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Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Energi

Statistikområde

Statistikområde:

0.3
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Tillförsel och användning av
energi

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:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:

Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.6

Energimyndigheten,
Box 310, 631 04 Eskilstuna
Kungsgatan 43
Ellen Svensson
016-544 24 52
016- 544 20 99
fornamn.efternamn@energimyndigheten.se

Statistiska centralbyrån,
Enheten för energi och
transportstatistik
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Emeli Harrysdotter Klasa
019-17 61 33
019-17 70 87
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) och
förordningen (SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt STEM:s
föreskrift
(STEMFS 2006:1).
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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

Gallringsbeslut saknas.

0.9

EU-reglering

Med hänvisning till kommissionens beslut nr 2390/96/EKGS och
kommissionens rekommendation nr 88/96/EKGS båda daterade 16
december 1996, är medlemsstaterna från och med januari 1997 skyldiga
att besvara frågeformulär avseende bränsle.

0.10

Syfte och historik

Statistiken skall belysa tillförsel och leveranser av råolja och
petroleumprodukter samt i viss omfattning kol, koks samt etanol och
FAME för fordonsdrift. Fr.o.m. 1985 även tillförsel av naturgas. Under år
2011 har ETBE-inblandad bensin samt HVO-inblandat diesel tillkommit.
För år 2012 har man även förtydligat blanketten med avseende på
redovisning av levererade volymer av motorbensin blandad med ETBE
och/eller etanol, samt volymer av levererade dieselbränslen innehållande
enbart FAME alt. både FAME och HVO.

0.11

Statistikanvändning

Huvudanvändare av statistiken är Energimyndigheten, oljebolag,
näringsdepartementet, SCB (nationalräkenskaper och miljöstatistik),
branschorganisationer, företag, Eurostat, OECD/IEA samt FN/ECE.
Statistiken används som underlag för månatlig och kvartalsvis uppföljning
av tillförsel och användning av bränslen för bl.a. prognoser över
energiförsörjning, beredskapsplanering, marknadsanalyser samt för
överväganden beträffande energipolitikens mål och inriktning. Den utgör
även underlag för rapportering av månatlig och årlig oljestatistik och av
kolstatistik (preliminär och definitiv) till OECD/IEA, Eurostat och
FN/ECE.

0.12

Uppläggning och genomförande

Månatlig bränslestatistik (blankett 401): Undersökningen genomförs som
enkät i excel som lämnas via e-post, möjlighet finns även att lämna på
traditionella pappersblanketter.

0.13

Internationell rapportering

Underlag för rapportering av månatlig och årlig oljestatistik samt
kolstatistik (preliminär och definitiv) till OECD/IEA, Eurostat och
FN/ECE.
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Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Dialog förs kontinuerligt med Energimyndigheten. Undersökningen
genomgick en genomlysning under 2011 vilket ledde till ett projekt för att
undersökningen bland annat ska införa datainsamling på webben och
implementeras i Triton, som är SCB:s generella verktyg för insamling och
granskning.

Översikt
1.1

Observationsstorheter

Population
Månatlig bränslestatistik (blankett 401): Oljebolag och andra s.k.
lagringsskyldiga säljare av petroleumprodukter, större importörer av
petroleumprodukter som inte tillhör den förstnämnda kategorin,
kolhandelsföretag och koksverk samt producenter och leverantörer av
FAME och etanol för fordonsdrift. Antal objekt i populationen utgörs av
ca 70 företag.

1.2

Statistiska målstorheter

Statistiken avser totaler per bränsleslag.
Objektgrupp
Population

Variabel

Mått

Bränslen med

m

Indelning i
redovisningsgrupper

Oljebolag och
Varuslag
andra s.k.
lagringsskyldiga
säljare av
petroleumprodukter, större
importörer av
petroleumprodukter som
inte tillhör den
förstnämnda
kategorin,
kolhandelsföretag
och koksverk samt
producenter och
leverantörer av
FAME och etanol
för fordonsdrift.

