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Regelrådet är ett av regeringen utsett
oberoende organ vars huvuduppgifter är att:
1. Ta ställning till om nya eller ändrade regler är
utformade så att de uppnår regelgivarens syfte
på ett enkelt sätt och till en, relativt sett, låg
administrativ kostnad för företag.
2. Bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet.
Regelrådet tar inte ställning till förslagets
politiska syfte.
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Energimyndigheten
Box 310
631 04 Eskilstuna

Yttrande över förslag till ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om
uppgifter till energistatistik
Regelrådets ställningstagande
1. Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att Regelrådet bedömer att syftet med
förslaget uppnås på ett enkelt sätt och till relativt begränsade administrativa kostnader för
företag.
2. Regelrådet anser att konsekvensutredningen är godtagbar.
Remissen innehåller även allmänna råd men dessa omfattas inte av Regelrådets granskning.

Innehållet i förslaget
Energimyndigheten avser att genomföra en årlig statistisk undersökning gällande produktions- och
leveransstatistik av oförädlade trädbränslen. Undersökningen föreslås omfattas av
uppgiftslämnarskyldighet enligt STEMFS 2006:1. De insamlade uppgifterna ska ligga till grund för
internationell statistikrapportering, användas som underlag för produktion av annan officiell statistik
samt bilda underlag för uppföljningar inom främst de skogs-, energi- och miljöpolitiska områdena.
Myndigheten har därför utarbetat ett förslag till ändrad föreskrift som innebär att utvalda företag ska fylla
i ett frågeformulär enligt instruktion samt att returnera svaren, antingen via webb eller via post. De
företag som ingår i undersökningen ska lämna uppgifter om produktion av oförädlade trädbränslen
fördelade på bränslekategori, råvarukategori och geografisk ursprung samt import och export av
oförädlat trädbränsle i enlighet med en bilaga till föreskriften. Antalet uppgiftslämnare föreslås vara
2 000 företag i form av juridiska enheter (exklusive enskild firma) som är verksamma i trävaruindustrin,
massa- och pappersindustri, skogbruk, avfallshantering samt el- och värmeproduktion.
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Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
I den upprättade konsekvensutredningen beräknas tidsåtgången för att lämna uppgifterna till en till fyra
timmar per företag och kostnaden till 500 kr per timme. Insamlingen omfattar maximalt 2 000 företag
och med en genomsnittlig tidsåtgång på 2,5 timmar per företag beräknas den totala administrativa
kostnaden till 2 500 000 kr (2 000 företag * 2,5 timmar * 500 kr/timma = 2 500 000 kr). När
undersökningen genomförs för andra gången (år 2015 eller vid senare tidpunkt) beräknas denna
årskostnad halveras eftersom antalet företag som behöver lämna uppgifter kan reduceras.
Regelrådet tillstyrker förslaget med anledning av att Regelrådet bedömer att syftet med förslaget
uppnås på ett enkelt sätt och till relativt begränsade administrativa kostnader för berörda företag.

Konsekvensutredningen
Som framgår av det föregående innehåller den upprättade konsekvensutredningen beskrivningar av
berörda företag och administrativa kostnader. Därutöver finns beskrivningar av problemet och vad man
vill uppnå, vilka som berörs, alternativa lösningar, överensstämmelse med EU-rätten, påverkan på
konkurrensförhållanden, påverkan i andra avseenden och om hänsyn behöver tas till små företag.
Enligt Regelrådets mening hade det dessutom varit upplysande med en angivelse av hur många av de
utvalda uppgiftslämnarna som är små, medel, respektive stora företag. Trots det bedömer Regelrådet
att konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 10 februari 2014.
I beslutet deltog Karin Lindell, Lennart Palm, Leif Melin och Annika Andebark.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Mia Wallgren.

Karin Lindell
Ordförande
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Föredragande
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