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Föreskrifter om ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd
(STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik;

STEMFS
2014:1
Utkom från trycket
den 8 april 2014

beslutade den 24 mars 2014.
Statens energimyndighet föreskriver, med stöd av 5 § förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken, att STEMFS 2006:1 ändras på följande sätt;
att en ny punkt 14 b tillkommer i 2 §.
2§

Årlig rapportering
Produktions- och leveransuppgifter av oförädlade trädbränslen
14 b Företag som producerar eller levererar oförädlade trädbränslen ska
lämna de uppgifter som framgår av bilaga 14 b. Uppgifterna ska lämnas
vid den tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under närmast föregående kalenderår.

Ikraftträdandebestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 april 2014
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Karin Sahlin

1

2
Produktionsuppgifter m.m. av
sönderdelade oförädlade trädbränslen

Nej Æ Avsluta och skicka in blanketten

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle under föregående
kalenderår?
Ja

e-post:

Telefon,
kontaktperson:

Kontaktperson:

Företagsnamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Organisationsnummer:

Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt
24 kap. 8 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Bilaga 14 b

STEMFS
2014:1

Park- och trädgårdsrester

Rundved

Rundved och sågade trävaror

Övriga biprodukter från industri

Energiskog (t.ex Salix)

Icke farligt träavfall

Kross och flis

Bark och reducerflis
(Riven och oriven bark)
Sågspån och hyvelspån,

Torrflis

Kross och flis

Kross och flis
(RT-flis)
Kross och flis
(RT-flis)

Energiskogsbränsle

Återvunnet
trädbränsle

1)
2)

Svealand

För avsalu, egen förbrukning och vidareförädling inom företaget.
Produktion av cellulosaflis och flis eller spån för annat ändamål än bränsle ska inte redovisas.

Farligt träavfall

Röjningsvirke och
hela okvistade träd
Stubbar

Grenar och toppar

Rundved

Skogsbränsle

Kross och flis
(Stamvedsflis)
Kross och flis
(Grotflis)
Kross och flis
(Träddelsflis)
Kross och flis
(Stubbflis)
Brännved

Ursprunglig råvara
Rundved

Götaland

Råvarans geografiska ursprung

Sverige

Sverige

Sverige

Södra
Norrland

Norra
Norrland

Importerad råvara

Importerad råvara

Importerad råvara

Okänd
landsdel

Produktionsuppgifter m.m. av
sönderdelade oförädlade trädbränslen

Uppgift om produktion1 av sönderdelat trädbränsle2

Bränslekategori

1.

Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt
24 kap. 8 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).

Importerad
råvara

m3f

m3s
GWh

ton
(rå)

Måttenhet, (markera med X)
ton
(torr)

Annan, ange
vilken
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3

4

Icke farligt avfall

Återvunnet
trädbränsle
Kross och flis
Återvunnet
trädbränsle
Kross och flis
Flis, kross, bark
spån, och
brännved

Import

Export

m3s

GWh

ton
(rå)

Måttenhet, (markera med X)

m3f
Annan, ange vilken

3.

Övriga upplysningar

3) Rundved, grenar och toppar, stubbar, park- och trädgårdsavfall, snickeriavfall, bakar m.m.

Övriga3

Farligt avfall

Ursprunglig
råvara
ton
(torr)

Produktionsuppgifter m.m. av
sönderdelade oförädlade trädbränslen

Uppgift om import och export av sönderdelat trädbränsle

Bränslekategori

2.

Här lämnade uppgifter är sekretesskyddade enligt
24 kap. 8 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400).
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Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.
Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,
fax. 08-505 93 33 99.
Elanders Sverige AB, 2014