3

- Miljöklass 1
- Miljöklass 2
- Miljöklass 3
3

Bunkring av olika bränslen till
utrikes sjöfart

m

Egen förbrukning av olika
bränslen

m el.
ton

Etanolvolym eller FAME i
bensin och/eller diesel

m

Export/utförsel

m el.
ton

Exportpris

KSEK

3

3

3

- Cif, kostnad försäkring frakt
- FOB, fritt ombord
Import/införsel av olika
bränslen
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Importpris

KSEK

- Cif, kostnad försäkring frakt
- FOB, fritt ombord
3

Ingående lager av olika
bränslen

m el.
ton

Insatt för raffinering

m

Kvalitetsöverföring mellan
olika bränslen

m el.
ton

Land för import/export

m el.
ton

Leveranser av kol och koks till
återförsäljare

ton

Leveranser av olika bränslen
till

m el.
ton

3
3

3

3

- En- och tvåbostadshus
- Försvaret
- Egna återförsäljare
- Flerbostadshus
- Gruvor, mineralbrott och
tillverkningsindustrin
- Konsumenter
- Redovisningsskyldiga företag
- Övriga återförsäljare
- Kraftvärmeverk och
värmeverk
- Inrikes sjöfart
- Jordbruk, skogsbruk och fiske
- Järnvägar
- Kraftverk och gasverk
- Övriga
- Övriga fastigheter
- Övriga inom stat, landsting
och kommun
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3

Mottagna kvantiteter av
bränslen från
redovisningsskyldiga företag

m el.
ton

Produktion av olika bränslen

m el.
ton

Produktdifferenser

m el.

3

3
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ton

1.3

3

Totala leveranser av
petroleumprodukter

m el.
ton

Utgående lager av olika
bränslen

m el.
ton

Övriga levererade kvantiteter
av olika bränslen

m el.
ton

Övriga mottagna kvantiteter
av olika bränslen

m el.
ton

3

3

Utflöden: statistik och mikrodata

Resultaten publiceras månatligen på SCB:s webbplats och som Statistiskt
meddelande (SM), serie EN31 Bränslen. Leveranser och förbrukning av
bränslen. Dessutom redovisas statistiken i SCB:s Statistikdatabas (SSD).

1.4

Dokumentation och metadata

Undersökningen är dokumenterad i Bränslen. Leveranser och förbrukning
av bränsle 1-4 kvartal 2012 (publicerad i serien Statistiska meddelanden
EN 31) och i SCB:s standardiserade dokumentationsmall Beskrivning av
statistiken som statistikprodukt EN0107 samt i denna SCBDOK, vidare är
mikrodata dokumenterat i metadatasystemet MetaPlus, ett system för
dokumentation av slutliga observationsregister. Avsnitt 4.1
Produktionsversioner i detta dokument innefattar dokumenteringen gjord i
MetaPlus.

EN0107_DO_2012.docx
2013-12-11

3

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

2

Uppgiftsinsamling

2.1

Ram och ramförfarande
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Målpopulationen avser att omfatta företag vars verksamhet i huvudsak
handlar om tillförsel, förädling eller försäljning till slutkonsument av olika
slags oljeprodukter, förnyelsebara och fossila bränslen samt naturgas.
Samtliga företag som är lagringsskyldiga, enligt lagen om
beredskapslagring av olja och kol, samt andra större importörer och/eller
säljare av någon av de i undersökningen ingående bränsleslagen, ska ingå
i undersökningspopulationen. En viss fördröjning förekommer av nya
aktörer, främst importörers inträde på olje- och kolmarknaden. Ingen
övertäckning förekommer.
Rampopulationen konstitueras av undersökningens företagsregister och
uppdateras en gång per år inför ny årsomgång. Informationen för
uppdateringen fås bland annat via kontakter mellan SCB, SPBI och
Energimyndigheten. Uppgiftslämnarna är också en informationskälla då
de har tillgång till hela populationsförteckningen och ombeds att
komplettera den om de upptäcker att något företag saknas.

2.2

Urvalsförfarande

Detta är en totalundersökning av kol- och oljehandelsföretag.

