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Minnesanteckningar från Användarråd 13/3 
Närvarande Näringslivets regelnämnd, Statistiska centralbyrån, 

Trafikanalys, Naturvårdsverket, Svensk fjärrvärme, 
Svensk Energi 

Ej närvarande   

Tid 10-13 

Plats Energimyndigheten 
 

§ 1 Information EM 

Det kommer att vara tre användarråd i år den 13/3, 22/5 och den 20/11. 
Niklas P som arbetat mycket med datalagret på EM slutar på enheten för 
energistatistik. EM kommer vid behov att använda konsulter från 
Infotrek för att täcka behovet.  

EM har beslutat att inte genomföra några intermittenta undersökningar 
under 2015 då ett stort utvecklingsprojekt av månadsbränslestatistiken 
samt ett antal förstudier bedrivs under året.  

EM avser att meddela huruvida energistatistik för småhus, flerbostadshus 
och lokaler kommer att modellberäknas för år 2015 på användarrådet den 
22/5. EM välkomnar synpunkter på ett sådant beslut innan dess. EM 
presenterade sin modell på användarrådet i december 2014. Modellen tar 
hänsyn till temperaturen(graddagarna) för det år som ska skattas och 
prognosticerar ett resultat utifrån föregående års data. EM tycker att, när 
hänsyn tas till den osäkerhet som redan finns i undersökningen i form av 
bortfall, urvalsstorlek m.m, så fungerar modellen tillräckligt bra.  

Den 15/4 har SCB och IVL bjudit in till en workshop om 
arbetsmaskiners energianvändning och emissioner. Syftet med 
workshopen är dels att diskutera möjligheten att utarbeta ett system för 
årlig insamling av underlag för beräkningar av nationell 
bränsleförbrukning och emissioner för arbetsmaskiner och dels att 
diskutera ansvarsfördelning och samordning av beräkningar rörande 
arbetsmaskiner. 

EM har beslutat att låta SCB göra en medgivandeundersökning inom 
energistatistiken. Detta för att kunna rapportera detaljerad energistatistik i 
så stor utsträckning som möjligt, något som idag till viss del begränsas av 
det regelverk kring sekretess som rör de uppgifter som samlas in. 
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Deltagarna på användarrådet önskar att se hur vi formulerar den text som 
förklarar varför EM behöver få ett medgivande från företaget. EM 
skickar ut det till rådet så snart det är klart med remissrunda hos SCB’s 
jurister där det i skrivande stund är.   

Det uppstod en diskussion om att KRE blivit officiell statistik och hur 
samrådet skett. Svensk energi fick aldrig ett förtydligande som 
efterfrågades. EM ska kontrollera hur processen har gått till och 
återkoppla till Svensk Energi. 

 

§ 2 Information SCB 

Per Andreasson presenterar sig själv och sin bakgrund. Rasmus arbetar 
för ett SIDA-projekt i Kenya under 2-3 år. EM och SCB kommer att 
sammanträda kommande vecka om framtida samarbete.  

§ 3 Naturvårdsverket/SMED 

Veronica Eklund och Lars Viklund från SCB presenterade den årliga 
utsläppsinventeringen och hur energistatistiken spelar in där. NV/SMED 
önskar att samråda innan beslut tas om prognosticeringen av 
energianvändningen i småhus, flerbostadshus och lokaler. 
Energimyndigheten har kontaktat NV och bett att få in SMED/IVL’s 
huvudsakliga synpunkter på vad för uppgifter de skulle sakna vid en 
eventuell prognostisering. Detta för att ha ett fullständigt underlag innan 
beslut fattas. 

 

§ 4 SCB/NR 

Energistatistiken i nationalräkenskaperna presenterades.  

 

§ 5 Övriga frågor 

EM ombads komma till användarrådet och presentera sitt projekt rörande 
månadsbränslestatistiken. EM återkommer om när detta kan göras. 

 

§ 6 Bordet runt 

Årets undersökning av energianvändning i Småhus, flerbostadshus och 
lokaler har nu börjat. 

Svensk Energi har fått en ny VD, Pernilla Winnhed. Svensk fjärrvärme 
och Svensk Energi utreder om man kan ha ett närmare samarbete i 
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framtiden. Bl.a. koordineras regionala möten tillsammans numera och 
samarbetsfrågan kommer att tas upp på Svensk Energis årsmöte i maj. 

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med Nils Holgersson-gruppen 
reviderat metoden för att beräkna den genomsnittliga kostnaden för en 
kWh fjärrvärme per år. Förändringen av metoden för att beräkna priser 
har gjorts för att bättre spegla de förändrade prismodeller som nu finns på 
marknaden och öka jämförbarheten mellan fjärrvärmeföretagens priser. 
Den viktigaste förändringen är att husets effektbehov specificerats till 57 
kW. Svensk Fjärrvärme kommer dessutom att samla in mer detaljerade 
uppgifter som effektdebitering än tidigare.  

Naturvårdsverket håller på att rapportera växthusgasutsläpp till EU. 
Utsläppsinventeringen är försenad i år pga. problem med databasen som 
man rapporterar in till. Fr.o.m. i år finns en ny 
klimatrapporteringsförordning.  

SCB och EM kommer att se över arkiveringsprocessen under året.  

NNR ska möta EM om samråd och uppmanar användarna att höra av sig 
om man har frågor. NNR påpekade också att EM bör kontakta 
konkurrensverket rörande medgivandeundersökningen vilket EM har sagt 
att man ska göra. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

Klas Unger Karin Sahlin 
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