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Försäkran om förbrukning av el 

Denna försäkran avser elförbrukningen som sker i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller vid 
yrkesmässig växthusodling. 

Kontaktuppgifter 
Företagsnamn: Organisationsnummer: 

Kontaktperson: 

Mailadress: Telefonnummer: 

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: 

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

Anläggningsid (18 siffror) Anläggningsadress %-procentsats 

Från datum ÅÅÅÅ-MM-DD 

Underskrift 
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) 

 

Namnförtydligande (Var god texta) Datum och ort 
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Försäkran om förbrukning 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 abonnemangsinnehavare 
Företagsnamn: Organisationsnummer: 

Kontaktperson: 

Mailadress: Telefonnummer: 

Hyresgäst 
Företagsnamn: Organisationsnummer: 

Kontaktperson: 

Mailadress: Telefonnummer: 

Hyresgästens verksamhet 
SNI-kod: Verksamhetsbeskrivning: 

Anläggningsuppgifter 
Anläggningsid (18 siffror) Anläggningsadress %-procentsats 

Från datum ÅÅÅÅ-MM-DD 

Försäkran 
A Hyresgästens del av anläggningens totala förbrukning ___% 

B Andel av hyresgästens elförbrukning som har rätt till en reducerad energiskatt ___% 

C =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. 
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