
 

 

Försäkran om förbrukning av elFörsäkran om förbrukning av elFörsäkran om förbrukning av elFörsäkran om förbrukning av el    
Denna försäkran avser elförbrukningen som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller vid yrkesmässig växthusodling.  

KontaktuppgifterKontaktuppgifterKontaktuppgifterKontaktuppgifter    
 

______________________________________________________  _______________________________________________________ 
Företagsnamn:     Organisationsnummer: 

______________________________________________________  _______________________________________________________ 

Kontaktperson:    Telefonnummer: 

    _______________________________________________________ 

    Mailadress: 

Verksamhet Verksamhet Verksamhet Verksamhet     
SNI-kod finns angivet på ert registreringsbevis. SNI-koden är vägledande för att avgöra om verksamheten har rätt till reducerad 

energiskatt. Om er försäkran enbart gäller vidareleverans, ange detta i fältet för verksamhetsbeskrivning.  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

SNI-kod:   Verksamhetsbeskrivning: 

 

AnläggningsuppgifterAnläggningsuppgifterAnläggningsuppgifterAnläggningsuppgifter        
Anläggningsid, består av 18 siffror och börjar med 735999, ni hittar det på er faktura, även anläggningsadressen finner ni på fakturan. 

Procentsatsen är den andel av den totala förbrukning som förbrukas i den process som har rätt till reducerad energiskatt, OBSOBSOBSOBS     ej övrig 

verksamhet, såsom lager, kontor, kök  etc.  Datumet nedan är från det datum, vilket försäkran ska gälla från.   

                        

Anläggningsid (18 siffror)                 Anläggningsadress  %-procentsats                   

735999_____________________________________________________________________ _____________________________________________________

               

735999___________________________________________________________________________________________________________________________

               

ÅÅÅÅ-MM-DD 

___________________________    

    

UnderskriftUnderskriftUnderskriftUnderskrift    
Undertecknad firmatecknare försäkrar härmed att elektrisk kraft förbrukas i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller vid 

yrkesmässig växthusodling till den del som anges ovan samt accepterar ”villkor för reducerad energiskatt” som är bifogad denna 

försäkran.  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Firmatecknare(namnteckning)                        Datum och ort 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Namnförtydligande  (Var god texta) 

     



 

    

Försäkran om förbrFörsäkran om förbrFörsäkran om förbrFörsäkran om förbrukning av el för vidareleveransukning av el för vidareleveransukning av el för vidareleveransukning av el för vidareleverans    
Denna bilaga används som komplettering till ansökan om reducerad energiskatt.  

En bilaga per hyresgäst ska skickas in. 

Denna försäkran gäller tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller vid yrkesmässig växthusodling.  

Kontaktuppgifter abonnemangsinnehavareKontaktuppgifter abonnemangsinnehavareKontaktuppgifter abonnemangsinnehavareKontaktuppgifter abonnemangsinnehavare    
 
______________________________________________________  _____________________________________________________ 
Företagsnamn:     Organisationsnummer: 

______________________________________________________  _____________________________________________________ 

Kontaktperson:    Telefonnummer: 

    ____________________________________________________ 

    Mailadress: 

HyresgästHyresgästHyresgästHyresgäst    
 

______________________________________________________  _____________________________________________________ 
Företagsnamn:     Organisationsnummer: 

______________________________________________________  _____________________________________________________ 

Kontaktperson:    Telefonnummer: 

    _____________________________________________________ 

    Mailadress: 

Hyresgästens verksamhetHyresgästens verksamhetHyresgästens verksamhetHyresgästens verksamhet    
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

SNI-kod:   Verksamhetsbeskrivning: 

AnläggningsuppgifterAnläggningsuppgifterAnläggningsuppgifterAnläggningsuppgifter    
Anläggningsid (18 siffror)                Anläggningsadress   %-procentsats                   

   

735999________________________________________________________________________________________________________________________

                 

ÅÅÅÅ-MM-DD 

_________________________ 

Försäkran Försäkran Försäkran Försäkran     
A A A A Hyresgästens del av anläggningens totala förbrukning    …….…%  

BBBB Andel av hyresgästens elförbrukning som har rätt till en reducerad energiskatt  …….….% 

CCCC =A x B/100 hyresgästens andel av den totala förbrukningen som har rätt till reducerad energiskatt ………...% 

Om ansökan omfattar flera vidareleveranser för samma anläggning, ska summan av procentsatserna från ruta C överföras till 

huvudblanketten för ansökan om reducerad energiskatt. 

