäkter från export av el till utlandet, 

inkl. försäljning till elbörsen (Nord Pool).Generellt gäller att i intäktspost E2_ovr 
Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld el balanskraft till Svenska kraftnät 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld el balanskraft till Svenska kraftnät 
Definition Intäkter från försåld balanskraftel till Svenska kraftnät, inkl. värdet av sålda 

elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Generellt gäller att i intäktspost E2_ovr 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld el till nätföretag 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld el till nätföretag 
Definition Intäkter från försåld el till nätföretag, inkl. värdet av sålda elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Generellt gäller att i intäktspost E2_ovr 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig subvention vara 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   38(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld el till slutlig förbrukare Hushåll 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld el till slutlig förbrukare Hushåll 
Definition Intäkter från försåld el till slutlig förbrukare hushåll (bostäder, fritidshus), inkl. 

värdet av sålda elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld el till slutlig förbrukare Tillverkningsindustri och utvinning mineral 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld el till slutlig förbrukare Tillverkningsindustri och utvinning 

mineral 
Definition Intäkter från försåld el till slutlig förbrukare tillverkningsindustri samt utvinning 

mineral,, inkl. värdet av sålda elcertifikat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   39(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld el till slutlig förbrukare Övriga 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld el till slutlig förbrukare Övriga 
Definition Intäkter från försåld el till övriga slutliga förbrukare (ej Hushåll eller 

Tillverkningsindustri och utvinning mineral), inkl. värdet av sålda elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld Fjärrkyla 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld Fjärrkyla 
Definition Intäkter från fjärrkyla som företaget sålt/levererat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld Fjärrvärme 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld Fjärrvärme 
Definition Intäkter från fjärrvärme som företaget sålt/levererat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försåld Färdig värme 
Namn E2_ovr Intäkt. Försåld Färdig värme 
Definition Intäkter från färdig värme som företaget sålt/levererat.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Försäljning av handelsvaror 
Namn E2_ovr Intäkt. Försäljning av handelsvaror 
Definition Intäkter från försäljning av handelsvaror, enligt konto 3610 i energibranschens 

Energiplan, BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
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Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Konsulttjänster 
Namn E2_ovr Intäkt. Konsulttjänster 
Definition Intäkter från konsulttjänster, enligt konto 3680 i energibranschens Energiplan, 

BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Mineralutvinning, varutillverkning 
Namn E2_ovr Intäkt. Mineralutvinning, varutillverkning 
Definition Intäkter från mineralutvinning och varutillverkning. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Sålda reparationer, elinstallationer o.dyl. 
Namn E2_ovr Intäkt. Sålda reparationer, elinstallationer o.dyl. 
Definition Intäkter av monterings-, installations och reparationsarbeten som utförts åt 

utomstående, både för arbete och eget material, inkl. aktiverat arbete för egen 
räkning, byggverksamhet.   

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16. Generellt gäller att i intäktspost 
E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Telekommunikationstjänster 
Namn E2_ovr Intäkt. Telekommunikationstjänster 
Definition Intäkter från telekommunikationstjänster, enligt konto 3420 i energibranschens 

Energiplan, BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 19. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2_ovr Intäkt. Övrigt 
Namn E2_ovr Intäkt. Övrigt 
Definition Intäkter från övrigt enligt konton 3310, 3911, 3912, 3960, 3970 och 3980 i 

energibranschens Energiplan, BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21. Generellt gäller att i intäktspost 

E2_ovr Intäkt skall inte mervärdeskatt, fakturerad punktskatt eller offentlig 
subvention vara inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
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Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Bensin, egna transportmedel 
Namn E3_ovr Förbrukning Bensin, egna transportmedel 
Definition Mängd kbm Bensin som förbrukats av egna transportmedel.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Förbrukning Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Mängd Bensin som förbrukats för lokaluppvärmning, av maskiner o.dyl. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Diesel, egna transportmedel 
Namn E3_ovr Förbrukning Diesel, egna transportmedel 
Definition Mängd Diesel som förbrukats av egna transportmedel.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Förbrukning Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
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Definition Mängd Diesel som förbrukats för lokaluppvärmning, av maskiner o.dyl. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Fjärrvärme m.m. för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl. 
Namn E3_ovr Förbrukning Fjärrvärme m.m. för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl. 
Definition Mängd MWh Fjärrvärme, ånga och hetvatten som använts för 

lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Spillvärme för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Förbrukning Spillvärme för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Mängd MWh Spillvärme som använts för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_ovr Förbrukning Övrigt bränsle, för lokaluppvärmning, transporter, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Förbrukning Övrigt bränsle, för lokaluppvärmning, transporter, maskiner 

o.dyl.  
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Definition Mängd annat bränsle än bensin, diesel, spillvärme eller fjärrvärme o.dyl. som 
använts för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7+8. Radnr i databas (radnr) och 
frågeformulär: . Bränsleslag och måttenhet redovisas i frågeformuläret. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Bensin, egna transportmedel 
Namn E3_ovr Kostnad Bensin, egna transportmedel 
Definition Inköpskostnad för Bensin till egna transportmedel, exkl. direkt av företaget till 

Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Detta belopp kan inbegripa 

energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Kostnad Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Inköpskostnad för Bensin som använts för andra ändamål än egna trasportmedel, 

t.ex. lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Diesel, egna transportmedel 
Namn E3_ovr Kostnad Diesel, egna transportmedel 
Definition E3ovr Kostnad Diesel, egna transportmedel Inköpskostnad för Diesel till egna 

transportmedel, exkl. direkt av företaget till Skatteverket inbetalda energiskatter 
m.m.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Kostnad Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Inköpskostnad för Diesel som använts för andra ändamål än egna trasportmedel, 

t.ex. lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Fjärrvärme m.m., för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl. 
Namn E3_ovr Kostnad Fjärrvärme m.m., för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl. 
Definition Inköpskostnad för Fjärrvärme, ånga och hetvatten som använts för 

lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energiskatter m.m. 
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Spillvärme, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_ovr Kostnad Spillvärme, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Inköpskostnad för Spillvärme som använts till lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., 

exkl. direkt av företaget till Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Detta belopp kan inbegripa 

energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_ovr Kostnad Övrigt bränsle, för lokaluppvärmning, transporter, maskiner o.dyl. 
Namn E3_ovr Kostnad Övrigt bränsle, för lokaluppvärmning, transporter, maskiner o.dyl. 
Definition Inköpskostnad för Annat bränsle än bensin, diesel, fjärrvärme eller spillvärme som 

använts till lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till 
Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7+8. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrkyla, abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrkyla, abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrkyla till offentlig förvaltning, 

undervisning, forskning, sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrkyla, abonnemang tillverkningsindustri, mineral 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrkyla, abonnemang tillverkningsindustri, mineral 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrkyla till tillverkningsindustri samt 

utvinning av mineral, inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrkyla, abonnemang övriga 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrkyla, abonnemang övriga 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrkyla till övriga (parti- och detaljhandel, 
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hotell, restauranger m.m.). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrkyla, leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrkyla, leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som levererats till offentlig förvaltning, undervisning, forskning, 

sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrkyla, leverans till tillverkningsindustri, mineral, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrkyla, leverans till tillverkningsindustri, mineral, mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som levererats till tillverkningsindustri samt utvinning av mineral, 

inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrkyla, leverans till övriga, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrkyla, leverans till övriga, mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som levererats till övriga (parti- och detaljhandel, hotell, 

restauranger m.m.). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang andra värmeverk 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang andra värmeverk 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till andra värmeverk. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
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E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang flerbostadshus 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang flerbostadshus 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till flerbostadshus (med minst tre 

bostadslägenheter). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang markvärme 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang markvärme 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till markvärme (gator, trottoarer, 

torg etc.). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till offentlig förvaltning, 

undervisning, forskning, sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
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endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang småhus 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang småhus 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till småhus (en och tvåbostadshus. 

kedjehus, radhus) 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang tillverkningsindustri, mineral 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang tillverkningsindustri, mineral 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till tillverkningsindustri samt 

utvinning mineral. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang övriga slutförbrukare 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, abonnemang övriga slutförbrukare 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till övriga slutförbrukare som 

parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till andra värmeverk, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till andra värmeverk, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till andra värmeverk. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till flerbostadshus, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till flerbostadshus, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till flerbostadshus (tre eller fler lägenheter). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
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leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till markvärme, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till markvärme, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till markvärme (gator, trottoarer, torg etc). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till offentlig förvaltning, undervisning, forskning, 

sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till småhus, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till småhus, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till småhus (en- och tvåbostadshus, kedjehus och 

radhus). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till tillverkningsindustri, mineral, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till tillverkningsindustri, mineral, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till tillverkningsindustri samt utvinning av mineral, 

inkl. industriföretagens huvudkontor.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till övriga slutförbrukare, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Fjärrvärme, leverans till övriga slutförbrukare, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till övriga slutförbrukare som parti- och 

detaljhandel, hotell, restauranger m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Färdig värme, abonnemang fjärrvärmeleverantör 
Namn E4+EK4_ovr Färdig värme, abonnemang fjärrvärmeleverantör 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av färdig värme till fjärrvärmeleverantör. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Färdig värme, abonnemang tillverkningsindustri, mineral 
Namn E4+EK4_ovr Färdig värme, abonnemang tillverkningsindustri, mineral 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av färdig värme till tillverkningsindustri samt 
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utvinning av mineral, inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Färdig värme, abonnemang övriga 
Namn E4+EK4_ovr Färdig värme, abonnemang övriga 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av färdig värme till andra än industri eller 

fjärrvärmeleverantörer. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Färdig värme, leverans till fjärrvärmeleverantörer, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Färdig värme, leverans till fjärrvärmeleverantörer, mängd 
Definition Mängd färdig värme som levererats till fjärrvärmeleverantörer. Färdig värme: värme 

som produceras av leverantören hos kunden och ingår inte i leverantörens 
fjärrvärmerörelse.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   58(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Färdig värme, leverans till tillverkningsindustri, mineral, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Färdig värme, leverans till tillverkningsindustri, mineral, mängd 
Definition Mängd färdig värme som levererats till tillverkningsindustri samt utvinning av 

mineral, inkl. industriföretagens huvudkontor. Färdig värme: värme som produceras 
av leverantören hos kunden och ingår inte i leverantörens fjärrvärmerörelse. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_ovr Färdig värme, leverans till övriga, mängd 
Namn E4+EK4_ovr Färdig värme, leverans till övriga, mängd 
Definition Mängd färdig värme som levererats till andra än industri eller fjärrvärmeleverantörer. 

Färdig värme: värme som produceras av leverantören hos kunden och ingår inte i 
leverantörens fjärrvärmerörelse.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P1_ovr Aggregat antal, vattenkraftstation 
Namn P1_ovr Aggregat antal, vattenkraftstation 
Definition Antal aggregat för elproduktion vid vattenkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Aggregat: en produktionsenhet för elektrisk energi. 
Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, propeller eller förbränningsmotor och en 
generator. Undersökningens blankettbeteckning P1. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P1_ovr Egenförbrukning el vattenkraftstation 
Namn P1_ovr Egenförbrukning el vattenkraftstation 
Definition Egenförbrukning el i vattenkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Egen förbrukning av el (till transformatorer etc) vid 
elproduktion i vattenkraftstation. Undersökningens blankettbeteckning P1. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P1_ovr Elproduktion brutto, vattenkraftstation 
Namn P1_ovr Elproduktion brutto, vattenkraftstation 
Definition Elproduktion brutto i vattenkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Undersökningens blankettbeteckning P1.  
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P1_ovr Generatoreffekt max netto, vattenkraftstation 
Namn P1_ovr Generatoreffekt max netto, vattenkraftstation 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto som kan utvinnas vid elproduktion i 

vattenkraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. 
Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för 
kraftstationsdrift och förluster i kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 
finns kraftstationens SCBid.  Avser utrustning i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, även om den inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P2_ovr Aggregat antal, vindkraftstation 
Namn P2_ovr Aggregat antal, vindkraftstation 
Definition Antal aggregat för elproduktion vid vindkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P2, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Aggregat: en produktionsenhet för elektrisk energi. 
Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, propeller eller förbränningsmotor och en 
generator. Undersökningens blankettbeteckning P2. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P2_ovr Egenförbrukning el vindkraftstation 
Namn P2_ovr Egenförbrukning el vindkraftstation 
Definition Egenförbrukning el i vindkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P2, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Egen förbrukning av el (till transformatorer etc.) vid 
elproduktion i vindkraftstation. Undersökningens blankettbeteckning P2. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P2_ovr Elproduktion brutto, vindkraftstation 
Namn P2_ovr Elproduktion brutto, vindkraftstation 
Definition Elproduktion brutto i vindkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P2, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Undersökningens blankettbeteckning P2.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P2_ovr Generatoreffekt max netto, vindkraftstation 
Namn P2_ovr Generatoreffekt max netto, vindkraftstation 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto som kan utvinnas vid elproduktion i 

vindkraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. 
Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för 
kraftstationsdrift och förluster i kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P2, på varje rad i databasen 
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finns kraftstationens SCBid.  Avser utrustning i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, även om den inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr  Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gaskombi 
Namn P3_ovr  Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gaskombi 
Definition Antal aggregat typ gaskombi i kraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=6= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Dieselmotor 
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Dieselmotor 
Definition Antal aggregat typ dieselmotor i värmekraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=10= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
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Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gasmotor 
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gasmotor 
Definition Antal aggregat typ gasmotor i kraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=9= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft)  
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft)  
Definition Antal aggregat typ gasturbin i kraftstationen, för produktion av el reservkraft. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=8= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (värmeverk)  
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (värmeverk)  
Definition Antal aggregat typ gasturbin i kraftstationen, för elproduktion i värmeverket (ej 

reservkraft). 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=7= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Kärnkraft kondens  
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Kärnkraft kondens  
Definition Antal aggregat typ kärnkraft kondens i kraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.        

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Ångkraft kondens  
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Ångkraft kondens  
Definition Antal aggregat typ ångkraft kondens i kraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck  
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck  
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Definition Antal aggregat typ ångkraft mottryck i kraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=2= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck+kondens 
Namn P3_ovr Aggregat antal värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck+kondens 
Definition Antal aggregat typ ångkraft mottryck+kondens i kraftstationen. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4= =radnr i frågeformulär. Aggregat: en 

produktionsenhet för elektrisk energi. Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, 
propeller eller förbränningsmotor och en generator. Undersökningens 
blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, elpdrod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall för produktion 

av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Hushållssopor till värmekraftstation för produktion av el, en frivillig specificering av 
Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
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referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, prod el enbart, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, prod el 

enbart, mängd 
Definition Förbrukning i ton av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall för 

produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, prod el kraftvärme, 
mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, prod el 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning i ton av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall för 

produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, värmevärde  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Hushållssopor, 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   67(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

värmevärde  
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Hushållssopor och därmed 

jämförligt avfall. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Av uppgiftslämnaren beräknat 

effektivt värmevärde. Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, elpdrod, 
inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, elpdrod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Restavfall övrigt för produktion av el, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Restavfall övrigt till värmekraftstation för produktion av el, en frivillig specificering 
av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, prod el enbart, 
mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, prod el 

enbart, mängd 
Definition Förbrukning i ton av bränslet Restavfall övrigt för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, prod el kraftvärme, 
mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, prod el 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning i ton av bränslet Restavfall övrigt för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, värmevärde  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Restavfall övrigt, 

värmevärde  
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Restavfall övrigt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Av uppgiftslämnaren beräknat 

effektivt värmevärde. Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, elpdrod, 
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inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Returbränslen för produktion av el, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Returbränslen till värmekraftstation för produktion av el, en frivillig specificering av 
Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, prod el enbart, 
mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, prod el 

enbart, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returbränslen för produktion av enbart el.  Returbränsle: 

bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper. Uppgiftslämnaren anger 
den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Avser bränsleförbrukning i 
värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, prod el kraftvärme, 
mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, prod el 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returbränslen för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast 
och papper. Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om 
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mängd. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, värmevärde  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returbränslen, 

värmevärde  
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet för bränslet Returbränslen 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Uppgift om värmevärde, och 

måttenhet för uppgiften om mängd, lämnas av uppgiftslämnare i frågeformuläret. 
Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, elpdrod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Returträ för produktion av el, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. Returträ: 
utsorterat trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Returträ till värmekraftstation för produktion av el, en frivillig specificering av 
Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
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referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, prod el enbart, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, prod el enbart, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returträ för produktion av enbart el. Returträ: utsorterat trä 

som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. Uppgiftslämnaren anger 
den måttenhet som används för uppgiften om mängd.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Avser bränsleförbrukning i 
värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, prod el kraftvärme, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, prod el 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returträ för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 

Returträ: utsorterat trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. 
Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Avser bränsleförbrukning i 
värmekraftstation för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. Uppgiften är en 
frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
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P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, värmevärde  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall spec Returträ, värmevärde  
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet för bränslet Returträ.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Uppgift om värmevärde, och 

måttenhet för uppgiften om mängd, lämnas av uppgiftslämnare i frågeformuläret. 
Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall. Returträ: utsorterat trä som omfattas 
av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, prod el enbart, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, prod el enbart, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Avfall för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el. Avfall 
specificeras (frivillig uppgift) på rad 50-53 i databasen och beskrivs i denna 
dokumentation med  fyra variabler ” Avfall spec…”.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, prod el kraftvärme, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, prod el kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Avfall för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25. Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. Avfall specificeras 
(frivillig uppgift) på rad 50-53 i databasen och beskrivs i denna dokumentation med  
fyra variabler ” Avfall spec…”. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, prod el, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, prod el, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Avfall totalt för produktion av el, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Avfall totalt till värmekraftstation för produktion av el. Avfall specificeras (frivillig 
uppgift) på rad 50-53 i databasen och beskrivs i denna dokumentation med  fyra 
variabler ” Avfall spec…”. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, värmevärde  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Avfall, värmevärde  
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Avfall. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25. Det värmevärde som uppgiftslämnare 

uppgivit i frågeformuläret. Avfall specificeras (frivillig uppgift) på rad 50-53 i 
databasen och beskrivs i denna dokumentation med  fyra variabler ” Avfall spec…”. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, elpdrod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Biolja för produktion av el, inkl. 
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energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 28.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Bilolja till värmekraftstation för produktion av el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, prod el enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Biolja för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 28.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, prod el kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Biolja för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 28.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
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P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Biolja, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet biolja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 28.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, elpdrod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Deponigas och rötgas för produktion 

av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Deponigas och rötgas till värmekraftstation för produktion av el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, prod el 

enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslena Deponigas och rötgas för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, prod el kraftvärme, 
mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslena Deponigas och rötgas för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Deponigas och rötgas, 

värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet Deponigas och rötgas. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, elpdrod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Dieselbrännolja för produktion av el, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Dieselbrännolja till värmekraftstation för produktion av el.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, prod el enbart, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Dieselbrännolja för annat  än transporter för produktion av 

enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el. 
Blankettbeteckning P3.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, prod el kraftvärme, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Dieselbrännolja för annat än transporter för produktion av 

el vid kraftvärmeproduktion.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation. Blankettbeteckning P3.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Dieselbrännolja, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Dieselbrännolja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, elpdrod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av el, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Eldningsolja nr 1 till värmekraftstation för produktion av el.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, prod el enbart, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15.  Avser bränsleförbrukningi 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.  
Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 1, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Eldningsolja nr 1. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, elpdrod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, elpdrod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för 
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produktion av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja till värmekraftstation för produktion av el.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, prod el enbart, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för produktion av enbart 

el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för produktion av el 

vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 2, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Eldningsolja nr 2inkl. WRD-

olja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, elprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 3-5 för produktion av 

el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Eldningsolja nr 3-5 till värmekraftstation för produktion av el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, prod el enbart, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 3-5 för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.     
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 3-5 för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Eldningsolja nr 3-5, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Eldningsolja nr 3-5. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, elprod, inköpsvärde 
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Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Fotogen för produktion av el, inkl. 
energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Fotogen till värmekraftstation för produktion av el.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, prod el enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Fotogen för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, prod el kraftvärme, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Fotogen för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Fotogen, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Fotogen. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, elprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Gasol (propan och butan) för 

produktion av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Gasol till värmekraftstation för produktion av el.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, prod el enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Gasol (propan och butan) för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, prod el kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Gasol (propan och butan) för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Gasol, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Gasol. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, elprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Kärnbränsle för produktion av el, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Kärnbränsle till värmekraftstation för produktion av el..   
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, prod el enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Kärnbränsle för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, prod el kraftvärme, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Kärnbränsle för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
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P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Kärnbränsle, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) för bränslet 

Kärnbränsle. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, elprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Naturgas för produktion av el, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Naturgas till värmekraftstation för produktion av el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, prod el enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Naturgas för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser bränsleförbrukningi 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, prod el kraftvärme, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Naturgas för produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, värmevärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Naturgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet Naturgas. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., elprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter 

för produktion av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12.   Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Stenkol m.m. till värmekraftstation för produktion av el.   

Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., prod el enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslet Stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter för produktion av 

enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., prod el kraftvärme, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., prod el kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter för produktion av 

el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
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P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Stenkol m.m., värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Stenkol (inkl. stybb) och 

kolbricketter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, elprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Tall- och beckolja för produktion av 

el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Tall- och beckolja till värmekraftstation för produktion av el. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, prod el enbart, 

mängd  
Definition Förbrukning av bränslena Tall- och beckolja för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, prod el kraftvärme, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslena Tall- och beckolja för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, värmevärde. 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Tall- och beckolja, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) för bränslet Tall- 

och beckolja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, elprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Torv och torvbriketter för produktion 

av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Torv och torvbriketter till värmekraftstation för produktion av el.     

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, prod el 

enbart, mängd  
Definition Förbrukning av bränslena Torv och torvbriketter för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.       
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, prod el kraftvärme, 
mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av bränslena Torv och torvbriketter för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, värmevärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Torv och torvbriketter, 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Torv och torvbriketter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., elprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle Briketter, pelletar och 

träpulver för produktion av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas 
direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Trädbränsle Briketter m.m. till värmekraftstation för produktion av el.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., prod el enbart, 
mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., prod el 

enbart, mängd  
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Definition Förbrukning av Trädbränslena Briketter, pelletar och träpulver för produktion av 
enbart el.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Avser bränsleförbrukning i 
värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.     

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., prod el kraftvärme, 
mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., prod 

el kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av Trädbränsle briketter, pelletar och träpulver för produktion av el 

vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., värmevärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Briketter m.m., 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Trädbränsle briketter, 

pelletar och träpulver. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., elprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle Flis, bark, spån m.m. för 

produktion av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Trädbränsle Flis m.m. till värmekraftstation för produktion av el.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., prod el 

enbart, mängd  
Definition Förbrukning av Trädbränslena Flis, bark, spån m.m. för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.  
Blankettbeteckning P3.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., prod el kraftvärme, 
mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., prod el 

kraftvärme, mängd  
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Definition Förbrukning av Trädbränslena Flis flis, bark, spån m.m. för produktion av el vid 
kraftvärmeproduktion. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Avser bränsleförbrukning för 
elproduktion i värmekraftstation.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., värmevärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Flis m.m., 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet stjälpt mått m3 för bränslet Trädbränslena 

flis, bark, spån m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, elprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle Obearbetat för produktion 

av el, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Trädbränsle Obearbetat till värmekraftstation för produktion av el.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
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med prisofferter eller annan prisinformation. 
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, prod el enbart, mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, prod el 

enbart, mängd  
Definition Förbrukning av Trädbränsle Obearbetat för produktion av enbart el.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Avser bränsleförbrukning i 

värmekraftstation för produktion av el vid produktion av enbart el.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, prod el kraftvärme, 
mängd  
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, prod el 

kraftvärme, mängd  
Definition Förbrukning av Obearbetat trädbränsle för produktion av el vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Avser bränsleförbrukning för 

elproduktion i värmekraftstation.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, värmevärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Trädbränsle Obearbetat, 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för Obearbetat trädbränsle. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   98(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, elprod, inköpsvärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, elprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt 

bränsle, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29 och uppåt.  Avser inköpsvärde av 
inköpt bränsle för produktion av el. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, prod el enbart, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, prod el enbart, 

mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av 

enbart el. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29 och uppåt.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
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Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, prod el kraftvärme, mängd 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, prod el kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av el 

vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29 och uppåt.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, värmevärde 
Namn P3_ovr Bränsleförbrukning värmekraftstation Övrigt bränsle, värmevärde 
Definition Värmevärde för specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29 och uppåt.  Företaget beräknar och 

lämnar uppgift om bränsleslagets värmevärde. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Dieselmotor 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Dieselmotor 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer. Vid samtidig produktion av el och värme 
beräknas egenförbrukningen för elproduktion vara 3 procent av bruttoproduktionen.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=10= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gaskombi 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gaskombi 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  Vid samtidig produktion av el och 
värme beräknas egenförbrukningen för elproduktion vara 3 procent av 
bruttoproduktionen.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=6= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasmotor 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasmotor 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  Vid samtidig produktion av el och 
värme beräknas egenförbrukningen för elproduktion vara 3 procent av 
bruttoproduktionen.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=9= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft) 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft) 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  
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Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=8= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (värmeverk) 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (värmeverk) 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  Vid samtidig produktion av el och 
värme beräknas egenförbrukningen för elproduktion vara 3 procent av 
bruttoproduktionen.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=7= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Kärnkraft kondens  
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Kärnkraft kondens  
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft kondens 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft kondens 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  Vid samtidig produktion av el och 
värme beräknas egenförbrukningen för elproduktion vara 3 procent av 
bruttoproduktionen.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=2= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck+kondens, delen 
kondens 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft 

mottryck+kondens, delen kondens 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck+kondens, delen 
mottryck 
Namn P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Ångkraft 

mottryck+kondens, delen mottryck 
Definition Egenförbrukning: elförbrukning för kraftstationsdriften, inkl. inköpt el för driften 

och förluster i kraftstationstransformatorer.  Vid samtidig produktion av el och 
värme beräknas egenförbrukningen för elproduktion vara 3 procent av 
bruttoproduktionen.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=3= =radnr i frågeformulär. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Dieselmotor 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Dieselmotor 
Definition Elproduktion brutto, dieselmotor 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=10= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gaskombi 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gaskombi 
Definition Elproduktion brutto, gaskombi 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=6= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gasmotor 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gasmotor 
Definition Elproduktion brutto, gasmotor 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=9= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gasturbin (reservkraft) 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gasturbin (reservkraft) 
Definition Elproduktion brutto, gasturbin (reservkraft) 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=8= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gasturbin (värmeverk) 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Gasturbin (värmeverk) 
Definition Elproduktion brutto, gasturbin (värmeverk) 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=7= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Kärnkraft kondens 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Kärnkraft kondens 
Definition Elproduktion brutto, kärnkraft kondens 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft kondens 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft kondens 
Definition Elproduktion brutto, ångkraft kondens 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft mottryck 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft mottryck 
Definition Elproduktion brutto, ångkraft mottryck 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=2= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft mottryck+kondens, delen kondens 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft mottryck+kondens, 

delen kondens 
Definition Elproduktion brutto, ångkraft mottryck+kondens, delen kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4= =radnr i frågeformulär. 

Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft mottryck+kondens, delen mottryck 
Namn P3_ovr Elproduktion brutto värmekraftstation, Ångkraft mottryck+kondens, 

delen mottryck 
Definition Elproduktion brutto, ångkraft mottryck+kondens, delen mottryck. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=3= =radnr i frågeformulär. 
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Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Dieselmotor 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Dieselmotor 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Dieselmotor i värmekraftstation vid kontinuerlig drift 
> 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid 
generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=10= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gaskombi 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gaskombi 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Gaskombi i värmekraftstation vid kontinuerlig drift > 
15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid 
generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=6= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gasmotor 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gasmotor 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Gasmotor i värmekraftstation vid kontinuerlig drift > 
15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid 
generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=9= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft) 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft) 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Gasturbin (reservkraft) i värmekraftstation vid 
kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt 
(mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=8= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (värmeverk) 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (värmeverk) 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Gasturbin (värmeverk) i värmekraftstation vid 
kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt 
(mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=7= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Kärnkraft kondens 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Kärnkraft kondens 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Kärnkraft kondens i värmekraftstation vid 
kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt 
(mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
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Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Ångkraft kondens 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Ångkraft kondens 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Ångkraft kondens i värmekraftstation vid kontinuerlig 
drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid 
generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

elproduktion med aggregat typ Ångkraft mottryck i värmekraftstation vid 
kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt 
(mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=2= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck+kondens 
Namn P3_ovr Generatoreffekt värmekraftstation, vid elprod Ångkraft mottryck+kondens 
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Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 
elproduktion med aggregat typ Ångkraft mottryck + kondens i värmekraftstation vid 
kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt 
(mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för kraftstationsdrift och förluster i 
kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4= =radnr i frågeformulär. Avser 
utrustning i driftsdugligt skick den 31 december referensåret, även om den inte 
använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall vid produktion 

av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Avser förbrukning av bränslet 

Hushållssopor och därmed jämförligt avfall i värmeverk vid produktion av 
Fjärrvärme eller Färdig värme.  Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall för produktion 

av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Avser förbrukning av bränslet 

Hushållssopor och därmed jämförligt avfall i värmeverk vid produktion av 
Fjärrvärme eller Färdig värme.  Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt 

avfall för produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som 
betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Hushållssopor till värmeverk för produktion av värme, en frivillig specificering av 
Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Hushållssopor och därmed 

jämförligt avfall. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 50. Det värmevärde som 

uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften är en frivillig specificering 
av Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod enbart värme, 
mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Restavfall övrigt vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Avser förbrukning av bränslet 

Restavfall övrigt i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. 
Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Restavfall övrigt för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Avser förbrukning av bränslet 

Restavfall övrigt i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. 
Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Restavfall övrigt för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Restavfall övrigt till värmeverk för produktion av värme, en frivillig specificering av 
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Avfall.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Restavfall övrigt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 51. Det värmevärde som 

uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften är en frivillig specificering 
av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returbränslen vid produktion av enbart värme. 

Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper. 
Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Avser förbrukning av bränslet 
Returbränslen i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. 
Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   115(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returbränslen för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast 
och papper. Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om 
mängd.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Avser förbrukning av bränslet 
Returbränslen i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. 
Uppgiften är en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Returbränslen för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Returbränslen till värmeverk för produktion av värme, en frivillig specificering av 
Avfall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per angiven måttenhet för bränslet Returbränslen. 

Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper. 
Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 53. Det värmevärde som 
uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften är en frivillig specificering 
av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returträ vid produktion av enbart värme. Returträ: utsorterat 

trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. Uppgiftslämnaren 
anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Avser förbrukning av bränslet 
Returträ i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften är 
en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returträ för produktion av värme vid kraftvärmeproduktion. 

Returträ: utsorterat trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. 
Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Avser förbrukning av bränslet 
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Returträ i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften är 
en frivillig specificering av Avfall.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Returträ  för produktion av värme, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Returträ till värmeverk för produktion av värme, en frivillig specificering av Avfall.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per angiven måttenhet för bränslet Returträ. Returträ: utsorterat 

trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. Uppgiftslämnaren 
anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 52. Det värmevärde som uppgiftslämnare 
uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften är en frivillig  specificering av Avfall.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod enbart värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Avfall vid produktion av enbart värme, total mängd avfall. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27. Avser total förbrukning av bränslet 

”Avfall” i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. Avfall 
specificeras (frivillig uppgift) i blankettrad 50-53. Dessa specificeringar beskrivs av 
fyra variabler ”Avfall spec …”.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Avfall för produktion av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27. Avser total förbrukning av bränslet 

”Avfall” i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.  Avfall 
specificeras (frivillig uppgift) i blankettrad 50-53. Dessa specificeringar beskrivs av 
fyra variabler ”Avfall spec …”.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod värme, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod värme, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Avfall (totalt) för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27. Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Avfall till värmeverk för produktion av värme. Avfall specificeras (frivillig uppgift) i 
blankettrad 50-53. Dessa specificeringar beskrivs av fyra variabler ”Avfall spec …”.    
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Avfall. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 27. Det värmevärde som uppgiftslämnare 

uppgivit i frågeformuläret. Avser bränslet ”Avfall” i värmeverk vid produktion av 
Fjärrvärme eller Färdig värme. Avfall specificeras (frivillig uppgift) på rad 50-53 i 
databas och blankett.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod enbart värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning biolja, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 33.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
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P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning biolja för produktion av värme  vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 33.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Biolja för produktion av värme, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 33.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Biolja till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet biolja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 33.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   121(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning deponigas och rötgas, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning deponigas och rötgas för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Deponigas och rötgas för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Deponigas och rötgas till värmeverk för produktion av värme.    
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet deponigas och rötgas. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 22.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 1, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
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P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 1 för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Eldningsolja nr 1 till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 1. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, vid produktion av enbart 

värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för 

produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt 
till Skatteverket. 
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja till värmeverk för produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 2 inkl. WRD-

olja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-5, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 19.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-5 för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 19.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 3-5 för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 19.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Eldningsolja nr 3-5 till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Eldningsolja nr 3-5. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 19.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.    
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod enbart värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Gasol (propan och butan), vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Gasol (propan och butan) för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Gasol för produktion av värme, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
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Gasol till värmeverk för produktion av värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Gasol (propan och butan). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 20.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod enbart värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Naturgas, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
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P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Naturgas för produktion av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Naturgas för produktion av värme, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Naturgas till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet Naturgas. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 21.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter vid produktion av 

enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter för produktion av 

värme vid kraftvärmeproduktion.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16. Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Stenkol för produktion av värme, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Stenkol till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   131(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Stenkol (inkl. stybb) och 

kolbricketter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod kraftvärme, 

mängd 
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Definition Bränsleförbrukning Tall- och beckolja för produktion av värme vid 
kraftvärmeproduktion. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29.  Avser bränsleförbrukning i 
värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Tall- och beckolja för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 

Tall- och beckolja till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) för bränslena Tall- 

och beckolja. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 29.  Värmevärde som anges av SCB i 

frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Torv och torvbriketter för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Torv och torvbriketter till värmeverk för produktion av värme.    
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslena Torv och torvbriketter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 26.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod enbart värme, 
mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Trädbränslena briketter, pelletar och träpulver, vid produktion 

av enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
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Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod 

kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Trädbränslena briketter, pelletar och träpulver för produktion 

av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle briketter m.m.för 

produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt 
till Skatteverket.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Trädbränslena briketter, pelletar och träpulver till värmeverk för produktion av 
värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., 

värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för Trädbränslena briketter, pelletar och 

träpulver. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 25.  Det värmevärde som 
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uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Trädbränsle flis, bark, spån m.m., vid produktion av enbart 

värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Trädbränsle flis, bark, spån m.m. för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
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Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle flis m.m. för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Trädbränsle flis, bark, spån m.m. till värmeverk för produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet stjälpt mått m3 för trädbränslena flis, bark, 

spån m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 24.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning Trädbränsle obearbetat, vid produktion av enbart värme (exkl. 

energigrödor och energiskog vilka redovisas under Övriga bränslen). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Avser bränsleförbrukning i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning Trädbränsle obearbetat för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion (exkl. energigrödor och energiskog vilka redovisas under 
Övriga bränslen).. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Avser bränsleförbrukning i 
värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle obearbetat för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Avser inköpsvärde av inköpt bränsle 
Trädbränsle obearbetat till värmeverk för produktion av värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmevärde. 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för obearbetat trädbränsle. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 23.  Det värmevärde som 

uppgiftslämnare angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av 

enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 och uppåt.  Avser 

bränsleförbrukning i värmeverk.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av 

värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 och uppåt.   Avser 

bränsleförbrukning i värmeverk.    
Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt 

bränsle för produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som 
betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 och uppåt.  Avser inköpsvärde av 
förbrukad kvantitet specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmevärde 
Namn P4+5_ovr Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmevärde 
Definition Värmevärde för specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 och uppåt.  Av företaget beräknat 

värmevärde. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Elförbrukning i värmeverk för Elpannedrift prod värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Elförbrukning i värmeverk för Elpannedrift prod värme, mängd 
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Definition Elförbrukning avseende elpannedrift vid produktion av värme. 
Beskrivning Kolumn i databas=(elforb_ elpanna), frågeformulär rad=13. Avser elförbrukning 

vid produktion av värme; Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Elförbrukning i värmeverk för Värmepumpsdrift prod värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Elförbrukning i värmeverk för Värmepumpsdrift prod värme, mängd 
Definition Elförbrukning avseende värmepumpsdrift vid produktion av värme. 
Beskrivning Kolumn i databas=(elforb_ vpump), frågeformulär rad=14. Avser elförbrukning 

vid produktion av värme; Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Elförbrukning i värmeverk för Värmeverksdrift prod värme, mängd 
Namn P4+5_ovr Elförbrukning i värmeverk för Värmeverksdrift prod värme, mängd 
Definition Elförbrukning avseende värmeverksdrift (exkl. elpannor och värmepumpar) vid 

produktion av värme. 
Beskrivning Kolumn i databas=(elforb_ varmev), frågeformulär rad=12. Avser elförbrukning 

vid produktion av värme; Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan fjärrvärmeproducent, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan fjärrvärmeproducent, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av mottagen värme från annan fjärrvärmeproducent (inom branschen), 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Kolumn i databas=(fjarr_ inkvarde), frågeformulär rad=8.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan fjärrvärmeproducent, mängd 
Namn P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan fjärrvärmeproducent, mängd 
Definition Mottagen värmemängd i MWh från annan fjärrvärmeproducent (inom branschen), 

inkl. tillförd värme från solfångare. 
Beskrivning Kolumn i databas=(fjarr_ mwh), frågeformulär rad=8. Avser mottagen värme i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan leverantör, inköpsvärde 
Namn P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan leverantör, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av mottagen värme från annan leverantör än fjärrvärmeföretag (dvs. 

utom branschen), inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Kolumn i databas=(lev_ inkvarde), frågeformulär rad=9.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan leverantör, mängd 
Namn P4+5_ovr Mottagen värme i värmeverk, från Annan leverantör, mängd 
Definition Mottagen värmemängd i MWh från annan leverantör än fjärrvärmeföretag (dvs. 

utom branschen), inkl. tillförd värme från solfångare. 
Beskrivning Kolumn i databas=(lev_ mwh), frågeformulär rad=9. Kan t.ex. vara spillvärme från 

industri. Avser mottagen värme i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller 
Färdig värme.       

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Bränslebaserad, mängd 
Namn P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Bränslebaserad, mängd 
Definition Bränslebaserad produktion av enbart värme. 
Beskrivning Kolumn i databas=(br_ prod), frågeformulär rad=2. Avser värmeproduktion i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Elpanna, mängd 
Namn P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Elpanna, mängd 
Definition Producerad värme med elpanna 
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Beskrivning Kolumn i databas=(panna_ prod), frågeformulär rad=4. Avser värmeproduktion i 
värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Kraftvärme, mängd 
Definition Producerad värme i kombination med produktion av el (kraftvärme). 
Beskrivning Kolumn i databas=(el_prod), frågeformulär rad=1. Avser värmeproduktion i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.      
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Rökgaskondens, mängd 
Namn P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Rökgaskondens, mängd 
Definition Producerad värme med rökgaskondens 
Beskrivning Kolumn i databas=(rok_ prod), frågeformulär rad=3. Avser värmeproduktion i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Värmepump, mängd 
Namn P4+5_ovr Producerad värme i värmeverk, Värmepump, mängd 
Definition Producerad värme med värmepump. 
Beskrivning Kolumn i databas=(pump_ prod), frågeformulär rad=5. Avser värmeproduktion i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.     
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_ovr Värmeförluster i värmeverk, mängd 
Namn P4+5_ovr Värmeförluster i värmeverk, mängd 
Definition Värmeförluster (kulvertförluster m.m.) i MWh fram till leveranspunkten.  
Beskrivning Kolumn i databas=(forlust_ mwh), frågeformulär rad=10. Avser värmeverkets 

värmeförluster fram till leveranspunkten vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 
värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E1_ovr Inköpt Balanskraft från Svenska kraftnät, mängd 
Namn E1_ovr Inköpt Balanskraft från Svenska kraftnät, mängd 
Definition Mängd inköpt balanskraftel från Svenska kraftnät. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget. 

Vairabeln gäller företag som har balansansvar och tecknat avtal med Svenska 
kraftnät.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E1_ovr Inköpt Inhemsk el, mängd 
Namn E1_ovr Inköpt Inhemsk el, mängd 
Definition Mängd inköpt el från inhemska elhandelsbolag och producenter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. 

Undersökningens blankettbeteckning E1.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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Årlig energistatistik 

Register Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 
Rubrik Årlig energistatistik 
Syfte/Beskrivning Statistiken ska belysa tillförsel och användning av el-, gas- och fjärrvärme, 

kostnader och intäkter, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning i kraftstationer 
mm.   

Övrigt 

Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet 
Kontaktperson Enmalm, Susanne 

Registervariant 

Registervariant Elnätföretag (nät) 
Rubrik Elnätföretag  
Innehållstyp Kalenderårsvariant 
Insamlingstyp Egen insamling 
Syfte/beskrivning Belysa den del av undersökningen som hämtar data från elnätföretag. Data 

belyser användningen av el för olika typer av brukare, branschvis samt för 
permanenta bostäder och fritidshus. I statistiken redovisas riket. Data utgör 
också underlag för SCB:s Kommunala och regionala energistatistik. I de fall 
nätföretaget bedriver fjärrvärmeverksamhet inhämtas också data gällande den. 

