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Minnesanteckningar från användarråd i energistatistik 
25/11 
Närvarande Boverket, NNR, SCB, Naturvårdsverket, SVEBIO, 

SKL, TRAFA 
Ej närvarande Skogsstyrelesen, SPBI, Energigas Sverige, 

Energiföretagen, EI, Jernkontoret 

Tid 10-13 

Plats Stockholm 
 

§ 1 Information från Energimyndigheten  
Enheten för Policy och Statistik har sedan september en ny enhetschef 
vid Erik Eriksson. Erik arbetade tidigare som enhetschef på 
Tillväxtsavdelningen. Energimyndigheten informerade om det man vet 
händer nästa år rörande energistatistiken. Bl.a. så rapporteras i år 
hushållens detaljerade energianvändning där användningen fördelas på 
vissa användningsområden. Övriga sektorer är tänkta att följa en liknande 
modell och under kommande år fortsätter man att utveckla och definiera 
användningsområden som industrisektorns energianvändning ska 
fördelas på. Energimyndigheten har även nya föreskrifter gällande 
energistatistiken från årsskiftet som ersätter STEMS 2006:1. 

§ 2 Information från SCB 
SCB presenterade vad som händer på SCB som rör energistatistiken. 
Dokumentet beskrivning av statistiken som varje produkt har kommer 
ersättas med ett dokument som heter kvalitetsdeklaration. Mer 
information om detta går att finna på SCB’s hemsida eller i publikationen 
Kvalitet för den officiella statistiken – en handbok.  

 

§ 3 Övriga frågor 
Naturvårdsverket frågade huruvida undersökningen av 
energianvändningen i småhus planerade att göras med ett större urval 
som den gjordes 2010 för att unna utnyttja denna som en ram för att 
undersöka småskalig vedeldning. Energimyndigheten  svarade att detta 
inte är planerat i nuläget men Boverket uppmanade Naturvårdsverket att  
kontrollera om den efterfrågade informationen finns att hämta i 
energideklarationsregistret hos Boverket. 
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Svebio lyfte från om hur bilar med Flexifuelmotorer faktiskt används och 
uppmanade antingen TRAFA eller Energimyndigheten att undersöka det 
vid tillfälle.  

SCB påtalade vikten av att vi, i en tid då modellerandet ökar, använder 
samma modeller så att det harmoniseras. Svebio fyllde i att 
användningsundersökningarna är väldigt viktiga och att det finns en viss 
risk att förlora verkligheten i modeller, framförallt om det rör saker som 
är föränderliga över tid. Därför bör framtagna modeller se till att hållas 
uppdaterade kontinuerligt. 

Naturvårdsverket uttryckte att det var viktigt att samråda eller informera 
om uppgifter eller undersökningar togs bort för att säkerställa att ingen 
nyttjar information.  

Energimyndigheten informerade att det kommer att vara två användarråd, 
ett på våren och ett på hösten i fortsättningen. Det finns även, vid behov, 
möjlighet att hålla ett längre möte om tiden inte skulle räcka till. Föslag 
på mötesdatum kommer att skickas ut till rådets deltagare.  

Svebio inkom med ett önskemål om en fördjupad genomgång om vad de 
nya direktiven kommer att innebära. Energimyndigheten ser gärna att 
deltagarna i rådet meddelar om man har specifika önskemål om 
information som man vill ta del av så ska myndigheten försöka tillgodose 
dessa i den mån det är möjligt. 
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