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§1

Information från Energimyndigheten

Energimyndigheten presenterade vad som händer internationellt just nu.
Det har varit möten arrangerade av IEA, Oslo City Group och Eurostat.
Gemensamt för möten var att digitalisering diskuterades på samtliga och
Sverige presenterade kort det pågående arbetet med elhuben som senare
också presenterades på det aktuella användarrådet.
IEA vill använda de Mini-Questionnaires som medlemsländerna
rapporterar intill att göra preliminära energibalanser och göra dessa
rapporteringsskyldiga enligt EU’s statistiklag.
Rörande Eurostat så kommer en ny, mer detaljerad, reglering naturgas,
elleveranser och priser. Denna är beslutad och en första rapportering ska
göras 30 september.
Eurostat har också nya krav på mer detaljerad information slutlig
energianvändning i olika sektorer. Förra året rapporterades detaljerad
information om hushåll för första gången och för närvarande pågår ett
arbete om mer detaljerad statistik om energianvändningen i industrin.
Energimyndigheten håller också på att teckna ett nytt ramavtal med SCB
samt förbereder för att upphandla undersökningarna energianvändning i
småhus, flerbostadshus och lokaler.
§2

Information från SCB

EM2008, v5.0, 2016-09-16

SCB informerade om den nuvarande omorganisering där ett flertal
arbetsplatser i Stockholm flyttas till Örebro. Detta rör främst
stödfunktiorer som kommunikation, Stab, IT m.fl. Detta ska vara klart till
april 2018 med undantag för IT där majoriteten av verksamheten ska vara
flyttad till 31 december 2019.
Man rekryterar även ny GD som förhoppningsvis ska vara tillsatt under
hösten.
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SCB informerade också om ett antal produkter som i samförstånd med
energimyndigheten föreslåsatt läggas ned eller slås samman. Detta rör
produkterna
•

Omförhandling och byten av elavtal

•

Det skrivna SM: Prisutveckling på el och naturgas samt
elleverantörsbyten

•

Produkterna Energipriser på naturgas och el respektive Nätpriser på
naturgas och byten av naturgasleverantör läggs ner. Vissa frågor i
dessa produkter stryks eller insamlas med annan periodicitet och de
som blir kvar flyttas in under Priser på elenergi och på överföring av
el (nättariffer).

•

Variabeln administrerade byten av naturgasleverantör insamlas en
gång per år istället för varje halvår.

•

Variablerna genomsnittlig betalning för elhandelspris/gaspris,
elnätpris/gasnätspris och skatter för hushåll och ”icke-hushåll”
(nuvarande EN0302, nya redovisningsgrupper enligt nytt EUdirektiv) särredovisas och insamlingen av gasnätpriser i nuvarande
EN0306 tas bort.

•

Genomsnittliga gaspriser för hushåll insamlas årligen istället för
halvårsvis (Undantag för hushåll enligt nytt EU-direktiv då Sverige
har mindre än 1 procent användning av gas av hushållens totala
energianvändning, och Ei behöver variabeln årligen.)

•

Produkten EN0301 utökas och byter namn. I samband med detta
utökas undersökningen med variabler och uppdateras med moderna
definitioner.

•

Leverantörsbyten (byten av elhandelsbolag) som idag insamlas och
publiceras i den månatliga elstatistiken (EN0108) föreslås också ingå
i samma samlingsprodukt och publiceras i anslutning till nya EN0301
då statistiken hör hemma där rent ämnesmässigt.

•

För den föreslagna utökade produkten EN0301 föreslås att ramen
hämtas från SCB:s företagsregister (FDB), med stödinformation från
Elpriskollen och register från Energigas Sverige.

•

Den statistik som samlas in under den utökade produkten EN0301
publiceras gemensamt under en rubrik på SCB:s webb, samt att
publiceringen i SSD utökas för att kompensera för den att EN0305
läggs ner.