Sekretess Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen 
(2009:400) 

Avidentifierad Nej 
Urval Nej 
Personuppgift Nej 
Slutligt 
observationsregister 

Ja 

Registerversion 

Namn 2010 
Syfte/Beskrivning Versionen avser kalenderåret enligt Namn ovan för den del av undersökningen 

(registervarianten) som avser elnätföretag.  
Mätinformation Elektronisk blankett som hämtas från SCB:s webbplats. Ekonomiska uppg. avser 

företaget, elförbrukning per kommun, för nätföretag med fjärrvärme värmeprod. 
per anläggning och -förbrukning per kommun. 

Objekttyp - Företagsenhet 

Namn Företagsenhet 
Definition En företagsenhet (FE) är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster. 
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Enheten har själv beslutanderätt, särskilt för hur den fördelar sina produktionsresurser. 
En företagsenhet bedriver en eller flera verksamheter vid en eller flera platser. 
Dessutom har företagsenhet en fullständig bokföring, om inte ska det vara möjligt och 
meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att sammanställa en 
fullständig bokföring om så krävs. 

Standardnivå Standard fastställd av SCB 
Population - Elnätföretag. 

Namn Elnätföretag. 
Definition Företag med SNI 35.12 och 35.13. Drift av system för överföring av el inom 

transmissionsledningar samt distributionsledningar till slutkunden. 
Standardnivå Nej 
Populationstyp Registerpopulation 
Kommentar  
Datum fr.o.m 2010-01-01 
Datum t.o.m 2010-12-31 
Variabler 

Administrativa variabler, beskrivning 
Namn Administrativa variabler, beskrivning 
Definition Beskrivning av undersökningens Administrativa variabler. Se Relaterad 

information.  
Beskrivning Se Relaterad information. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Avser dokumenttext. 
E1nät_nät Inköpt el för reservkraft och nätförlust, mängd 
Namn E1nät_nät Inköpt el för reservkraft och nätförlust, mängd 
Definition Mängd inköpt el för reservkraft och täckande av nätförluster, MWh. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   149(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

E1nät_nät Inköpt el till annat än reservkraft och nätförlust, mängd 
Namn E1nät_nät Inköpt el till annat än reservkraft och nätförlust, mängd 
Definition Elnätföretagets mängd inköpta el för andra ändamål än reservkraft och 

täckande av nätförluster.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Kan avse t.ex. el till kontor och 

egna värmeverk. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Bränsle för elprod täckande nätförluster och reservkraft. 
Namn E1nät_nät Kostnad. Bränsle för elprod täckande nätförluster och reservkraft. 
Definition Kostnader för förbrukning av bränsle avseende elproduktion för täckande av 

nätförluster och reservkraft, exkl. direkt av företaget till Riksskatteverket inbetalda 
energi och miljöskatter. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Generellt gäller att i kostnadspost 
skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Bränsle och inköpt värme för prod/distr av värme 
Namn E1nät_nät Kostnad. Bränsle och inköpt värme för prod/distr av värme 
Definition Kostnader för förbrukning av bränsle och inköpt värme för produktion/distribution 

av värme, exkl. direkt av företaget till Riksskatteverket inbetalda energi och 
miljöskatter. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Generellt gäller att i kostnadspost 
skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Energi- och miljöskatter, för bränsle för produktion av el och värme 
Namn E1nät_nät Kostnad. Energi- och miljöskatter, för bränsle för produktion av el och 

värme 
Definition Av företaget direkt till Riksskatteverket inbetalda energi- och miljöskatter för 

bränsle för produktion av el och värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Energi- och miljöskatter, för egen förbrukning av el för prod/distr av värme 
Namn E1nät_nät Kostnad. Energi- och miljöskatter, för egen förbrukning av el för 

prod/distr av värme 
Definition Av företaget direkt till Skatteverket inbetalda energi- och miljöskatter för egen 

förbrukning av el för produktion/distribution av värme, exkl. vattenkraftskatt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Inköpt el för reservkraft och nätförlust 
Namn E1nät_nät Kostnad. Inköpt el för reservkraft och nätförlust 
Definition Kostnad för inköpt el för reservkraft och täckande av nätförluster, exkl. nätavgifter 

men inkl. värdet av köpta elcertifikat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Inköpt el till annat än reservkraft och nätförlust 
Namn E1nät_nät Kostnad. Inköpt el till annat än reservkraft och nätförlust 
Definition Kostnad för inköpt el avseende andra ändamål än reservkraft och täckande av 

nätförluster, exkl. nätavgifter men inkl. värdet av köpta elcertifikat och inkl. elskatt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Byggnader, anläggningar 
Namn E1nät_nät Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Byggnader, 

anläggningar 
Definition Kostnader för köpta underhålls- och reparationsarbeten på företagets byggnader och 

anläggningar.  
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. Generellt gäller att i kostnadspost 
skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Maskiner, inventarier 
Namn E1nät_nät Kostnad. Köpta underhålls- och reparationsarbeten. Maskiner, inventarier 
Definition Kostnader för köpta underhålls- och reparationsarbeten på företagets bilar, bussar, 

maskiner och inventarier. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Lokaluppvärmning, transporter o.dyl., Totalt 
Namn E1nät_nät Kostnad. Lokaluppvärmning, transporter o.dyl., Totalt 
Definition Kostnader för förbrukning av bränsle, fjärrvärme och drivmedel för 

lokaluppvärmning, transporter o.dyl., exkl. direkt av företaget till Riksskatteverket 
inbetalda energi och miljöskatter. Överförd summapost från blankett E3. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Generellt gäller att i kostnadspost 
skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Nätavgifter  
Namn E1nät_nät Kostnad. Nätavgifter  
Definition Kostnader avseende nätavgifter för anslutning till överliggande och angränsande 

nät.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E1nät_nät Kostnad. Råvaror, förbrukningsmaterial m.m. 
Namn E1nät_nät Kostnad. Råvaror, förbrukningsmaterial m.m. 
Definition Kostnader för råvaror, halvfabrikat, delar samt andra tillsats- och 

förbrukningsmaterial än bränsle och drivmedel. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Generellt gäller att i kostnadspost 

skall inte lön, arbetsgivaravgift, mervärdeskatt eller offentlig subvention vara 
inräknad samt att internleverans redovisas med debiterat belopp.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Abonnemang engångsavgifter  
Namn E2nät_nät Intäkt. Abonnemang engångsavgifter  
Definition Intäkter avseende avgifter av engångskaraktär vid anslutning, ändring o.dyl. av 

abonnemang. 
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Generellt gäller att i intäktspost 
E2nät Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag 
vara inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Försåld Fjärrkyla 
Namn E2nät_nät Intäkt. Försåld Fjärrkyla 
Definition Intäkter från fjärrkyla som företaget sålt/levererat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Försåld Fjärrvärme 
Namn E2nät_nät Intäkt. Försåld Fjärrvärme 
Definition Intäkter från fjärrvärme som företaget sålt/levererat. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Försåld Färdig värme  
Namn E2nät_nät Intäkt. Försåld Färdig värme  
Definition Intäkter från färdig värme som företaget sålt/levererat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Försäljning av handelsvaror 
Namn E2nät_nät Intäkt. Försäljning av handelsvaror 
Definition Intäkter från försäljning av handelsvaror, enligt konto 3610 i energibranschens 

Energiplan, BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Generellt gäller att i intäktspost 

E2nät Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag 
vara inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Konsulttjänster 
Namn E2nät_nät Intäkt. Konsulttjänster 
Definition Intäkter från konsulttjänster, enligt konto 3680 i energibranschens Energiplan, 

BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Generellt gäller att i intäktspost 

E2nät Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag 
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vara inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Mineralutvinning, varutillverkning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Mineralutvinning, varutillverkning 
Definition Intäkter från mineralutvinning och varutillverkning. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Generellt gäller att i intäktspost 

E2nät Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag 
vara inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Sålda reparationer, elinstallationer o.dyl. 
Namn E2nät_nät Intäkt. Sålda reparationer, elinstallationer o.dyl. 
Definition Intäkter av monterings-, installations och reparationsarbeten som utförts åt 

utomstående, både för arbete och eget material, inkl. aktiverat arbete för egen 
räkning, byggverksamhet.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 
Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
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Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Telekommunikationstjänster 
Namn E2nät_nät Intäkt. Telekommunikationstjänster 
Definition Intäkter från telekommunikationstjänster, enligt konto 3420 i energibranschens 

Energiplan, BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Generellt gäller att i intäktspost 

E2nät Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag 
vara inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el i gräns- och inmatningspunkt, högspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el i gräns- och inmatningspunkt, högspänning 
Definition Intäkter totalt från överföringar av el högspänning i gräns- och inmatningspunkt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el i gräns- och inmatningspunkt, lågspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el i gräns- och inmatningspunkt, lågspänning 
Definition Intäkter totalt från överföringar av el lågspänning i gräns- och inmatningspunkt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el i gräns- och inmatningspunkt, totalt 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el i gräns- och inmatningspunkt, totalt 
Definition Intäkter totalt från överföringar av el högspänning och el lågspänning i gräns- och 

inmatningspunkt. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Hushåll, högspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Hushåll, högspänning 
Definition Intäkter från överföringar av el högspänning i uttagspunkt till hushåll (bostäder och 

fritidshus). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4.  Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Hushåll, lågspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Hushåll, lågspänning 
Definition Intäkter från överföringar av el lågspänning i uttagspunkt till hushåll (bostäder och 

fritidshus). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Hushåll, totalt 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Hushåll, totalt 
Definition Intäkter totalt från överföringar av el högspänning och el lågspänning i uttagspunkt 

till hushåll (bostäder och fritidshus). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Tillverkningsindustri och mineral, 
högspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Tillverkningsindustri och mineral, 

högspänning 
Definition Intäkter från överföringar av el högspänning i uttagspunkt till tillverkningsindustri 

och utvinning mineral. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Tillverkningsindustri och mineral, 
lågspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Tillverkningsindustri och mineral, 

lågspänning 
Definition Intäkter från överföringar av el lågspänning i uttagspunkt till tillverkningsindustri 

och utvinning mineral. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Tillverkningsindustri och mineral, totalt 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Tillverkningsindustri och mineral, 

totalt 
Definition Intäkter totalt från överföringar av el högspänning och el lågspänning i uttagspunkt 

till tillverkningsindustri och utvinning mineral. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Övriga, högspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Övriga, högspänning 
Definition Intäkter från överföringar av el högspänning i uttagspunkt till övriga förbrukare 

(andra än tillverkningsindustri, utvinning mineral och hushåll). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Övriga, lågspänning 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Övriga, lågspänning 
Definition Intäkter från överföringar av el lågspänning i uttagspunkt till övriga förbrukare 

(andra än tillverkningsindustri, utvinning mineral och hushåll). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 

Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Övriga, totalt 
Namn E2nät_nät Intäkt. Överföring av el till förbrukare Övriga, totalt 
Definition Intäkter totalt från överföringar av el högspänning och el lågspänning i uttagspunkt 

till övriga förbrukare (andra än tillverkningsindustri, utvinning mineral och hushåll). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Generellt gäller att i intäktspost E2nät 
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Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag vara 
inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E2nät_nät Intäkt. Övrigt 
Namn E2nät_nät Intäkt. Övrigt 
Definition Intäkter från övrigt enligt konton 3310, 3911, 3912, 3960, 3970 och 3980 i 

energibranschens Energiplan, BASF97.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16. Generellt gäller att i intäktspost 

E2nät Intäkt skall inte mervärdeskatt, avgifter eller offentlig subvention och bidrag 
vara inräknad samt att internleverans redovisas till internpris. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Förbrukning Bensin, egna transportmedel, mängd  
Namn E3_nät Förbrukning Bensin, egna transportmedel, mängd  
Definition Mängd kbm Bensin som förbrukats av egna transportmedel.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
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E3_nät Förbrukning Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., mängd  
Namn E3_nät Förbrukning Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., mängd  
Definition Mängd Bensin som förbrukats för andra ändamål än egna transporter såsom 

lokaluppvärmning, av maskiner o.dyl. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_nät Förbrukning Diesel, egna transportmedel, mängd  
Namn E3_nät Förbrukning Diesel, egna transportmedel, mängd  
Definition Mängd Diesel som förbrukats av egna transportmedel.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
E3_nät Förbrukning Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., mängd 
Namn E3_nät Förbrukning Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., mängd 
Definition Mängd Diesel som förbrukats för andra ändamål än egna transporter 

såsomlokaluppvärmning, av maskiner o.dyl. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   164(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Beskrivning  
E3_nät Förbrukning Fjärrvärme m.m. för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., mängd 
Namn E3_nät Förbrukning Fjärrvärme m.m. för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., 

mängd 
Definition Mängd MWh Fjärrvärme, ånga och hetvatten som använts för 

lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E3_nät Förbrukning Spillvärme för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., mängd  
Namn E3_nät Förbrukning Spillvärme för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., 

mängd  
Definition Mängd MWh Spillvärme som använts för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E3_nät Förbrukning Övrigt/annat bränsle, för lokaluppvärmning, transporter, maskiner o.dyl., 
mängd  
Namn E3_nät Förbrukning Övrigt/annat bränsle, för lokaluppvärmning, transporter, 

maskiner o.dyl., mängd  
Definition Mängd annat bränsle än bensin, diesel, spillvärme eller fjärrvärme o.dyl. som 

använts för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Bränsleslag och måttenhet 

redovisas i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Bensin, egna transportmedel.  
Namn E3_nät Kostnad Bensin, egna transportmedel.  
Definition Inköpskostnad för Bensin till egna transportmedel, exkl. direkt av företaget till 

Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Detta belopp kan inbegripa 

energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_nät Kostnad Bensin, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Inköpskostnad för Bensin som använts för andra ändamål än egna trasportmedel, 

t.ex. lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Diesel, egna transportmedel.  
Namn E3_nät Kostnad Diesel, egna transportmedel.  
Definition Inköpskostnad för Diesel till egna transportmedel, exkl. direkt av företaget till 
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Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Detta belopp kan inbegripa 

energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_nät Kostnad Diesel, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Inköpskostnad för Diesel som använts för andra ändamål än egna trasportmedel, 

t.ex. lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Fjärrvärme m.m., för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.,  
Namn E3_nät Kostnad Fjärrvärme m.m., för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.,  
Definition Inköpskostnad för Fjärrvärme, ånga och hetvatten som använts för 

lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till Skatteverket 
inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Spillvärme, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Namn E3_nät Kostnad Spillvärme, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl.  
Definition Inköpskostnad för Spillvärme som använts till lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., 

exkl. direkt av företaget till Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Detta belopp kan inbegripa 

energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E3_nät Kostnad Övrigt/annat/ bränsle, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl. 
Namn E3_nät Kostnad Övrigt/annat/ bränsle, för lokaluppvärmning, maskiner o.dyl. 
Definition Inköpskostnad för Annat bränsle än bensin, diesel, fjärrvärme eller spillvärme som 

använts till lokaluppvärmning, maskiner o.dyl., exkl. direkt av företaget till 
Skatteverket inbetalda energiskatter m.m. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Detta belopp kan inbegripa 
energiskatter m.m. som betalats i tidigare led. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrkyla. Antal abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Namn E4+EK4_nät Fjärrkyla. Antal abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrkyla till offentlig förvaltning, 

undervisning, forskning, sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
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EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrkyla. Antal abonnemang tillverkningsindustri och mineral 
Namn E4+EK4_nät Fjärrkyla. Antal abonnemang tillverkningsindustri och mineral 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrkyla till tillverkningsindustri samt 

utvinning av mineral, inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrkyla. Antal abonnemang övriga 
Namn E4+EK4_nät Fjärrkyla. Antal abonnemang övriga 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrkyla till övriga (parti- och detaljhandel, 

hotell, restauranger m.m.). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrkyla. Leverans till industri, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrkyla. Leverans till industri, mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som levererats till tillverkningsindustri samt utvinning av mineral, 

inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrkyla. Leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrkyla. Leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som levererats till offentlig förvaltning, undervisning, forskning, 

sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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E4+EK4_nät Fjärrkyla. Leverans till övriga, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrkyla. Leverans till övriga, mängd 
Definition Mängd fjärrkyla som levererats till övriga (parti- och detaljhandel, hotell, 

restauranger m.m.). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang andra värmeverk 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang andra värmeverk 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till andra värmeverk. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang flerbostadshus 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang flerbostadshus 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till flerbostadshus (med minst tre 

bostadslägenheter). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
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endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang markvärme 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang markvärme 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till markvärme (gator, trottoarer, 

torg etc.). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang offentlig förvaltning o.dyl. 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till offentlig förvaltning, 

undervisning, forskning, sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang småhus 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang småhus 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till småhus (en och tvåbostadshus. 

kedjehus, radhus) 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang tillverkningsindustri och mineral 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang tillverkningsindustri och mineral 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till tillverkningsindustri samt 

utvinning mineral. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang övriga slutförbrukare 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Antal abonnemang övriga slutförbrukare 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av fjärrvärme till övriga slutförbrukare som 
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parti- och detaljhandel, hotell, restauranger m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till andra värmeverk, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till andra värmeverk, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till andra värmeverk. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till flerbostadshus, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till flerbostadshus, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till flerbostadshus (tre eller fler lägenheter). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till markvärme, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till markvärme, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till markvärme (gator, trottoarer, torg etc). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till offentlig förvaltning o.dyl., mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till offentlig förvaltning, undervisning, forskning, 

sjukvård och socialvård. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till småhus, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till småhus, mängd 
Definition SCBRSTH(6) Mängd fjärrvärme som levererats till småhus (en- och tvåbostadshus, 

kedjehus och radhus). 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till tillverkningsindustri och mineral, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till tillverkningsindustri och mineral, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till tillverkningsindustri samt utvinning av mineral, 

inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till övriga slutförbrukare, mängd 
Namn E4+EK4_nät Fjärrvärme. Leverans till övriga slutförbrukare, mängd 
Definition Mängd fjärrvärme som levererats till övriga slutförbrukare som parti- och 
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detaljhandel, hotell, restauranger m.m. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Färdig värme. Antal abonnemang fjärrvärmeleverantör 
Namn E4+EK4_nät Färdig värme. Antal abonnemang fjärrvärmeleverantör 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av färdig värme till fjärrvärmeleverantör. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Färdig värme. Antal abonnemang tillverkningsindustri och mineral 
Namn E4+EK4_nät Färdig värme. Antal abonnemang tillverkningsindustri och mineral 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av färdig värme till tillverkningsindustri samt 

utvinning av mineral, inkl. industriföretagens huvudkontor. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Färdig värme. Antal abonnemang övriga 
Namn E4+EK4_nät Färdig värme. Antal abonnemang övriga 
Definition Antal abonnemang gällande leverans av färdig värme till andra än industri eller 

fjärrvärmeleverantörer. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Redovisningsenhet: företaget. Vid 

leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Färdig värme. Leverans till fjärrvärmeleverantörer, mängd 
Namn E4+EK4_nät Färdig värme. Leverans till fjärrvärmeleverantörer, mängd 
Definition Mängd färdig värme som levererats till fjärrvärmeleverantörer. Färdig värme: värme 

som produceras av leverantören hos kunden och ingår inte i leverantörens 
fjärrvärmerörelse.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Färdig värme. Leverans till tillverkningsindustri och mineral, mängd 
Namn E4+EK4_nät Färdig värme. Leverans till tillverkningsindustri och mineral, mängd 
Definition Mängd färdig värme som levererats till tillverkningsindustri samt utvinning av 

mineral, inkl. industriföretagens huvudkontor. Färdig värme: värme som produceras 
av leverantören hos kunden och ingår inte i leverantörens fjärrvärmerörelse. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
E4+EK4_nät Färdig värme. Leverans till övriga, mängd 
Namn E4+EK4_nät Färdig värme. Leverans till övriga, mängd 
Definition Mängd färdig värme som levererats till andra än industri eller fjärrvärmeleverantörer. 

Färdig värme: värme som produceras av leverantören hos kunden och ingår inte i 
leverantörens fjärrvärmerörelse.  

