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KV2
Dnr (ifylls av myndigheten)

Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat,
förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om
elcertifikat (STEMFS 2011:4).

Bilaga 6

Energimyndigheten
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Ansökan om registrering av elintensiv industri som kvotpliktig
1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan
Namn/företag

Organisations-/personnummer

c/o
Adress
Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress

Land

1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna ansökan)
Namn

Telefonnummer

E-postadress

2 Företagets elanvändning
Total elanvändning för respektive år

MWh

År 1

MWh

År 2

MWh

År 3

3 Elintensiv industri (190 MWh/mkr av förädlingsvärdet)
3.1 Bedriver företaget industriell tillverkning?

Ja

Nej

Företagets SNI-kod

Branschtillhörighet

Kortfattad beskrivning av företagets verksamhet och tillverkningsprocess.
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Dnr (ifylls av myndigheten)

År 1

3.2 Beräkning av genomsnittlig elintensitet

MWh
a.1
miljon kr
b.1

a. Elanvändning i tillverkningsprocessen
b. Förädlingsvärde

År 2

MWh
a.2
miljon kr
b.2

2 (3)

År 3

MWh
a.3
miljon kr
b.3

Totalt år 1-3

MWh

miljon kr

Genomsnitt
år 1-3

MWh/miljon kr

c. Genomsnittlig elintensitet de tre senaste åren

(a.1+a.2+a.3)
(b.1+b.2+b.3)

Total elanvändning de senaste tre åren (a.1+a.2+a.3) dividerat med totalt
förädlingsvärde för de senaste tre åren (b.1+b.2+b.3).

3.3 Sker ansökan för en del av företaget som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren?

Ja

Nej, hela juridiska personen

Om Ja definiera den egna verksamheten eller verksamhetsgrenen.

3.4 Finns underlag för att beräkna genomsnittlig elintensitet för de tre senaste åren?

Ja

Nej

Om nej ange varför värden saknas. Ange när verksamheten startades. Om elintensiteten baseras på prognos ska beräkningen bifogas.

4 Elintensiv industri (LSE)

Bedriver företaget verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på
energi (LSE)? Om företaget har gjort en uträkning av elintensiteten och uträkningen visar att företaget har använt minst 190 megawattimmar el
per miljon kronor av förädlingsvärdet behöver detta fält inte fyllas i.

Ja

Nej

Om Ja ange kortfattat företagets process för vilken avdrag får göras enligt LSE.

4.1 Använd el under de senaste tre åren i den del av företagets verksamhet för vilken avdrag får göras enligt LSE.

År 1

År 2

MWh

MWh

5 Bifogade dokument
Till ansökan bifogas

Fullmakt ____

Övrigt ____

6 Övriga upplysningar

År 3

MWh

Dnr (ifylls av myndigheten)

7 Underskrift
Ort, datum

Sökandes underskrift (eller behörig företrädare för sökande)

Namnförtydligande
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Anvisningar till formulär KV2
Ansökan om registrering av elintensiv industri som
kvotpliktig
Information om Statens energimyndighets behandling av personuppgifter
Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som
görs i myndighetens verksamhet.
Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till
EU:s dataskyddsförordning
En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande
fysisk person.
För att Statens energimyndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig
grund och ett ändamål för behandlingen. Den rättsliga grunden för aktuell behandling är
myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter du lämnar är att kunna
handlägga ärenden enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat.
Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan
även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att
behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Statens
energimyndighets behandling av personuppgifter. Om du anser att Statens energimyndighets
behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.
Har du några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta
Energimyndighetens dataskyddsombud.

