Frågor och svar

Energipriser på el, Energipriser på
naturgas och Byten av naturgasleverantör

Innehåll
1.

Definitioner ............................................................................... 3
1.1 Hushåll ......................................................................................... 3
1.2 Icke-hushåll .................................................................................. 3
1.3 Myndighetsavgifter ....................................................................... 3
1.4 Sexmånadersperiod ...................................................................... 3
2. Energipriser på el ...................................................................... 4
2.1 Syfte.............................................................................................. 4
2.2 Vilka ingår i undersökningen? ...................................................... 4
2.3 Vad ska rapporteras?..................................................................... 4
2.4 Är undersökningen obligatorisk? .................................................. 4
3. Energipriser på naturgas........................................................... 5
2.1 Syfte.............................................................................................. 5
2.2 Vilka ingår i undersökningen? ...................................................... 5
2.3 Vad ska rapporteras?..................................................................... 5
2.4 Är undersökningen obligatorisk? .................................................. 5
4. Byten av naturgasleverantör .................................................... 6
2.1 Syfte.............................................................................................. 6
2.2 Vilka ingår i undersökningen? ...................................................... 6
2.3 Vad ska rapporteras?..................................................................... 6
2.4 Är undersökningen obligatorisk? .................................................. 6
5. Allmänna frågor ........................................................................ 7
5.1 Går det att få anstånd med att lämna uppgifterna? ....................... 7
5.2 Vi har skickat in felaktiga uppgifter, hur gör vi? ........................... 7
5.3 Vi har tappat bort våra inloggningsuppgifter, hur gör vi? ............. 7
5.4. Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om mitt företag? ........... 7

1. Definitioner
1.1 Hushållskund
Till hushållskunder ska även bostadsrättsföreningar räknas.

1.2 Icke-hushåll
Icke-hushåll är offentliga industrier, företag etc.

1.3 Myndighetsavgifter
Exempel på myndighetsavgifter som ska ingå i rapporteringen är
elsäkerhets-, nätövervaknings och elberedskapsavgift som betalas till
Elsäkerhetsverket. Mer information om dessa avgifter finns hos
Elsäkerhetsverket: Avgifter | Elsäkerhetsverket (elsakerhetsverket.se)

1.4 Sexmånadersperiod
Priserna ska anges per sexmånadersperiod. Sexmånadersperioderna
avser kalenderhalvår, första halvåret avser januari–juni och andra
halvåret avser juli–december.

2. Energipriser på el
2.1 Syfte
Syftet med undersökningen är att belysa vad hushåll och icke hushåll i
genomsnitt betalar per kalenderhalvår och per förbrukarkategori för el.
Priset ska avse pris efter att ev. rabatt och bonus är fråndraget från
priset samt att det ska anges exklusive skatt och moms.

2.2 Vilka ingår i undersökningen?
Syftet med undersökningen är att belysa vad hushåll och icke hushåll i
genomsnitt betalar per kalenderhalvår och per förbrukarkategori för el.
Priset ska avse pris efter att ev. rabatt och bonus är fråndraget från
priset samt att det ska anges exklusive skatt och moms.
I urvalet finns både elhandels- och elnätföretag, de olika
företagstyperna kommer att se olika frågor i blanketten.

2.3 Vad ska rapporteras?
Genomsnittliga elhandels- respektive elnätspriser fördelade på
hushållskunder och icke-hushåll. Priset ska anges per
sexmånadersperiod (det senast avslutade kalenderhalvåret).
För elhandelsföretag ska samtliga avtalsformer inkluderas, även
elcertifikat samt eventuella rabatter och bonusar. Moms ska exkluderas.
Elnätsföretag ska inkludera samtliga avtalsformer samt
myndighetsavgifter, och exkludera moms och elskatt.

2.4 Är undersökningen obligatorisk?
Ja, skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt
Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2020:3) (pdf).