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Redovisningsenhet: företaget. Vid 
leveranser av värme och kyla till flera kommuner lämnas data kommunvis i blankett 
EK4, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Då leveranser görs 
endast inom den egna kommunen lämnas data i blankett E4. Ingen kommunkod 
registreras i detta fall. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
N1_nät Förluster i eget nät 
Namn N1_nät Förluster i eget nät 
Definition Förluster i eget nät vid överföring av el, MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N1_nät Tillförd el till eget nät vid egen produktion, förlusttäckning  
Namn N1_nät Tillförd el till eget nät vid egen produktion, förlusttäckning  
Definition Tillförd el till eget nät från egen produktion för täckande av förluster vid 

överföring av el. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N1_nät Tillförd el till eget nät vid gränspunkter  
Namn N1_nät Tillförd el till eget nät vid gränspunkter  
Definition Tillförd el till eget nät vid gränspunkter till utländska nät, regionnät och 

lokalnät. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N1_nät Tillförd el till eget nät vid inmatningspunkter 
Namn N1_nät Tillförd el till eget nät vid inmatningspunkter 
Definition Tillförd el till eget nät vid inmatningspunkt för elproducenter. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 5. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N1_nät Utmatad el från eget nät vid gränspunkter  
Namn N1_nät Utmatad el från eget nät vid gränspunkter  
Definition Utmatad el från eget nät vid gränspunkter till  utländska nät, regionnät och 

lokalnät.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N1_nät Utmatad el från uttagspunkter i eget nät 
Namn N1_nät Utmatad el från uttagspunkter i eget nät 
Definition Utmatad el från uttagspunkter i eget nät till slutförbrukare, inkl. el till företag med 

egen elproduktion men med i huvudsak annan verksamhet än elproduktion.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Mängden utmatad el specificeras i 

blankett N2 rad 16.  Specificeras ytteligare på kommun i blankett N3. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 000 kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 

5 000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus 
direktleverans, högst 5 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1300, i frågeformulär=13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 000 kWh  
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 

000 kWh  
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus 
direktleverans, över 5 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1200, i frågeformulär=12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
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Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder flerbostadshus, kollektiv  
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder flerbostadshus, kollektiv  
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus, 
kollektivleverans. Exklusive abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar 
och andra gemensamma anordningar (trappbelysning, hissar m.m.) i flerbostadshus. 
Denna el redovisas inom SNI 68.2,68.32, den del som avser bostäder. Uthyrning och 
förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=1400, i frågeformulär=14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder fritidsbostäder 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder fritidsbostäder 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till fritidsbostäder. 
Beskrivning Radnr i databas=1500, i frågeformulär=15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
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Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 
till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med 
förbrukning högst 10 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1100, i frågeformulär=11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med 
förbrukning över 10 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1000, i frågeformulär=10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, gatu- och vägbelysning 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, gatu- och 

vägbelysning 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare: Gatu- och vägbelysning. (SNI-kod finns ej.) 
Beskrivning Radnr i databas=902, i frågeformulär=9.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
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distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, högst 20000 
kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, 

högst 20000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 01, SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med 
förbrukning högst 20 000 kWh. Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=300, i frågeformulär=3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, över 20 000 
kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, 

över 20 000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 01, SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med 
förbrukning över 20 000 kWh. Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=200, i frågeformulär=2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 07-32 (exklusive företag med nätkoncession). 
Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=100, i frågeformulär=1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32, stora 

elpannor 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare med stora elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 07-32 
(exklusive företag med nätkoncession). Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=110, i frågeformulär=1.1. Däravpost! Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 33 Reparation och installation av maskiner och 
apparater. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare kontor, lager o.dyl. i företag inom SNI 35.1. Generering, 
överföring, distribution och handel med elektricitet. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=400, i frågeformulär=4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
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Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 35.2 Gasförsörjning; distribution av gasformiga 
bränslen via rörnät (SNI 35.2 omfattar framställning, distribution och handel). (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=500, i frågeformulär=5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 35.3. Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt 
SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=600, i frågeformulär=6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora 

elpannor 
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Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 
till slutliga förbrukare med stora elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 35.3. 
Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=610, i frågeformulär=6.1. Däravpost! Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 36.002 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 

36.002 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare vattenverk inom SNI 36.001 Grundvattenförsörjning och SNI 
36.002 Ytvattenförsörjning. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=903, i frågeformulär=9.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 37-39 Avloppsrening, avfallshantering, sanering. 
(Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=904, i frågeformulär=9.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   189(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 41-43 Byggverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.)  
Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 45 Handel samt reparation av motorfordon och 
motorcyklar och SNI 47 Detaljhandel utom motorfordon och motorcyklar. (Kod 
enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=802, i frågeformulär=8.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 46. Parti- och provisionshandel utom med 
motorfordon. (Kod enligt SNI 2007.)   

Beskrivning Radnr i databas=801, i frågeformulär=8.1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 49.1-2 Järnvägstransport och SNI 49.31 
Kollektivtrafikverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=700, i frågeformulär=7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
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Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 49.32 t.o.m. SNI 52 Landtransport buss och bil, 
sjötransport, lufttransport m.m. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=804, i frågeformulär=8.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 53 Post- och kurirverksamhet. (Kod enligt SNI 
2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=805, i frågeformulär=8.5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 
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till slutliga förbrukare inom SNI 55 Hotell- och logiverksamhet och SNI 56 
Restaurang-, catering- och barverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=803, i frågeformulär=8.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 58-63 Informations- och 
kommunikationsverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=815, i frågeformulär=8.15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 64-66. Finans- och försäkringsverksamhet, inkl. 
stödtjänster. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=806, i frågeformulär=8.6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
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registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 
bostäder 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, 

delen bostäder 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 68.2,68.32, den del som avser bostäder. Uthyrning 
och förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=807, i frågeformulär=8.7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 
lokaler 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, 

delen lokaler 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 68.2,68.32, den del som avser lokaler 
(industrilokaler och andra lokaler). Uthyrning och förvaltning av fastigheter. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=808, i frågeformulär=8.8. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 77-82, 97-
98 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 

77-82, 97-98 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 69-71, 73-74, 77-82, 97-98. Företagstjänster, reklam, 
uthyrning, leasing m.m. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=809, i frågeformulär=8.9. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 72 Forskning och utveckling och SNI 85 Utbildning. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=811, i frågeformulär=8.11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   195(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 75, 86-88. Vård och omsorg, sociala tjänster o.d. 
(Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=812, i frågeformulär=8.12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 84. Offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk 
socialförsäkring. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=810, i frågeformulär=8.10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
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Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 90-93 Kultur, nöje, fritid. (Kod enligt SNI 2007.)  
Beskrivning Radnr i databas=814, i frågeformulär=8.14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el högspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 94-96 Annan serviceverksamhet och SNI 99 
Internationella organisationer, ambassader o.d. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=813, i frågeformulär=8.13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 000 kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 

000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus 
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direktleverans, högst 5 000 kWh. 
Beskrivning Radnr i databas=1300, i frågeformulär=13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 000 kWh  
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 

000 kWh  
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus 
direktleverans, över 5 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1200, i frågeformulär=12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder flerbostadshus, kollektiv  
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder flerbostadshus, kollektiv  
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus, 
kollektivleverans. Exklusive abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar 
och andra gemensamma anordningar (trappbelysning, hissar m.m.) i flerbostadshus. 
Denna el redovisas inom SNI 68.2,68.32, den del som avser bostäder. Uthyrning och 
förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=1400, i frågeformulär=14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
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med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder fritidsbostäder 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder fritidsbostäder 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till fritidsbostäder. 
Beskrivning Radnr i databas=1500, i frågeformulär=15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med 
förbrukning högst 10 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1100, i frågeformulär=11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till permanenta bostäder (utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med 
förbrukning över 10 000 kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1000, i frågeformulär=10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, gatu- och vägbelysning 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, gatu- och 

vägbelysning 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare: Gatu- och vägbelysning. (SNI-kod finns ej.) 
Beskrivning Radnr i databas=902, i frågeformulär=9.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
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Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, högst 20000 
kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, 

högst 20000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 01, SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med 
förbrukning högst 20 000 kWh. Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=300, i frågeformulär=3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, över 20 000 
kWh 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 01,02,03, 

över 20 000 kWh 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 01, SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med 
förbrukning över 20 000 kWh. Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=200, i frågeformulär=2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
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N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 07-32 (exklusive företag med nätkoncession). 
Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=100, i frågeformulär=1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32, stora 

elpannor 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare med stora elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 07-32 
(exklusive företag med nätkoncession). Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=110, i frågeformulär=1.1. Däravpost. Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 
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till slutliga förbrukare inom SNI 33 Reparation och installation av maskiner och 
apparater. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare kontor, lager o.dyl. i företag inom SNI 35.1. Generering, 
överföring, distribution och handel med elektricitet. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=400, i frågeformulär=4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 35.2 Gasförsörjning; distribution av gasformiga 
bränslen via rörnät (SNI 35.2 omfattar framställning, distribution och handel). (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=500, i frågeformulär=5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
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distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 35.3. Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt 
SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=600, i frågeformulär=6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora 

elpannor 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare med stora elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 35.3. 
Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=610, i frågeformulär=6.1. Däravpost! Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 36.002 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 

36.002 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare vattenverk inom SNI 36.001 Grundvattenförsörjning och SNI 
36.002 Ytvattenförsörjning. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=903, i frågeformulär=9.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 37-39 Avloppsrening, avfallshantering, sanering. 
(Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=904, i frågeformulär=9.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 41-43 Byggverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.)  
Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 45 Handel samt reparation av motorfordon och 
motorcyklar och SNI 47 Detaljhandel utom motorfordon och motorcyklar. (Kod 
enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=802, i frågeformulär=8.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
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N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 46. Parti- och provisionshandel utom med 
motorfordon. (Kod enligt SNI 2007.)   

Beskrivning Radnr i databas=801, i frågeformulär=8.1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning till 

slutliga förbrukare inom SNI 49.1-2 Järnvägstransport och SNI 49.31 
Kollektivtrafikverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=700, i frågeformulär=7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 49.32 t.o.m. SNI 52 Landtransport buss och bil, 
sjötransport, lufttransport m.m. (Kod enligt SNI 2007.) 
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Beskrivning Radnr i databas=804, i frågeformulär=8.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 53 Post- och kurirverksamhet. (Kod enligt SNI 
2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=805, i frågeformulär=8.5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 55 Hotell- och logiverksamhet och SNI 56 
Restaurang-, catering- och barverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=803, i frågeformulär=8.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning till 

slutliga förbrukare inom SNI 58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=815, i frågeformulär=8.15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 64-66. Finans- och försäkringsverksamhet, inkl. 
stödtjänster. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=806, i frågeformulär=8.6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 
bostäder 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, 

delen bostäder 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 68.2,68.32, den del som avser bostäder. Uthyrning 
och förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=807, i frågeformulär=8.7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen lokaler 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, 

delen lokaler 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 68.2,68.32, den del som avser lokaler 
(industrilokaler och andra lokaler). Uthyrning och förvaltning av fastigheter. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=808, i frågeformulär=8.8. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 77-82, 97-
98 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 

77-82, 97-98 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 69-71, 73-74, 77-82, 97-98. Företagstjänster, reklam, 
uthyrning, leasing m.m. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=809, i frågeformulär=8.9. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 72 Forskning och utveckling och SNI 85 Utbildning. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=811, i frågeformulär=8.11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
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Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 75, 86-88. Vård och omsorg, sociala tjänster o.d. 
(Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=812, i frågeformulär=8.12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 84. Offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk 
socialförsäkring. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=810, i frågeformulär=8.10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 90-93 Kultur, nöje, fritid. (Kod enligt SNI 2007.) 
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Beskrivning Radnr i databas=814, i frågeformulär=8.14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Namn N2+3_nät Uttagspunkter för el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Definition Antal uttagspunkter den 31 december referensåret vid överföring av el lågspänning 

till slutliga förbrukare inom SNI 94-96 Annan serviceverksamhet och SNI 99 
Internationella organisationer, ambassader o.d. (Kod enligt SNI 2007.)  

Beskrivning Radnr i databas=813, i frågeformulär=8.13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus direktleverans, högst 5 000 
kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1300, i frågeformulär=13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus direktleverans, över 5 000 
kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1200, i frågeformulär=12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder flerbostadshus, kollektivleveranser  
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder flerbostadshus, kollektivleveranser  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus, kollektivleverans. 
Exklusive abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar och andra 
gemensamma anordningar (trappbelysning, hissar m.m.) i flerbostadshus. Denna el 
redovisas inom SNI 68.2,68.32, den del som avser bostäder. Uthyrning och 
förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=1400, i frågeformulär=14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder fritidsbostäder 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder fritidsbostäder 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till fritidsbostäder. 
Beskrivning Radnr i databas=1500, i frågeformulär=15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med förbrukning högst 10 000 
kWh.  

Beskrivning Radnr i databas=1100, i frågeformulär=11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med förbrukning över 10 000 
kWh.  

Beskrivning Radnr i databas=1000, i frågeformulär=10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, högst 20000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, högst 

20000 kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 01, 

SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med förbrukning högst 20 000 kWh. 
Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=300, i frågeformulär=3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, över 20 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, över 20 000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 01, 

SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med förbrukning över 20 000 kWh. 
Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=200, i frågeformulär=2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare SNI 07-32, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare SNI 07-32, stora elpannor 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag med stora 

elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 07-32 (exklusive företag med 
nätkoncession). Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=110, i frågeformulär=1.1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, gatu- och vägbelysning 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, gatu- och vägbelysning 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till slutliga förbrukare: 

Gatu- och vägbelysning. (SNI-kod finns ej.) 
Beskrivning Radnr i databas=902, i frågeformulär=9.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 07-32 

(exklusive företag med nätkoncession). Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=100, i frågeformulär=1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 33 

Reparation och installation av maskiner och apparater. (Kod enligt SNI 2007.)  
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Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till kontor, lager o.dyl. i 

företag inom SNI 35.1. Generering, överföring, distribution och handel med 
elektricitet. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=400, i frågeformulär=4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 35.2 

Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät (SNI 35.2 omfattar 
framställning, distribution och handel). (Kod enligt SNI2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=500, i frågeformulär=5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
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registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 35.3, 

inkl. el till eget värmeverk. Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=600, i frågeformulär=6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora elpannor 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag med stora 

elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 35.3, inkl. el till eget värmeverk. 
Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=610, i frågeformulär=6.1. Däravpost. Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 36.002 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 36.002 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag (vattenverk) 

inom SNI 36.001 Grundvattenförsörjning och SNI 36.002 Ytvattenförsörjning. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=903, i frågeformulär=9.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 37-39 

Avloppsrening, avfallshantering, sanering. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=904, i frågeformulär=9.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets 
säteskommun.Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag med överföring el till flera k 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 41-43 

Byggverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 45 

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar och SNI 47 Detaljhandel 
utom motorfordon och motorcyklar. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=802, i frågeformulär=8.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   222(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 46. 

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=801, i frågeformulär=8.1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 49.1-2 

Järnvägstransport och SNI 49.31 Kollektivtrafikverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=700, i frågeformulär=7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 49.32 

t.o.m. SNI 52 Landtransport buss och bil, sjötransport, lufttransport m.m. (Kod enligt 
SNI 2007.) 
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Beskrivning Radnr i databas=804, i frågeformulär=8.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 53 

Post- och kurirverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=805, i frågeformulär=8.5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 55 

Hotell- och logiverksamhet och SNI 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=803, i frågeformulär=8.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 58-63 

Informations- och kommunikationsverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=815, i frågeformulär=8.15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 64-66. 

Finans- och försäkringsverksamhet, inkl. stödtjänster. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=806, i frågeformulär=8.6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen bostäder 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 

bostäder 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 

68.2,68.32, den del som avser bostäder.  Uthyrning och förvaltning av fastigheter. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=807, i frågeformulär=8.7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen lokaler 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 

lokaler 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 

68.2,68.32, den del som avser lokaler (industrilokaler och andra lokaler).  Uthyrning 
och förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=808, i frågeformulär=8.8. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 77-82, 

97-98 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 69-71, 

73-74, 77-82, 97-98. Företagstjänster, reklam, uthyrning, leasing m.m. (Kod enligt 
SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=809, i frågeformulär=8.9. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85  
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 72 

Forskning och utveckling och SNI 85 Utbildning. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=811, i frågeformulär=8.11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Definition Radnr i databas=812, i frågeformulär=8.12. Nätföretagets överföring/distribution av 

el, högspänning, till företag inom SNI 75, 86-88. Vård och omsorg, sociala tjänster 
o.d. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag med överföring el till flera kommuner 
lämnar data kommunvis i blankett N3, i databasen registreras kommunkod för 
respektive kommun. Nätföretag som distribuerar el endast inom en kommun lämnar 
data i blankett N2. I detta fall registreras i databasen kommunkoden för företagets 
säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 84. 

Offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=810, i frågeformulär=8.10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 90-93 
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Kultur, nöje, fritid. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=814, i frågeformulär=8.14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Namn N2+3_nät Överförd el högspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, högspänning, till företag inom SNI 94-96 

Annan serviceverksamhet och SNI 99 Internationella organisationer, ambassader o.d. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=813, i frågeformulär=8.13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, högst 5 000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus direktleverans, högst 5 000 
kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1300, i frågeformulär=13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
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databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder flerbostadshus direkt, över 5 000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus direktleverans, över 5 000 
kWh. 

Beskrivning Radnr i databas=1200, i frågeformulär=12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder flerbostadshus, kollektivleveranser  
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder flerbostadshus, kollektivleveranser  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), flerbostadshus, kollektivleverans. 
Exklusive abonnemang som enbart avser elpannor, värmepumpar och andra 
gemensamma anordningar (trappbelysning, hissar m.m.) i flerbostadshus. Denna el 
redovisas inom SNI 68.2,68.32, den del som avser bostäder. Uthyrning och 
förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=1400, i frågeformulär=14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
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databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder fritidsbostäder 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder fritidsbostäder 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till fritidsbostäder. 
Beskrivning Radnr i databas=1500, i frågeformulär=15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder småhus, högst 10 000 kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med förbrukning högst 10 000 
kWh.  

Beskrivning Radnr i databas=1100, i frågeformulär=11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till bostäder småhus, över 10 000 kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till permanenta bostäder 

(utom i kombination med jordbruk m.m.), småhus med förbrukning över 10 000 
kWh.  

Beskrivning Radnr i databas=1000, i frågeformulär=10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, högst 20000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, högst 20000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distributionav el, lågspänning, till företag inom SNI 01, SNI 

02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med förbrukning högst 20 000 kWh. 
Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=300, i frågeformulär=3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   232(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, över 20 000 kWh 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare SNI 01,02,03, över 20 000 

kWh 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 01, 

SNI 02 och SNI 03 (jämte anslutna hushåll) med förbrukning över 20 000 kWh. 
Jordbruk, skogsbruk, fiske. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=200, i frågeformulär=2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare SNI 07-32, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare SNI 07-32, stora elpannor 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag med stora 

elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 07-32 (exklusive företag med 
nätkoncession). Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=110, i frågeformulär=1.1. Däravpost! Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, gatu- och vägbelysning 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, gatu- och vägbelysning 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till slutliga förbrukare: 

Gatu- och vägbelysning. (SNI-kod finns ej.) 
Beskrivning Radnr i databas=902, i frågeformulär=9.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 07-32 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 07-32 

(exklusive företag med nätkoncession). Tillverkning och utvinning av mineral. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=100, i frågeformulär=1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 33 
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Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 33 
Reparation och installation av maskiner och apparater. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.1 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till kontor, lager o.dyl. i 

företag inom SNI 35.1. Generering, överföring, distribution och handel med 
elektricitet. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=400, i frågeformulär=4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.2  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 35.2 

Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät (SNI 35.2 omfattar 
framställning, distribution och handel). (Kod enligt SNI2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=500, i frågeformulär=5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
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databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 35.3, 

inkl. el till eget värmeverk. Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=600, i frågeformulär=6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora elpannor 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 35.3, stora elpannor 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag med stora 

elpannor med substitut (>1 MW) inom SNI 35.3, inkl. el till eget värmeverk. 
Försörjning av värme och kyla. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=610, i frågeformulär=6.1. Däravpost! Redovisningsenhet: företaget. 
Nätföretag med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett 
N3, i databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 36.002 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 36.001, 36.002 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag (vattenverk) 

inom SNI 36.001 Grundvattenförsörjning och SNI 36.002 Ytvattenförsörjning. (Kod 
enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=903, i frågeformulär=9.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 37-39 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 37-39 

Avloppsrening, avfallshantering, sanering. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=904, i frågeformulär=9.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 41-43 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 41-43 

Byggverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=816, i frågeformulär=8.16. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 45, 47 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 45 

Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar och SNI 47 Detaljhandel 
utom motorfordon och motorcyklar. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=802, i frågeformulär=8.2. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   238(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 46 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 46. 

Parti- och provisionshandel utom med motorfordon. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=801, i frågeformulär=8.1. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.1-2, 49.31 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 49.1-2 

Järnvägstransport och SNI 49.31 Kollektivtrafikverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=700, i frågeformulär=7. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52  
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 49.32-52  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 49.32 

t.o.m. SNI 52 Landtransport buss och bil, sjötransport, lufttransport m.m. (Kod enligt 
SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=804, i frågeformulär=8.4. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
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med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 53 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 53 

Post- och kurirverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=805, i frågeformulär=8.5. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 55, 56 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 55 

Hotell- och logiverksamhet och SNI 56 Restaurang-, catering- och barverksamhet. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=803, i frågeformulär=8.3. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 58-63 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 58-63 

Informations- och kommunikationsverksamhet. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=815, i frågeformulär=8.15. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 64-66 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 64-66. 

