
Bilaga 2 

I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen 

samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll och 

tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten. 

A Administrativa uppgifter 

A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Energi. 

A.2 Statistikområde 

Statistikområde: Tillförsel och användning av energi. 

A.3 SOS-klassificering 

SOS-klassifiering: Ej officiell statistik. 

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när 

det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken 

(2001:100). 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation: Statens energimyndighet, Analysavdelningen 

Postadress: Box 310, 631 04 Eskilstuna 

Besöksadress: Kungsgatan 43 

Kontaktperson: Daniel Kulin/ Alexander Meijer  

Telefon: 016-544 23 22/016-544 22 83 

Telefax: 016-544 20 99 

E-post: förnamn.efternamn@energimyndigheten.se 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation: Statens energimyndighet, Analysavdelningen 

Postadress: Box 310, 631 04 Eskilstuna 

Besöksadress: Kungsgatan 43 

Kontaktperson: Daniel Kulin/ Alexander Meijer/ Johanna Lakso 

Telefon: 016-544 20 00 

Telefax: 016-544 20 99 

E-post: förnamn.efternamn@energimyndigheten.se30  

A.6 Uppgiftsskyldighet 

Registerbaserad undersökning. 



A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess 

enligt 24 kap. 8 § offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad 

behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På 

statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen 

(2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 

I detta fall har en bedömning om risk för röjande gjorts av ansvarig handläggare, 

Daniel Kulin. 

A.8 Gallringsföreskrifter 

Ej tillämpligt. 

A.9 EU-reglering 

Uppgifter om total elproduktion och totalt installerad effekt från vindkraft regleras 

enligt EU-förordning om energistatistik (EG nr 1099/2008). 

A.10 Syfte och historik 

Statistiken omfattar vindkraftsproduktion i form av producerad el inom Sverige, totalt 

installerad effekt samt totalt antal verk. Statistiken delas vidare upp i årligt 

tillkommande produktion, installerad effekt samt en regional fördelning mellan län 

och kommuner. 

Publikationen gavs första gången ut 2008 och är en årligt återkommande produkt med 

årsvisa variationer och teman. 

A.11 Statistikanvändning 

Användare av statistiken är Energimyndigheten, kommuner, länsstyrelser, regeringen, 

SCB, SMHI, andra myndigheter, företag och allmänhet. 

Statistiken används som underlag för årlig energistatistik samt för marknadsanalyser 

samt för överväganden beträffande energipolitikens mål och inriktning. 

A.12 Upplägg och genomförande 

Undersökningen är registerbaserad och uppgifter hämtats från Elcertifikatsystemets 

databas, Cesar.  

För årets tema har även statistik på timbasis per nätavräkningsområde använts. Den 

har erhållits från svk och håller högre upplösning än deras publika balansstatistik. 

Uppgifterna för perioden 1982–2002 är hämtade från driftuppföljningen som bekostas 

av Energimyndigheten9. Nettoproduktionssiffrorna är hämtade från den officiella 

energistatistiken som framställts av Statistiska Centralbyrån  

9 http://www.vindstat.nu/31  



(SCB) på uppdrag av Energimyndigheten (månatlig elstatistik, kvartalsvisa 

energibalanser (EN20) och årliga energibalanser (EN20)). Vidare information om hur 

denna statistik framställs återfinns i motsvarande statistiska meddelanden. 

A.13 Internationell rapportering 

Uppgifter om totalt installerad effekt samt total elproduktion används vid rapportering 

till OECD/IEA, Eurostat och FN/ECE. Rapporteringen görs av SCB på uppdrag av 

Energimyndigheten. 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

B Kvalitetsdeklaration 

B.0 Inledning 

B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 

Netto elproduktion (totalt), installerad effekt, antal verk samt lokalisering. 

1.1.1 Objekt och population 

Statistiken bygger på inrapporterade uppgifter från ägarna till vindkraftverken. 

Anslutningsgraden till elcertifikatsystemet får antas som nästan fullständig då det 

finns ett ekonomiskt incitament att ansluta sig till systemet. 

Elcertifikatsystemet infördes 2003 i Sverige och omfattar sedan 2012 även Norge. 

Tilldelningstiden för en anläggning är typiskt 15 år och för äldre
1
 anläggningar 

gäller specialregler beträffande hur länge de får elcertifikat. Årsskiftet 2012/ 2013 

förlorade ett par hundra anläggningar rätten till elcertifikat och nästa utfasning blir 

årsskiftet 2014/2015. Därefter kommer anläggningar att fasas ut baserat på sin 15-

åriga tilldelningsperiod vilket betyder att de anläggningar som blev beviljade 

certifikat 2003 tappar rätten 2018.  

Anläggningar som tilldelas ursprungsgarantier ligger i samma databas och 

kommer med. Potentiellt kan det finnas anläggningar som missas. Dessa torde 

dock vara av ringa betydelse för resultatet. 

1.1.2 Variabler 

När en anläggning ansöker om att bli godkänd för tilldelning av elcertifikat hos 

Energimyndigheten lämnas uppgifter om installerad effekt per verk, antal verk och 

lokalisering. Det är dessa registerbaserade uppgifter som i huvudsak ligger till grund 

för statistiken i publikationen. 

