
Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 
2020:3) om skyldighet att lämna uppgifter till 
statistik om energipriser och avtal; 

Detta dokument har sammanställts i informationssyfte: Kontrollera därför alltid 
texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller ändringar t.o.m. 
STEMFS 2022:1. För formulär, uppgift om ikraftträdande- och 
övergångsbestämmelser, se respektive föreskrift. 

Statens energimyndighet föreskriver 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 energimyndighet 
utser. 

2 § Näringsidkare som bedriver elnätsverksamhet samt näringsidkare som 
bedriver handel med el ska varje månad lämna de uppgifter som framgår av bilaga 
1.  

Uppgifterna ska lämnas senast den sista arbetsdagen i varje redovisningsmånad 
eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse 
förhållandena under den första arbetsdagen i redovisningsmånaden. Uppgifter om 
antal omförhandlade avtal ska dock avse förhållandena under den närmast 
föregående kalendermånaden. 

3 § Uppgifter ska lämnas enligt bilaga av näringsidkare som bedriver 
1. överföring av el (bilaga 2),   
2. handel med el (bilaga 3),   
3. handel med naturgas (bilaga 4), och 
4. överföring av naturgas (bilaga 5).  

     Uppgifterna ska lämnas senast den 31 januari respektive 31 juli eller vid den 
senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena 
närmast föregående sexmånadersperiod. 

4 § Företag som bedriver överföring av naturgas ska årligen lämna de uppgifter 
som framgår av bilaga 6. Uppgifterna ska lämnas senast den 31 januari eller vid 
den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse 
förhållandena närmast föregående år. 

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



Bilaga 1, Sida 1 av 1 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt  
 
El- och gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 
(EN0301).  
 

 
 
 
     Antalet omförhandlade avtal under närmast föregående kalendermånad 

 



Bilaga 2, Sida 1 av 1 

 
Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt  
 
El- och gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 
(EN0301). 

 

 
 



Bilaga 3, Sida 1 av 1 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt  
 
El- och gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 
(EN0301). 

 

 
 



Bilaga 4, Sida 1 av 1 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt  

El- och gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 
(EN0301). 
 

 
 



Bilaga 5, Sida 1 av 1 

Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt 

El- och gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 
(EN0301). 
 

 
 

 



Bilaga 6, Sida 1 av 1 

 
Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt  

El- och gaspriser, avtalsfördelning samt rörlighet på el- och gasmarknaden 
(EN0301) 
 
 

 
 
 
 
 
  


