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Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket 

vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar 

för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska 

och yttra sig över kvaliteten på konsekvensutredningar till 

författningsförslag som kan få effekter av betydelse för 

företag. 

Energimyndigheten 

 

Yttrande över Statens energimyndighets förslag till 
föreskrifter om att lämna uppgifter till officiell 
energistatistik 

Regelrådets ställningstagande 

Regelrådet finner att konsekvensutredningen, till de förslag som det har upprättats en sådan,  

uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 

regelgivning. 

Innehållet i förslaget 

Remissen innehåller förslag till ändring i följande föreskrifter:  

• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik. För denna 
föreskrift bifogas en konsekvensutredning.  

• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme). För denna 
föreskriftsändring har förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte 
behöver upprättas, enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning1.  

• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till 
energistatistik. Denna föreskriftsändring avser att vissa bestämmelser med 
tillhörande bilagor upphör att gälla och lyfts till egna föreskrifter. 

Remissen innehåller vidare förslag till följande nya föreskrifter:  

• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX)  om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om energianvändningen inom jordbruket. För denna föreskrift 
bifogas en konsekvensutredning.  

 
 

1 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning: Om en myndighet bedömer att det 
saknas skäl att genomföra en konsekvensutredning, får myndigheten besluta föreskrifter eller allmänna råd utan 
att vidta de åtgärder som sägs i 4 §. 
En sådan bedömning ska dokumenteras. 
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• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle. För denna nya föreskrift har 
förslagsställaren bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, 
enligt 5 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

• Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins 
energianvändning i små företag. För denna nya föreskrift har förslagsställaren 
bedömt att någon konsekvensutredning inte behöver upprättas, enligt 5 § 
förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.  
 
De nya och ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 11 januari 2022.  

Skälen för Regelrådets ställningstagande 

I det följande i yttrandet behandlas endast de två förskriftsförslag som har en tillhörande 
konsekvensutredning.  

Bakgrund och syfte med förslaget 

Det anges att ett arbete påbörjades under 2019 med att dela upp myndighetens föreskrift 
STEMFS 2016:5 om uppgifter till energistatistik, på flera föreskrifter för att enklare kunna 
ändra och vara användarvänlig för behovet av kontinuerlig förbättring av energistatistiken. I 
årets översyn av föreskrifterna för energistatistik har förslag tagits fram för att dels bryta ut 
undersökningar från STEMFS 2016:5, dels införa förändringar för redan utbrutna föreskrifter.  
 
I konsekvensutredningen anges att en viktig del i Energimyndighetens statistikansvar består 
av att utveckla och underhålla statistiken i enlighet med användarnas behov. Syftet med 
Energimyndighetens föreslagna föreskrifter om uppgifter till energistatistik är att uppdatera 
uppgiftsinsamlingen efter nya behov så som förnybara energikällor men också att förenkla 
uppgiftslämnandet i möjligaste mån. Uppdelningen och översynen av föreskrifter anges även 
medföra en ökad tydlighet för uppgiftslämnarna om vilka uppgifter som de är skyldiga att 
lämna in. Ett av huvudsyftena med att utveckla den officiella statistiken är att användarna ska 
kunna påverka statistiksystemet så att det blir mer relevant, öppet samt vidareutnyttjningsbart 
mellan användare. Det anges att den största förändringen har statistikprodukten Månatlig 
bränsle, gas och lagerstatistik som har tillägg av frågeställningar som varit frivilliga sedan 
2020, men som nu läggs in i föreskrift. Därutöver har Energimyndigheten beslutat att 
undersökningen om energianvändningen i jordbruket ska undersökas år 2022. 
Undersökningens design och frågeställningar har setts över vilket föranleder 
föreskriftsändringar. 
 
Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik (EN0107) genomförs 
på månadsbasis och resulterar i statistik över tillförsel och leveranser av råolja, 
petroleumprodukter, kol och koks samt flytande biobränsle. Ända sedan början på 1970-talet 
har undersökningen skickats ut till berörda företag (näringsidkare) som importerar, levererar, 
producerar och lagrar olje-, kol- och koksprodukter för energiändamål. 
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Statistikprodukten har genomgått en större utveckling mellan 2014–2018 och i samband med 
det togs ett antal variabler bort, som lades till i undersökningen igen under 2020. 
Förändringarna i insamlingsblanketten som gjordes 2020 har varit frivilliga uppgifter för 
uppgiftslämnarna, men ska nu införas i föreskriften (STEMFS 2020:7) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik genom en 
ändringsföreskrift.  

Förändringar som ska införas är:  
1. Diesel och eldningsolja ska redovisas separat.  

2. Produktion av halvfabrikat återinförs  

3. Granskningsvariablerna mottagna mängder och leveranser till företag ska återinföras 
 
Möjligheten att rapportera produktion av halvfabrikat återinfördes under 2020 då det fanns 
behov för raffinaderiföretag att klassa delar av sin produktion som halvfabrikat. Diesel och 
eldningsolja separerades och rapporteras som två olika bränslen då det var flera användare 
av statistiken som saknade uppdelningen. Uppgifter om mottagna mängder och leveranser till 
företag fungerar som granskningsvariabler i undersökningen och återinfördes under 2020 för 
att förbättra granskningen och därmed kvaliteten på statistiken. 
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Det anges att Energimyndigheten genomför en undersökning om energianvändningen inom 
jordbruket inom den officiella energistatistiken. Detta sker med några års mellanrum för att ge 
indata till en modellberäkning som beräknar jordbrukssektorns årliga energianvändning. 
Statistiken används som indata till årliga energibalanser som redovisar Sveriges tillförsel och 
användning av energi men också som underlag till myndigheter och näringsliv inom 
områdena jordbruk, energi och miljö.  
 
I denna omgång kommer undersökningen om energianvändningen inom jordbruket att brytas 
ut från STEMFS 2016:5 till en egen föreskrift, om skyldighet att lämna uppgifter till statistik 
om energianvändningen i jordbruket. Utöver utbrytningen har frågeställningar, design och 
frekvens av undersökningen setts över. 
 
Vidare anges att i den pågående energiomställningen är det viktigt att bevaka även 
jordbrukssektorn och dess energianvändning i energisystemet. Energimyndigheten har ett 
kontinuerligt arbete att förbättra sina undersökningar för att fånga nya företeelser så som 
användning av förnybara bränslen för att bättre beskriva vad som händer inom respektive 
sektor. Samtidigt är det viktigt att minska uppgiftslämnarbördan så långt som möjligt. Det 
anges att detta därmed blir en avvägning där Energimyndigheten försöker ta bort 
frågeställningar som inte är relevanta längre, men samtidigt lägga till frågeställningar som har 
blivit aktuella. Med hjälp av statistiska metoder så som bland annat urvalsstorlek försöker 
Energimyndigheten göra förändringar i undersökningar som både bättre beskriver 
energiomställningen och samtidigt minskar uppgiftslämnarbördan. Förändringarna inom 
undersökningen är ett exempel på detta. 
 
Det har därmed gjorts både tillägg och borttagande av information som efterfrågas. I övrigt 
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kan nämnas att undersökningsfrekvensen har ändrats från vart femte år till vart tredje år, men 
urvalsstorleken minskar från 10 000 objekt till cirka 5 000 objekt.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av bakgrund och syfte med förslaget är godtagbar.  

Alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att en alternativ lösning att samla in uppgifter på annat sätt inte är möjlig. 
Variablerna samlades tidigare in i den gamla undersökningen och återinförs på grund av att 
alternativa källor saknas, för att underlätta företagens rapportering av uppgifter och för att 
underlätta granskningen av indata. 
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Det anges att för tillägg av ny fråga om solceller och solelsproduktion så finns inte den 
informationen i dagsläget uppdelat för jordbrukssektorn. Därför förväntas denna insamling ge 
värdefull information för att beskriva utvecklingen av solceller och solelsproduktion i 
jordbruket som ökat på senare år. Informationen finns i dagsläget inte tillgänglig någon 
annanstans. För tillägg om fråga om olja som bränsle till spannmålstorken så finns inte denna 
information någon annanstans. Tillägg av frågan om lejda tjänster har gjorts för att underlätta 
för uppgiftslämnarna att uppskatta mängden drivmedel i jordbruksverksamheten. Då behöver 
uppgiftslämnaren inte kontakta de entreprenadföretag som genomfört tjänsten för att 
uppskatta dieselanvändningen utan behöver bara ange själva tjänsten och den areal som 
avses. Detta kan sedan användas för uppskattning av dieselanvändningen. Denna 
information finns inte tillgänglig någon annanstans.  
 
Vidare anges att tillägg av frågor om fossil diesel, ren biodiesel och andel av 
dieselanvändningen som avser transporter på allmän väg har gjorts för att bättre fånga fossila 
och biogena komponenter och vad som är till drift utanför privata arbetsområden. Idag finns 
uppgifter hos Skatteverket om diesel, el och oljeanvändning för jordbruksverksamhet 
inklusive användning för lejda tjänster. SCB har gjort en utredning på uppdrag av 
Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att använda data från Skatteverket istället 
för att samla in uppgifter. Preliminära slutsatser visar att det verkar finnas goda möjligheter att 
använda uppgifter för diesel- och elanvändning från Skatteverket. För olja finns inte tillräcklig 
uppdelning i olika kvaliteter för att tillgodose behovet inom den officiella statistiken. SCB ska 
under hösten 2021 fortsätta utreda bland annat möjligheter att fördela Skatteverkets uppgifter 
för el och diesel på län. Av den anledningen kommer Energimyndigheten att föreskriva 
möjligheterna att samla in uppgifter om diesel, el för jordbruksverksamhet. Men lyckas SCB 
skapa en kvalitetssäkrad metod för fördelning på län för uppgifterna från Skatteverket 
kommer frågor om diesel- och elanvändning samt lejda tjänster att kunna strykas i samband 
med nästa insamling under 2022. 
 
Regelrådet finner att beskrivningen av alternativa lösningar, liksom effekter av om någon 
reglering inte kommer till stånd, är godtagbar.  
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Förslagets överensstämmelse med EU-rätten 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att Sverige enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 
om energistatistik har en skyldighet att rapportera månatliga och årliga uppgifter angående 
tillförsel och leveranser av petroleumprodukter till och från den svenska marknaden, enligt 
bilagor B, C och D i samma förordning. Denna undersökning är en del av Sveriges åtagande 
för att fullgöra skyldigheterna enligt förordningen.  
 
Vidare anges att undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik utgör även 
underlag för beräkning av beredskapslagringsskyldighet enligt Rådets direktiv 2009/119/EG 
om skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller 
petroleumprodukter. Dessutom utgör undersökningen ett viktigt underlag för att beräkna vissa 
utsläpp inom ramen för Sveriges klimatrapportering, enligt förordning om styrning av 
energiunionen (2018/1999/EU). Införandet av förändringar bedöms följa ovan nämnda krav 
och förväntas ge en kvalitetshöjning av rapporterade uppgifter till EU. 
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Det anges att statistik från denna undersökning kommer att ligga till grund för rapportering 
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1099/2008 om energistatistik och 
förordning om styrning av energiunionen (2018/1999/EU). EU-regleringarna innehåller krav 
kring vad som ska rapporteras. Hur undersökningen ska genomföras är inte reglerad, dock 
bör statistikframställningen följa riktlinjer för europeisk statistik (Code of Practice). Riktlinjerna 
anges bygga på 15 principer som omfattar den institutionella miljön, processerna för 
statistikframställning och de statistiska produkterna. Principerna införlivades vid utgången av 
2013 i svensk lag och innebär bland annat att statistiken ska vara objektiv och framställas på 
grundval av enhetliga standarder och harmoniserade metoder. Energimyndighetens 
bedömning är att undersökningen ligger i linje med vad som följer av de krav som ställs på 
officiell statistik. 
 