2.3

Mätinstrument

Insamlingen görs via ett frågeformulär i form av excel-tabeller som
distribueras till uppgiftslämnare via e-post. Nytillkomna företag får
enkäten på papper första gången. Distribution av enkäter sker en gång per
år vilken uppgiftslämnarna sedan kopierar och använder för att lämna in
uppgifterna varje månad under året.
Mätinstrumentet består av totalt nio olika tabeller där uppgifterna ska
redovisas. Först ombeds uppgiftslämnaren fylla i kvantiteter i
lagerförändringar avseende 40 olika varuslag (tabell 1-3). Leveranser av
vissa petroleumprodukter till återförsäljare och konsumenter ska vidare
fördelas på tolv olika förbrukarkategorier (tabell 4). Totala kvantiteter av
levererade volymer av dieselbränsle och motorbensin ska dessutom
fördelas på miljöklasser (tabell 5). Företag som har redovisat import
och/eller export av några bränsletyper ska vidare fördela dessa kvantiteter
på import- respektive exportland i bilagor A1 respektive A2. Slutligen
ska eventuella leveranser mellan företag ingående i
undersökningspopulationen redovisas i bilaga B och C. Den sistnämnda
redovisningen gör att man får möjlighet att kontrollera så att inga
kvantiteter dubbelräknas eller missas.
Missiv, informationsbrev och excel-blanketten är bifogade sist i detta
dokument. Fel i klassificering av leveranser på olika förbrukarkategorier
förekommer. Gruppen ”övriga” kan antas vara överskattad.
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Insamlingsförfarande

Runt den 20:e i månaden efter redovisningsmånad ska uppgiftslämnarna
skicka in excel-blanketten till *mabra.energi@scb.se. De bolag som inte
har inkommit med blanketter påminns via e-post. Uppgiftslämnare som
släpar i sin redovisning kontaktas vid tillfälle via telefon.

2.5

Databeredning

Inkommet material granskas och vid problem kontaktas uppgiftslämnaren
för erhållande av kompletterande uppgifter.
Inkomna enkäter registreras i en applikation och läses sedan in i en SQLdatabas. För varje blankett som registreras görs ett tjugotal
konsistenskontroller av volymuppgifter och kodangivelser i
produktionsverktyget. Det görs även kontroller av att inblandningar av
biodrivmedel i diesel, motorbensin och E85 ligger på rimliga nivåer.
Likaså kontrolleras att raffinaderiförluster och kvalitetsöverföringar ligger
på godkända nivåer. Det görs även kontroller på vad företagen har uppgett
att de har mottagit/levererat mellan varandra avseende bensin, diesel,
eldningsoljor och gasol.
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Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler
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För de bolag som inte svarat på enkäten görs imputeringar med hjälp av
vissa uppgifter som samlas in från andra uppgiftslämnare och med hjälp
av tidigare lämnade uppgifter.
Imputeringarna går ut på att man tar fram information per bränsleslag om
hur mycket bolag x har mottagit från och levererat till andra
redovisningsskyldiga företag i undersökningen. Detta bokför man sedan
för bolag x som ”Mottaget från redovisningsskyldiga företag” respektive
”Levererat till redovisningsskyldiga företag”. Utgående lager sätts alltid
till samma summa som ingående lager. Differenserna som blir däremellan
sätts till samma kategorier som tidigare månad, enligt samma procentuella
fördelning mellan tillgång och avgång som tidigare.
För år 2012 så gjordes det imputeringar för fyra redovisningsskyldiga
bolag för bränsleslagen motorbensin, dieselbränsle, eldningsolja 1 och
eldningsolja 2. Skattningarna står för mellan 0,11 % och 0,43 % av de
totala leveranserna av dessa bränsleslag. De stora företagen i
undersökningen inkommer alltid med uppgifter och har inte skattats.
Om en enkät inkommer i efterhand, registreras dessa uppgifter och
revideringar görs.

3.2

Redovisningsförfaranden

Varje månad publiceras tabeller på SCB:s webbplats och i SCB:s
statistiska databaser (SSD). Kvartalsvis utkommer ett SM med tablåer,
tabeller och kommentarer. I detta SM redovisas även
förbrukningsuppgifter från den kvartalsvisa bränslestatistiken.
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Slutliga observationsregister
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Produktionsversioner
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Register

Månatlig bränsle-, gas
och lagerstatistik
(MABRA)

Registervariant

Månatlig bränsle-, gas
och lagerstatistik

Registerversion

2012

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata . Klicka
dig fram m.h.a. namnen på Register, Registervariant och Registerversion
som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Samma som produktionsversionerna.