3. Energipriser på
naturgas
2.1 Syfte
Syftet med undersökningen är att belysa vad hushåll och icke hushåll i
genomsnitt betalar per kalenderhalvår och per förbrukarkategori för
naturgas. Priset ska avse pris efter att ev. rabatt och bonus är fråndraget
från priset samt att det ska anges exklusive skatt och moms.

2.2 Vilka ingår i undersökningen?
Undersökningen avser alla företag som distribuerar eller handlar med
naturgas till hushåll och icke hushåll. Denna ram sätts genom
omvärldsbevakning.
I urvalet finns både gashandels- och gasnätföretag, de olika
företagstyperna kommer att se olika frågor i blanketten.

2.3 Vad ska rapporteras?
Genomsnittliga gashandels- respektive gasnätspriser fördelade på
hushållskunder och icke-hushåll. Priset ska anges per
sexmånadersperiod (det senast avslutade kalenderhalvåret).
För gashandelsföretag ska samtliga avtalsformer inkluderas samt
eventuella rabatter och bonusar. Moms, energiskatt och koldioxidskatt
ska exkluderas.
Gasnätsföretag ska inkludera samtliga avtalsformer samt
myndighetsavgifter, och exkludera moms.
Förbrukare inom industrin som använder gas för elproduktion eller för
annat än energiändamål ska om möjligt exkluderas ur rapporteringen
för både nät- och handelsföretag.

2.4 Är undersökningen obligatorisk?
Ja, skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt
Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2020:3) (pdf)

4. Byten av
naturgasleverantör
2.1 Syfte
Syftet med undersökningen är att ge information om kundaktiviteter för
hushållskunder och övriga slutkunder på naturgasområdet. Lämnade
uppgifter ska avse byten under året 2021.

2.2 Vilka ingår i undersökningen?
Undersökningen avser alla naturgasföretag som ansvarar för byten av
kunder och anläggningar.

2.3 Vad ska rapporteras?
Redovisa antal administrerade byten av naturgasleverantör det senaste
kalenderåret. Endast byten där kunden gjort ett aktivt, eget val av ny
leverantör ska redovisas. Här redovisas summan av antalet kunder som
gör ett leverantörsbyte (dvs. summan av de som bytt till och från
företaget under året).
Redovisa antal byten per anläggning, dvs. antalet anläggningar med
unikt anläggnings-ID som får ny leverantör redovisas. Redovisa också
antal byten per kund – dvs- antalet kunder som beställt byten. Dessa
ska också fördelas på hushåll och icke-hushåll.
Byten mellan naturgas och biogas (där leverantören fortfarande är
samma) ska inte rapporteras – utan enbart byten mellan leverantörer.
Endast rörledd gas avses.

2.4 Är undersökningen obligatorisk?
Ja, skyldighet att lämna uppgifter föreligger enligt lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken samt
Energimyndighetens föreskrift (STEMFS 2020:3) (pdf)

5. Allmänna frågor
5.1 Går det att få anstånd med att lämna
uppgifterna?
Ja, oftast är det inte några problem med att förlänga svarstiden. Mejla
oss på energipriser@scb.se. Kom ihåg att uppge organisationsnummer
och hur lång tid ni tror att ni behöver.

5.2 Vi har skickat in felaktiga uppgifter, hur gör vi?
Kontakta oss på energipriser@scb.se, så hjälper vi er att korrigera
uppgifterna.

5.3 Vi har tappat bort våra inloggningsuppgifter,
hur gör vi?
Kontakta oss på energipriser@scb.se så hjälper vi er. Kom ihåg att
uppge organisationsnummer.

5.4. Kan jag få betalt för att lämna uppgifter om
mitt företag?
Nej. Uppgiftslämnandet är en lagstadgad skyldighet för företag och
organisationer och därför utbetalas ingen ersättning. Varken SCB eller
någon annan myndighet har fått medel för att ersätta företagen för
inlämnandet av uppgifter till den officiella statistiken.

