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Minnesanteckningar
1. Genomgång av dagordningen och föregående mötes
minnesanteckningar
Mötet började med en presentationsrunda. Föregående mötesprotokoll godkändes
med ändringen att byta datum i sidhuvudet.
Dagordningen godkändes med tillägg under övrigt att diskutera mål och syfte
med detta användarråd.
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2. Information från Energimyndigheten
Martina Högberg, ny chef för statistikverksamheten på Energimyndigheten,
presenterade information från myndigheten.
Energimyndigheten har en ny generaldirektör, Robert Andrén. Kommer tidigare
från Miljö- och energidepartementet.
Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se
Org.nr 202100-5000
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Governanceförordningen ska beslutas om under nästa vecka. Energimyndigheten
ska utreda vilka nya krav på rapporteringar/uppgifter som förordningen ställer.
RK meddelade att en uppdaterad nationell energi- och klimatplan ska skickas till
KOM så snart som möjligt. Detta är det styrande regelverk som ska leda till
uppfyllelse av Energiunionens mål för bl. a. förnybart, energieffektivisering,
överföringsförbindelser och växthusgasutsläpp. Här har den linjära bana för den
nationella utvecklingen av förnybart som medlemsstaterna enligt kommissionens
förslag skulle rapportera in ersatts av tre milstolpar 2023 (24% av 2030-målet
jämfört med 2020-nivån), 2025 (40%) och 2027 (60%). Svebio gav synpunkter
på att Sverige valt att utgå från scenarier med befintliga styrmedel när vi skickar
in till KOM. Energimyndigheten meddelade att samrådsprocessen med berörda
aktörer kommer ses över inför att ett utkast på slutlig plan skickas in till
departementet.
Organisationsförändringar genomförs på Energimyndighetens analysavdelning
och den 1 december 2018 fick ett antal medarbetare byta enhet på avdelningen.
Den stora skillnaden utifrån är att statistikansvaret nu finns på
energisystemenheten.
Ändringar inom Trygg energiförsörjning: Från den 1 februari 2019 kommer
Energimyndigheten att ha två enheter som arbetar inom området
försörjningstrygghet Trygg energiförsörjning och Robusta energisystem.
Ny statistiksida på EM:s hemsida för officiella statistikprodukter. En plan ska tas
fram för vad som ska publiceras hos EM istället för SCB. Arbetet pågår. EM
testar med att publicera själva i PX web och skapa tabeller för det (priser,
transportsektorns energianvändning, vindkraft). Den nya publiceringen med PXweb kräver en förvaltningsorganisation där ansvarsfördelningen är klargjord. En
process för publicering håller på att utarbetas och fastställas.
3. Information från SCB
Jörgen Brewitz, enhetschef för området Lantbruks- och energistatistik på SCB,
informerade följande:
•

Statistikprodukten MånadsBränsle, MåBra, kommer att göra en
ompublicering för hela 2018 som sker i februari. Anledningen är att
den nya blanketten och omstruktureringen av produkten har tagit tid
för företagen att ställa om sina system. NR och MR har problem nu
när eldningsolja 1 och diesel har slagits ihop som en variabel. SPBI
påminde om att man påpekat detta problem redan innan denna
förändring genomfördes.
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•

Undersökningen om energianvändningen i byggsektorn har
genomförts under året och publiceras i närtid. Det var 13 år sedan
sist och dags för en ny undersökning som ger underlag för validering
av modellberäkningar. Svarsandelen är 75 % för denna
undersökningsomgång vilket är väldigt bra.

•

Energianvändningen i jordbruk kommer att undersökas under 2019. I
första hand som en web-undersökning och i andra hand som en
pappersundersökning. Extra frågeställning om solcellspaneler
kommer med i undersökningen. När det gäller inhyrda tjänster
kommer uppgiftslämnaren att redovisa i arealer för olika tjänster,
vilka sedan får räknas om till energianvändning av
jordbruksmaskiner (traktorer m.m.).

•

Energiprisstatistiken kommer att göras om under 2019. Flera
produkter kommer att slås ihop som en ny produkt vilket medför en
samordning av insamling av uppgifter.

•

Kvartalsvisa energibalanser kommer att göras om under 2019 för att
stämma överens med MåBra, årliga balanser och europeisk statistik.

•

Under 2019 kommer planeringen för undersökningen industrins
energianvändning i små företag, LISEN, att genomföras för att kunna
genomföra undersökningen under 2020. Man kommer att undersöka
fördelar med att samköra med ISEN, energianvändningen i industrin
för stora företag, och möjligheten att göra ISEN till en
urvalsundersökning.