4.3
-
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Januari 2012

Månatlig bränslestatistik
år 2012
Allmänt
Statistiska centralbyrån (SCB) översänder månadsrapporten ”Blankett
401” för redovisning av 2012 års månatliga bränslestatistik.
Undersökningen görs på uppdrag av Energimyndigheten (STEM), som är
statistikansvarig myndighet för ämnesområdet energi.

Undersökningen syfte
Syftet med undersökningen är att utgöra underlag för den officiella
statistiken inom energiområdet. Undersökningen används även som
underlag till samhällets beredskapsplanering och analyser av samhällets
energisituation. Uppgifterna har stor betydelse för uppföljning av
energipolitikens åtgärder. De till statistiken lämnade primäruppgifterna
används av Energimyndigheten i enlighet med sekretesslagen.

Omfattning
Undersökningen är månatlig och omfattar samtliga företag som enligt
lagen om oljelagring är s.k. lagringsskyldiga säljare samt andra större
importörer och försäljare av petroleumprodukter. I undersökningen
ingår även kollagerhandeln och koksverken samt företag som levererar
etanol (ren, E85 samt ED95), FAME, BTL, ETBE samt HVO avsett för
fordonsdrift.

Förändring
För år 2012 har blanketten förtydligats med avseende på redovisning av
levererade volymer av motorbensin blandad med ETBE och/eller etanol,
samt volymer av levererade dieselbränsle innehållande enbart FAME alt.
både FAME och HVO. Volymer av biokomponenter ingående i dessa
bränsletyper ska fr.o.m. år 2012 redovisas per kvalitet. Nytt bränsle som
har tillkommit är flytande naturgas, s.k. LNG. Borttagna bränslen är
BTL- och Bioalkoholer-inblandad diesel.

Sekretess och uppgiftslämnarskyldighet
Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i
enlighet med 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) och förordningen
(SFS 2001:100) om den officiella statistiken samt STEM:s föreskrift
(STEMFS 2006:1). Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd
(NNR). Skyldighet föreligger även för uppgiftslämnandet till
Energimyndigheten (se SFS 1982:1004). Om uppgifter inte lämnas kan ni
komma att föreläggas vid vite att lämna uppgifterna.
EN0107_DO_2012.docx
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Tillvägagångssätt
Vi ber er att spara blankett 401 (excel) på er dator och efter ifyllandet av
aktuell månads uppgifter helst skicka oss uppgifterna via e-post. Vi vill
dock understryka att e-post inte är helt säkert och att SCB inte ansvarar
för om Era uppgifter kommer i orätta händer. Vid ändring av
månadsnamn så räcker det med att ändra namn på första sidan så följer
ändringarna av månadsnamn även med till de övriga blankettsidorna.

Publicering
Undersökningens resultat (omsättningsrapport m.m.) publiceras
månadsvis på SCB´s hemsida, under ämnesområdet Energi
http://www.scb.se/Pages/Product____6359.aspx
Och kvartalsvis i statistiska meddelande, serie EN31,

Insändningsdatum
De efterfrågade uppgifterna skall vara oss tillhanda senast 20 dagar efter
rapportmånadens slut.
E-postadress: mabra.energi@scb.se

Med vänliga hälsningar
Natalie Jansson

Susanne Palm

Produktansvarig

Produktionsansvarig

Kontakta oss gärna
Susanne Palm 019 – 17 62 82 susanne.palm@scb.se
Natalie Jansson 019 – 17 64 57 natalie.jansson@scb.se
Fax: 019 – 17 65 69
E-post: mabra.energi@scb.se
701 89 ÖREBRO
www.scb.se
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Uppgifter som lämnas enligt denna blankett kommer att hanteras i enlighet med 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (SFS 2001:99) och förordningen (SFS 2001:100) om den officiella
statistiken samt STEM:s föreskrift (STEMFS 2006:1).