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets överensstämmelse med EU-rätten är 
godtagbar.  

Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella 

informationsinsatser 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att Energimyndigheten har en kontinuerlig dialog med de flesta större företag som 
finns med i undersökningen, de största branschorganisationerna och alla kända användare. 
Flera personliga möten har hållits med dessa aktörer där man har diskuterat de planerade 
förändringarna. Ändringarna har varit frivilliga ett tag och därmed har uppgiftslämnarna haft 
god tid att ställa om sina system och rutiner. Bedömningen är att det inte behövs mer 
informationsinsatser och att det räcker att uppgiftsskyldigheten infaller vid start av insamling 
vid nästa referensår. 
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Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Det anges att det inte är nödvändigt med ytterligare informationsinsatser. Insamlingen 
kommer att ske via elektroniska webbinsamlingsverktyg, vilket gör det möjligt med inbyggda 
hjälpkontroller för uppgiftslämnarna. Uppgiftslämnare kommer också att ha möjligheten att 
kunna besvara blanketten brevledes. Bedömningen är att det räcker att uppgiftsskyldigheten 
infaller vid start av insamling av nästa referensår och att ingen ytterligare hänsyn behöver tas 
vad gäller tidpunkt av ikraftträdande av föreskrift. 
 
De nya och ändrade reglerna föreslås träda i kraft den 11 januari 2022.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av om särskild hänsyn behöver tas till tidpunkt för 
ikraftträdande, liksom behovet av speciella informationsinsatser, är godtagbar.  

Berörda företag utifrån antal, storlek och bransch  

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att det är uppgiftslämnarna i branscherna petroleumraffinering SNI2007 19.20, 
partihandel med bränslen SNI2007 46.71 och annan landtransport och passagerartrafik 
SNI2007 49.30 som berörs av förändringen. Totalt anges undersökningen omfatta 60 företag.  
De tre raffinaderierna kategoriseras som stora företag då de har en omfattande verksamhet 
där många olika typer av uppgifter samlas in. Övriga 57 företag kategoriseras som 
medelstora företag. Eftersom ett tröskelvärde används vid undersökningens 
ramframställande exkluderas små företag. 
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Det anges att undersökningen använder Lantbruksregistret som ram för att dra ett urval av de 
företag som får besvara undersökningen. Den del av rampopulationen som var föremål för 
datainsamling utgör en delmängd av registret och innefattar jordbruksföretag med mer än  
5 hektar åkermark eller med viss storlek på djurhållningen. Undersökningen baseras på ett så 
kallat cut-off förfarande, där de minsta företagen som inte uppfyller kriterierna inte ingår i 
undersökningen. I undersökningen dras ett urval på cirka 5 000 jordbruksföretag över hela 
landet från en ram omfattande 56 670 jordbruksföretag. 
 
Regelrådet finner att beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är 
godtagbar.  

Påverkan på berörda företags kostnader, tidsåtgång och verksamhet 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att tillägget av nya variabler beräknas få kostnadsmässiga konsekvenser för 
uppgiftslämnarna. Den totala kostnadsökningen för alla företag blir 360 000 kronor och består 
av administrativa kostnader. I det följande anges en redovisning av tidsåtgången och 
kostnader per år. Timkostnaden har i beräkningarna antagits vara 800 kronor och i det ingår 
lön, sociala avgifter, lokaler. Den genomsnittliga tiden för ett företag att lämna en uppgift 
uppskattas till 15 minuter/uppgift, vilket baseras på den tidsåtgång som företagen själva 
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lämnat uppgift om. Undersökningen genomförs varje månad medan beräkningarna redovisar 
kostnader per år vilket föranleder att alla månadskostnader har multiplicerats med tolv. 
 
Kostnaderna delas upp i tidsåtgången för att besvara en enskild förändring för att sedan 
summeras. Den uppskattade påverkan är ett medelvärde av tidsåtgång för att svara på 
uppgifterna för samtliga 60 företag i undersökningen. För de största företagen som har en 
stor marknadsandel av energivarorna har uppgiftslämnarbördan blivit mycket större än för 
genomsnittet. Det är på grund av att de har många uppgifter att ange men också att 
återkontakten från insamlingsarbetet sker i huvudsak till dessa företag eftersom de har störst 
påverkan på det statistiska resultatet. 
 