Procentsatserna från ruta C ska ingå i den procentsats som anges på anläggningens ”%-procentsats” som finns under 

anläggningsuppgifter  på huvudblanketten för ansökan om reducerad energiskatt.  

 

 



 

Villkor för reducerad energiskattVillkor för reducerad energiskattVillkor för reducerad energiskattVillkor för reducerad energiskatt    
 

Det som avgör vilken SNI-kod som ska gälla för anläggningen är den geografiska placeringen samt SNI-koden (Standard för svensk 

näringsgrensindelning). Är det 05-33 kan detta innebära en skattereduktion.  

Tillverkningsprocess för industriell verksamhet och växthusodling  0,5 öre/kWh 

Helt skattebefriade företag och nätbolag   0,0 öre/kWh 

Reducerad skattesats för följande län och kommuner   19,3 öre/kWh 

Norrbottens län: samtliga kommuner Västerbottens län: samtliga kommuner   

Jämtlands län: samtliga kommuner Västernorrlands län: Sollefteå, Ånge och Örnsköldsvik 

Gävleborgs län: Ljusdal Dalarnas län: Malung-Sälen, Mora, Orsa och  

Älvdalen Värmlands län: Torsby 

 

El-, gas-, värme-, eller vattenförsörjning (producent)   29,2 öre/kWh 

 

Övriga verksamheter     29,2 öre/kWh 

Industriell tillveIndustriell tillveIndustriell tillveIndustriell tillverrrrkning, mineralutvinningkning, mineralutvinningkning, mineralutvinningkning, mineralutvinning    och yrkesmässig växthusodlingoch yrkesmässig växthusodlingoch yrkesmässig växthusodlingoch yrkesmässig växthusodling    
En del verksamheter har rätt till en reducerad energiskatt (f.n. 0,5 öre per kWh). Som vägledning för att avgöra om en verksamhet har rätt 

till reducerad energiskatt används svensk näringsindelning, SNI 2007. 

Nedan verksamheter har rätt till reducerad energiskatt. 

Tillverkningsprocess i industriell verksamhet och Tillverkningsprocess i industriell verksamhet och Tillverkningsprocess i industriell verksamhet och Tillverkningsprocess i industriell verksamhet och mineralutvinningmineralutvinningmineralutvinningmineralutvinning    
De verksamheter som enligt SNI 2007 har en SNI kod vars två första siffror ryms inom intervallet 05-33 utgör en tillverkningsprocess eller 

en mineralutvinningsprocess. Det är endast förbrukning som ägt rum vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och i 

mineralutvinningsprocessen som berättigar till återbetalning.  

Till tillverkningsprocessen får elförbrukning som sker i sammansättningsproduktion, detaljtillverkning eller sönderdelande produktion 

medräknas.  

Tillverkningsprocessen omfattar exempelvis tillverkningslokal, råvarulager, driftslaboratorium, tillämpad forskning- och 

utvecklingsverksamhet.  

Exempel på sådant som inte omfattas av tillverkningsprocessen är grundforskning, färdigvarulager, försäljningsverksamhet, 

personalmatsal, övrig administrativ verksamhet t.ex. kontor. 

Detsamma som gäller för industriell tillverkning gäller också mineralutvinningsprocessen där det går att tillämpa.  

Yrkesmässig växthusodlingYrkesmässig växthusodlingYrkesmässig växthusodlingYrkesmässig växthusodling    
De företag som har en verksamhet, som  enligt SNI 2007 bedriver någon av följande SNI koder 01134, 01191, 01250, 01301 utgör 

yrkesmässig växtodling under förutsättning att växthusodlingen också bedrivs i yrkesmässig regi.  

De som bedriver verksamhet enligt ovan uppfyller Skatteverkets vägledning om vilka verksamheter som berättigar till reducerad 

energiskatt. Ansökan sker i bifogad blankett.  

Vidareleverans av elVidareleverans av elVidareleverans av elVidareleverans av el    
För att ansöka om reducerad energiskatt för vidareleverans måste blanketten för vidareleverans fyllas i och skickas med till Energi 

Försäljning Sverige AB.   

ÅteransökanÅteransökanÅteransökanÅteransökan    
Återansökan för reducerad energiskatt kan göras maximalt sex år bakåt i tiden, utöver innevarande år. 

Helt skattebefriade föreHelt skattebefriade föreHelt skattebefriade föreHelt skattebefriade förettttagagagag    
Har ert företag en del som är helt skattebefriad, vänligen skriv det vid verksamhetsbeskrivning. 

 


