RA-0729
SALG AV PETROLEUMSPRODUKTER
Veiledning ved innrapportering
månedlig og årlig
Gjeldende fra og med innrapportering for januar 2021
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OM UNDERSØKELSEN
Formålet med statistikken er å synliggjøre salget av petroleumsprodukter i Norge. Oppgavegivere
skal rapportere salg i liter, fordelt på produkt, kjøpegruppe og fylke.

RAPPORTERINGSLØSNING
Oppgavegivere skal benytte Altinn som innrapporteringskanal. Informasjon om hvordan man
rapporterer via Altinn finnes på https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/salg-avpetroleumsprodukter
Undersøkelsen Salg av petroleumsprodukter (RA-0729) er tilrettelagt som et skjema med
vedleggsløsning i Altinn. Filvedlegget skal ha csv-format og standard navnsetting som viser
opplysningspliktig og periode [RA0729-organisasjonsnr-mmyy], eks RA0729-987654321-0121
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INNRAPPORTERING
Månedlig rapportering
De MÅNEDLIGE innrapporteringene skal inneholde:
Variabel
Organisasjonsnummer
Produkt
Kjøpegruppe
Fylke
Måned
År
Solgte liter

Antall
posisjoner
9
3

6
2
2
4
Uten desimal

Beskrivelse
Organisasjonsnummer til opplysningspliktig foretak
Se vedlegg 1
Se side 4
Se fylkeskoder, side 6

Eksempel på datarad csv-fil månedlig rapportering: 987654321;102;61-1-1;11;01;2021;3456780

Årlig rapportering (f.o.m. innrapportering for 2021)1
Den ÅRLIGE innrapporteringen skal også inneholde opplysninger om kunden:
Variabel
Organisasjonsnummer
Produkt
Kjøpegruppe
Fylke
Måned
År
Solgte liter
Orgnr faktura
Navn faktura
Orgnr mottaker
Navn mottaker
Adresse mottaker
Postnr mottaker
Poststed mottaker

Antall
posisjoner
9
3

6
2
2
4
Uten desimal
9
9

Beskrivelse
Organisasjonsnummer til opplysningspliktig foretak
Se vedlegg 1
Se side 4
Se fylkeskoder, side 6

Organisasjonsnummer til fakturamottaker på virksomhetsnivå
Offisielt navn på fakturamottaker
Organisasjonsnummer til mottaker av varen på virksomhetsnivå
Navn på mottaker av varen
(Gate)adresse til mottaker av varen
Postnr for varelevering
Poststed for varelevering

Eksempel på datarad csv-fil årlig rapportering: 987654321;102;61-11;11;01;2021;3456780;999888777;xxxxxxx;999666555; yyyyyyy;veien;9999;zzzzz
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Ved årsrapporteringen for 2020 skal man bruke samme kjøpegruppeinndeling som ved
månedsrapporteringen for 2020. Veilederen med denne kjøpegruppeinndelingen ligger på
innrapporteringssiden, med navnet «veiledning innrapportering t.o.m. 2020»
https://www.ssb.no/innrapportering/naeringsliv/salg-av-petroleumsprodukter
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Kjøpegrupper
Statistikken for salg av petroleumsprodukter er inndelt i kjøpegrupper. Alt salg skal plasseres på
kjøpegruppe.
•

Et foretak kan drive virksomhet i forskjellige næringer. Hvis det er flere adskilte leveringssteder, skal en separat klassifisering av hver lokal enhet foretas.

•

Leveringer til egentransport registreres under hovedvirksomheten til kjøperen.

•

Oljeselskapenes (salgsselskapenes) eget forbruk av petroleumsprodukter til oppvarming,
transport osv. føres på kjøpegruppe 30 eller 61. Eget forbruk i forbindelse med
petroleumsutvinning føres på kjøpegruppe 32, mens leveranser til/fra egendrevne
bensinstasjoner føres på kjøpegruppe 61. Eget forbruk ved raffineriene holdes utenfor
statistikken.

30 Bulk: Salg til all industri utenom petroleumsutvinning føres her. Også salg til jordbruk, fiske, byggog anlegg, boligblokker, næringsbygg, bilverksteder, jernbane og luftfart.
32 Petroleumsutvinning: Utvinning av råolje og naturgass, samt tilknyttede tjenester (boring, etc.).
Inkluderer ikke forsyning og andre sjøtransporttjenester.
61 Bensin-, automat-, container- og truckstasjoner m.m: Salg til all veitrafikk (handel med drivstoff
til motorvogner) føres her. Salget skal fordeles på:
61-1 Bensin-, automat og containerstasjoner
61-1-1 Truck-kort
61-1-2 Annet
61-2 Truckstasjoner
61-2-1 Truck-kort
61-2-2 Annet
61-3 Annen veitrafikk Blant annet transportselskaper, varmeforhandlere og andre med egne
tanker eller pumper (for eget bruk eller salg til veitrafikk) føres her.
66 Innenriks sjøtransport: Passasjer- og godstransport innenlands, langs kysten og på elver og
innsjøer. Inkluderer også slepebåter, samt forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore.
67 Utenriks sjøtransport: Utenriks sjøfart med gods og passasjerer.
83 Marinaer: For lystbåtflåten.
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Geografisk fordeling
Salg skal registreres i det fylke der levering finner sted. Et unntak kan oppstå når en kunde henter
produktet i et fylke og videreselger eller bruker det i et annet. Her skal oppgavegivere registrere
kvantumet i sistnevnte fylke.
Leveringer til bore- og produksjonsplattformer etc. på kontinentalsokkelen registreres i tvilstilfeller i
det fylke der leverende lager befinner seg.
Leveringer til Jan Mayen, Bjørnøya og Svalbard skal registreres på fylkesnummer 21.