Sammantaget medför tillägg av frågor en total ökning av uppgiftslämnarbördan med 455 
timmar motsvarande administrativa kostnader på 360 000 kr per år2. Detta innebär i 
genomsnitt en ökad administrativ börda med ca 6 000 kr per år och företag. 
 
Förändringarna bedöms inte orsaka några andra kostnader eller övriga förändringar i 
verksamheten som företagen kan behöva vidta. 
 

Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
I konsekvensutredningen3 sammanfattas påverkan av samtliga förändringar för 
undersökningen om energianvändningen i jordbruket. Bedömningen är att de förändringar 
som genomförs får en marginell påverkan för uppgiftslämnaren. Tillägg av frågor bedöms  
öka uppgiftslämnarbördan med 0,2 timmar i snitt per företag till en kostnad av 187 000 
kronor. Detta utifrån att undersökningen senast hade cirka 70 procents svarsfrekvens vilket 
innebär ca 3 500 uppgiftslämnare med en urvalsstorlek på 5 000 företag. Det planeras att 
undersökningarna ska genomföras vart tredje år vilket innebär att resultatet ska divideras 
med tre för att normera kostnaden årsvis. Det innebär att den ökade tiden för tillägg av frågor 
är 234 timmar och den minskade tiden för borttagande av frågor är 117 timmar. Multipliceras 
234 med timlönen på 800 kr så blir det uppskattningsvis 187 000 kr.  
 
Borttagande av frågor bedöms minska uppgiftslämnarbördan med 0,1 timmar i snitt per 
företag till en kostnadsminskning på 94 000 kronor. Vidare anges att den ändrade frekvensen 
på undersökningen till vart tredje år istället för vart femte år, samt minskningen av 
urvalsstorlek till 5 000 objekt istället för 10 000 objekt, medför en kostnadsminskning på 
90 000 kronor. Uppgiftslämnarna uppskattas i genomsnitt lägga 30 minuter på att svara på 
frågorna. Det finns ingen fråga om hur lång tid det tar att lämna uppgifterna i undersökningen 
utan en skattning på 30 minuter hämtad från Energistatistik i lokaler har använts. 
Energianvändningen i jordbruket har ca 70 procents svarsfrekvens vilket motsvarar 7 000 
uppgiftslämnare. Totala tidsuppskattningen baserat på detta uppgår till drygt 3 500 timmar 
vilket motsvarar cirka 2,1 årsarbetskrafter4. Den totala kostnaden för att lämna uppgifter är 
därmed drygt 2,8 miljoner kronor. För denna uppgift har 800 kronor per timme använts. Det 
anges att dessa uppgifter ska ses som grova indikationer på total tidsåtgång och associerad 

 
 

2 Se tabell, konsekvensutredningen s. 10.   
3 Se tabell på s. 16 i konsekvensutredningen.  
4 Förslagsställaren gör antagandet att en årsarbetskraft motsvarar 1 650 timmar.  
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kostnad. Uppgiftlämnarbörda per år blir 2,8 miljoner / 5 år = 0,56 miljoner per år om 
undersökningen genomförs vart femte år med en urvalsstorlek på 10 000. Om samma 
räkneövning görs med det nya förslaget med en ökad frekvens och minskad urvalsstorlek blir 
den årliga uppgiftslämnarbördan uppskattningsvis 0,47 miljoner per år. Det innebär en 
minskning på 90 000 kr per år i uppgiftslämnarbörda (0,56–0,47=0,09 miljoner).  
 
Den samlade effekten anges utifrån det nämnda bli 3 000 kronor för samtliga företag, 
motsvarande mindre än 1 krona per företag i ökad uppgiftslämnarbörda.  
 