1.1.3 Statistiska mått 

Statistiken redovisar installerad effekt, antal verk samt lokalisering. 

                                                 
1
 Anläggningar byggda innan elcertifikatsystemet var på plats 



1.1.4 Redovisningsgrupper 

Hela riket, län och kommun. 

1.1.5 Referenstider 

År, halvår. 

1.2 Fullständighet 

Se 1.1.1. ovan.  

B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  

Eftersom elcertifikatsystemets databas, Cesar, varit den huvudsakliga datakällan 

för regional vindkraftstatistik innebär utfasningen som sker löpande att 

anläggningsregistret i Cesar inte blir komplett. Många anläggningar behålls i drift 

även efter att de förlorat elcertifikaten. I dagsläget är det endast 2 % av 

produktionen som faller utanför Cesar men eftersom tilldelningsperioden för 

elcertifikat är 15 år kommer bortfallet att öka på sikt.  

Anläggningsregistret måste då kompletteras. Detta görs dels med data över 

tilldelningen av ursprungsgarantier (UG) vilka administreras i samma system, 

Cesar. Vindkraftanläggningar som varken får elcertifikat eller UG är därför svåra 

att känna till. 

Detta är en av anledningarna att det förekommer därför olika siffror. Ytterligare 

avvikelser kan bero på olika definitioner av drifttagningsdatum och 

kommuntillhörighet. Det ska även sägas att svk tillgängliggör 

balansavräkningsdata på sin hemsida, vilken kan användas till vissa analyser.  

Nedan visas en figur som åskådliggör ramtäckningen i Cesar för kända 

vindkraftverk beroende på olika urvalsmetoder. 

 

Figur 1.3.1 Ramtäckning beroende på urvalsmetod, Observera att axeln är kapad och börjar på 

80%. Anläggningar som varken får elcertifikat eller UG fick det till och med 31 december 2012, 

varför de är kända för energimyndigheten. 

80% 85% 90% 95% 100%

Antal vindkraftverk

Installerad effekt

Normalårsproduktion [GWh]

Får elcertifikat

Får UG

Får varken EC eller UG



2.2 Osäkerhetskällor 

2.2.1 Urval 

Totalundersökning avseende vindkraftverk godkända för elcertifikat. 

2.2.2 Ramtäckning 

Ingen övertäckning förekommer. En ny anläggning kan göra en föranmälan till 

Elcertifikatsystemet men kommer med i statistiken först vid drifttagning av 

vindkraftverket. En anläggning kan däremot anmäla sig efter drifttagning till 

elcertifikatsystemet och kommer då in i systemet med viss fördröjning vilket kan ge 

upphov till viss undertäckning. 

2.2.3 Mätning 

Uppgifter hämtas från elcertifikatsystemets register samt från Svenska Kraftnäts 

register Cesar. 

2.2.4 Svarsbortfall 

Ej tillämpligt då det är en registerbaserad undersökning. 

2.2.5 Bearbetning 

Underlaget granskas och kvalitetssäkras genom kontakter med ansvariga för elcer-

tifikatsystemet. 

2.2.6 Modellantaganden 

Inga modellantaganden görs. 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 

Redovisas ej. 

B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 

År, halvår.  

3.2 Framställningstid 

År 2008 sker publicering 11 månader efter referensår. Kommande år sker publicering 

4 månader efter referensår. Den halvårsvisa uppdateringen på Energimyndighetens 

webbplats sker 2 månader efter referensperiod. 

3.3 Punktlighet 

Publiceras årligen i slutet av april året efter referensår. 



B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 

4.2 Jämförbarhet mellan grupper 

4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 

Statistiken över totalt installerad effekt och total elproduktion vindkraft används av 

SCB. 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet 

5.1 Spridningsformer 

Resultatet publiceras årligen i rapportform och på Energimyndighetens webbplats. På 

webbplatsen kommer även delar av statistiken att uppdateras varje halvår i form av 

tabeller. 

5.2 Presentation 

Resultatet publiceras i årlig rapport med text, tabeller och figurer som omfattar cirka 

30 sidor. Halvårsvis uppdatering sker endast på Energimyndighetens webbplats, 

www.energimyndigheten.se/statistik. 

5.3 Dokumentation 

Dokumentation görs i interna PM. Aktuell beskrivning följer MIS 2001:1. 

5.4 Tillgång till primärmaterial 

Uppgifter som rör företag som äger vindkraftverk och är med i elcertifikatsystemet 

finns att hämta på Energimyndighetens hemsida. De vindkraftverk som ägs av 

privatpersoner finns också med i primärmaterialet men är inte identifierade med 

personnamn av sekretesskäl. 

5.5 Upplysningstjänster 

Vid frågor om statistiken kontakta Daniel Andersson, Daniel Kulin eller Johanna 

Lakso, telefon 016-544 2000 

e-post: förnamn.efternamn@energimyndigheten.se 

mailto:förnamn.efternamn@energimyndigheten.se