Månatlig bränslestatistik
blankett 401
Blankettmaterialet insändes inom 20 dagar efter rapportperiodens slut,

2012

År:
Kontrollnummer:

Månad:

JANUARI

000000

Org.nr:
Företagets namn
Avdelning
Adress
Postadress
Denna sida sk all hållas ak tuell och sk ick as med varje gång
Kontaktperson:
Telefon:
E-post:

För ev. kommentarer ( t.ex. förändringar av bolaget som berör uppgiftslämnandet)
Hur lång tid tog det att ta fram
uppgifterna och fylla i blanketten?
Frivillig uppgift
Ange svaret i minuter……………………

Statistiska centralbyrån
RM/ET
701 89 ÖREBRO

Kontaktpersoner:
Susanne Palm
Natalie Jansson

e-postadress: mabra.energi@scb.se
EN0107_DO_2012.docx
2013-12-11

susanne.palm@scb.se
natalie.jansson@scb.se

tel:
019 - 17 62 82
019 - 17 64 57

T a b e ll 1 Ko l o c h k o k s

Stenkol o d
ton

ton

03

02

01

2

Kod

Brunkol o d
ton
04

1

Koks o d
ton

Varuslag

Petroleumkoks

1) Enl.SCB:s förteckning

42

3

Ingående
lager

3

Försvaret

4

5

Import
Produktion Införsel

Spec. i
bilaga A1

6

År: 2012

7

Kraftvärme-

9

Järnvägar

9

11

000000

Kontrollnummer

12

bostadshus

En- och två- Fler-

fastigheter

13

Differens
post
(v.g ange
konsumenter + eller -)

Summan av kol 11 o 12
spec. i tabell 4
nedan

bostadshus

Bostadsfastigheter

Inrikes

13

Övriga
sjöfart

12

10

11

Spec. i
bilaga C

10

Leveranser till
redovisningsEgen
skyldiga1
återförbrukning företag
försäljare

JANUARI

Blankett 401

R a p p o rt

Månad:

Spec. i
bilaga A2

8

Mottaget
från redov. Övriga
skyldiga1
mottagna
Export
företag
kvantiteter Utförsel

Spec. i
bilaga B

Stat, kommun,landsting,företag inom
Gruvor och

fjärrvärme och elsektorn
Jordbruk

verk
8

Värmeverk Övrigt
7

mineralbrott, Kraftverk
6

tillv. industri Gasverk
5

Skogsbruk
4

Fiske

Leveranser till

T a b e ll 4 S p e c ifik a tio n ö v e r le v e ra ns e r till å te rfö rs ä lja re o c h k o ns ume nte r

Kod

ton
43

Varuslag

Stenkol o d
ton

44

2

Brunkol o d
ton

45

1

Koks o d

ton

14

Utgående
lager

Övrigt

14

SUMMA

15

2013-12-11

Petroleumkoks

RM/ET

S ta tis tis k a c e ntra lb y rå n
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3

Ingående
Kod lager
4

Produktion

T a b e ll 2 A R å o lja , g a s b e ns in, ha lv fa b rik a t

Varuslag
2

Import
Införsel
5

7

År: 2012

8

Blankett 401

R a p p o rt

10

11

12

Leveranser till
redovisnings- Övriga
Insatt för skyldiga1
levererade
raffinering företag
kvantiteter

Månad: JANUARI

9

Mottaget
från redov. Övriga
Kvalitetsskyldiga1
mottagna överföring Export
företag
kvantiteter (+,-)
Utförsel
6

14

Produkt
differenser
(ange +
Utgående
eller -) lager
13

9

11

Bunkring
till utrikes
sjöfart

…………………………………………..

10

12

Kontrollnummer

000000

15

16

17

18

19

Produkt
konsumenter
Övriga
differenser
därav till 4 levererade (ange + Utgående
3
försvaret kvantiteter eller -) lager

4) Leveranser till Försvarets Materielverk redovisas i kolumn 12

under kolumn 9)

1) Enl. SCB:s förteckning

05

3

m

1

2) för ytterligare bearbetning av raffinaderi

Råolja
07

3

3

8

Spec. i
bilaga C

m

Spec. i
bilaga A2

Ange bränsleslag och enhet:

7

Spec. i
bilaga C

Totalt

Gasbensin

Spec. i
bilaga B

6

Mottaget
från redov. Övriga
Kvalitets- Egen
skyldiga1
mottagna överföring förbrukningExport
företag
kvantiteter (+,-)
vid raff
Utförsel