Finans- och försäkringsverksamhet, inkl. stödtjänster. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=806, i frågeformulär=8.6. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen bostäder 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 

bostäder 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 

68.2,68.32, den del som avser bostäder.  Uthyrning och förvaltning av fastigheter. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag med överföring el till flera kommuner 
lämnar data kommunvis i blankett N3, i databasen registreras kommunkod för 
respektive kommun. Nätföretag som distribuerar el endast inom en kommun lämnar 
data i blankett N2. I detta fall registreras i databasen kommunkoden för företagets 
säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen lokaler 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 68.2,68.32, delen 

lokaler 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 

68.2,68.32, den del som avser lokaler (industrilokaler och andra lokaler).  Uthyrning 
och förvaltning av fastigheter. (Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=808, i frågeformulär=8.8. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 77-82, 97-98 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 69-71, 73-74, 77-82, 

97-98 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 69-71, 

73-74, 77-82, 97-98. Företagstjänster, reklam, uthyrning, leasing m.m. (Kod enligt 
SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=809, i frågeformulär=8.9. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85  
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 72, 85  
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 72 

Forskning och utveckling och SNI 85 Utbildning. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=811, i frågeformulär=8.11. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 75, 86-88 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 75, 86-

88. Vård och omsorg, sociala tjänster o.d. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=812, i frågeformulär=8.12. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 84 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 84. 

Offentlig förvaltning, försvar, obligatorisk socialförsäkring. (Kod enligt SNI 2007.) 
Beskrivning Radnr i databas=810, i frågeformulär=8.10. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 

med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 90-93 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 90-93 

Kultur, nöje, fritid. (Kod enligt SNI 2007.) 
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Beskrivning Radnr i databas=814, i frågeformulär=8.14. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Namn N2+3_nät Överförd el lågspänning till slutliga förbrukare, SNI 94-96, 99 
Definition Nätföretagets överföring/distribution av el, lågspänning, till företag inom SNI 94-96 

Annan serviceverksamhet och SNI 99 Internationella organisationer, ambassader o.d. 
(Kod enligt SNI 2007.) 

Beskrivning Radnr i databas=813, i frågeformulär=8.13. Redovisningsenhet: företaget. Nätföretag 
med överföring el till flera kommuner lämnar data kommunvis i blankett N3, i 
databasen registreras kommunkod för respektive kommun. Nätföretag som 
distribuerar el endast inom en kommun lämnar data i blankett N2. I detta fall 
registreras i databasen kommunkoden för företagets säteskommun. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, prod el enbart, 
mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, 

prod el enbart, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Deponigas och rötgas för produktion av el till reservkraft 

och nätförluster, produktion av enbart el. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=20. 
Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, prod el vid 
kraftvärme, mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, prod 

el vid kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Deponigas och rötgas för produktion av el till reservkraft 

och nätförluster, produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=20. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, prod el, 
inköpsvärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, prod el, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Deponigas och rötgas för produktion 

av el till reservkraft och täckande av nätförluster, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. 
skatter som betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=20. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, prod el, 
värmevärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Deponigas och rötgas, 

prod el, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet Deponigas och rötgas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=20. Det värmevärde 

som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el enbart, mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el 

enbart, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Dieselbrännolja för produktion av el till reservkraft och 

nätförluster, produktion av enbart el. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=14. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el vid kraftvärme, 
mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el vid 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Dieselbrännolja för produktion av el till reservkraft och 

nätförluster, produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=14. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el, inköpsvärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Dieselbrännolja för produktion av el 

till reservkraft och täckande av nätförluster, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. 
skatter som betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=14. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el, värmevärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Dieselbrännolja, prod el, 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Dieselbrännolja fastställt av 

Energimyndigheten. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=14. Värmevärde 

anges av SCB i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el enbart, 
mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el 

enbart, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av el till reservkraft och 

nätförluster, produktion av enbart el. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=15. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el vid 
kraftvärme, mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el 

vid kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av el till reservkraft och 

nätförluster, produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=15. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el, inköpsvärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av el 

till reservkraft och täckande av nätförluster, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. 
skatter som betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=15. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el, värmevärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, prod el, 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Eldningsolja nr 1 fastställt av 

Energimyndigheten. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=15. Värmevärde 

anges av SCB i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el enbart, mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el enbart, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Fotogen för produktion av el till reservkraft och 

nätförluster, produktion av enbart el. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=13. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el vid kraftvärme, mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el vid 

kraftvärme, mängd 
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Definition Förbrukning av bränslet Fotogen för produktion av el till reservkraft och 
nätförluster, produktion av el vid kraftvärmeproduktion. 

Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=13. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el, inköpsvärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Fotogen för produktion av el till 

reservkraft och täckande av nätförluster, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter 
som betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=13. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el, värmevärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Fotogen, prod el, 

värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet Fotogen fastställt av 

Energimyndigheten. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD)=radnummer i frågeformulär=13. Värmevärde 

anges av SCB i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el enbart, mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el 

enbart, mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av 

enbart el till reservkraft och täckande av nätförluster. 
Beskrivning Specificerat bränsle har i databasen annan bränslekod (BRKOD) än 13-15,20. 

Saknar radnummer/kod i frågeformuläret. Ingående bränslen i gruppen Övrigt 
bränsle.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el vid kraftvärme, 
mängd 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el vid 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av el 

vid kraftvärmeproduktion till reservkraft och täckande av nätförluster. 
Beskrivning Specificerat bränsle har i databasen annan bränslekod (BRKOD) än 13-15,20. 

Saknar radnummer/kod i frågeformuläret. Ingående bränslen i gruppen Övrigt 
bränsle. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el, inköpsvärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av förbrukad kvantitet specificerat bränsleslag i 
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gruppen Övrigt bränsle, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt 
till Skatteverket. 

Beskrivning Specificerat bränsle har i databasen annan bränslekod (BRKOD) än 13-15,20. Saknar 
radnummer/kod i frågeformuläret. Ingående bränslen i gruppen Övrigt bränsle.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el, värmevärde 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, bränsleförbrukning Övrigt bränsle, prod el, 

värmevärde 
Definition Värmevärde för specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle. 
Beskrivning Specificerat bränsle har i databasen annan bränslekod (BRKOD) än 13-15,20. 

Saknar radnummer/kod i frågeformuläret. Ingående bränslen i gruppen Övrigt 
bränsle.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Antal aggregat 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Antal aggregat 
Definition Antal aggregat i nätföretagets vattenkraftstation för elproduktion till reservkraft och 

täckande av nätförluster.  
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=1 (=Vattenkraftstation). Aktuella stationer med 

SCBid förtryckta i frågeformuläret. Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 
december, även de aggregat som inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Egenförbrukning el 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. 

Egenförbrukning el 
Definition Förbrukning av el för drift av vattenkraftstation vid nätföretagets elproduktion för 

reservkraft och täckande av nätförluster. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=1 (=Vattenkraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckts i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Elproduktion brutto 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Elproduktion 

brutto 
Definition Produktion el för reservkraft och täckande av nätförluster, uppmätt vid 

generatorerna i nätföretagets vattenkraftstation. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=1 (=Vattenkraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckts i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Generatoreffekt max netto 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vattenkraftstation. Generatoreffekt 

max netto 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto som kan utvinnas i nätföretagets 

vattenkraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. 
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Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för 
kraftstationsdrift och förluster i kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=1 (=Vattenkraftstation). Aktuella stationer med 
SCBid förtryckts i frågeformuläret. Avser utrustning för elproduktion för reservkraft 
och täckande av nätförluster som är i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, inräknat den inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Antal aggregat 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Antal aggregat 
Definition Antal aggregat i nätföretagets vindkraftstation för elproduktion till reservkraft och 

täckande av nätförluster.  
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=2 (=Vindkraftstation). Aktuella stationer med 

SCBid förtryckta i frågeformuläret. Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 
december, även de aggregat som inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Egenförbrukning el 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. 

Egenförbrukning el 
Definition Förbrukning av el för drift av vindkraftstation vid nätföretagets elproduktion för 

reservkraft och täckande av nätförluster. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=2 (=Vindkraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckta i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Elproduktion brutto 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Elproduktion 

brutto 
Definition Produktion el för reservkraft och täckande av nätförluster, uppmätt vid 

generatorerna i nätföretagets vindkraftstation. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=2 (=Vindkraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckta i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Generatoreffekt max netto 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Vindkraftstation. Generatoreffekt 

max netto 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto som kan utvinnas i nätföretagets 

vattenkraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. 
Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid generatorerna) minus elförbrukning för 
kraftstationsdrift och förluster i kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=2 (=Vindkraftstation). Aktuella stationer med 
SCBid förtryckta i frågeformuläret. Avser utrustning för elproduktion för reservkraft 
och täckande av nätförluster som är i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, inräknat den inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
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Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Antal aggregat 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Antal aggregat 
Definition Antal aggregat i nätföretagets värmekraftstation för elproduktion till reservkraft och 

täckande av nätförluster.  
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=3 (=Värmekraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckta i frågeformuläret. Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 
december, även de aggregat som inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Egenförbrukning el 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. 

Egenförbrukning el 
Definition Förbrukning av el för drift av värmekraftstation vid nätföretagets elproduktion för 

reservkraft och täckande av nätförluster. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=3 (=Värmekraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckta i frågeformuläret. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Elproduktion brutto 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Elproduktion 

brutto 
Definition Produktion el för reservkraft och täckande av nätförluster, uppmätt vid 

generatorerna i nätföretagets värmekraftstation. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=3 (=Värmekraftstation). Aktuella stationer 

med SCBid förtryckta i frågeformuläret. 
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Generatoreffekt max netto 
Namn N4_nät Reservkraft och nätförlust, elproduktion Värmekraftstation. Generatoreffekt 

max netto 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas i 

nätföretagets vattenkraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för 
hjälpkraft. Nettoeffekt = bruttoeffekt (mätt vid generatorerna) minus elförbrukning 
för kraftstationsdrift och förluster i kraftstationstransformatorer.   

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn ”typ”=3 (=Värmekraftstation). Aktuella stationer med 
SCBid förtryckta i frågeformuläret. Avser utrustning för elproduktion för reservkraft 
och täckande av nätförluster som är i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, inräknat den inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall vid produktion 

av enbart värme. 
Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.  Uppgiften har rad 50 i 
databas och blankett och är en frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: 
Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall för produktion 

av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt avfall i 

värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.  Uppgiften har rad 50 i 
databas och blankett och är en frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: 
Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Hushållssopor och därmed jämförligt 

avfall för produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som 
betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Avser bränsle Hushållssopor, som är en frivillig specificering av Avfall.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Hushållssopor, värmevärde 
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Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Hushållssopor och därmed 
jämförligt avfall. 

Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften har rad 
50 i databas och blankett och är en frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp 
P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod enbart värme, 
mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Restavfall övrigt vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Restavfall övrigt i värmeverk vid produktion av 

Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften har rad 51 i databas och blankett och är en 
frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, prod 

kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Restavfall övrigt för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Restavfall övrigt i värmeverk vid produktion av 

Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften har rad 51 i databas och blankett och är en 
frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme. 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   260(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Restavfall övrigt för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser bränsle Restavfall övrigt, som är en frivillig specificering av Avfall.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Restavfall övrigt, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Restavfall övrigt. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften har rad 

51 i databas och blankett och är en frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp 
P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returbränslen vid produktion av enbart värme. Returbränsle: 
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bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper. Uppgiftslämnaren anger 
den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Returbränslen i värmeverk vid produktion av 
Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften har rad 53 i databas och blankett och är en 
frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme. 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returbränslen för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. Returbränsle: bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast 
och papper. Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om 
mängd. 

Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Returbränslen i värmeverk vid produktion av 
Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften har rad 53 i databas och blankett och är en 
frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme. 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Returbränslen för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser bränsle Returbränslen, som är en frivillig specificering av Avfall. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returbränslen, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per angiven måttenhet för bränslet Returbränslen. Returbränsle: 

bränsleblandningar av huvudsakligen trä, plast och papper. Uppgiftslämnaren anger 
den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften har rad 
53 i databas och blankett och är en frivillig specificering av Avfall totalt. Blankettyp 
P4: Värmeverk, fjärrvärme. Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returträ vid produktion av enbart värme. Returträ: utsorterat 

trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. Uppgiftslämnaren 
anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Returträ i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme 
eller Färdig värme. Uppgiften har rad 52 i databas och blankett och är en frivillig 
specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme. Blankettyp P5: 
Värmeverk, färdig värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Returträ för produktion av värme vid kraftvärmeproduktion. 

Returträ: utsorterat trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. 
Uppgiftslämnaren anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 

Beskrivning Avser förbrukning av bränslet Returträ i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme 
eller Färdig värme. Uppgiften har rad 52 i databas och blankett och är en frivillig 
specificering av Avfall totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme. Blankettyp P5: 
Värmeverk, färdig värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Returträ  för produktion av värme, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser bränsle Returträ, som är en frivillig specificering av Avfall. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall spec Returträ, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per angiven måttenhet för bränslet Returträ. Returträ: utsorterat 

trä som omfattas av EU:s avfallsbränningsdirektiv 2000/76/EG. Uppgiftslämnaren 
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anger den måttenhet som används för uppgiften om mängd. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Uppgiften har rad 

52 i databas och blankett (P4, P5) och är en specificering (frivillig uppgift) av Avfall 
totalt. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod enbart värme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Avfall vid produktion av enbart värme, total mängd avfall. 
Beskrivning Avser total förbrukning av bränslet ”Avfall” i värmeverk vid produktion av 

Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften har rad 27 i databas och blankett (P4 och 
P5). Avfall specificeras (frivillig uppgift) i blankettrad 50-53. Dessa specificeringar 
beskrivs av fyra variabler ”Avfall spec …”. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod kraftvärme, mängd 
Definition Förbrukning av bränslet Avfall för produktion av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser total förbrukning av bränslet ”Avfall” i värmeverk vid produktion av 

Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften har rad 27 i databas och blankett (P4 och 
P5). Avfall specificeras (frivillig uppgift) i blankettrad 50-53. Dessa specificeringar 
beskrivs av fyra variabler ”Avfall spec …”. Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod värme, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, prod värme, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Avfall för produktion av värme, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser bränsle Hushållssopor, som är en frivillig specificering av Avfall.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Avfall, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet Avfall. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare uppgivit i frågeformuläret. Avser bränslet 

”Avfall” i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme. Uppgiften 
har rad 27 i databas och blankett (P4 och P5). Avfall specificeras (frivillig uppgift) 
på rad 50-53 i databas och blankett.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme 
Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod enbart värme, mängd 
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Definition Bränsleförbrukning biolja, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning biolja för produktion av värme  vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Biolja för produktion av värme, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Biolja till värmeverk för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
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Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Biolja, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet biolja. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning deponigas och rötgas, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning deponigas och rötgas för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Deponigas och rötgas för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Deponigas och rötgas till värmeverk för 
produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Deponigas och rötgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet deponigas och rötgas. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 1, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 1 för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Eldningsolja nr 1 till värmeverk för produktion 

av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation.  

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 1, värmevärde. 
Definition SCBRSTH(1) Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 

1. 
Beskrivning Värmevärde som anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.  

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, vid produktion av enbart 

värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, prod kraftvärme, 
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mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja för 

produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt 
till Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja till värmeverk 
för produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation.  

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 2, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 2 inkl. WRD-

olja. 
Beskrivning Värmevärde som anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 3-5, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 3-5 för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 3-5 för produktion av 
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värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Eldningsolja nr 3-5 till värmeverk för 
produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Eldningsolja nr 3-5, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 3-5. 
Beskrivning Värmevärde som anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod enbart värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning gasol (propan och butan), vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning gasol (propan och butan) för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Gasol för produktion av värme, inkl. 

energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Gasol till värmeverk för produktion av värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Gasol, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet gasol (propan och butan). 
Beskrivning Värmevärde som anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod enbart värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning naturgas, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning naturgas för produktion av värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Naturgas för produktion av värme, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
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Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Naturgas till värmeverk för produktion av 
värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Naturgas, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för bränslet naturgas. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod enbart värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter vid produktion av enbart 

värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., prod kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter för produktion av värme 

vid kraftvärmeproduktion.   
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Stenkol för produktion av värme, 

inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till Skatteverket. 
Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Stenkol till värmeverk för produktion av 

värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Stenkol m.m., värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet stenkol (inkl. stybb) och 

kolbricketter. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 
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Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning tall- och beckolja, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning tall- och beckolja för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
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Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Tall- och beckolja för produktion av 

värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Tall- och beckolja till värmeverk för 
produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Tall- och beckolja, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) för bränslena tall- 

och beckolja. 
Beskrivning Värmevärde som anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. 

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning torv och torvbriketter, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
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värme    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning torv och torvbriketter för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Torv och torvbriketter för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Torv och torvbriketter till värmeverk för 
produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Torv och torvbriketter, värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslena torv och torvbriketter. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod enbart värme, 
mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle briketter, pelletar och träpulver, vid produktion av 

enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., prod 

kraftvärme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle briketter, pelletar och träpulver för produktion av 

värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 
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värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle briketter m.m.för 

produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt 
till Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Trädbränslena briketter, pelletar och träpulver 
till värmeverk för produktion av värme.    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle briketter m.m., värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för trädbränslena briketter, pelletar och 

träpulver. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod enbart värme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle flis, bark, spån m.m., vid produktion av enbart 

värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle flis, bark, spån m.m. för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle flis m.m. för produktion 

av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt till 
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Skatteverket. 
Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Trädbränsle flis, bark, spån m.m. till värmeverk 

för produktion av värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle flis m.m., värmevärde. 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet stjälpt mått m3 för trädbränslena flis, bark, 

spån m.m. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod enbart 

värme, mängd 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle obearbetat, vid produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle obearbetat för produktion av värme vid 

kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Avser bränsleförbrukning i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmeprod, 

inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle obearbetat för 

produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som betalas direkt 
till Skatteverket. 

Beskrivning Avser inköpsvärde av inköpt bränsle Trädbränsle obearbetat till värmeverk för 
produktion av värme.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmevärde. 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Trädbränsle obearbetat, värmevärde. 
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Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för obearbetat trädbränsle. 
Beskrivning Det värmevärde som uppgiftslämnare angett i frågeformuläret. Blankettyp P4: 

Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övriga bränslen, prod kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övriga bränslen, prod kraftvärme, 

mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av 

värme vid kraftvärmeproduktion. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 - max 49. Avser 

bränsleförbrukning i värmeverk.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, prod enbart värme, mängd 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, prod enbart värme, 

mängd 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för produktion av 

enbart värme. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 - max 49. Avser 

bränsleförbrukning i värmeverk. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmeprod, inköpsvärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmeprod, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt 

bränsle för produktion av värme, inkl. energi- och miljöskatter, exkl. skatter som 
betalas direkt till Skatteverket. 

Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 - max 49. Avser inköpsvärde av 
förbrukad kvantitet specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmevärde 
Namn P4+5_nät Bränsleförbrukning värmeverk Övrigt bränsle, värmevärde 
Definition Värmevärde för specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 30 - max 49. Av företaget beräknat 

värmevärde.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Elförbrukning i värmeverk för Elpannedrift, mängd 
Namn P4+5_nät Elförbrukning i värmeverk för Elpannedrift, mängd 
Definition Elförbrukning avseende elpannedrift vid produktion av värme. 
Beskrivning Avser elförbrukning vid produktion av värme; Fjärrvärme eller Färdig värme.  

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Elförbrukning i värmeverk för Värmepumpsdrift, mängd 
Namn P4+5_nät Elförbrukning i värmeverk för Värmepumpsdrift, mängd 
Definition Elförbrukning avseende värmepumpsdrift vid produktion av värme. 
Beskrivning Avser elförbrukning vid produktion av värme; Fjärrvärme eller Färdig värme.  

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Elförbrukning i värmeverk för Värmeverksdrift, mängd 
Namn P4+5_nät Elförbrukning i värmeverk för Värmeverksdrift, mängd 
Definition Elförbrukning avseende värmeverksdrift (exkl. elpannor och värmepumpar) vid 

produktion av värme. 
Beskrivning Avser elförbrukning vid produktion av värme; Fjärrvärme eller Färdig värme.  

Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Mottagen värme i värmeverk, från Annan fjärrvärmeproducent, mängd 
Namn P4+5_nät Mottagen värme i värmeverk, från Annan fjärrvärmeproducent, mängd 
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Definition Mottagen värmemängd i MWh från annan fjärrvärmeproducent (inom branschen).  
Beskrivning Avser mottagen värme i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Mottagen värme i värmeverk, från Annan leverantör, mängd 
Namn P4+5_nät Mottagen värme i värmeverk, från Annan leverantör, mängd 
Definition Mottagen värmemängd i MWh från annan leverantör än fjärrvärmeföretag (dvs. 

utom branschen).  
Beskrivning Kan t.ex. vara spillvärme från industri. Avser mottagen värme i värmeverk vid 

produktion av Fjärrvärme eller Färdig värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, 
fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig värme     

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Bränslebaserad, mängd 
Namn P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Bränslebaserad, mängd 
Definition Bränslebaserad (Annan bränslebaserad) produktion av enbart värme. 
Beskrivning Avser värmeproduktion i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Elpanna, mängd 
Namn P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Elpanna, mängd 
Definition Producerad värme med elpanna 
Beskrivning Avser värmeproduktion i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Kraftvärme, mängd 
Namn P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Kraftvärme, mängd 
Definition Producerad värme i kombination med produktion av el (kraftvärme). 
Beskrivning Avser värmeproduktion i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme    

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Rökgaskondens, mängd 
Namn P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Rökgaskondens, mängd 
Definition Producerad värme med rökgaskondens 
Beskrivning Avser värmeproduktion i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Värmepump, mängd 
Namn P4+5_nät Producerad värme i värmeverk, Värmepump, mängd 
Definition Producerad värme med värmepump. 
Beskrivning Avser värmeproduktion i värmeverk vid produktion av Fjärrvärme eller Färdig 

värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp P5: Värmeverk, färdig 
värme   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P4+5_nät Värmeförluster i värmeverk, mängd 
Namn P4+5_nät Värmeförluster i värmeverk, mängd 
Definition Värmeförluster (kulvertförluster m.m.) i MWh fram till leveranspunkten. 
Beskrivning Avser värmeverkets värmeförluster fram till leveranspunkten vid produktion av 

Fjärrvärme eller Färdig värme.  Blankettyp P4: Värmeverk, fjärrvärme Blankettyp 
P5: Värmeverk, färdig värme  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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Årlig energistatistik 

Register Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 
Rubrik Årlig energistatistik 
Syfte/Beskrivning Statistiken ska belysa tillförsel och användning av el-, gas- och fjärrvärme, 

kostnader och intäkter, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning i kraftstationer 
mm.   

Övrigt 

Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet 
Kontaktperson Enmalm, Susanne 

Registervariant 

Registervariant Elproducerande industriföretag (ind) 
Rubrik Elproducerande industriföretag 
Innehållstyp Kalenderårsvariant 
Insamlingstyp Egen insamling 
Syfte/beskrivning Belysa den del av undersökningen som hämtar data från industriföretag med 

värmekraft- och vattenkraftproduktion. Data inhämtas om elproduktionen, 
bränsleanvändning samt vissa rörelseintäkter och rörelsekostnader avseende 
verksamheten för elproduktionen. Om elproduktion saknas referensåret ska 
ändå enkät besvaras för uppgifter till annan undersökning, ISEN.  

Sekretess Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen 
(2009:400) 

Avidentifierad Nej 
Urval Nej 
Personuppgift Nej 
Slutligt 
observationsregister 

Ja 

Registerversion 

Namn 2010 
Syfte/Beskrivning Versionen avser kalenderåret enligt Namn ovan för den del av undersökningen 

(registervarianten) som avser elproduktion inom industrin.  
Mätinformation Elektronisk blankett som hämtas från SCB:s webbplats. Totalundersökning. För 

elbalans och ekonomiska uppg. inhämtas data avseende företaget. För 
bränsleförbrukning och elproduktion per arbetsställe. 

Objekttyp - Företagsenhet 

Namn Företagsenhet 
Definition En företagsenhet (FE) är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster. 

Enheten har själv beslutanderätt, särskilt för hur den fördelar sina produktionsresurser. 
En företagsenhet bedriver en eller flera verksamheter vid en eller flera platser. 
Dessutom har företagsenhet en fullständig bokföring, om inte ska det vara möjligt och 
meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att sammanställa en 
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fullständig bokföring om så krävs. 
Standardnivå Standard fastställd av SCB 
Population - Elproducenter inom industrin 

Namn Elproducenter inom industrin 
Definition Industriföretag med egen kraftkälla om sammanlagt minst 100 kW. Vid produktion 

enbart för eget bruk skall kraftkälla vara minst 400 kW. 
Standardnivå Nej 
Populationstyp Registerpopulation 
Kommentar  
Datum fr.o.m 2010-01-01 
Datum t.o.m 2010-12-31 
Variabler 

Elbalans_ind Import el totalt, kvantitet  
Namn Elbalans_ind Import el totalt, kvantitet  
Definition Mängd importerad / införsel el totalt, MWh    
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. Mängd importerad / införsel el till det 

egna företaget från utlandet, inkl elbörsen (Nordpol). Undersökningens blankett: 
Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Administrativa variabler, beskrivning 
Namn Administrativa variabler, beskrivning 
Definition Beskrivning av undersökningens Administrativa variabler. Se Relaterad 

information.  
Beskrivning Se Relaterad information. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Avser dokumenttext. 
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till drivkraft m.m. (däravpost), kvantitet 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till drivkraft m.m. (däravpost), kvantitet 
Definition Egen förbrukning av el till drivkraft, belysning, lokaluppvärmning m.m., MWh.  
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Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. En däravpost till variabeln "Egen 
förbrukning av el totalt, kvantitet" (totalt fyra däravposter). Undersökningens 
blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till drivkraft m.m. (däravpost), värde 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till drivkraft m.m. (däravpost), värde 
Definition Värdet av egen förbrukning av el som använts till drivkraft, belysning, 

lokaluppvärmning m.m. i den industriella verksamheten.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 7. En delpost (av totalt fyra) till "Egen 

förbrukning av el totalt, värde".   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elektrolys (däravpost), kvantitet 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elektrolys (däravpost), kvantitet 
Definition Egen förbrukning av el till elektrolys, MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. Redovisningsenhet: företaget. En 

däravpost till variabeln "*Egen förbrukning av el totalt, kvantitet" (totalt fyra 
däravposter). Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 
rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elektrolys (däravpost), värde 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elektrolys (däravpost), värde 
Definition Värdet av egen förbrukning av el som använts till elektrolys i den industriella 

verksamheten.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 9. En delpost (av totalt fyra) till 

"Egen förbrukning av el totalt, värde".   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elpannedrift (däravpost), kvantitet 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elpannedrift (däravpost), kvantitet 
Definition Egen förbrukning av el till elpannedrift, MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. Redovisningsenhet: företaget. En 

däravpost till variabeln "Egen förbrukning av el totalt, kvantitet" (totalt fyra 
däravposter). Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 
rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elpannedrift (däravpost), värde 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till elpannedrift (däravpost), värde 
Definition Värdet av egen förbrukning av el som använts till elpannedrift i den industriella 

verksamheten.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 8. En delpost (av totalt fyra) till 

"Egen förbrukning av el totalt, värde".   
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till ugnar, smältning o.d. (däravpost), kvantitet 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till ugnar, smältning o.d. (däravpost), kvantitet 
Definition Egen förbrukning av el till ugnar, smältning o.d., MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. Redovisningsenhet: företaget. En 

däravpost till variabeln "Egen förbrukning av el totalt, kvantitet" (totalt fyra 
däravposter). Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 
rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el till ugnar, smältning o.d., värde  
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el till ugnar, smältning o.d., värde  
Definition Värdet av egen förbrukning av el som använts till ugnar, smältning o.d. i den 

industriella verksamheten.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 10. En delpost (av totalt fyra) till 

"Egen förbrukning av el totalt, värde".    
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
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Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el totalt, kvantitet 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el totalt, kvantitet 
Definition Egen förbrukning av el totalt, MWh. Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Redovisningsenhet: företaget. Avser 

slutlig total egen förbrukning av el som använts för olika ändamål för den 
industriella verksamheten, för t.ex. drivkraft, elpannedrift, ugnar. Undersökningens 
blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter r6 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Egen förbrukning av el totalt, värde 
Namn Elbalans_ind Egen förbrukning av el totalt, värde 
Definition Värdet avseende egen slutlig förbrukning av el som använts för den industriella 

verksamheten.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 6. Värdet av egen slutlig förbrukning 

totalt är uppdelad på fyra delposter (drivkraft, elpannedrift, elektrolys, ugnar). 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Försåld el till hushåll, kvantitet 
Namn Elbalans_ind Försåld el till hushåll, kvantitet 
Definition Mängd försåld el till hushåll (bostäder, fritidshus), MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Redovisningsenhet: företaget. 

Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 
rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Alla tillåtna kvantitesenheter 
Beskrivning  
Elbalans_ind Försåld el till inhemska elhandels- och elnätföretag, kvantitet 
Namn Elbalans_ind Försåld el till inhemska elhandels- och elnätföretag, kvantitet 
Definition Mängd försåld el till inhemska elhandels- och elnätföretag, MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Redovisningsenhet: företaget. 

Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 
rörelseintäkter.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Försåld el till tillverkningsindustri samt utvinning mineral, kvantitet 
Namn Elbalans_ind Försåld el till tillverkningsindustri samt utvinning mineral, kvantitet 
Definition Mängd försåld el till tillverkningsindustri samt utvinning mineral, MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Redovisningsenhet: företaget. 

Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Försåld el till övriga slutliga förbrukare, kvantitet 
Namn Elbalans_ind Försåld el till övriga slutliga förbrukare, kvantitet 
Definition Mängd försåld el till övriga slutliga förbrukare (ej hushåll, tillverkningsindustri 

eller utvinning mineral), MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Redovisningsenhet: företaget. 

Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   299(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

rörelseintäkter  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Import el från elbörsen (däravpost), kvantitet  
Namn Elbalans_ind Import el från elbörsen (däravpost), kvantitet  
Definition Importerad mängd el från elbörsen, MWh.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Redovisningsenhet: företaget. 

Importerad (inköpt) mängd el från elbörsen (Nordpol), en däravpost till "Importerad 
el totalt, kvantitet". Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader 
och rörelseintäkter.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Inköpt inhemsk el, kvantitet  
Namn Elbalans_ind Inköpt inhemsk el, kvantitet  
Definition Mängd köpt el från inhemska elhandelsbolag och producenter, MWh.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Redovisningsenhet: företaget. 

Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och 
rörelseintäkter.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Engångsavgifter för abonnemang 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Engångsavgifter för abonnemang 
Definition Inbetalda avgifter av engångskaraktär vid anslutning, ändringar o.dyl. av 

abonnemang.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 15. Undersökningens blankett: 

Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till hushåll 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till hushåll 
Definition Försäljningsvärdet av försåld el till hushåll (bostäder, fritidshus), inkl. värdet av 

sålda elcertifikat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 13. Undersökningens blankett: 

Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till inhemska elhandels- och elnätföretag 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till inhemska elhandels- och elnätföretag 
Definition Försäljningsvärdet av försåld el till inhemska elhandels- och elnätföretag, inkl. 

värdet av sålda elcertifikat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 11. Undersökningens blankett: 

Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till tillverkningsindustri samt utvinning mineral 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till tillverkningsindustri samt utvinning mineral 
Definition Försäljningsvärdet av försåld el till tillverkningsindustri samt utvinning mineral, 

inkl. värdet av sålda elcertifikat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 12. Undersökningens blankett: 

Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till övriga slutliga förbrukare 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Försåld el till övriga slutliga förbrukare 
Definition Försäljningsvärdet av försåld el till övriga slutliga förbrukare (ej hushåll, 

tillverkningsindustri eller utvinning mineral), inkl. värdet av sålda elcertifikat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 14. Undersökningens blankett: Elbalans 

samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Intäkter andra/f.ö. avseende verksamheten för elproduktion 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Intäkter andra/f.ö. avseende verksamheten för elproduktion 
Definition Intäkter från elproduktion som ej redovisats på annat ställe i blanketten.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 17. Undersökningens blankett: 
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Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Intäkt. Reparationer, mätarinställningar o.dyl. 
Namn Elbalans_ind Intäkt. Reparationer, mätarinställningar o.dyl. 
Definition Intäkter från monterings-, installations- och reparationsarbeten som utförts åt 

utomstående, omfattande ersättning för arbete och eget material.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 16. Undersökningens blankett: 

Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Kostnad. Förbrukning bränsle för elproduktion 
Namn Elbalans_ind Kostnad. Förbrukning bränsle för elproduktion 
Definition Inköpsvärde för under året förbrukad kvantitet bränsle för elproduktion, i 

förbrukningsårets priser.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 18. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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Elbalans_ind Kostnad. Förbrukning råvaror och förnödenheter (ej bränsle) för elproduktion  
Namn Elbalans_ind Kostnad. Förbrukning råvaror och förnödenheter (ej bränsle) för 

elproduktion  
Definition Inköpsvärde för under året förbrukad kvantitet råvaror och förnödenheter (ej 

bränsle) för elproduktion, i förbrukningsårets priser.   
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 19. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Kostnad. Import el totalt 
Namn Elbalans_ind Kostnad. Import el totalt 
Definition Inköpsvärdet för importerad/införsel av el från utlandet totalt (inkl el från elbörsen 

(Nordpol)), inkl. abonnentavgifter och värdet av köpta elcertifikat.    
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 1. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Kostnad. Importerad el från elbörsen (däravpost) 
Namn Elbalans_ind Kostnad. Importerad el från elbörsen (däravpost) 
Definition Inköpsvärdet för importerad/införsel av el från elbörsen (Nordpol), inkl. 

abonnentavgifter och värdet av köpta elcertifikat.    
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 2. Detta är en däravpost till ” 

ELB_ind Import el totalt, kostnad”.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Kostnad. Inköpt inhemsk el 
Namn Elbalans_ind Kostnad. Inköpt inhemsk el 
Definition Inköpsvärdet för el köpt från inhemska elhandelsbolag och producenter, inkl. 

abonnentavgifter och värdet av köpta elcertifikat.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
Elbalans_ind Nettoproduktion av el, kvantitet  
Namn Elbalans_ind Nettoproduktion av el, kvantitet  
Definition Nettoproduktion= elproduktion minus förbrukning av kraftstationsdrift m.m., MWh.  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. Redovisningsenhet: företaget. Avser 

volym egenproducerad elkraft netto, dvs. efter avdrag för kraftstationsdrift m.m. 
Undersökningens blankett: Elbalans samt vissa rörelsekostnader och rörelseintäkter  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Kvartalsvis bränslestatistik  Industrins bränsleförbrukning 
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
Elbalans_ind Nettoproduktion av el, värde 
Namn Elbalans_ind Nettoproduktion av el, värde 
Definition Värdet av nettoproduktionen (egenproducerad elkraft minus förbrukning av 

kraftstationsdrift m.m.).  
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 4. 
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P1_ind Aggregat antal, vattenkraftstation 
Namn P1_ind Aggregat antal, vattenkraftstation 
Definition Antal aggregat för elproduktion vid industriföretagets vattenkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Aggregat: en produktionsenhet för elektrisk energi. 
Generellt: ett aggregat omfattar en turbin, propeller eller förbränningsmotor och en 
generator.     

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P1_ind Egenförbrukning el vattenkraftstation 
Namn P1_ind Egenförbrukning el vattenkraftstation 
Definition Egenförbrukning el i industriföretagets vattenkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Egen förbrukning av el (till transformatorer etc) vid 
elproduktion i vattenkraftstation.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P1_ind Elproduktion brutto, vattenkraftstation  
Namn P1_ind Elproduktion brutto, vattenkraftstation  
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Definition Elproduktion brutto i industriföretagets vattenkraftstation. 
Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 

finns kraftstationens SCBid.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P1_ind Generatoreffekt max netto, vattenkraftstation 
Namn P1_ind Generatoreffekt max netto, vattenkraftstation 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

industriföretagets elproduktion i vattenkraftstation vid kontinuerlig drift > 15 
timmar efter avdrag för hjälpkraft.  

Beskrivning Ej speciellt radnummer i databas eller frågeformulär P1, på varje rad i databasen 
finns kraftstationens SCBid.  Avser utrustning i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, även om den inte använts under året. 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P34_ind Aggregat antal, av annan typ 
Namn P34_ind Aggregat antal, av annan typ 
Definition Antal aggregat vid arbetsstället av annan typ än ångkraft mottryck, ångraft kondens 

eller ångkraft mottryck + kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Avser utrustning i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, även om den inte använts under året. Aggregat av annan typ specificeras 
i frågeformuläret, kan t.ex. vara gasturbin, dieselmotor, gasmotor.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P34_ind Aggregat antal, vid elprod ångkraft kondens 
Namn P34_ind Aggregat antal, vid elprod ångkraft kondens 
Definition Antal aggregat vid arbetsstället av typ ångkraft kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Avser utrustning i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, även om den inte använts under året.    

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P34_ind Aggregat antal, vid elprod ångkraft mottryck 
Namn P34_ind Aggregat antal, vid elprod ångkraft mottryck 
Definition Antal aggregat vid arbetsstället av typ ångkraft mottryck.     Antal aggregat i 

vattenkraftstation. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Avser utrustning i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret, även om den inte använts under året.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P34_ind Aggregat antal, vid elprod ångkraft mottryck+kondens 
Namn P34_ind Aggregat antal, vid elprod ångkraft mottryck+kondens 
Definition Antal aggregat vid arbetsstället av typ ångkraft mottryck + kondens. 
Beskrivning Radnr i databas (radnr) och frågeformulär: 3. Avser utrustning i driftsdugligt skick 

den 31 december referensåret, även om den inte använts under året.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning deponigas, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 14 Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning deponigas, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 14. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Deponigas för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 14. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   309(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Deponigas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för deponigas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 14. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning dieselbrännolja, vid elproduktion kondens.    
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 04. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning dieselbrännolja, vid elproduktion mottryck.    
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 04. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
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Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Dieselbrännolja för produktion av el, 

inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 04. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Dieselbrännolja, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet dieselbrännolja. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 04. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 1, vid elproduktion kondens.    
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Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 05. Åtgång bränsle i 
aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 1, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 05. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 1 för produktion av el, 

inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 05. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 1, värmevärde 
Definition Värmevärdet per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 1. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 05. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 2 inkl. WRD-olja, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 06. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 2, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 06. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
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Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 2 inkl WRD-olja för 

produktion av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 06. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 2, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 2 inkl WRD-

olja. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 06. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 3-6, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 07. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning eldningsolja nr 3-6, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 07. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Eldningsolja nr 3-6 för produktion av 

el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning  Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 07. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Eldningsolja nr 3-6, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet eldningsolja nr 3-6. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 07. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   315(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning fotogen, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 03. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning fotogen, vid elproduktion mottryck.    
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 03. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Fotogen för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 03. 
Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Fotogen, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet fotogen. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 03. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning koks och koksbriketter vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 02. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning koks och koksbriketter vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 02. Åtgång bränsle i 
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aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Koks och koksbriketter för produktion 

av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 02. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koks och koksbriketter, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet  koks och koksbriketter. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 02. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning koksugnsgas, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning koksugnsgas, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Koksugnsgas för produktion av el, 

inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
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Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Koksugnsgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för koksugnsgas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning masugnsgas, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning masugnsgas, vid elproduktion mottryck.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Masugnsgas för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Masugnsgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWH per måttenhet 1000 m3 för masugnsgas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 12. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning naturgas, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 09. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning naturgas, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 09. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Naturgas för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 09. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Naturgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3  för naturgas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 09. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.   
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning petroleumkoks vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 26. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning petroleumkoks, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 26. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Petroleumkoks för produktion av el, 

inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 26. 
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Petroleumkoks, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet petroleumkoks. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 26. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Propan och butan (gasol), elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Propan och butan (gasol), elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning propan och butan (gasol), vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 08. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Propan och butan (gasol), elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Propan och butan (gasol), elprod mottryck, kvantitet 
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Definition Bränsleförbrukning propan och butan (gasol), vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 08. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Propan och butan (gasol), inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Propan och butan (gasol), inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Propan och butan (gasol) för 

produktion av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 08. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning propan och butan (gasol), värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning propan och butan (gasol), värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet propan och butan (gasol). 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 08. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
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Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning rötgas, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 29. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning rötgas, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 29. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Rötgas för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 29. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Rötgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för rötgas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 29. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning sopor, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 18. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning sopor, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 18. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Sopor för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 18. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Sopor, värmevärde 
Definition Värmevärdet per måttenhet för bränslet sopor. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 18. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning stadsgas, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 10. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning stadsgas, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 10. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.    
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Stadsgas för produktion av el, inkl. 

kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 10. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stadsgas, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet 1000 m3 för stadsgas. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 10. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.   
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter vid elproduktion 

kondens.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 01. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter vid elproduktion 

mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 01. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., inköpsvärde 
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Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Stenkol (inkl. stybb) och kolbricketter 
för produktion av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  

Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 01. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Stenkol m.m., värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet stenkol (inkl. stybb) och 

kolbricketter.   
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 01. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning svartlutar (returlutar), vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 20. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning svartlutar (returlutar), vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 20. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Svartlutar (returlutar) för produktion 

av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 20. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Svartlutar (returlutar), värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWH per måttenhet toe svartlutar (returlutar). 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 20. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. Måttenhet 
toe=ton olje ekvivalenter.   