•

Datainsamlingen samordnas för Kvartalsvis bränslestatistik och
Trädbränsle- och torvpriser. Publiceringsplanen justeras så att
Trädbränsle- och torvpriser följer Kvartalsvis bränslestatistik.
Majoriteten av bolagen i Trädbränsle och torvpriser också är med i
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Kvartalsvis bränslestatistik, och de får nu två blanketter vid samma
tidpunkt och för samma referensperiod. Trädbränsle och torvpriser
efterfrågar förbrukad kvantitet och pris för vissa trädbränslen och torv
och den Kvartalsvisa bränslestatistiken bl.a. förbrukning av samma
bränslen (fast på en grövre nivå). Oftast samma kontaktpersoner.
Genom att slå ihop insamlingen på detta sätt får uppgiftslämnarna en
uppsättning inloggningsuppgifter och färre blanketter. Bättre
förutsättningar för konsistens mellan undersökningarna. Detta innebär
en senareläggning av publicering i Trädbränsle- och torvpriser med 34 veckor. Idag är siffrorna preliminära vid första publiceringen, och
vid publicering av kvartalet därefter blir de definitiva (dock små
skillnader). Statistiken föreslås istället bli definitiv vid första
publiceringen.
SCB ställer också frågan till användarna om följande statistik
efterfrågas och om den behöver fortsätta eller ska börja att redovisas.
Meddela i sådant fall gärna Energimyndigheten eller SCB era
synpunkter.
– I SM Prisutveckling på el och naturgas samt elleverantörsbyten
redovisas Månatliga fjärrvärmepriser och medelpriser för olja för
villakunder.
– EN0301 utökas med en insamling av avtalsfördelning per
förbrukarkategori för hushåll?
– Regionala elnätspriser, samt utvecklingen av den fasta och den
rörliga delen av elnätspriset.
– Finns intresse av hushållens avtalsfördelning månadsvis? Vill
användarna också se övriga kunders avtalsfördelning månadsvis?

§3

Energimyndighetens förstudie om nuvarande och framtida
energistatistiksbehov

Energimyndigheten presenterade en pågående förstudie som syftar till att
föreslå vilken energistatistikproduktion vi ska ha i framtiden efter att
hänsyn tagits till bl.a. nationella lagar och regler, politiska mål,
energisystemets utveckling m.m. Bakgrunden till förstudien är att
energimyndigheten för närvarande har 27 officiella statistikprodukter
samt statistik om biogas och vindkraft. Många baseras på enkätstudier
som belastar olika delar av samhället samtidigt som vissa konstruerades
för att uppfylla ett behov som fanns på 60 och 70-talet. Målet med
studien är att säkerställa att samhället får effektiv, långsiktig och
ändamålsenlig statistik.
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I förstudien bedriver energimyndigheten intervjuer internet, med
producenter, organisationer som nyttjar statistiken m.fl.
I nuläget så önskar energimyndigheten svar från deltagarna i
användarrådet på följande frågor:

•

Vad använder era medlemmar eller er organisation för
energistatistik?

•

Finns det några önskemål eller fattas det någon energistatistik?

•

Har ni några idéer på metoder för insamling? Finns det alternativa
källor (register) som man skulle kunna använda? Enligt EUs
riktlinjer ska det anges hur insamling sker annat än genom
enkäter, exempelvis administrativa register mm.

Meddela Karin Sahlin era synpunkter på
karin.sahlin@energimyndigheten.se senast den 8/9.

§4

SvK presenterade det pågående arbetet med elhubben

Robert Thelander, Lars Munter och Erik Forsén presenterade det
pågående arbetet med en elhubb.
För information om elhubben, besök SvK - Elhubb

§5

Övriga frågor

•

Önskemål och överenskommelse om att kallelse sker via outlook
i fortsättningen.

•

Föreslagna mötesdatum till nästa möte, i slutet av året, skickas ut
via doodle i höst.

Vid protokollet
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