14

3) inkl. egen förbrukning ( ej upptagen
Spec. i
bilaga A1

5

Spec. i
bilaga A2

Övriga
återförsäljare

09

4

Spec. i
bilaga B

13

m

3

Spec. i
bilaga A1

Leveranser till
Redovisnings- Egna
skyldiga1
återförföretag
säljare

Halvfabrikat

3

3

3

Bruttoproduktion vid
raffinaderier Import
inom landet Införsel

T a b e ll 2 B E g e n fö rb ruk ning a v trä d b rä ns le o c h ö v rig a b rä ns le n v id ra ffina d e rie r
kod

3

Varuslag
3

83

82

1000 m 90
m

Naturgas
Trädbränsle
Övriga bränslen

T a b e ll 3 P e tro le ump ro d uk te r m.m.

2

Ingående
Kod lager

12

1

m
10

Varuslag

m

15

ton 84

m

16

3

Raffinaderigas
Flygbensin (för kolvmotorer)

m

ton 61
ton 97

RM/ET

2013-12-11

Lättbensin
Andra lättoljor (inkl
industribensin och
andra lättoljeprep.)
Petroleumnafta
(lacknafta, white spirit o
d)
Etan
LNG (Liquid Natural
Gas)
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1

T a b e ll 3 Fo rts .

Varuslag
Motorbensin

3

m

2

3

Ingående
Kod lager
13

Mottaget

År: 2012
Bruttoprofrån redov. Övriga

7

Månad: JANUARI

000000

Kontrollnummer

Leveranser till

återför-

15

Totalt

16

försvaret

Därav till

konsumenter
återför-

14

säljare

Övriga

13

säljare

2

12

företag

1

11

sjöfart

Bunkring redovisnings-Egna

Egen

10

Utförsel

Kvalitets-

9

vid raff

till utrikes skyldiga

8

överföring förbrukning Export

kvantiteter (+,-)

mottagna

duktion vid
1

skyldiga
6

raffinaderier Import
5

företag

4

inom landet införsel

3

Produkt

Utgående

differenser

3

57

därav:

därav:

m

m

3

3

Smörjoljor

Propan och butan (gasol o d)

m

m

ton

47

11

46

29

3

3

FAME, ren (för fordonsdrift)

Petroleumkoks

Svavel

m

m

m

ton

ton

81

80

55

91

54

04

85

3

BTL, ren (för fordonsdrift)

m

3
3
3
3
3

19

levererade (ange +

Övriga

18

lager

17

kvantiteter eller -)

3

m

ETBEvolym

m

etanolvolym

därav:

m

därav innehållande

därav:

3

56

därav:

3

enbart etanol m
86

3

96

3

Flygfotogen
19

3

Annan fotogen och andra mellanoljor m
20

3

3

m

62

3

enbart FAME m

21

HVOvolym

både FAME och HVO m

22

därav innehållande

m

23

3

Vägoljor
ton

49

48

3

Bitumen (asfalt)

m

m

Etanol, ren (för fordonsdrift)

m

3

ED 95 (för fordonsdrift)

m

93
etanol-volym

därav

E 85 (för fordonsdrift)

3

m

24

3

Eo 1

m

3

Eo 2 (inkl WRD)

m

Paraffin

3

Additiver/ oxygen.

därav svavelhalt >=1%

Eo 3 - 6

FAMEvolym

enbart ETBE m

Summan av kol 13 , 14 och 15
spec. i tab 4

17

Spec. i
bilaga C

m

Spec. i
bilaga A2

både etanol och ETBE m

Spec. i
bilaga B

2013-12-11

Dieselbränsle

Spec. i
bilaga A1
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m

m

34

33

32

3

År: 2011

Månad: JANUARI

Stat, kommun,landsting,företag

verk

Kraftvärme-

Leveranser till

Jordbruk

inom fjärrvärme och elsektorn
Skogsbruk mineralbrott, Kraftverk

9

50.101,102,

10

000000

Kontrollnummer

Bostadsfastigheter

11

12

Övriga

fastig-

13

bostadshus heter

En- och två- Fler-

49.1,49.2,

Inrikes
8

bostadshus

84-93

sjöfart

7

Järnvägar

35.3

Värmeverk Övrigt

6

tillv. industri Gasverk
35.1,35.2

Fiske
5

14

Övrigt

41-43,

05-33

45-47,

4

51

49.3-49.5,

01-03

92-99

55-82,

53

52.1,

50.301, 302
50.401, 402

50.201, 202

52.220, 241

52.219

3

1

Gruvor och

T a b e ll 4 S p e c ifik a tio n ö v e r le v e ra ns e r till å te rfö rs ä lja re o c h k o ns ume nte r