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   332(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning tall- och beckolja, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 21. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning tall- och beckolja, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 21. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet toe (ton oljeekvivalenter) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Tall- och beckolja för produktion av 

el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 21. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Tall- och beckolja, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWH per måttenhet toe för bränslet tall- och beckolja. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 21. Värmevärde som 

anges av SCB i frågeformuläret, fastställt av Energimyndigheten. Måttenhet 
toe=ton oljeekvivalenter.     

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 17. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 17. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Torv och torvbriketter för produktion 

av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 17. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Torv och torvbriketter, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för bränslet torv och torvbriketter. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 17. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., elprod kondens, 
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kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle briketter, pelletar och träpulver, vid elproduktion 

kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 16. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., elprod mottryck, 

kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle briketter, pelletar och träpulver, vid elproduktion 

mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 16. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle briketter, pelletar och 

träpulver för produktion av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 16. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Briketter m.m., värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet ton för trädbränslet briketter, pelletar och 

träpulver. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 16. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.  
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle flis, bark, spån m.m., vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 15. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle flis, bark, spån m.m., vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 15. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme.   
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle flis, bark, spån m.m. för 

produktion av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 15. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Flis m.m., värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 för bränslet trädbränsle flis, bark, spån 

m.m., stjälpt mått. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 15. Det värmevärde 

som företaget angett i frågeformuläret.   
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, elprod kondens, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle obearbetat, vid elproduktion kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 30. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft kondens, dvs. enbart elproduktion.  
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Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Bränsleförbrukning trädbränsle obearbetat, vid elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 30. Åtgång bränsle i 

aggregat ångkraft mottryck, dvs. produktion av både el och värme. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kubikmeter stjälpt mått 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av bränslet Trädbränsle obearbetat för produktion 

av el, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 30. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Trädbränsle Obearbetat, värmevärde 
Definition Värmevärdet i MWh per måttenhet m3 stjälpt mått för obearbetat trädbränsle.  
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Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 30. Det värmevärde 
som företaget angett i frågeformuläret.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, elprod kondens, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, elprod kondens, kvantitet 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för elproduktion vid 

kondens. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 98 och 99. Företaget 

lämnar uppgift om bränsleslag, förbrukning, måttenhet och värmevärde för varje 
använt bränsle som inte är uppräknat i frågeformuläret.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, elprod mottryck, kvantitet 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, elprod mottryck, kvantitet 
Definition Förbrukning av specificerat bränsle i gruppen Övrigt bränsle för elproduktion 

elproduktion mottryck. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 98 och 99. Företaget 

lämnar uppgift om bränsleslag, förbrukning, måttenhet och värmevärde för varje 
använt bränsle som inte är uppräknat i frågeformuläret.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

Förbrukning bränsle = årets inköp + lagerminskning – lagerökning. 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Varierar 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, inköpsvärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, inköpsvärde 
Definition Inköpsvärde av förbrukad kvantitet av specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt 

bränsle, inkl. kostnadsbelastande energi- och miljöskatter. 
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 98 och 99.  
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

INKÖPSVÄRDE = (genomsnittspriset på årets gjorda inköp x förbrukad kvantitet) 
där genomsnittspriset = (summa inköpsvärde referensåret/summa inköpt kvantitet 
referensåret). Saknas inköp (förbrukning endast från lager) uppskattas inköpsvärdet 
med prisofferter eller annan prisinformation. 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, värmevärde 
Namn P34_ind Bränsleförbrukning Övrigt bränsle, värmevärde 
Definition Värmevärde för specificerat bränsleslag i gruppen Övrigt bränsle.  
Beskrivning Bränslekod i databas (BRKOD) och frågeformulär (Kod): 98 och 99. Företaget 

lämnar uppgift om bränsleslag, förbrukning, måttenhet samt beräknar värmevärde 
för varje använt bränsle som inte är uppräknat i frågeformuläret.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat av annan typ  
Namn P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat av annan typ  
Definition Elproduktion brutto värmekraft i aggregat av annan typ än ångkraft mottryck, ångraft 

kondens eller ångkraft mottryck + kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna.  Data 
hämtas från annan SCB-undersökning som görs kvartalsvis. Hämtade data summeras 
till årsdata. Aggregat kan t.ex. vara gasturbin, dieselmotor, gasmotort vilket 
specificeras i frågeformuläret. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft kondens 
Namn P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft kondens 
Definition Elproduktion brutto vid arbetsstället, ångkraft kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna.  Data 
hämtas från annan SCB-undersökning som görs kvartalsvis. Hämtade data 
summeras till årsdata.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Kvartalsvis bränslestatistik  Industrins bränsleförbrukning                                          
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft mottryck 
Namn P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft mottryck 
Definition Elproduktion brutto vid arbetsstället, ångkraft mottryck. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna.  Data 
hämtas från annan SCB-undersökning som görs kvartalsvis. Hämtade data 
summeras till årsdata.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Kvartalsvis bränslestatistik  Industrins bränsleförbrukning                                          
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft mottryck+kondens, delen kondens 
Namn P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft mottryck+kondens, delen kondens 
Definition Elproduktion brutto vid arbetsstället, delen kondens vid ångkraft mottryck+kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=2, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna.  Data 
hämtas från annan SCB-undersökning som görs kvartalsvis. Hämtade data 
summeras till årsdata.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Kvartalsvis bränslestatistik  Industrins bränsleförbrukning                                          
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft mottryck+kondens, delen mottryck 
Namn P34_ind Elproduktion brutto, Aggregat ångkraft mottryck+kondens, delen mottryck 
Definition Elproduktion brutto vid arbetsstället, delen mottryck vid ångkraft mottryck + 

kondens. 
Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=3, i frågeformulär P34 är variablerna 

ordnade efter AGGRTYP.  Bruttoproduktion el uppmätt vid generatorerna.  Data 
hämtas från annan SCB-undersökning som görs kvartalsvis. Hämtade data 
summeras till årsdata.  

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla Kvartalsvis bränslestatistik  Industrins bränsleförbrukning                                          
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
P34_ind Generatoreffekt, Aggregat av annan typ  
Namn P34_ind Generatoreffekt, Aggregat av annan typ  
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

industriföretagets elproduktion i aggregat av annan typ än ångkraft mottryck, kondens 
eller mottryck+kondens vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. 

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=5, i frågeformulär P34 är variablerna 
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ordnade efter AGGRTYP.  Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret även om det inte använts under året. Variabeln visar aggregatets 
ursprungliga nettoeffekt (med optimalt bränsle). Aggregat av annan typ specificeras i 
frågeformuläret, kan t.ex. vara gasturbin, dieselmotor, gasmotor.  

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P34_ind Generatoreffekt, Aggregat ångkraft kondens 
Namn P34_ind Generatoreffekt, Aggregat ångkraft kondens 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

industriföretagets elproduktion i aggregat av typ Ångkraft kondens i 
värmekraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=4, i frågeformulär P34 är variablerna 
ordnade efter AGGRTYP.  Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret även om det inte använts under året. Variabeln visar aggregatets 
ursprungliga nettoeffekt (med optimalt bränsle).     

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P34_ind Generatoreffekt, Aggregat ångkraft mottryck 
Namn P34_ind Generatoreffekt, Aggregat ångkraft mottryck 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

industriföretagets elproduktion i aggregat av typ Ångkraft mottryck i 
värmekraftstation vid kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft.  

Beskrivning Radnr i databas enligt kolumn AGGRTYP=1, i frågeformulär P34 är variablerna 
ordnade efter AGGRTYP.  Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 december 
referensåret även om det inte använts under året. Variabeln visar aggregatets 
ursprungliga nettoeffekt (med optimalt bränsle). 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Ja 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
P34_ind Generatoreffekt, Aggregat ångkraft mottryck+kondens 
Namn P34_ind Generatoreffekt, Aggregat ångkraft mottryck+kondens 
Definition Sammanlagd generatoreffekt max netto (optimalt bränsle) som kan utvinnas vid 

industriföretagets elproduktion i aggregat av typ ångkraft mottryck + kondens vid 
kontinuerlig drift > 15 timmar efter avdrag för hjälpkraft. 

Beskrivning Avser aggregat i driftsdugligt skick den 31 december referensåret även om det inte 
använts under året. Variabeln visar aggregatets ursprungliga nettoeffekt (med 
optimalt bränsle). 

Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Ja 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet kW 
Beskrivning  
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Årlig energistatistik 

Register Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 
Rubrik Årlig energistatistik 
Syfte/Beskrivning Statistiken ska belysa tillförsel och användning av el-, gas- och fjärrvärme, 

kostnader och intäkter, bränsleförbrukning samt teknisk utrustning i kraftstationer 
mm.   

Övrigt 

Statistikansvarig myndighet Statens energimyndighet 
Kontaktperson Enmalm, Susanne 

Registervariant 

Registervariant Gasföretag 
Rubrik Gasföretag 
Innehållstyp Kalenderårsvariant 
Insamlingstyp Egen insamling 
Syfte/beskrivning Belysa den del av undersökningen som avser naturgas och stadsgas.  
Sekretess Sekretess i 20 år enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och  sekretesslagen 

(2009:400) 
Avidentifierad Nej 
Urval Nej 
Personuppgift Nej 
Slutligt 
observationsregister 

Ja 

Registerversion 

Namn 2010 
Syfte/Beskrivning Versionen avser kalenderåret enligt Namn ovan för den del av undersökningen 

(registervarianten) som avser naturgas och stadsgas. 
Mätinformation Data insamlas med blankett (elektronisk) som skickas till företagen. 

Totalundersökning 
Objekttyp - Företagsenhet 

Namn Företagsenhet 
Definition En företagsenhet (FE) är en organisatorisk enhet som producerar varor eller tjänster. 

Enheten har själv beslutanderätt, särskilt för hur den fördelar sina produktionsresurser. 
En företagsenhet bedriver en eller flera verksamheter vid en eller flera platser. 
Dessutom har företagsenhet en fullständig bokföring, om inte ska det vara möjligt och 
meningsfullt, både från ekonomisk och juridisk synpunkt, att sammanställa en 
fullständig bokföring om så krävs. 

Standardnivå Standard fastställd av SCB 
Population - Naturgas- och stadsgasföretag                   

Namn Naturgas- och stadsgasföretag                   
Definition Företag som bedriver handel med naturgas för slutkundsmarknaden, företag som 
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bedriver nätverksamhet avseende naturgas till slutkunder och företag som bedriver 
försäljning och nätverksamhet avseende stadsgas till slutkunder.   

Standardnivå Nej 
Populationstyp Register- och undersökningspopulation 
Kommentar  
Datum 2011-10-06 09:49:32 
Variabler 

Administrativa variabler Gasföretag 
Namn Administrativa variabler Gasföretag 
Definition Endast ett fåtal administrativa uppgifter finns för denna del av undersökningen 

(Gasföretag): - företagets namn - adressuppgifter    
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Beskrivning Variabeln har ingen värdemängd, endast beskrivning av administrativa variabler.  
NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Försäljningsvärde Naturgas till Annan disdistributör, tkr 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Försäljningsvärde Naturgas till Annan 

disdistributör, tkr 
Definition Försäljningsvärde till det pris kunden betalat inkl. värdet av gasol/luftblandning 

levererad som ersättning för naturgas, exkl. moms och värdet av energiskatt.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Försäljningsvärde Naturgas till Slutliga förbrukare, tkr 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Försäljningsvärde Naturgas till Slutliga 

förbrukare, tkr 
Definition Försäljningsvärde till det pris kunden betalat inkl. värdet av gasol/luftblandning 

levererad som ersättning för naturgas, exkl. moms och värdet av energiskatt.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Försäljningsvärde Stadsgas till Slutliga förbrukare, tkr 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Försäljningsvärde Stadsgas till Slutliga 

förbrukare, tkr 
Definition Försäljningsvärde till det pris kunden betalat exkl. moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Övriga, tkr 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Intäkter_Övriga, tkr 
Definition Försäljningsvärde till det pris kunden betalat exkl. moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Kostnad_Inköp naturgas, tkr 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Kostnad_Inköp naturgas, tkr 
Definition Inköpsvärde exkl. energiskatt 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Kostnad_Lönekostnad, tkr 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Kostnad_Lönekostnad, tkr 
Definition Lönekostnader exkl. lagstadgade arbetsgivaravgifter, kompletterande 

pensionsförmåner, grupplivförsäkringar, utbildning betald av arbetsgivaren, 
traktamenten o.dyl., arbetsmaterial, verktyg, kläder.  

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Sysselsättning_antal 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Sysselsättning_antal 
Definition Antal anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad, inte i databas 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Årspersoner 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Handel_Sysselsättning_timmar 
Namn NgasT1_Naturgas Handel_Sysselsättning_timmar 
Definition Faktisk arbetad tid i timmar, inkl. övertid, jourtid samt väntetid och restid under 

ordinarie arbetstid, exkl. frånvaro och beredskapstid. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad, inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal timmar 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Anslutningsavgifter, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Anslutningsavgifter, tkr 
Definition Intäkter för Anslutningsavgifter 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Biogas till annan distributör, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Biogas till annan distributör, tkr 
Definition Intäkter för överföring biogas till annan distributör. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Naturgas till annan distributör, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Naturgas till annan distributör, tkr 
Definition Intäkter för överföring naturgas till annan distributör, exkl. energiskatt, inkl. 

värdet av gasol/luftblandning som ersättning för naturgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Naturgas till slutliga förbukare, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Naturgas till slutliga förbukare, tkr 
Definition Intäkter för överföring naturgas till slutliga förbukare, exkl. energiskatt, inkl. 

värdet av gasol/luftblandning som ersättning för naturgas 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Stadsgas till slutliga förbukare, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Överföring Stadsgas till slutliga förbukare, 

tkr 
Definition Intäkter för överföring stadsgas till slutliga förbukare 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Övriga, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Intäkter_Övriga, tkr 
Definition Intäkter utöver intäkter för överföringar och anslutningsavgifter. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Inköp Biogas, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Inköp Biogas, tkr 
Definition Kostnader för inköp av Biogas, exkl. energiskatt och moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Inköp Naturgas, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Inköp Naturgas, tkr 
Definition Kostnader för inköp av Naturgas, exkl. energiskatt och moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Inköp Övriga, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Inköp Övriga, tkr 
Definition Kostnader för Övriga inköp exkl. moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Löner, tkr 
Namn NGasT1_Naturgas Nät_Kostnader_Löner, tkr 
Definition Lönekostnader, exkl. arbetsgivaravgifter, kompletterande pensionsförmåner och 

pensionsförsäkringsavgifter och andra kollektiva och privata avgifter, 
grupplivförsäkringar, av arbetsgivaren betald utbildning, traktamenten, 
resekostnadsförsäkring, kost, logi o.d., arbetsmaterial verktyg och arbetskläder. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Nät_Sysselsättning_antal 
Namn NgasT1_Naturgas Nät_Sysselsättning_antal 
Definition Antal anställda omräknat till heltidspersoner på årsbasis i den löpande 

gasverksamheten. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad, inte i databas 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal 
Beskrivning  
NgasT1_Naturgas Nät_Sysselsättning_timmar 
Namn NgasT1_Naturgas Nät_Sysselsättning_timmar 
Definition Faktisk arbetad tid i timmar, inkl. övertid, jourtid samt väntetid och restid under 

ordinarie arbetstid, exkl. frånvaro och beredskapstid. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad, inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal timmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Dieselbrännolja, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Dieselbrännolja, kvantitet 
Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Dieselbrännolja som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Dieselbrännolja för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Dieselbrännolja, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Dieselbrännolja, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Dieselbrännolja som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Dieselbrännolja för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. 
betald energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, kvantitet 
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Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Eldningsolja nr 1som bränsle (inkl. för 
lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Eldningsolja nr 1 för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Eldningsolja nr 1som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Eldningsolja nr 1för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. 
betald energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, kvantitet 
Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Eldningsolja nr 2-5 som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Eldningsolja nr 2-5 för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Eldningsolja nr 2-5 som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Eldningsolja nr 2-5 för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. 
betald energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Elektrisk energi, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Elektrisk energi, kvantitet 
Definition Mängd använd energivara Elektrisk energi, inkl. el levererad från det egna 

företaget, MWh 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Elektrisk energi, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Elektrisk energi, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde för använd energivara Elektrisk energi, inkl. för el levererad från 

det egna företaget. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Fjärrvärme, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Fjärrvärme, kvantitet 
Definition Mängd använd Fjärrvärme, MWh. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Fjärrvärme, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Fjärrvärme, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde för använd Fjärrvärme. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Motorbensin, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Motorbensin, kvantitet 
Definition Mängd använd energivara Motorbensin som bränsle (inkl. för lokaluppvärmning 

som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. som använts för 
driften. Motorbensin för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Motorbensin, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Motorbensin, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Motorbensin som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Motorbensin för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. betald 
energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Naturgas, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Naturgas, kvantitet 
Definition Mängd använd energivara Naturgas för gasframställning, 1000 m3. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Naturgas, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Naturgas, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Naturgas för gasframställning, inkl. betald 

energiskatt, exkl. moms. 
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Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Propan och butan, kvantitet 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Propan och butan, kvantitet 
Definition Mängd använd energivara Propan och butan för gasframställning, ton. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Propan och butan, värde, tkr 
Namn NgasT2_Naturgas Handel_Använd energivara_Propan och butan, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Propan och butan för gasframställning, inkl. 

betald energiskatt, exkl. moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Användning_Konverterad mängd stadsgas, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Användning_Konverterad mängd stadsgas, MWh 
Definition Mängd naturgas som är konverterad av naturgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Användning_Mätdifferenser, tryckutjämning, förluster, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Användning_Mätdifferenser, tryckutjämning, förluster, 

MWh 
Definition Mätdifferenser, tryckutjämning och förluster av naturgas. Mängd i MWh. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Användning_Övrig egen förbrukning, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Användning_Övrig egen förbrukning, MWh 
Definition Egen förbrukning av naturgas, avseende annat än mätdifferenser, 

tryckutjämning och förluster. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Distribution_Biogas till slutliga förbrukare totalt, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Distribution_Biogas till slutliga förbrukare totalt, 

MWh 
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Definition Distribution av biogas totalt till slutliga förbrukare. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Distribution_Naturgas till annat nätavräkningsområde, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Distribution_Naturgas till annat nätavräkningsområde, 

MWh 
Definition Distribution av naturgas till annat nätavräkningsområde. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Distribution_Naturgas till slutliga förbrukare totalt, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Distribution_Naturgas till slutliga förbrukare totalt, 