Energimyndigheten bedömer att förändringarna inte kommer påverka företagen i form av 
ändringar i deras produkter, tjänster, produktion (investeringar), försäljning, 
resursanskaffning, resursutnyttjande och verksamhetsfunktioner i övrigt. 
 
Regelrådet vill i denna del framföra följande. Även om förslagsställarens resonemang i vissa 
delar är något svåra att följa är det uppenbart att förslagsställaren har ansträngt sig för att 
upprätta kvantitativa beskrivningar. Beskrivningarna kan godtas för detta ärende.  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på företagens kostnader, 
tidsåtgång och verksamhet är godtagbar.  

Påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att insamlingen av uppgifter inte har någon påverkan på konkurrensförhållanden 
för företagen. Flera av företagen i undersökningen skickar även in uppgifter till 
Energimyndigheten i samband med beredskapslagringsrapporteringen5 och 
hållbarhetsrapporteringen6. 
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Det anges att undersökningen inte bedöms påverka konkurrensförhållandena för företagen. 
De uppgifter som lämnas till en myndighet är som huvudregel offentliga allmänna handlingar. 
Enligt denna huvudregel har envar rätt att få ta del av de uppgifter som lämnas till 
Energimyndigheten. Dock tas uppgifterna i denna insamling in inom myndigheternas 
särskilda verksamhet för framställning av statistik och då gäller sekretess på uppgifterna 
enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  
 
Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för 
berörda företag är godtagbar.  

 
 

5 Lag (2012:806) om beredskapslagring av olja, förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja och 
drivmedelslagen (2011:319). 
6 Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen och förordning (2010:1532) om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.  
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Regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att insamlingen av uppgifter inte har någon påverkan i andra avseenden för 
företagen.  
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
I konsekvensutredningen anges att inga ytterligare avseenden har identifierats som skulle 
kunna få en påverkan för företagen. 
 
Regelrådet finner att beskrivningen av regleringens påverkan på företagen i andra avseenden 
är godtagbar.  

Särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning 

Ändringsföreskriften till (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
Det anges att fördelningen av mottagna mängder och fördelningen av leveranser till företag 
endast behöver rapporteras av de företag som har mottagit eller levererat ett bränsle som 
överstiger 5 000 ton vilket innebär att de medelstora företagen som hamnar under den 
gränsen inte heller är skyldiga att rapportera dessa uppgifter. Det är endast mottagna eller 
levererade mängder av råolja, halvfabrikat, låginblandad och fossil motorbensin, låginblandad 
och fossil diesel, eldningsolja 1, eldningsolja 2–6 och flygbränsle som behöver redovisas. 
Produktion av halvfabrikat är endast relevant att rapporteras av raffinaderier och det påverkar 
därför inte medelstora företag. Uppdelningen av eldningsolja 1 och diesel berör samtliga 
företag men för att få kvalitetssäkrad statistik krävs att samtliga har samma definitioner. Enligt 
förslagsställaren har därför hänsyn tagits så långt som möjligt till de mindre företagen i 
undersökningen. 
 
Den nya föreskriften om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energianvändningen 
inom jordbruket 
Förslagsställaren anger att det inte har tagits någon särskild hänsyn till små företag i 
samband med föreskriftsförslaget eftersom små företag sedan tidigare tas bort med ett cut-off 
förfarande. 
 
Regelrådet finner att beskrivningen av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 
reglernas utformning är godtagbar.  

Sammantagen bedömning 

För de föreskriftsförslag där det finns en konsekvensutredning har Regelrådet, som framgår 
ovan, bedömt samtliga delaspekter som godtagbart beskrivna.  
 
Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen, till de förslag som det finns en sådan, 
uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid 
regelgivning. 
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Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för 
konsekvensutredning. 

Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 27 oktober 2021. 

I beslutet deltog Samuel Engblom, ordförande, Cecilia Gunne, Hans Peter Larsson,  
Claes Norberg och Lennart Renbjer. 

Ärendet föredrogs av Katarina Garinder Eklöw. 
 

 

 

Samuel Engblom 

Ordförande

Katarina Garinder Eklöw 

Föredragande
 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html

