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Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:13) 
om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis 
bränslestatistik och statistik om trädbränsle-, torv- och 
avfallspriser;

beslutade den 2 december 2020.

Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 15 § förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § De uppgifter som ska lämnas in enligt dessa föreskrifter ska, på begäran, 
lämnas till Statens energimyndighet eller till den som Statens energimyndig-
het utser.

2 § Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av följande näringsidkare 
1. importörer, producenter, distributörer och användare av energivaror vilka 

tilldelats klass 05–33 enligt Standard för svensk näringsgrensindelning 2007 
(SNI 2007) (bilaga 1), och

2. producenter och distributörer av fjärrvärme samt elproducenter (bilaga 2).
Uppgifterna ska lämnas senast den sista måndagen i månaden som följer 

efter avslutat kalenderkvartal eller vid den senare tidpunkt som Statens ener-
gimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående 
kalenderkvartalet.

3 § Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge undantag 
från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Den som är skyldig att lämna 
uppgifter kan ansöka om undantag till Statens energimyndighet.

Ikraftträdandebestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 11 januari 2021.

På Statens energimyndighets vägnar

ROBERT ANDRÉN
Martina Högberg
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Bilaga 1, 
Sida 1 av 7

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukterna 
Kvartalsvis bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och 
avfallspriser (EN0106 och EN0307). 
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Bilaga 1, 
Sida 2 av 7

Val av enhet avser enheterna MWh, m3 eller ton. 
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Bilaga 1, 
Sida 3 av 7

För tabell 3 ska bioolja, trädbränslen samt torv och torvbriketter, avlutar och 
tall- och beckolja redovisas i samma enhet som valts i tabell 2. 
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Bilaga 1, 
Sida 4 av 7
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Bilaga 1, 
Sida 5 av 7

Statens energimyndighet 
STEMFS 2020:13 
Bilaga 1, Sida 5 av 7 
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Bilaga 1, 
Sida 6 av 7

Markera de avfallstyper som förbränts för 
energiåtervinning på arbetsstället under kvartal X. 

Ni har redovisat förbränning av avfall i tabell 2 om X ton/MWh. Nedan beskrivs 
tre typer av avfall, markera den typ (samtliga typer kan anges) som arbetsstället 
förbränt.
Hushållsavfall avser fast brännbart avfall från hushåll som säck- och kärlsopor, 
grovavfall. Här ingår även jämförbart fast brännbart avfall från annan verksamhet 
t.ex. personalmatsalar, restaurangavfall, toalettavfall.
Verksamhetsavfall avser fast brännbart avfall från en verksamhetsutövning som 
inte är jämförbart med hushållsavfall. Exempel på verksamhetsavfall kan vara 
bygg- och rivningsavfall.
Importerat avfall avser fast brännbart avfall (hushållsavfall, verksamhetsavfall, 
även balat eller briketterat/pelleterat avfall) som har uppkommit utomlands.

Hushållsavfall   

Verksamhetsavfall   

Importerat avfall   

Specificera den mängd av förbränt avfall som gett upphov till 
en intäkt och/eller en inköpskostnad.
Summan ska motsvara den kvantitet som angetts tidigare i tabell 2 om X ton/MWh. 

Arbetsstället har:  ton eller MWh
erhållit en intäkt för förbränt avfall
haft en inköpskostnad för förbränt avfall
förbränt eget (internt) uppkommet avfall
Summa: beräkning
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Specificera erhållen intäkt för avfall

(1) Redovisa den mängd ton per avfallstyp som förbränts av den totala mängden redovisad 
ovan.

(2) Ange den intäkt som ni erhållit för att förbränna den angivna mängden avfall, i tusental 
kronor (tkr).

(3) Här beräknas automatiskt en genomsnittlig intäkt ut på förbränt avfall.

Typ av avfall som förbränts (1)Förbränt 
avfall (ton)

(2)Intäkt1 
(tkr) 

(3)Genomsnittlig 
intäkt (tkr/ton)

Hushållsavfall (visas om 
valt)

Beräkning

Verksamhetsavfall (visas 
om valt)

Beräkning

Importerat avfall (visas om 
valt)

beräkning

Summa beräknas beräkning

Specificera uppkommen inköpskostnad för avfall
(1) Redovisa den mängd ton per avfallstyp som förbränts av den totala mängden redovisad 

ovan.
(2) Ange inköpskostnad för förbränt avfall, i tusental kronor (tkr).
(3) Här beräknas automatiskt en genomsnittlig kostnad ut på förbränt avfall.

Typ av avfall som 
förbränts

(1)
Förbränt 
avfall 
(ton)

(2) Inköps-
kostnad2 
(tkr) 

(3)Genomsnittlig 
inköpskostnad  
(tkr/ton)

Hushållsavfall (visas om 
valt)

Beräkning

Verksamhetsavfall (visas 
om valt)

Beräkning

Importerat avfall (visas 
om valt)

Beräkning

Summa beräknas Beräkning

1  Med intäkt avses företagets intäkter för bränslet fritt mottagarens anläggning. Skatter 
eller interna kostnader ska inte räknas med.  

