Regel rådet
Yttrande

Vårt Dnr

2011-10-12

N 2008:05/2011/378

Ert Dnr
-

Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna

Yttrande över förslag till ändring i Statens
energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2006:1) om
uppgifter till energistatistik
Regelrådets ställningstagande
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
De föreslagna ändringarna innebär att Statens energimyndighet som statistikansvarig myndighet inom
energiområdet ska samla in uppgifter om energianvändning från mindre arbetsställen inom industrin.
Sådana arbetsställen, med upp till nio anställda, täcks för närvarande inte in i den officiella statistiken.
Syftet med förslaget är bl.a. att få en bättre uppskattning av energianvändningen inom industrin i sin
helhet, att skapa bättre prognoser och att kunna göra en mer tillförlig fördelning av resultatet av
energianvändningen på kommunal och regional nivå.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Undersökningen föreslås genomföras en gång vart tionde år och innefatta 8 000-12 000
småindustriarbetsställen per tillfälle. Uppgifterna ska kunna lämnas elektroniskt eller i pappersform.
Enligt den upprättade konsekvensutredningen uppskattas tidsåtgången för att fylla i undersökningen till
mellan 30 och 60 minuter. Timkostnaden anges till 500 kr. Ett genomförande av förslaget medför
därmed ökade administrativa kostnader för berörda företag om maximalt (12 000 x 500 x 1=) 6 000 000
kr under en tioårsperiod. Uppgiftsbördan ska spridas så jämnt som möjligt med hjälp av statistiska
metoder.
Såvitt Regelrådet kan bedöma leder ett genomförande av förslaget inte till några onödiga administrativa
kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen innehåller en god beskrivning av bakgrunden till och syftet med
förslaget. Av utredningen framgår vidare att undersökningsblanketten ska provas på representativa
arbetsställen innan undersökningen genomförs och att detta ska kombineras med informationsinsatser
och löpande utvärdering av uppgiftsbördan.
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 12 oktober.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Maud Spencer.
Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Emilia Fång.

Stig von Bahr
Ordförande

Emilia Fång
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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