Dieselbränsle, leveranser via
bensinstation inkl via nyckelräkneverk
Dieselbränsle, övriga
leveranser
m
35

3

3

3

84.22

Kod Försvaret

Eo 1
m
36

2

Eo 2 (inkl WRD)
m
37

Varuslag
1

Eo 3 - 6
m
39

SNI 2007

därav svavelhalt >= 1%
ton
40

3

Propan och butan, motorgas
ton
41

3

Annan propan o butan (gasol
o d) i bulk
ton

i flaskor

15

SUMMA

2013-12-11

1) Leveranser till Försvarets Materialverk skall ej redovisas här utan sättas som leverans till redovisningsskyldigt företag, tabell 3 kolumn 12.
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Kontrollnummer

000000

Tabell 5 Specifikation av leveranser på olika miljöklasser
År: 2012

Månad: JANUARI

D ie s e lb rä ns le
Varuslag

k od

Dieselbränsle, levererad via bensinstation inkl
via nyckelräkneverk som finns inom
3
m
bensinstationsområdet
Dieselbränsle, övriga leveranser

3

m

Miljö-

Miljö-

Miljö-

k lass 1

k lass 2

k lass 3

Summa

50

0

51

0
0

Summa dieselbränsle

Ko ntro llruta Värde enligt tab 4, kod 32 + 33, kol 15

0

Mo to rb e ns in
Varuslag

k od

3

RON 95

m

RON 98

m

Alkylatbensin

m

3

3

Miljö-

Miljö-

k lass 1

k lass 2

Summa

53

0

63

0

73

0
Summa motorbensin

0

Ko ntro llruta Värde enligt tab 3, kod 13, kol 13+14+15

0

Info rma tio n

S umma

Indelningen i miljöklasser motsvarar den indelning

Summa leveranser avseende dieselbränsle

som finns angiven i miljöbalken (1998:808), 14 kap. 22§.

ska överensstämma med redovisad volym i
tabell 4, kolumn 15 koderna 32 och 33.
Summa leveranser avseende motorbensin
skall överensstämma med redovisad volym i
tabell 3, kod 13, kolumn 13 + 14 + 15.
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Import / Införsel

Importkod
1

3

m resp. ton

År: 2012

(fylls i av SCB) Kod

Månad:

JANUARI

cif

Värde i 1 000-tal kronor
fob

Bilaga A2

Till (land)

Export / Utförsel

Exportkod

(fylls i av SCB) Kod

1

3

m resp. ton

Kontrollnummer

000000

cif

Värde i 1 000-tal kronor

fob

2013-12-11

Bilaga A1

Från (ursprungsland/ avsändningsland)
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13

Motorbensin

År: 2012

Dieselbränsle

20

Månad: JANUARI

22

23

Eldnings- och bunkeroljor
Eo 1
Eo 2 (WRD) Eo 3-6

21

3

Kontrollnummer

000000

Övrigt (specificeras)
Ange kod enligt tabell 1, 2 och 3

Mottaget från redovisningsskyldiga företag (inkl raffinaderier) m

nummer

Kontroll(för SCB)

2013-12-11

Bilaga B

Firmanamn
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Kate-

Motorbensin

13

Månad:

Dieselbränsle

20

JANUARI

22

23

Eo 2 (WRD) Eo 3-6

Eldnings- och bunkeroljor
Eo 1

21

Kontrollnummer

000000

Ange kod enligt tabell 1, 2 och 3

Övrigt (specificeras)

Levererat till redovisningsskyldiga företag (inkl raffinaderier) m 3

gori

År: 2012

nummer

Kontroll(för SCB)

2013-12-11

Bilaga C

Firmanamn
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