2 Med kostnad avses företagets totala kostnader enligt ”först in, först ut” för bränslet 
fritt mottagarens anläggning, d.v.s. anskaffningskostnad, lagerkostnad, transportkost-
nad m.m. Skatter eller interna kostnader ska inte räknas med.

Bilaga 1, 
Sida 7 av 7
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Bilaga 2, 
Sida 1 av 6

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt 
Kvartalsvis bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och 
avfallspriser (EN0106 och EN0307). 

Val av enhet avser enheterna MWh, m3 eller ton. 
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Bilaga 2, 
Sida 2 av 6
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Bilaga 2, 
Sida 3 av 6

För tabell 5a och b avses uppgifter i enheten MWh. Variabeln Mnr är ett löp-
nummer och ska inte uppges.
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Bilaga 2, 
Sida 4 av 6

Statens energimyndighet 
STEMFS 2020:13 
Bilaga 2, Sida 4 av 6 
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Bilaga 2, 
Sida 5 av 6

Markera de avfallstyper som förbränts för energiåtervinning 
på arbetsstället under kvartal X. 
Ni har redovisat förbränning av avfall i tabell 1 om X ton/MWh. Nedan beskrivs tre 
typer av avfall, markera den typ (samtliga typer kan anges) som arbetsstället förbränt.

Hushållsavfall avser fast brännbart avfall från hushåll som säck- och kärlsopor, 
grovavfall. Här ingår även jämförbart fast brännbart avfall från annan verksamhet t.ex. 
personalmatsalar, restaurangavfall, toalettavfall.

Verksamhetsavfall avser fast brännbart avfall från en verksamhetsutövning som inte är 
jämförbart med hushållsavfall. Exempel på verksamhetsavfall kan vara bygg- och 
rivningsavfall.

Importerat avfall avser fast brännbart avfall (hushållsavfall, verksamhetsavfall, även 
balat eller briketterat/pelleterat avfall) som har uppkommit utomlands.

Hushållsavfall   

Verksamhetsavfall   

Importerat avfall   

Specificera den mängd av förbränt avfall som gett upphov till 
en intäkt och/eller en inköpskostnad.
Summan ska motsvara den kvantitet som angetts tidigare i tabell 2 om X ton/MWh. 

Arbetsstället har:  ton eller MWh
erhållit en intäkt för förbränt avfall
haft en inköpskostnad för förbränt avfall
förbränt eget (internt) uppkommet avfall
Summa: beräkning
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Bilaga 2, 
Sida 6 av 6

Specificera erhållen intäkt för avfall

(1) Redovisa den mängd ton per avfallstyp som förbränts av den totala 
mängden redovisad ovan.

(2) Ange den intäkt som ni erhållit för att förbränna den angivna mängden 
avfall, i tusental kronor (tkr).

(3) Här beräknas automatiskt en genomsnittlig intäkt ut på förbränt avfall. 

Typ av avfall som 
förbränts

(1)Förbränt 
avfall (ton)

(2)Intäkt3 
(tkr) 

(3)Genomsnittlig 
intäkt (tkr/ton)

Hushållsavfall (visas om 
valt)

Beräkning

Verksamhetsavfall 
(visas om valt)

Beräkning

Importerat avfall (visas 
om valt)

beräkning

Summa beräknas beräkning

Specificera uppkommen inköpskostnad för avfall

(1)  Redovisa den mängd ton per avfallstyp som förbränts av den totala 
mängden redovisad ovan.

(2) Ange inköpskostnad för förbränt avfall, i tusental kronor (tkr).
(3) Här beräknas automatiskt en genomsnittlig kostnad ut på förbränt avfall.

Typ av avfall som 
förbränts

(1)Förbränt 
avfall (ton)

(2) Inköps-
kostnad4 
(tkr) 

(3)Genomsnittlig 
inköpskostnad 
(tkr/ton)

Hushållsavfall (visas 
om valt)

Beräkning

Verksamhetsavfall 
(visas om valt)

Beräkning

Importerat avfall 
(visas om valt)

Beräkning

Summa beräknas Beräkning

3 Med intäkt avses företagets intäkter för bränslet fritt mottagarens anläggning. Skatter 
eller interna kostnader ska inte räknas med
4 Med kostnad avses företagets totala kostnader enligt ”först in, först ut” för bränslet 
fritt mottagarens anläggning, d.v.s. anskaffningskostnad, lagerkostnad, transportkost-
nad m.m. Skatter eller interna kostnader ska inte räknas med.





Elanders Sverige AB, 2020
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