Registrering av eksportsalg
Vanlig eksportsalg skal ikke rapporteres. Vareparti som utførselsdeklareres, regnes som eksport. Det
er den som overdrar varen til utenlandsk kjøper som er ansvarlig for deklareringen. Noen eksempler:
•
•
•

Innenlandsk kjøper/forhandler som utfører et parti marinedrivstoff, f. eks. ved å sende et
bunkringsfartøy ut av norsk tollområde, er den som skal eksportdeklarere. Leverende selskap
registrerer leveransen på kjøpegruppe 30 Bulk.
Bunkring av fartøy i norsk tollområde/havn med utenlandsk kjøper eksportdeklareres ikke,
og vil normalt bli registrert i kjøpegruppe 67 Utenriks sjøtransport eller kjøpegruppe 30 Bulk.
Med bunkring menes levering til fartøyets drivstofftanker.
Leveringer til utenlandsk kjøper i et fartøys lastetanker (f. eks. depotskip) for transport
utenfor norsk tollområde regnes som eksport og skal ikke registreres i statistikken.
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Kodeoversikt

Fylkeskoder
Fylke
00
03
11
15
18
21
30
34
38
42
46
50
54
99

Fylkesnavn
Eget forbruk
Oslo
Rogaland
Møre og Romsdal
Nordland
Svalbard
Viken
Innlandet
Vestfold og Telemark
Agder
Vestland
Trøndelag
Troms og Finnmark
Uoppgitt

Produktkoder
Produkt
10
15
30
46
47
48
71
72
90
101
102
103
105
120
132
136
150
204
205
206
207
208

Produktnavn
Kondensert petroleumsgass (LPG)
Kondensert Naturgass (LNG)
Flybensin
Bensin - Blytilsatt
Bensin 95 R - Blyfri
Bensin 98 R - Blyfri
Jetparafin
Jetparafin, mil
Fyringsparafin
Anleggsdiesel, avgiftsfri
Autodiesel, avgiftspliktig
Marine gassolje
Lett fyringsolje
Tungdestillat
Tungolje LS
Tungolje NS
Bitumen/veiolje
Industrismøremidler
Hydrauliske oljer
Prosess- og transformatorolje
Motoroljer
Girolje

Kun med i årlig statistikk
*Se vedlegg 1 for nærmere beskrivelse av produktene.

Kjøpegruppekoder
30
32
61
61-1
61-1-1
61-1-2
61-2
61-2-1
61-2-2
61-3
66
67
83

Kjøpegruppe
Bulk
Petroleumsutvinning
Bensin-, automat-, container- og truckstasjoner m.m.
Bensin-, automat- og containerstasjoner
Truck-kort
Annet
Truckstasjoner
Truck-kort
Annet
Annen veitrafikk
Innenriks sjøtransport
Utenriks sjøtransport
Marinaer

*Se nærmere beskrivelse av kjøpegruppene på side 4.
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Vedlegg 1. Produkter
Statistikken omfatter følgende produkter:
Produkter

Kommentarer

010 Kondensert petroleumsgass
015 Kondensert Naturgass (LNG)
030 Flybensin
046 Bensin 98 R - blyerstatning
047 Bensin 95 R - blyfri
048 Bensin 98 R - blyfri
071 Jetparafin
072 Jetparafin, mil.
090 Fyringsparafin
101 Autodiesel, avgiftsfri
102 Autodiesel, avgiftspliktig
103 Marine gassolje
105 Lett fyringsolje
120 Tungdestillat
132 Tungolje LS
136 Tungolje NS
150 Bitumen/veiolje
204 Industrismøremidler
205 Hydrauliske oljer
206 Prosess- og transformatorolje
207 Motoroljer
208 Girolje

Kun med i årlig statistikk
Kun med i årlig statistikk
Tilsatt blyerstattende stoffer

JP 1, Jet A-1
JP 8
Inkl. lampeolje, tennvæske o.l.
Inkl. lettdiesel. Betegnelsen refererer til autodieselavgiften
Inkl. marinediesel
3A, 4A
Lavt svovelinnhold, dvs. 1,0% og under
Normalt svovelinnhold
Alle typer bituminøse oljer
Kun med i årlig statistikk
Kun med i årlig statistikk
Kun med i årlig statistikk
Kun med i årlig statistikk
Kun med i årlig statistikk
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