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Minnesanteckningar från användarrådet den 10/3 
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/NR 

Kjell Andersson Svebio 
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Åsa Leander Näringsdepartementet 
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Ej närvarande Andreas Hagnell (SKL), Martin Storm (Boverket), 
Niklas Notstrand (EM), Surenda Joshi 
(Skogsstyrelsen), Elin Larsson (EI), Göran Lindell 
(SPBI), Jenni Ranhagen (Jernkontoret), Hanna Von 
Bahr (Energigas Sverige) 

Tid 10:00-13:00 

Plats Energimyndighetens lokal Bullerö i Stockholm  
 

§ 1 Information från Energimyndigheten 

På Energimyndigheten har man på vissa delar av myndigheten påbörjat 
arbete med verksamhetsstrategin LEAN. Hela myndigheten kommer 
genomföra detta under verksamhetsåret 2014. Två undersökningar är 
konkurrensutsatta och producenter håller i nuläget på att upphandlas. Det 
är dels en undersökning om energianvändningen i jordbruket och en om 
produktion och leveranser av oförädlat trädbränsle. NNR är kritiska mot 
vissa aspekter i studien kring det oförädlade trädbränslet och tror att 
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uppgiftslämnarna kommer att få svårt att lämna en del av de uppgifter 
som Energimyndigheten efterfrågar. Detta skulle i sådant fall gå emot 
riktlinjerna om tillräcklig kvalitet. NNR förväntar sig en återkoppling 
från Energimyndigheten innan undersökningen börjar produceras. 
Swebio tror dock inte att kategoriseringen av bränslen eller den 
geografiska indelningen bör vara ett så stort problem. Swebio förde dock 
fram att urvalet hade kunnat se ut på ett annat sätt och att statistik på 
brännved tillhör en annan bransch och redan inkommer från 
småhusstatistiken. 

Energimyndigheten har även påbörjat arbete med Code of Practice och 
kommer att granskas av Eurostat antingen i höst eller nästkommande år. 
Det har även tecknats ett nytt avtal med SCB som berör 15 stycken 
statistikprodukter om 2 plus 2 år.  

§ 2 Information från SCB 

SCB är numera certifierade efter ett att man uppfyller de cirka 500 krav 
som ställs genom ett arbete som pågått i ungefär 5 års tid. Agne Ericsson 
pensioneras och ersätts av Mattias Arvidsson. 

Rörande Miljöförvaltningen i Malmö stad som begärt ut statistik ur den 
kommunala och regionala statistiken så ligger nu ärendet hos 
kammarrätten efter överklagande från Malmö Stad då SCB inte lämnat ut 
handlingar med energistatistik.  

§ 3 Genomlysning av AREL 

Susanne Enmalm och Johan Harrysson informerade om den 
genomlysning som gjorts av Årlig El-, Gas- och fjärrvärmestatistik som 
tog upp genomlyssningens kartläggning av delprojekten självvärdering, 
IT-system, metodfrågor, mätteknisk studie, SCB:s användning av 
statistiken samt Geodata. De prioriteringar som kommer göras respektive 
påbörjas under 2014 efter genomlysningen är att stämma av ramen mot 
register i Ceasar och hos Energimarknadsinspektionen (EI), hämta 
vindkraften från EM, blankettuppdateringar, börja ta in Cfar nr från 
företagen samt att elnätsförlustuppgifter inhämtas från EI. För 2015 
förestår ett mer omfattande utvecklingsarbete på statistikprodukten ArEl. 
Energimyndigheten betonade att man vill utveckla denna produkt men att 
det beror på hur mycket ekonomiska resurser som kan läggas på detta. 

§ 4 Runda Bordet 

Svensk Energi informerade om transparensförordningen som kommer till 
årsskiftet. Denna innebär att alla ska kunna se all elproduktion senast en 
timme efter att den producerats. Arbetet med detta pågår. 

TRAFA jobbar liksom EM med Eurostats Code of Practice och kommer 
att träffa representanter från Eurostat under hösten. Trafikanalys 
genomför en översyn av några av sina undersökningar under året. 
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Svebio informerade om emissioner från pannor. Idag finns ingen 
tillförlitlig information om vilka pannor som finns i Sverige, tidigare har 
det dock funnits ett pannregister. 

SCB/NR informerade om medarbetare som slutat på NR samt att vissa 
tidsserier kommer att revideras under hösten. 

Näringsdepartementet föreslog att om det finns frågor som användarrådet 
önskar få veta mer om så kan detta meddelas i förväg till 
Näringsdepartementet. Naturvårdsverket informerade att en slutrapport 
av klimatrapporteringen kommer den 15/3. Något försenad i år gentemot 
tidigare år. NV utreder även hur man ska arbeta i framtiden pga. att det 
varit flertalet stressrelaterade långtidssjukskrivningar under de senaste 
åren. NV och EM kommer också att samarbeta med att utreda 
skillnaderna mellan utsläpp och emissioner. EM kommer att ha en vikarie 
under ett år som arbetar med just detta. 

NNR besvarar i nuläget många remisser. Man föreslog också, som ett 
svar på näringsdepartementets förfrågan om ämnen att följa, att man skall 
följa energieffektiviseringsdirektivet mer noggrant och informera 
användarrådet om utvecklingen där.  

§ 5 Kvalitetshöjning av kvalitetsdeklarationer 

Heather Bergdahl från SCB informerade användarrådet om SCB’s 
pågående arbete med att förbättra fullständigheten i, framförallt, 
dokumentet Beskrivning av Statistiken (BaS) till olika undersökningar. 

§ 6 Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda eller togs på plats. Nästa möte är den 23/5 
i Energimyndighetens lokaler. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

Klas Unger [Klicka här och skriv]  
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