MWh 
Definition Distribution av naturgas totalt till slutliga förbrukare. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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NgasT2_Naturgas Nät_Tillförsel_Lagerförändring under perioden, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Tillförsel_Lagerförändring under perioden, MWh 
Definition Lagerförändring naturgas under perioden. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Tillförsel_Mottaget i gränspunkt till angränsande nätavräkningsområde, 
MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Tillförsel_Mottaget i gränspunkt till angränsande 

nätavräkningsområde, MWh 
Definition Mängd mottagen naturgas i gränspunkt till angränsande nätavräkningsområde. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT2_Naturgas Nät_Tillförsel_Mottaget vid nationell gränspunkt, MWh 
Namn NgasT2_Naturgas Nät_Tillförsel_Mottaget vid nationell gränspunkt, MWh 
Definition Mängd mottagen naturgas vid nationell gränspunkt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, enbart 
hushållsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, 

enbart hushållsgas 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till En och tvåbostadshus med enbart 

hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, 

totalt 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till En och tvåbostadshus, totalt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med enbart hushållsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med 

enbart hushållsgas 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till Flerbostadshus med enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med enbart 
uppvärmningsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med 

enbart uppvärmningsgas 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till Flerbostadshus med enbart 

uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med hushålls- och 
uppvärmningsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med 

hushålls- och uppvärmningsgas 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till Flerbostadshus med hushålls- och 

uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, totalt 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till Flerbostadshus, totalt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01, 02, 03, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01, 02, 03, totalt 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01.1-01.3 (del av total) 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01.1-01.3 (del av 

total) 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, enbart använd som råvara 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, enbart använd 
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som råvara 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. Naturgas enbart använd som råvara. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, totalt 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 35.1, 35.3 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 35.1, 35.3 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 36.001, 36.002 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 36.001, 36.002 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 37-39 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 37-39 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 41-43 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 41-43 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 45, 47 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 45, 47 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 46 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 46 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.32-52 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.32-52 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 53 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 53 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 55-56 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 55-56 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 64-66 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 64-66 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 68.2, 68.32 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 68.2, 68.32 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 97-98 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 
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97-98 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 72, 85 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 72, 85 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 75, 86-88 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 75, 86-88 
Definition Mängd naturgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 84 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 84 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 90-93 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 90-93 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 94-96, 99 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 94-96, 99 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_totalt 
Definition Mängd naturgas (MWh) totalt överförd till slutliga förbrukare.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, enbart hushållsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, enbart hushållsgas 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till en och tvåbostadshus med 

enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till en och tvåbostadshus.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart hushållsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart hushållsgas 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till flerbostadshus med enbart 

hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart uppvärmningsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart 

uppvärmningsgas 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till flerbostadshus med enbart 

uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med hushålls- och uppvärmningsgas 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med hushålls- och 

uppvärmningsgas 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till flerbostadshus med 

hushålls- och uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till flerbostadshus. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01, 02, 03, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01, 02, 03, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01.1-01.3 (del av total) 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01.1-01.3 (del av total) 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, enbart använd som råvara 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, enbart använd som råvara 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 35.1, 35.3  
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 35.1, 35.3  
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
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Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 36.001, 36.002 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 36.001, 36.002 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 37-39 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 37-39 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
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NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 41-43 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 41-43 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 45, 47 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 45, 47 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 46 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 46 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.32-52 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.32-52 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 53 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 53 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 55-56 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 55-56 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 64-66 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 64-66 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 68.2, 68.32 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 68.2, 68.32 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 97-98 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 97-98 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 72, 85 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 72, 85 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 75, 86-88 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 75, 86-88 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 
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SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 84 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 84 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 90-93 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 90-93 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
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NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 94-96, 99 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_SNI 94-96, 99 
Definition Antal uttagspunkter för naturgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_totalt 
Namn NgasT3_Naturgas Nät_Uttagspunkter_totalt 
Definition Antal uttagspunkter totalt för naturgas som distribuerats till slutliga 

förbrukare. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Dieselbrännolja, kvantitet 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Dieselbrännolja, kvantitet 
Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Dieselbrännolja som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Dieselbrännolja för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Dieselbrännolja, värde, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Dieselbrännolja, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Dieselbrännolja som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Dieselbrännolja för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. 
betald energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, kvantitet 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, kvantitet 
Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Eldningsolja nr 1som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Eldningsolja nr 1 för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, värde tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 1, värde tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Eldningsolja nr 1som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Eldningsolja nr 1för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. 
betald energiskatt, exkl. moms. 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   384(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, kvantitet 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, kvantitet 
Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Eldningsolja nr 2-5 som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Eldningsolja nr 2-5 för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, värde, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Eldningsolja nr 2-5, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Eldningsolja nr 2-5 som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Eldningsolja nr 2-5 för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. 
betald energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
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NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Elektrisk energi, kvantitet 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Elektrisk energi, kvantitet 
Definition Mängd använd energivara Elektrisk energi, inkl. el levererad från det egna 

företaget, MWh 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Elektrisk energi, värde, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Elektrisk energi, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde för använd energivara Elektrisk energi, inkl. för el levererad från 

det egna företaget. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Fjärrvärme, kvantitet 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Fjärrvärme, kvantitet 
Definition Mängd använd Fjärrvärme, MWh. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Fjärrvärme, värde, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Fjärrvärme, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde för använd Fjärrvärme. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Motorbensin, kvantitet 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Motorbensin, kvantitet 
Definition Mängd (kubikmeter) använd energivara Motorbensin som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar 
o.dyl. som använts för driften. Motorbensin för alstring av elenergi ingår inte. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet m3 (kubikmeter) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Motorbensin, värde, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Motorbensin, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Motorbensin som bränsle (inkl. för 

lokaluppvärmning som inte ingår i lokalhyran) och drivmedel för bilar, truckar o.dyl. 
som använts för driften. Motorbensin för alstring av elenergi ingår inte. Inkl. betald 
energiskatt, exkl. moms. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Naturgas, kvantitet  
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Naturgas, kvantitet  
Definition Mängd använd energivara Naturgas för gasframställning, 1000 m3. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet 1000 m3 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Naturgas, värde, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Naturgas, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Naturgas för gasframställning, inkl. betald 

energiskatt, exkl. moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan, kvantitet totalt 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan, kvantitet totalt 
Definition Mängd använd energivara Propan och butan totalt  för gasframställning, ton. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan, värde totalt, tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan, värde totalt, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Propan och butan totalt för gasframställning, 

inkl. betald energiskatt, exkl. moms. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan_för naturgasersättning, kvantitet  
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan_för 

naturgasersättning, kvantitet  
Definition Mängd (ton) använd energivara Propan och butan för naturgasersättning, 

däravpost till "Propan och butan, kvantitet totalt". 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet ton 
Beskrivning  
NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan_för naturgasersättning, värde, 
tkr 
Namn NgasT4_Naturgas Nät_Använd energivara_Propan och butan_för 

naturgasersättning, värde, tkr 
Definition Inköpsvärde på använd energivara Propan och butan för naturgasersättning, 

däravpost till "Propan och butan, värde totalt" (inkl. betald energiskatt, exkl. 
moms). 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Värde 
Måttenhet 1000-tal kronor (KSEK) 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_En och tvåbostadshus, enbart hushållsgas  
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_En och tvåbostadshus, enbart 

hushållsgas  
Definition Antal lägenheter med naturgas den 31 december referensåret i En och 

tvåbostadshus med enbart hushållsgas.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_En och tvåbostadshus, totalt 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_En och tvåbostadshus, totalt 
Definition Antal lägenheter med naturgas den 31 december referensåret i En och 

tvåbostadshus, totalt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
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NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, enbart hushållsgas. 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, enbart 

hushållsgas. 
Definition Antal lägenheter med naturgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

med enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, enbart uppvärmningsgas 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, enbart 

uppvärmningsgas 
Definition Antal lägenheter med naturgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

med enbart uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, hushålls- och 
uppvärmningsgas 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, hushålls- och 

uppvärmningsgas 
Definition Antal lägenheter med naturgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

med hushålls- och uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, totalt 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Naturgas_Flerbostadshus, totalt 
Definition Antal lägenheter med naturgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus, 

totalt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_En och tvåbostadshus, enbart hushållsgas 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_En och tvåbostadshus, enbart 

hushållsgas 
Definition Antal lägenheter med Stadsgas den 31 december referensåret i En och 

tvåbostadshus med enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_En och tvåbostadshus, totalt 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_En och tvåbostadshus, totalt 
Definition Antal lägenheter med Stadsgas den 31 december referensåret i En och 

tvåbostadshus, totalt 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, enbart hushållsgas 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, enbart 

hushållsgas 
Definition Antal lägenheter med Stadsgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

med enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, enbart uppvärmningsgas 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, enbart 

uppvärmningsgas 
Definition Antal lägenheter med Stadsgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

med enbart uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
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NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, hushålls- och 
uppvärmningsgas 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, hushålls- och 

uppvärmningsgas 
Definition Antal lägenheter med Stadsgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

med hushålls- och uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, totalt 
Namn NgasT5_Naturgas Nät_Lägenheter med Stadsgas_Flerbostadshus, totalt 
Definition Antal lägenheter med Stadsgas den 31 december referensåret i Flerbostadshus 

totalt 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal lägenheter 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, lager 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, lager 
Definition Verkställda investeringar i distributionsnätets lager för naturgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, ledningar 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, ledningar 
Definition Verkställda investeringar i distributionsnätets ledningar (inkl. servisledningar) 

för naturgas, miljoner kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, stationer 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, stationer 
Definition Verkställda investeringar i distributionsnätets stationer för naturgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, totalt 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Distributionsnät, totalt 
Definition Verkställda investeringar totalt i distributionsnät (inkl. servisledningar) för 

naturgas, miljoner kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Produktion 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Produktion 
Definition Verkställda investeringar i produktion naturgas, inkl. konditionering, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, lager 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, lager 
Definition Verkställda investeringar i transmissionsnätets lager för naturgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, ledningar 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, ledningar 
Definition Verkställda investeringar i transmissionsnätets ledningar för naturgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, stationer 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, stationer 
Definition Verkställda investeringar i transmissionsnätets stationer för naturgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, totalt 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Transmissionsnät, totalt 
Definition Verkställda investeringar totalt i transmissionsnät för naturgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Övrigt 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Naturgas_Övrigt 
Definition Verkställda investeringar i naturgas utöver investeringar i produktion, 

transmissionsnät och distributionsnät, miljoner kronor 
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Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, lager 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, lager 
Definition Verkställda investeringar i distributionsnätets lager för stadsgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, ledningar 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, ledningar 
Definition Verkställda investeringar i distributionsnätets ledningar (inkl. servisledningar) 

för stadsgas, miljoner kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
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NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, stationer 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, stationer 
Definition Verkställda investeringar i distributionsnätets stationer för stadsgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, totalt 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Distributionsnät, totalt 
Definition Verkställda investeringar totalt i distributionsnät (inkl. servisledningar) för 

stadsgas, miljoner kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Produktion 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Produktion 
Definition Verkställda investeringar i produktion stadsgas, inkl. konditionering, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, lager 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, lager 
Definition Verkställda investeringar i transmissionsnätets lager för stadsgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, ledningar 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, ledningar 
Definition Verkställda investeringar i transmissionsnätets ledningar för stadsgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, stationer 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, stationer 
Definition Verkställda investeringar i transmissionsnätets stationer för stadsgas, miljoner 

kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, totalt 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Transmissionsnät, totalt 
Definition Verkställda investeringar totalt i transmissionsnät för stadsgas, miljoner 

kronor 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Övrigt 
Namn NgasT6_Naturgas Nät_Investering Stadsgas_Övrigt 
Definition Verkställda investeringar i stadsgas utöver investeringar i produktion, 

transmissionsnät och distributionsnät, miljoner kronor. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Miljoner kronor 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Distributionsnät, antal stationer 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Distributionsnät, antal 

stationer 
Definition Antal stationer i distributionsnätet för naturgas, den 31 december referensåret. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal stationer 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Distributionsnät, km ledningar 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Distributionsnät, km 

ledningar 
Definition Längden på distributionsnätets ledningar för naturgas den 31 december 

referensåret, inkl servisledningar, km. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Längd 
Måttenhet kilometer 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Transmissionsnät, antal stationer 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Transmissionsnät, antal 

stationer 
Definition Antal stationer i transmissionsnätet för naturgas den 31 december referensåret. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal stationer 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Transmissionsnät, km ledningar 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Naturgas_Transmissionsnät, km 

ledningar 
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Definition Längden på transmissionsnätets ledningar för naturgas den 31 december 
referensåret, km. 

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Längd 
Måttenhet kilometer 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Distributionsnät, antal stationer 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Distributionsnät, antal 

stationer 
Definition Antal stationer i distributionsnätet för stadsgas, den 31 december referensåret. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal stationer 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Distributionsnät, km ledningar 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Distributionsnät, km ledningar 
Definition Längden på distributionsnätets ledningar för stadsgas den 31 december 

referensåret, inkl servisledningar, km. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Längd 
Måttenhet kilometer 
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Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Transmissionsnät, antal stationer 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Transmissionsnät, antal 

stationer 
Definition Antal stationer i transmissionsnätet för stadsgas den 31 december referensåret. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal stationer 
Beskrivning  
NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Transmissionsnät, km ledningar 
Namn NgasT7_Naturgas Nät_Ledningssystem Stadsgas_Transmissionsnät, km 

ledningar 
Definition Längden på transmissionsnätets ledningar för stadsgas den 31 december 

referensåret, km. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Längd 
Måttenhet kilometer 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_antal Totalt  
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_antal Totalt  
Definition Antal gasdrivna hushållsapparater totalt den 31 december referensåret. Uppgiften 

avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_Spisar 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_Spisar 
Definition Antal gasspisar för hushåll den 31 december referensåret. Uppgiften avser 

apparater som är anslutna till ledningsbundet system.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_Varmvattenapparater 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_Varmvattenapparater 
Definition Antal gasdrivna varmvattenapparater för hushåll den 31 december referensåret. 

Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_Övriga hushållsapparater 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för hushåll_Övriga hushållsapparater 
Definition Antal Övriga gasdrivna hushållsapparater (förutom spisar och varmvattenapparater) 

den 31 december referensåret. Uppgiften avser apparater som är anslutna till 
ledningsbundet system.  

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell  
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definition 
Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_antal Totalt  
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_antal Totalt  
Definition Antal gasdrivna apparater totalt för industri den 31 december referensåret. 

Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_Direktanvändning i produktion 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_Direktanvändning i produktion 
Definition Antal gasdrivna apparater för direktanvändning i produktion för industri den 31 

december referensåret. Uppgiften avser apparater som är anslutna till 
ledningsbundet system.   

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_Uppvärmning 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_Uppvärmning 
Definition Antal gasdrivna apparater för uppvärmning för industri den 31 december 

referensåret. Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
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Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_Övrig användning 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för industri_Övrig användning 
Definition Antal gasdrivna apparater för övrig användning i industri den 31 december 

referensåret. Här avses andra  apparater än apparater för uppvärmning och för 
direktanvändning i produktion. Uppgiften avser apparater som är anslutna till 
ledningsbundet system.   

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_antal Totalt  
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_antal Totalt  
Definition Antal gasdrivna apparater totalt för värme den 31 december referensåret. Ej inom 

industri. Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Panncentraler 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Panncentraler 
Definition Antal gasdrivna panncentraler för värme den 31 december referensåret, ej inom 

industri. Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Värmepannor, en och tvåbostadshus 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Värmepannor, en och tvåbostadshus 
Definition Antal gasdrivna värmepannor i en och tvåbostadshus den 31 december referensåret 

Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Värmepannor, flerbostadshus 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Värmepannor, flerbostadshus 
Definition Antal gasdrivna värmepannor i flerbostadshus den 31 december referensåret 

Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Övrigt 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för värme_Övrigt 
Definition Antal gasdrivna apparater för värme för övrigt, dvs. andra apparater än panncentraler, 

värmepannor i en och tvåbostadshus och värmepannor i flerbostadshus den 31 
december referensåret. Ej inom industri. Uppgiften avser apparater som är anslutna 
till ledningsbundet system.  

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 



 
STATISTISKA CENTRALBYRÅN   408(434) 

  
 
 
 
 

 
 

EN0105_DO_2010 
 

 

Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_ antal Totalt  
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_ antal Totalt  
Definition Totalt antal gasdrivna apparater den 31 december referensåret för övriga större 

förbrukare: restauranger, trädgårdsodling och andra större förbrukare än industri, 
hushåll och värme. Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet 
system.   

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_Restauranger 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_Restauranger 
Definition Antal gasdrivna apparater för restauranger den 31 december referensåret. 

Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_Trädgårdsodling 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_Trädgårdsodling 
Definition Antal gasdrivna apparater för trädgårdsodling (växthus o.dyl.) den 31 december 
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referensåret. Uppgiften avser apparater som är anslutna till ledningsbundet system.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_Övriga 
Namn NgasT8_Naturgas Nät_Apparater för övriga större förbrukare_Övriga 
Definition Antal gasdrivna apparater den 31 december referensåret för andra "Övriga större 

förbrukare" än restauranger och trädgårdsodling. Uppgiften avser apparater som är 
anslutna till ledningsbundet system.   

Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal apparater 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Användning_Konverterad mängd stadsgas, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Användning_Konverterad mängd stadsgas, MWh 
Definition Mängd stadsgas som är konverterad av naturgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Användning_Mätdifferenser, tryckutjämning, förluster, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Användning_Mätdifferenser, tryckutjämning, förluster, 

MWh 
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Definition Mätdifferenser, tryckutjämning och förluster av stadsgas. Mängd i MWh. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Användning_Övrig egen förbrukning, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Användning_Övrig egen förbrukning, MWh 
Definition Egen förbrukning av stadsgas, avseende annat än mätdifferenser, 

tryckutjämning och förluster.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Distribution_Stadsgas till annat nätavräkningsområde, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Distribution_Stadsgas till annat nätavräkningsområde, 

MWh 
Definition Distribution av stadsgas till annat nätavräkningsområde. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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SgasT2_Stadsgas Nät_Distribution_Stadsgas till slutliga förbrukare totalt, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Distribution_Stadsgas till slutliga förbrukare totalt, 

MWh 
Definition Distribution av stadsgas totalt till slutliga förbrukare. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Tillförsel_Lagerförändring under perioden, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Tillförsel_Lagerförändring under perioden, MWh 
Definition Lagerförändring stadsgas under perioden. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Tillförsel_Mottaget i gränspunkt till angränsande nätavräkningsområde, 
MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Tillförsel_Mottaget i gränspunkt till angränsande 

nätavräkningsområde, MWh 
Definition Mängd mottagen stadsgas i gränspunkt till angränsande nätavräkningsområde.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT2_Stadsgas Nät_Tillförsel_Mottaget vid nationell gränspunkt, MWh 
Namn SgasT2_Stadsgas Nät_Tillförsel_Mottaget vid nationell gränspunkt, MWh 
Definition Mängd mottagen stadsgas vid nationell gränspunkt 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare, SNI 84 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare, SNI 84 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare, SNI 90-93 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare, SNI 90-93 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare, SNI 94-96, 99 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare, SNI 94-96, 99 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, enbart 
hushållsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, 

enbart hushållsgas 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till En och tvåbostadshus med enbart 

hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_En och tvåbostadshus, 

totalt 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till En och tvåbostadshus, totalt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
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Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med enbart hushållsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med 

enbart hushållsgas 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till Flerbostadshus med enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med enbart 
uppvärmningsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med 

enbart uppvärmningsgas 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till Flerbostadshus med enbart 

uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med hushålls- och 
uppvärmningsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, med 

hushålls- och uppvärmningsgas 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till Flerbostadshus med hushålls- och 

uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_Flerbostadshus, totalt 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till Flerbostadshus, totalt. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01, 02, 03, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01, 02, 03, totalt 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
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Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01.1-01.3 (del av total) 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 01.1-01.3 (del av 

total) 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, enbart använd som råvara 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, enbart använd 

som råvara 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. Stadsgas enbart använd som råvara. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 05-33, totalt 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 35.1, 35.3 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 35.1, 35.3 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 36.001, 36.002 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 36.001, 36.002 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 37-39 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 37-39 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 41-43 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 41-43 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 45, 47 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 45, 47 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 46 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 46 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 
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SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.32-52 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 49.32-52 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
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SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 53 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 53 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 55-56 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 55-56 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 64-66 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 64-66 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 68.2, 68.32 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 68.2, 68.32 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 97-98 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 

97-98 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 72, 85 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 72, 85 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
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Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 75, 86-88 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Distribution_Slutlig förbrukare_SNI 75, 86-88 
Definition Mängd stadsgas (MWh) överförd till slutliga förbrukare, företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Kvantitet 
Måttenhet Megawattimmar 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, med enbart hushållsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, med enbart 

hushållsgas 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till en och tvåbostadshus med 

enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_En och tvåbostadshus, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till en och tvåbostadshus.   
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
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Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart hushållsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart hushållsgas 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till flerbostadshus med 

enbart hushållsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart uppvärmningsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med enbart 

uppvärmningsgas 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till flerbostadshus med enbart 

uppvärmningsgas. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med hushålls- och uppvärmningsgas 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, med hushålls- och 
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uppvärmningsgas 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till flerbostadshus med 

hushålls- och uppvärmningsgas 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_Flerbostadshus, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till flerbostadshus. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell definition  
Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01, 02, 03, totalt  
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01, 02, 03, totalt  
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
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SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01.1-01.3 (del av total) 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 01.1-01.3 (del av total) 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, för stadsgas använd som råvara 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, för stadsgas använd som råvara 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med SNI2007-kod i 

variabelns namn. Avser uttagspunkter för stadsgas använd som råvara. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, totalt 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 05-33, totalt 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 35.1, 35.3 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 35.1, 35.3 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 36.001, 36.002 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 36.001, 36.002 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 37-39 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 37-39 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 41-43 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 41-43 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn.  
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 45, 47 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 45, 47 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 46 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 46 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
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Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.1-49.2, 49.31 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.32-52 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 49.32-52 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 53 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 53 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 
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SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 55-56 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 55-56 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 64-66 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 64-66 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
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SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 68.2, 68.32 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 68.2, 68.32 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 97-98 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 69-71, 73-74. 77-82, 97-98 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 72, 85 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 72, 85 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 
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Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 75, 86-88 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 75, 86-88 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 84 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 84 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 90-93 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 90-93 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
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Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 94-96, 99 
Namn SgasT3_Stadsgas Nät_Uttagspunkter_SNI 94-96, 99 
Definition Antal uttagspunkter för stadsgas som distribuerats till företag med angiven 

SNI2007-kod i variabelns namn. 
Beskrivning Koppling till databas saknas. Data är lagrade i kalkylblad och inte i databas. 
Kommentar  
Referenstid  
Uppgiftskälla   
Arkiveras Nej 
Dimension Nej 
Operationell 
definition 

 

Värdemängd 
Representation Antal 
Måttenhet Antal uttagspunkter 
Beskrivning  
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4.2 Arkiveringsversioner 

För varje (årlig) undersökningsomgång arkiveras produktionsdatabasen i en SCB-dataserver.  

 

4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 

_ 
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	P3_ovr Egenförbrukning el värmekraftstation, vid elprod Gasturbin (reservkraft)
	Värdemängd
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