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Remissvar om förslag till nya föreskrifter om uppgiftslämnande 
till officiell energistatistik 

 
Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, har tagit del av 
rubricerat förslag till nya föreskrifter. Vi tackar för möjligheten att bidra med synpunkter och delger 
härmed vårt yttrande på Energimyndighetens remiss den 14 oktober 2021. 
 
Energigas Sverige instämmer i att det sker en snabb förändring av energisystemet vilket innebär 
att kraven på myndigheten att förklara omställningen på ett tydligt sätt genom statistik ökar. 
Energigas Sverige ser positivt på att det sker ett större fokus på att få bättre statistik kring förnybar 
energi för att visa den omställning som nu sker. Det är dock nog så viktigt att fortsatt upprätthålla 
en tillförlitlig och fullständig statistik även för de fossila bränslena för att ge en korrekt, oberoende 
och opartisk bild av hur situationen ser ut för energisystemet. Genom fullständig statistik, med både 
fossila och med förnybara bränslen, går utvecklingen mot ett hållbart energisystem att följa.  
 
Genom den omställning som just nu sker i samhället går omställningen fort i många segment och 
Energigas Sverige ser ett stort intresse för förnybara gaser (biogas, LBG, biogasol och fossilfri 
vätgas). Exempelvis har nästintill alla privata gaskunder som använder gas för uppvärmning eller 
till matlagning ställt om till biogas. Även flertalet industrier som inte omfattas av EU:s system för 
handel med utsläppsrätter, EU ETS, och som tidigare använde naturgas har nu gått över till biogas. 
Intresset för biogas väntas öka ytterligare under 2022 till följd av den slopade skattenedsättningen 
för industrin som omfattas av EU ETS. Energigas Sverige ser även ett stort intresse från 
petrokemin och raffinaderierna att använda biogas som insatsråvara i deras processer och just nu 
pågår intressant projekt kring detta. Vidare ses ett intresse för biogasol som introducerats på den 
svenska marknaden och som sedan 1 januari 2021 omfattas av skattebefrielsen. Vätgasen lyfts 
också i allt fler sammanhang som en nyckelspelare i omställningen och satsningar på vätgas sker 
på bred front både inom EU och i Sverige. 
 
Det lyfts bland annat fram i konsekvensutredningen att syftet med de föreslagna föreskrifterna och 
dess innehåll är att uppdatera uppgiftsinsamlingen efter nya behov så som förnybara energikällor 
vilket Energigas Sverige ser som positivt. Det är dock viktigt att förbättra och möjliggöra 
uppgiftslämnandet för alla förnybara energikällor så att omställningen beskrivs på ett korrekt sätt. I 
föreslagna föreskrifter och i de föreskrifter där det nu sker mindre ändringar saknas i många fall 
alternativet uppgraderad biogas, flytande biogas (LBG), biogasol (bio-LPG) eller vilket ursprung 
vätgasen har. 
 
Nedan ges detaljerade synpunkter på respektive bilaga.  
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Bilaga 2 – Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:7) 
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 
 

• Idag finns ett stort intresse att använda biogas som insatsråvara i petrokemin och 
raffinaderiverksamhet. All omställning till förnybara produkter kan inte ske via vätgas eller 
elektrifiering då det i många fall är kolatomen (vid omställningen den gröna kolatomen) 
som är byggstenen för exempelvis olika kemiska produkter. Det är därför av stor vikt att 
undersökningarna fångar upp den förnybara insatsvaran, som biogas och LBG.  

• I föreskriften tas ingen hänsyn till vilket ursprung vätgasen har. 

• Biogasol uppkommer som en biprodukt från HVO-tillverkningen hos raffinaderierna. 
Intresset för biogasol är stort på marknaden sedan biogasolen är skattebefriad sedan 1 
januari 2021 och ett antal industrier har ställt om helt eller delvis från gasol till biogasol. En 
del biogasol används även i raffinaderiernas egna processer. Biogasolen fångas 
överhuvudtaget inte upp i undersökningen.  

 
Bilaga 3 Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om energianvändning inom jordbruket. 
 

• Biogasol saknas idag i undersökningen men möjlighet finns att redovisa det med fritext. 
Energigas Sverige anser dock att biogasolen bör vara med som ett listat alternativ.  

• Fordonsgas köps idag av slutkund i enheten kg. Det bör därför finnas möjlighet för 
uppgiftslämnarna att kunna välja enhet (Nm3, kg eller kWh).  

 
Bilaga 4 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:5) 
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 
fjärrvärme) 
 
Energigas Sverige har ingen åsikt kring det förändrade rapporteringsdatumet. Vi vill dock passa på 
att lyfta fram några generella kommentarer om föreskrifterna.  
 

• Energigas Sverige ser positivt på att det tydliggjorts (sedan remissrundan i januari 2020) 
att deponigas och rötgas inkluderas i biogasbegreppet. Det skulle dock kunna tydliggöras 
ytterligare med att det även avser uppgraderad biogas för att på så sätt undvika 
missförstånd och underlätta för de som fyller i. 

• Det bör finnas en uppdelning mellan gasformig biogas/naturgas och vätskeformig gas 
(LNG/LBG). I nuläget saknas LNG och det förnybara alternativet LBG helt i 
undersökningen.  

• Undersökningen bör även inkludera biogasol. 

 
Bilaga 5 Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om oförädlat trädbränsle 
 
Energigas Sverige har inget att invända på föreslagna föreskrifter.  
 
Bilaga 6 Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2021:XX) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om industrins energianvändning och industrins energianvändning i 
små företag 
 

• Det är viktigt att tydliggöra vad som inryms i kategorin deponigas och rötgas under punkten 
C1, Lista 1 

• Flytande biogas (LBG) saknas. Om det ingår i begreppet biogaser under punkten C1, Lista 
2, bör det tydliggöras på samma sätt som det står för naturgasen (inkl. LNG)   

• Varför ligger röt-/deponigas under C1, Lista 1 och där under Biobränsle/Trädbränslen 
medan Biogaser ligger under C1, Lista 2 och där under Övriga bränslen (ej listade ovan)? 
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Detta kan lätt medföra att uppgiftslämnaren blir förvirrad. Både röt-/deponigas och 
Biogaser bör ligga under Biobränsle/Trädbränsle.  

• Biogasol saknas helt i undersökningen. Om biogasolen ligger under Biogaser bör detta 
tydliggöras för uppgiftslämnaren så att inte biogasolen rapporteras in under LPG.   

• Vätgas (med olika ursprung) saknas helt i undersökningen – flera industrier undersöker 
eller har testat att använda vätgas som bränsle. Exempelvis har stålindustrin demonstrerat 
tekniken med att ersätta naturgas eller gasol med vätgas vid uppvärmning av stål och det 
finns planer på att fortsätta med detta. Även kemiindustrin utreder möjligheten att använda 
vätgas som bränsle (krackerbränsle). Viktigt att vätgasen kommer in i undersökningen i ett 
tidigt skede så att det går att följa den utveckling som kommer att ske genom 
omställningen i samhället.  

 
Bilaga 7 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2016:5) 
om uppgifter till energistatistik. 
 
Energigas Sverige har inget att invända på föreslagna föreskrifter.  
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

 

   

                  
  
 
Maria Malmkvist   Anna Liljeblad 
Vd Ansvarig Industri och Distribution  
 
 