Kontakt
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna
e-post: registrator@energimyndigheten.se

Allmänt
Formuläret är avsett för elintensiv industri som vill ansöka om att bli registrerad som kvotpliktig.
Företag som bedriver ny verksamhet med industriell tillverkning, men saknar uppgifter om
elanvändning och förädlingsvärde för de senaste tre åren, ska beräkna elintensiteten på uppgifter
från det föregående året. I de fall verksamheten inte bedrivits i ett år ska prognostiserade värden
användas. För företag med ny verksamhet gäller registreringen i ett år. En registrering som gäller i
tre år kan göras när uppgifter finns om elanvändning och förädlingsvärde för de tre senaste åren.
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Genom att en elintensiv industri registreras som kvotpliktig får företaget rätt till avdrag för el
använd i hela eller delar av tillverkningsprocessen vid beräkning av kvotplikten. Observera att den
mängd el företaget får undanta vid beräkning av kvotplikten kan vara olika beroende på om
företaget registrerats för att företaget använt i genomsnitt minst 190 megawattimmar (MWh) el för
varje miljon kronor av förädlingsvärdet eller för att företaget bedriver verksamhet för vilken
avdrag får göras på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på
energi (LSE).
•

Om företaget bedriver och under de tre senaste åren har bedrivit industriell tillverkning i en
process i vilken det använts i genomsnitt minst 190 MWh el för varje miljon kronor av den
elintensiva industrins förädlingsvärde har företaget rätt till avdrag vid beräkning av kvotplikten
för all el som används i företagets tillverkningsprocess.

•

Ett företag som bedriver verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft
enlig 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 LSE har rätt att undanta samma mängd el som en skattskyldig får
göra avdrag för enligt LSE vid beräkning av kvotplikten.

Om en elintensiv industri registreras som kvotpliktig har företaget en skyldighet att varje år
deklarera sin totala elanvändning och har rätt göra avdrag för el som inte ska beaktas vid
beräkning av kvotplikten. För att uppfylla sin kvotplikt är företaget skyldigt att den 1 april året
efter beräkningsåret inneha och annullera elcertifikat i förhållande till sin kvotpliktiga
elanvändning.
En möjlighet för undantag från deklarationsskyldigheten finns för elintensiva industrier om
kvotplikten endast omfattar el som används i tillverkningsprocessen och övrig el inte överstiger
60 MWh per år.
1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av ansökan
Vad som här anges om företagsuppgifter avser även andra typer av juridiska personer, såsom
ekonomiska föreningar etc.
Namn/företag

Här ska du ange namn eller företag på den som ansökan
om registrering avser.

Organisations-/personnummer

Här ska du ange organisations- eller personnummer för
den som ansökan avser.

Land

Uppgift avseende land ska endast uppges för det fall den
sökande har adress utanför Sverige.

1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna
ansökan)