4. Presentation av projektet ”Statistik från en framtida
elmarknadshubb”
Camilla Dellby, ansvarig för el och fjärrvärmestatistiken på EM, presenterade
projektet ”Statistik från en framtida elmarknadshubb”.
Svenska Kraftnät har fått i uppdrag av regeringen att förvalta och bygga en
elmarknadshubb. Dessutom ska elmarknaden vara elhandlarcentrisk vilket
innebär att enbart elhandlarna kommer att ha kontakt med kunden istället som för
idag där både elhandlare och elnätsägare har kontakt med kunden.
Energimyndigheten och SCB har startat ett projekt för att beskriva hur man kan
skapa statistik från datan som finns elmarknadshubben. Tanken är att skapa ett
elregister hos SCB som kan förvalta och distribuera aggregerade data för
officiella statistiken. Projektets mål är att hitta ett sätt att minska
uppgiftslämnarbördan, effektivisera statistiken och höja kvalité. En slutrapport
kommer att färdigt ställas till mitten på maj som beskriver hur statistiken kan
framställas och tänkta användningsområden.
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5. Presentation av energianvändningen inom fiskesektorn
Johan Harrysson, statistiker från Energimyndigheten, presenterade ny
publicerade resultat för dag avseende energianvändningen i fiskesektorn.
Syftet med undersökningen är att ge en bättre beskrivning av bränsleanvändningen inom fiskesektorn för de årliga energibalanserna. Även för den
internationella klimatrapporteringen kommer uppgifter från undersökningen att
vara av stort värde. Det är andra gången SCB tar fram denna statistik åt
Energimyndigheten. Målpopulation och målvariabler var ungefär desamma i den
tidigare och i den här undersökningen, så en jämförelse dem emellan kan göras.
Målvariablerna i den senaste undersökningen innefattar fler bränsleslag.
6. Utvecklingen av energistatistiken
Martina Högberg, ny chef för statistikverksamheten på Energimyndigheten,
presenterade utvecklingsplanerna för energistatistiken.
Under 2019 finns följande saker med i planeringen:
-

Ta fram modell för att uppskatta elanvändning i vägtrafik

-

Omgjorda kvartalsbalanser för att anpassas till nya månadsbränslet (se
SCB ovan)

-

Anpassning av balansen till nya månadsbränslet och lägga till
solelproduktion

-

Arbetsmaskinsprojekt tillsammans med NV/SMED för att uppnå bättre
samstämmighet.

-

Förbättringar av prisstatistiken (se SCB ovan)

-

En e-tjänst via Mina sidor ska skapas för inrapportering av veckopriser
för bensin och diesel.

-

Se över processen internt för arbete med energistatistiken samt
statistikföreskriften

-

Skapa produktsidor och plan för vad för statistik som ska publiceras på
EM egen sida

-

Fortsatt arbete förbättrad gasstatistik

-

Internationell rapportering – dokumentation hos SCB och internt på
Energimyndigheten.

-

Industrins energianvändning i småföretag (lill-ISEN, se SCB ovan)
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7. Övriga frågor
Mötet diskuterade behovet av att fastställa en målsättning för användarrådet och
syftet med att rådet finns. Ett förslag är att en sådan diskussion hålls under nästa
möte den 24 maj.
Hur får användarna i rådet återkoppling på ställda frågeställning. Ett förslag som
antogs var att införa en lista med frågeställningar, se nästa sida, där man kan följa
upp frågeställningarna på nästa möte.
Svebio önskade att se resultatet av dokumentationen av den internationella
rapporteringen som ska göras under 2019.
8. Nästa mötesdatum
Nästa mötesdatum fastställdes till den 24 maj 2019.

Uppföljning av frågeställningar:

Frågeställning

Från

2018-12-14: Skicka ut presentationer senast
kvällen innan mötet.

NNR

2018-12-14: Användarrådet behöver fastställa en
målsättning och syfte med rådet.

NNR

2018-12-14: Ta fram långsiktiga scenarier i samråd
med branschen då dessa även är underlag till
arbetet med Governance förordningen.

Svebio

2018-12-14: Kan man publicera en
sammanställning av priser för fordonsgas?
Önskvärt på månadsbasis.

Energigas
Sverige

Hur beaktar NR fordonsgaspriset?
2018-12-14: Man bör redovisa prisindex för fossilt
bränsle i samma graf som biobränslepriser.

Svebio

Uppföljning
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2018-12-14: Redovisa fördelningen förnybar/icke
förnybar elproduktion, dvs skilja på fossil
respektive biobaserad kraftvärme och mottryck

Svebio

2018-12-14: Skilja ut torv från övriga fossila
bränslen i kategorin övrigt bränsle i energibalansen
och även redogöra för vad som ingår i kategorin.

Svebio

2018-12-14: Önskemål att få ta del av
dokumentationen av den internationella
rapporteringen som ska tas fram under 2019.

Svebio

