
 MINNESANTECKNINGAR 1 (3)  
Datum   

2014-05-23   

    

    
  

 

 

Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Kungsgatan 43 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se    
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

 
 

 E
M

20
08

 W
-4

.1
, 2

01
1-

01
-1

3 
 

 

Minnesanteckningar från användarrådet den 23/5 
Närvarande Tomas Lööv Näringslivets Regelnämnd 

Krister Sandberg Trafikanalys 
Rasmus Larsson Statistiska Centralbyrån 
Surenda Joshi Skogsstyrelsen 
Kjell Andersson Svebio 
Per Wollin Naturvårdsverket 
Sonya Trad Svensk Fjärrvärme 
Karin Sahlin Energimyndigheten 
Klas Unger Energimyndigheten 
Jenni Ranhagen Jernkontoret 
Catarina Rundelius Energimyndigheten 
Göran Lindell SPBI 
Johan Harrysson Energimyndigheten 
Niklas Notstrand Energimyndigheten 
Susanne Enmalm Statistiska Centralbyrån 
Daniel Friberg Energimyndigheten 

  
  
    

 

Ej närvarande Andreas Hagnell (SKL), Folke Sjöbohm (Svensk 
Energi), Magnus Thorstensson (Svenska Energi), 
Elin Larsson (EI), Hanna Von Bahr (Energigas 
Sverige), Åsa Leander (Näringsdepartementet), 
Martin Storm (Boverket), Marcus Van Der Poll 
(SCB/NR) 

Tid 10:00-13:00 

Plats Energimyndighetens lokal Bullerö i Stockholm  
 

§ 1 Information från Energimyndigheten 

Energimyndigheten lägger ner ytterligare resurser för att förbättra 
statistiken för månadsbränslet. Det har även tillsatts en intern 
referensgrupp i detta projekt.  

SCB vann upphandlingen av undersökningarna rörande 
energianvändning i jordbruket samt om produktion av oförädlade 
trädbränslen. Energimyndigheten samarbetar med Naturvårdsverket och 
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ska leverera statistik och andra uppgifter som rör klimatförordningen till 
Naturvårdsverket. Arbetsuppgiften ligger på enheten för energistatistik 
och skall enligt överenskommelse gälla fram till 2022.  

I rapporten rörande transportsektorns energianvändning ha det tidigare 
funnits en modell som delar upp användningen i person och 
godstransporter som numera är borttagen. En ny modell efterfrågas av 
användarna och synpunkter framfördes om att alla myndigheter bör 
samordna sig så att samma modell används.  

§ 2 Information från SCB 

Malmö stads begäran om utlämnande av statistik är fortfarande i 
kammarrätten i väntan på beslut och det finns ingen information om när 
detta kan vara klart. Det kom synpunkter från användarrådet att 
Konkurrensverket bör kontaktas om domen skulle komma att bli negativ 
då det skulle kunna ha stora konsekvenser för uppgiftslämnarviljan hos 
företagen. SCB håller användarrådet uppdaterade i frågan. SCB har även 
arbetat med Code of Practice som har varit ett väldigt omfattande arbete. 
Tre stycken oberoende experter kommer att granska SCB’s svar under 
hösten. 

§ 3 Internationell rapportering 

Susanne Enmalm (SCB) och Catarina Rundelius (EM) beskrev delar av 
den internationella rapporteringen för användarrådet. Det var fokusering 
på den årliga rapporteringen som är mer detaljerad än den som görs 
månatligen. Det kom en synpunkt från Svebio att det kan finnas data från 
jordbruksstatistiken som inte ingår idag men som eventuellt borde ingå i 
rapporteringen. Detta gällde t.ex. biobränsleanvändning i växthus. Svebio 
framförde också att pelletsimporten är stor och ökande och detta bör 
också framgå. En ytterligare synpunkt från Svensk Fjärrvärme var att 
importen av avfall ökar och det idag inte framgår att det är importerat 
avfall vilket kan bli missvisande. Fr.o.m. 2014 kommer definitiva siffror 
från Årlig El-, Gas- och Fjärrvärmestatistik att rapporteras in istället för 
preliminära som tidigare. Skogsstyrelsen undrar hur man sprider vad som 
rapporteras på nationell nivå och om det arbetet kan förbättras. 

§ 4 C.O.P 

Niklas Notstrand (EM) informerade om det arbete rörande Code of 
Practice som Energimyndigheten nu färdigställt och rapporterat till 
Eutostat.  

§ 5 Runda bordet 

SPBI meddelade att de uppskattaur utvecklingen av statistiken rörande 
månadsbränslet då kostsamma beslut tas med den som grund.  
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Skogsstyrelsen meddelade att man har ett arbetsprogram för 2014-2017 
och högst på agendan står wood energy. Man diskuterar även hur statistik 
tas fram och hur den publiceras. Vidare kommer ett avsnitt för 
trädbränsle i den skogstatistiska årsboken. 

TRAFA Har arbetat med C.O.P och har lagt ut en del information på sin 
hemsida rörande sitt kvalitetutvecklingsarbete. 

NNR: Informerade om uppgiftslämnarutredningen. Några myndigheter 
vänder sig emot förslaget.  

Jernkontoret informerade att man är involverad i ett pågående projekt 
tillsammans med KTH om att ta fram olika indikatorer för stålindustrin.  

Svenska Fjärrvärme informerade att prisstatistik publicerades i mars. Det 
samlas även in bränslestatistik som man hoppas kunna presentera 
preliminära siffror i juni.  

 

§ 6 Presentation av Energimyndighetens energiindikatorer 

Daniel Friberg (EM) presenterade delar av Energimyndighetens 
energiindikatorrapport för rådet. Rapporten i sin helhet ska finnas 
tillgänglig den 2/6. En synpunkt som kom fram var att det saknades 
kvalitetsdeklarationer för indikatorerna samt att hänsyn inte tas till den 
osäkerhet som rör de siffror indikatorerna baseras på. Det bör finnas 
dokumenterat och metodbeskrivet ansåg rådet.  

 

 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda eller togs på plats. Nästa möte är den 12/9 
i Energimyndighetens lokaler. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

Klas Unger [Klicka här och skriv]  
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