Det är obligatoriskt att ange en kontaktperson. Kontaktpersonen är den person som Statens
energimyndighet ska kontakta vid frågor om denna ansökan. Sker ansökan via ombud ska du ange
ombudet som kontaktperson. Uppgifter om fler kontaktpersoner kan du lämna under punkten
6 Övriga upplysningar.
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2 Företagets elanvändning
Här ska du ange den totala elanvändningen i MWh, dvs. såväl elanvändningen i tillverkningsprocessen som övrig elanvändning inom den juridiska personen under de tre senaste åren. Med de
tre senaste åren avses de tre föregående räkenskapsåren. Med år 1 avses det första året i treårsperioden. Om företaget har räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår betyder det att du
räknar tre år tillbaka i tiden från det år detta formulär fylls i. Fylls formuläret i år 2012 är år 1
således år 2009. Vid brutet räkenskapsår kan delar av år 2009 utgöra år 1. År 2 är nästföljande år
och år 3 är räkenskapsåret närmast före året för ansökan.
Företag som bedriver ny verksamhet med industriell tillverkning, som saknar uppgifter om
elanvändningen för de senaste tre åren, ska ange elanvändningen för närmast föregående
räkenskapsår. I de fall verksamheten inte bedrivits i ett år ska den prognostiserade elanvändningen
användas. I detta fall så anges uppgiften i fältet för år 3.
3 Elintensiv industri (190 MWh/mkr av förädlingsvärdet)
Detta avsnitt ska fyllas i av företag som avser ansöka om registrering som elintensiv industri därför
att företaget använt i genomsnitt minst 190 MWh el för varje miljon kronor av förädlingsvärdet.
Om företaget endast avser att ansöka om registrering därför att det bedriver verksamhet för vilket
avdrag får göras på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 LSE, kan detta avsnitt lämnas tomt
och avsnitt 4 fyllas i istället.
3.1 Bedriver företaget industriell tillverkning?
För att ett företag ska kunna bli berättigat avdrag för el använd i tillverkningsprocessen vid
beräkning av kvotplikten måste företaget bedriva industriell tillverkning.
För att avgöra vad som avses med industriell tillverkning kan vägledning hämtas från svensk
näringsgrensindelning (SNI). SNI-koderna för industriell tillverkning är 05-33 enligt SNI 2007.
Det är det enskilda företagets verksamhet som ska bedömas vid registreringen som kvotpliktig.
Ange SNI-kod, SNI 2007, och namn på den bransch i vilket företaget bedriver sin huvudsakliga
verksamhet. Beskriv kortfattat företagets verksamhet och företagets tillverkningsprocess. Det är
viktigt att ni anger vad företaget tillverkar och vad slutprodukten är.
3.2 Beräkning av genomsnittlig elintensitet
För att fastställa om företaget kan definieras som elintensivt måste en beräkning göras av
företagets genomsnittliga elanvändning i MWh i tillverkningsprocessen per miljon kronor av
förädlingsvärdet under de tre senaste åren. Med de tre senaste åren avses de tre föregående
räkenskapsåren.
Med år 1 avses det första året i treårsperioden. Om företaget har räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår betyder det att du räknar tre år tillbaka i tiden från det år detta formulär
fylls i. Fylls formuläret i år 2012 är år 1 således år 2009. Vid brutet räkenskapsår kan delar av år
2009 utgöra år 1. År 2 är nästföljande år och år 3 är räkenskapsåret närmast före året för ansökan.
Företag som bedriver ny verksamhet med industriell tillverkning, och därför saknar uppgifter om
elanvändning och förädlingsvärde för de senaste tre åren, ska beräkna elintensiteten på uppgifter
från närmast föregående räkenskapsår. I de fall verksamheten inte ännu bedrivits i ett år ska
prognostiserade värden användas. I detta fall anges uppgifterna i fältet för år 3.
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a. Elanvändning i
tillverkningsprocess för respektive
år

Här ska du ange företagets årliga elanvändning i MWh i
tillverkningsprocessen för respektive år.
Om ansökan avser en del av ett företag som utgör en egen
verksamhet eller verksamhetsgren ska du här ange
elanvändningen i MWh i tillverkningsprocessen för
verksamheten eller verksamhetsgrenen för respektive år.
El som använts i t.ex. grundforskning, lagerhållning av
färdiga produkter, administrativ- eller
försäljningsverksamhet omfattas inte av
tillverkningsprocessen.
Slutligen anges summan av de tre årens elanvändning.

b. Förädlingsvärde för respektive år Här ska du ange företagets årliga förädlingsvärde i
miljoner kronor för respektive år.
Om ansökan avser en del av ett företag som utgör en egen
verksamhet eller verksamhetsgren ska du här ange
förädlingsvärdet i miljoner kronor för verksamheten eller
verksamhetsgrenen för respektive år.
Med förädlingsvärde avses skillnaden mellan den
elintensiva industrins intäkter från försålda varor och
utförda tjänster, inräknat egna uttag, som ingår i företagets normala verksamhet (nettoomsättningen), förändring av varulager, aktiverat arbete för egen räkning,
övriga rörelseintäkter samt ränteintäkter och alla rörelsekostnader, inräknat avskrivningar och nedskrivningar på
tillgångar, samt räntekostnader. Personalkostnader,
inräknat arbetsgivaravgifter och kostnader för inhyrd
personal, ska inte utgöra rörelsekostnader
Slutligen anges summan av de tre årens förädlingsvärde.

c. Genomsnittlig elintensitet de tre
senaste åren

Här ska du ange den genomsnittliga elintensiteten per år.
Detta görs genom att dividera den totala elanvändningen
för de tre åren (a.1+a.2+a.3) med det totala
förädlingsvärdet (b.1+b.2+b.3) för de tre åren. Det totala
förädlingsvärdet för de tre åren ska vid beräkning av
elintensiteten anges som ett (1) för alla värden mindre än
ett.

