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Minnesanteckningar från Användarråd för energistatistik  
Närvarande EM, Boverket, TRAFA, Svebio, Naturvårdsverket, 

EI, Energigas Sverige 

Ej närvarande SCB, NNR, Järnkontoret, Svensk Energi, 
Skogsstyrelsen, SKL, SPBI,  

Tid 10-13 

Plats EM 
 

§ 1 Information från Energimyndigheten 

Energimyndigheten håller på att avsluta sitt förbättringsarbete med 
Månadsbränsleundersökningen och har fått in synpunkter från den 
remissrunda som varit och som nu beaktas. 

En statistiker håller på att rekryteras på enheten för Policy och Statistik. 
32 sökande och rekryteringsprocessen pågår.  

Enheten kommer att närvara på Oslo City Group. 

Energiunionen kan komma att innebära att mer statistik behöver samlas 
in. Andra direktiv än statistik påverkar också i och med att dessa till viss 
del också behöver insamlad statistik för att kunna uppfyllas. Håller i 
nuläget på att se över hur detta kan samordnas bättre så att detta beaktas 
innan överenskommelser nås inom andra direktiv. 

Datalagret arbetar mycket med kvalitetssäkring för stunden för att bättre 
kunna kravställa hur EM vill ha data levererat för att undvika felkällor 
och extraarbete.  

EM ser också över rent generellt hur mycket börda vi lägger på 
respondenterna och huruvida vissa undersökningar som är 
totalundersökningar idag skulle kunna övergå till urvalsundersökningar 
istället.  

NV kommenterade att de synpunkter de hade lämnat på MÅBRA främst 
rörde att man utifrån remissen hade svårt att bedöma huruvida det skulle 
påverka hur NV/SMED idag gör sina beräkningar. EM skall förtydliga 
detta. 

TRAFA undrade om det finns statistik för transporter inom urbana 
miljöer eller landsbygd. EM har i dagsläget enbart den som finns i 
Kommunal och regional energistatistik. 
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NV påpekade att Energiläget i siffror inte innehåller sista året längre. 
Denna behövs för NV’s trendanalys. I dagsläget löser man det genom att 
kontakta handläggarna men det innebär merarbete för samtliga. Klaus tar 
upp det med berörd chef för den publikationen. Svebio menar också att 
energiläget har förlorat relevans i och med att den inte har den 
informationen längre utan att man måste förlita sig på andra källor 
numera där man tidigare använde den.  

Svebio undrade om vilken undersökning som fångar energianvändningen 
i tvätterier. EM kontrollerar och återkommer. 

 

§ 2 SCB informerar 

Utgick pga. VAB. SCB meddelar dock att det inte finns något nytt att 
rapportera om till mötet. 

§ 3 Sankeydiagram på energimyndigheten.se 

Julien Morel presenterade de Sankeydiagram som har publicerats på 
energimyndighetens externa hemsida. Finns att finna här Sankey-diagram 

Svebio anser att det är svårt att se t.ex. elvärmen i diagrammen. Man 
tydliggör heller inte kraftvärmens roll, utan ett än mer detaljerat skulle 
separera kraftvärme och värmeverk för fördelningen.  

§ 4 Övriga frågor 

Rörande mötesfrekvensen så beslutades att vi fortsätter med tre möten, 
men om det inte finns tillräckligt med information för ett helt möte så 
ställs rådet in och informationen skickas ut skriftligen. Ambitionen 
fortsätter dock att vara två möten på våren och ett på hösten/vintern. 

§ 5 Bordet runt 

EM informerade om lite ytterligare arbete som bedrivits med MÅBRA 
och de svårigheter som varit med att förändra en komplex undersökning. 
Ambitionen är att den skall vara gällande fr.o.m. 1/1 2017.  

Boverket informerade om energideklarationerna och uppmuntrade till att 
man skall använda dessa i större utsträckning. EM kommer att se vidare 
hur man kan använda dessa.  

NV har fått en ny GD och omorganiserar och det skall finnas ett förslag 
till sommaren som skall implementeras till årsskiftet.  

NV har också en ny sektorsindelning på weben för utsläppsdatan.  

EI har påbörjat sitt uppdrag om vad tjänstehubben skall innebära. 
Slutrapportering för statistikdelen av projektet i höst. Finns mer 

http://www.energimyndigheten.se/globalassets/statistik/energibalans/figurer/sankey-sveriges-energisystem-2014_2.pdf
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information på EI’s sida. Svenska Kraftnät har ansvaret för det tekniska 
rörande hubben. 

TRAFA gör i år sin intermittenta undersökning om varuflöden. Den 
kartlägger hur varor har transporterats. 

Energigas Sverige informerar att de har ny GD i form av Maria 
Malmqvist. 

 

 

 

Vid protokollet Justeras 

Klas Unger [Klicka här och skriv]  
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