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Yttrande över Statens energimyndighets förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik
Boverkets ställningstaganden
Boverkets ställningstagande – till Statens energimyndighets (Energimyndighetens) förslag till föreskrifter om uppgifter till energistatistik – är följande.
•

Boverket tillstyrker förslaget att dela upp energistatistiken i separata föreskrifter.

•

Boverket tillstyrker förslaget om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), EN0105.

•

Boverket avstyrker den del av förslaget om energistatistik för flerbostadshus och lokaler, EN0101 och EN0103, som innebär att undersökningen ska
komma att ske vart tredje år, i stället för som nu vartannat år, men tillstyrker förslaget i övrigt.

•

Boverket tillstyrker övriga förslag till föreskrifter för energistatistik. Detta
under förutsättning att de inte försämrar underlaget till SCB:s national- och
miljöräkenskaper, vilka utgör underlag för Boverkets miljöindikatorer.

Boverkets synpunkter
Boverket vill även framföra följande synpunkter på Energimyndighetens förslag.
Generellt gällande samtliga förslag

Boverket anser att förslaget att dela upp statistikuppgifterna i flera föreskrifter
underlättar flexibiliteten vid framtida ändringar och därmed även Boverkets
möjligheter till att framföra önskemål på inhämtandet av uppgifterna såsom användare av specifika delar av statistiken.
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Boverket finner vidare att det är positivt att den revidering som görs strävar
efter att främja utveckling och underhåll av statistiken i enlighet med användarens behov samt att ett kontinuerligt förbättrande av energistatistiken underlättas. Boverket anser också att det är positivt att förslagen antyder att en anpassning av energistatistiken görs för att bättre fånga förändringar i energisystemet.
Detta förbättrar uppföljningen av styrmedel samt utvecklingen mot en förnybar
elproduktion och ett fossilfritt Sverige.
Årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme), EN0105 (bilaga 5)

Boverket vill särskilt framföra – avseende förslaget om årlig energistatistik (el,
gas och fjärrvärme) – att det är positivt att mer fokus läggs på användandet av
fjärrkyla.
Energistatistik för flerbostadshus och lokaler, EN0101 och EN0103 (bilaga 8)

Boverket ser en risk i att förslaget – gällande energistatistik för flerbostadshus
och lokaler – innebär att undersökningen ska komma att ske vart tredje år,
i stället för som nu vartannat år. Denna förändring i insamlingsfrekvens riskerar att leda till försämrade uppföljningsmöjligheter.
Boverket vill betona att detta är ett mycket viktigt underlag i vårt arbete. Energistatistiken inom denna sektor är viktig för att följa utvecklingen, bland annat
inom vårt arbete med miljöindikatorer, uppföljning av miljömålet God bebyggd
miljö, samt Renoveringsstrategin, som är ett krav utifrån artikel 2a i direktivet
om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU med ändring genom
(EU) 2018/844). För att kunna följa utvecklingen på ett bra sätt bör en bättre
kvalitet i energistatistiken eftersträvas och där är insamlingsfrekvensen en viktig parameter.
I detta ärende har stf. rättschef Anette Martinsson beslutat och signerat beslutet
elektroniskt. Civilingenjör Martin Storm har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har också nationalekonom Linda Lagnerö, enhetschef Lena
Hagert Pilenås och avdelningschef Peter Fransson deltagit.
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