3.3 Sker ansökan för en del av företaget som utgör en egen verksamhet eller
verksamhetsgren?
Om ansökan om att bli registrerad som kvotpliktig har sin utgångspunkt i att elintensiteten
beräknas för en del av företaget som utgör en egen verksamhet eller verksamhetsgren ska du ange
dessa avgränsningar här.
Om beräkning av elintensiteten avser en del av företaget innebär det att avdrag vid beräkning av
kvotplikten endast får göras för el använd i tillverkningsprocessen i denna del av företaget. Det
innebär att företaget är kvotpliktigt och skyldigt att den 1 april året efter beräkningsåret inneha
elcertifikat i förhållande till hela den juridiska personens elanvändning för all övrig elanvändning.
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3.4 Finns underlag för att beräkna genomsnittlig elintensitet för de tre senaste
åren?
Här ska du som har ett företag med ny verksamhet med industriell tillverkning som saknar värden
från de tre senaste åren ange varför värden saknas, vad de värden som lämnats baseras på och när
verksamheten startade. Om beräkningen av elintensiteten bygger på en prognos ska kalkylen som
ligger till grund för prognosen bifogas.
4 Bedriver företaget verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk
kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE)?
Om företaget har gjort en uträkning av elintensiteten och uträkningen visar att företaget har använt
minst 190 megawattimmar el per miljon kronor av förädlingsvärdet behöver detta fält inte fyllas i.
Uppgiften behöver endast fyllas i om företaget inte har en elanvändning i tillverkningsprocessen
om i genomsnitt minst 190 MWh el för varje miljon kronor av den elintensiva industrins
förädlingsvärde (punkt 3.2).
Om företaget inte kan registreras enligt ovan kan det registreras som kvotpliktigt om det bedriver
verksamhet för vilken avdrag får göras för skatt på elektrisk kraft enligt 11 kap. 9 § 2, 3 eller
5 LSE, dvs. el som används för kemisk reduktion eller elektrolys, för framställning av energiprodukter, i metallurgiska processer eller vid tillverkning av mineraliska produkter.
Ange en kortfattad beskrivning av vilken typ av process som företaget bedriver och vilken av
punkterna enligt 11 kap. 9§ 2, 3 eller 5 LSE som verksamheten omfattas av.
4.1 Använd el under de senaste tre åren i den del av företagets verksamhet för
vilken avdrag får göras enligt LSE
Ange i MWh hur mycket el som använts under de senaste tre åren i den verksamhet för vilken
avdrag får göras enligt LSE. El som använts för annan verksamhet ska inte anges. Detta gäller
t.ex. el för belysning, kontor, motorvärmare, transportband, truckar, krossar och uppvärmning.
Med år 1 avses det första året i treårsperioden. Om företaget har räkenskapsår som överensstämmer med kalenderår betyder det att du räknar tre år tillbaka i tiden från det år detta formulär
fylls i. Fylls formuläret i år 2015 är år 1 således år 2012. Vid brutet räkenskapsår kan delar av år
2012 utgöra år 1. År 2 är nästföljande år och år 3 är räkenskapsåret närmast före året för ansökan.
Företag som bedriver ny verksamhet med industriell tillverkning, men saknar uppgifter om elanvändningen för de senaste tre åren, ska ange elanvändningen för närmast föregående räkenskapsår. I de fall verksamheten inte bedrivits i ett år ska den prognostiserade elanvändningen
användas. I detta fall anges uppgiften i fältet för år 3.
5 Bifogade dokument
Här ska du markera vilka bilagor som du skickar med ansökan.
6 Övriga upplysningar
Här ska du lämna övriga upplysningar som kan ha betydelse för denna ansökan.
7 Underskrift
Sökandes underskrift (eller behörig Här ska underskrift finnas av den eller de som har rätt att
företräda företaget. Det ska vara en firmatecknare eller ett
företrädare för sökande)
ombud. Om ansökan undertecknas av ett ombud ska
fullmakt i original skickas med.

