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Minnesanteckningar från [klicka här och skriv typ av möte] 
Närvarande NNR, SVEBIO, SCB, SPBI, Svensk Fjärrvärme, 

Energigas Sverige, TRAFA, Miljö- och 
Energidepartementet 

Ej närvarande SKL, Skogsstyrelsen, Boverket, 
Energimarknadsinspektionen, SCB/NR, 
Naturvårdsverket, Jernkontoret, Svensk Energi 

Tid 10-13 

Plats Energimyndighetens lokaler i Stockholm 
 

§ 1 Information från Energimyndigheten 

Energimyndigheten (EM) informerade om vad som händer och kommer 
hända det kommande året på enheten för policy och statistik samt hela 
myndigheten.  

Energimyndigheten arbetar med en förvaltningsstrategi för hela 
myndigheten. Detta rör lagring av information, dokumentation av 
information m.m.  

Myndigheten är också pilotmyndighet rörande elektronisk arkivering, ett 
arbete som är pågående och kommer fortgå framöver. 

Myndigheten har också ett pågående arbete för att ta fram en generell 
informationsstrategi. Vidare ska man lämna underlag till 
energiforskningspropositionen som kommer att bestämma ramarna för 
energiforskningen, såsom vilka områden som det ska forskas inom och 
mål med forskningen.   

Energimyndigheten har fått ett regeringsuppdrag där man ska skaffa en 
heltäckande bild om solel i Sverige.  

EM är även involverad i att utveckla statistiken kring laddstolpar i 
Sverige. Kortsiktigt ska det resultera i en GIS-karta över laddstolpar i 
Sverige.  

Avdelningen för Energieffektivisering gör en energikartläggning i små, 
mellan och stora företag. Avdelningen arbetar också med att ta fram ett 
utvärderingsverktyg för energieffektivisering som presenterades på 
användarrådet. 
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Enheten för energistatistik kommer att slås samma med enheten för 
policyanalys och numera kallas enheten för policy och statistik. 
Enhetschef för den nya enheten kommer Klaus Hammes att vara. Klaus 
presenterade sig själv och sin bakgrund, nu senast som enhetschef för 
enheten för policyanalys. 

Svebio, som anmält två övriga frågor, lyfte frågan om 
biokraftsproducerad elstatistik och fick svaret från EM att målsättningen 
är att rapportera den på årsbasis fr.o.m. nästa år. Önskan om att få den på 
månadsbasis är något som energimyndigheten inte har resurser att ta fram 
idag och inte heller efterfrågas av någon av de rapporteringar man är 
skyldig att göra och således är det inget man har resurser att prioritera i 
dagsläget. Flera användare stämde dock in i att statistik som belyser 
utveckling är viktig. 

Svebios andra fråga rörde att mäta effektbehovet från elförbrukning i 
småhus och inte bara energiförbrukningen vilket görs idag. EM svarade 
att det i nuläget inte finns några sådana planer och hänvisade till att med 
tekniken och de planerade informationshubbarna skulle eventuellt sådant 
kunna mätas i framtiden. 

§ 2 Information från SCB 

SCB har tagit fram en strategi till 2020 där en viktig fråga är 
samordningen av den officiella statistiken. Det som framförallt ligger till 
grund för detta är Statistikutredningen (SOU 2012:83), EUROSTAT’s 
Peer-Review, Riksrevisionens rapport. Man presenterade kort vad dessa 
utredningar hade sagt. NNR påtalade vikten av att alla SAM är 
införstådda i detta så att vad som beslutas är förankrat på högsta nivå hos 
respektive myndighet.  

§ 3 Förändringar i rapportering av Månatlig Bränslestatistik 

Massimo di Biaggio presenterade förändringarna i den månatliga 
bränslestatistiken. SPBI påpekade att sektorsindelningen inte fungerat vid 
något tillfälle egentligen, något som Energimyndigheten också kommit 
fram till under arbetets gång. Man påpekade även att hanteringen av 
varulån och varuskulder bör undersökas ytterligare. SCB poängterade att 
om tekniken skulle fungera på ett sådant sätt att information mellan 
affärssystem fungerade så skulle de flesta av dessa problem undvikas. 
Förändringen kommer att resultera i 11 månadsrapporter och en årlig i 
december.  

§ 4 Att öka kunskapen om energianvändarnas kapacitet att 
effektivisera 

Åke Axenbom från EM presenterade information om 
Energieffektiviseringsavdelningens undersökning rörande 
energieffektivisering. Ett antal frågor (47) kommer att skickas ut till 



  3 (3)  
Datum   

2015-11-20   
  

 

 

företag inom ISEN i en valideringsstudie där förhoppningen är att 
åtminstone 10-15 fungerar väl och kan väljas ut för en kontinuerlig 
undersökning under en femårsperiod.  

§ 5 Övriga frågor 

• Svebio hade anmält två övriga frågor som lyftes under punkten 
information från Energimyndigheten. 

• SCB meddelade att Små-ISEN, den modell för företag med 1-9 
anställda, behöver valideras. Den gjordes senast 2011 och SCB 
föreslår att den görs om 2016. Väljer EM att inte göra det bör 
man ta fram med vilken periodicitet som undersökningen skall 
göras i fortsättningen. 

• En synpunkt som inkom var att presentationer skall skickas ut i 
förväg för att förenkla för användarna att sätta sig in i en fråga 
innan den presenteras. EM skall försöka göra detta i den mån det 
är möjligt. 

§ 6 Förslag på mötesdatum 

Kommer att skickas ut ett antal förslag vid Doodle så får de datum där 
majoriteten kan komma bli de som gäller. 

 

Vid protokollet Justeras 

Klas Unger Niklas Notstrand 
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