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Stockholm den 2 november 2022 

 
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 vill gärna bidra med synpunkter och delger härmed vårt 
yttrande enligt Energimyndighetens remiss den 14 oktober 2022. 
 
Energigas Sverige är positiva till att Energimyndigheten strävar efter att förenkla för 
uppgiftslämnarna och vi uppskattar att Energimyndigheten haft dialog med Energigas Sverige och 
berörda uppgiftslämnare kring förändringarna. Vi hoppas att den kontinuerliga dialog vi har kring 
gasstatistiken även fortsätter framöver.  
 
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 i samhället. 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 (flytande biogas), 
biogasol och förnybar 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 har även ökat från industrin som omfattas av EU ETS.  
Energigas Sverige ser ett stort intresse från petrokemin och raffinaderierna att använda biogas 
som insatsråvara i deras processer och just nu pågår flera intressanta projekt kring detta som 
innebär stora volymer biogas. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har intresset för förnybara 
gaser förstärkts ytterligare och flera av de satsningar som är på gång väntas ske fortare än vad 
som tidigare var planerat. Detta medför att kraven på tillförlitlig och fullständig statistik ökar och 
Energigas Sverige vill understryka att det är viktigt att gasen inte glöms bort när statistikinsamlingar 
ändras och större fokus läggs på att få bättre statistik kring förnybar energi. 
 
Nedan ges detaljerade synpunkter på respektive bilaga. Avslutningsvis ges en kort beskrivning av 
de aktörer som finns i det västsvenska gasnätet och Stockholms gasnät. 
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Bilaga 1 Konsekvensutredning till föreskrifter till energistatistiken 2022 
 

• I konsekvensanalysen under avsnitt 2.1 framgår det att Energimyndigheten avser att det är 
sju aktörer som berörs av föreskriften och det nämns på något ställe att det är de som 
distribuerar naturgas som avses (=nätföretag). I föreskriften (bilaga 4) under 2§ 3e punkten 
anges dock att de som ska lämna uppgifter är de företag som bedriver överföring 
(=nätföretag) och handel (=handelsbolag) av rörbunden naturgas och biogas. Föreskriften 
anger därmed att både nätföretag och handelsbolag är skyldiga att lämna uppgifter. Se 
mer nedan under kommentarer för Bilaga 4.  
 

Bilaga 2 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:3) 
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om energipriser och avtal 

 

Energigas Sverige har inget att invända på föreslagna ändringar.  
 

Bilaga 3 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 instämmer i att el och fjärrvärmemarknaden är i förändring i samband med 
energiomställningen och att förnybara bränsleslag ökar. Vi ser exempelvis från gasbranschen att 
naturgasen i flera fall ersätts helt eller delvis av biogas hos el- och värmeproducenterna men även 
hos industrier som sedan levererar spillvärme till kommunernas fjärrvärmenät. Energigas Sverige 
har ingen åsikt kring de tillägg som görs avseende värmeproduktion i industrin och kring batterier 
för lagring och balansering. Vi vill dock passa på att lyfta fram några generella kommentarer om 
föreskrifterna. 

 

• Energigas Sverige ser positivt på att det tydliggjorts att deponigas och rötgas inkluderas i 
biogasbegreppet. Det bör dock genomgående tydliggöras att det även avser uppgraderad 
biogas (biometan) för att på så sätt undvika missförstånd och underlätta för de som fyller i.  
 

• Det bör även finnas en uppdelning mellan gasformig biogas/naturgas och vätskeformig 
gas (LNG/LBG). I nuläget saknas LNG och det förnybara alternativet LBG helt i 
undersökningen. Flera industrier som idag levererar spillvärme till fjärrvärmenäten 
använder idag LNG (och i vissa fall med en inblandning av LBG).    
 

• Undersökningen bör även inkludera biogasol 
 
Bilaga 4 – Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 
2020:13) om skyldighet att lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och statistik om 
trädbränsle-, torv- och avfallspriser 

 

Energigas Sverige ser positivt på att syftet med förändringarna är att underlätta för uppgifts-
lämnarna och statistikanvändarna. Vi uppskattar även att Energimyndigheten haft dialog med 
Energigas Sverige och berörda uppgiftslämnare kring förändringarna. Vi vill dock lyfta fram följande 
kommentarer om föreskriften:  

 

• I konsekvensanalysen under avsnitt 2.1 framgår det att Energimyndigheten avser att det är 
sju aktörer som berörs av föreskriften och det nämns på något ställe att det är de som 
distribuerar naturgas som avses (=nätföretag). I föreskriften under 2§ 3e punkten anges 
dock att de som ska lämna uppgifter är de företag som bedriver överföring (=nätföretag) 
och handel (=handelsbolag) av rörbunden naturgas och biogas. Föreskriften anger därmed 
att både nätföretag och handelsbolag är skyldiga att lämna uppgifter. 
 

o För att kunna följa utvecklingen kring biogasen som distribueras i nätet och handlas 
av industrierna och andra användare bör även gashandelsföretagen (som nämns i 
föreskriften) tillfrågas om uppgifter. Handelsbolagen är de aktörer som har 
uppgifter om vilken gas som handlas av vilken aktör.  
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• På samma sätt anges under 2§ 4e punkten att de som ska lämna uppgifter är de företag 
som bedriver överföring (=nätföretag) och handel (=handelsbolag) av stadsgas. 
Föreskriften anger därmed att både nätföretag och handelsbolag är skyldiga att lämna 
uppgifter. 
 

• För att, som myndigheten själva skriver, kunna förklara den omställning som sker på ett 
tydligt sätt genom att statistiken beskriver den omställning som sker i samhället måste 
aktörerna ha möjlighet att göra rätt och redovisa de bränslen de faktiskt använder.  
 

o Under Bilaga 1. Punkt A1 Bränsleanvändning under kvartal saknas biogasol som ett 
alternativ. Flera användare har helt eller delvis ersatt gasol med biogasol. 

 

o Under Bilaga 1. Punkt A2 Bränsleanvändning under kvartal saknas LBG (flytande 
biogas) som ett alternativ. Flera användare har helt eller delvis ersatt LNG med 
LBG.  

 

o Under Bilaga 2, punkt A Bränsleanvändning under kvartal saknas alternativet 
uppgraderar biogas (biometan). Flera el- och fjärrvärmeproducenter längs det 
västsvenska gasnätet använder i dag uppgraderad biogas istället för naturgas i 
deras el- och fjärrvärmeproduktion. 

 

o  Under Bilaga 2, punkt A Bränsleuppgifter under kvartal saknas alternativet biogasol. 
Även biogas, LBG och naturgas saknas som alternativ. 

 

• Energigas Sverige undrar hur och om statistiken som samlas in under Bilaga 3, Tabell 2 
används? Om syftet enbart är att samla in hur mycket gas respektive distributör 
distribuerar (oavsett vilken gas) ger det en korrekt bild. Eftersom nätföretagen ska 
rapportera hur mycket gas (naturgas och biogas) de totalt distribuerat till respektive SNI-
kod ger detta ej en korrekt bild av vilken gas respektive användare använder. Om all den 
rapporterade gasen anges som naturgas i statistiksammanställningen ger detta en felaktig 
bild av hur användningen ser ut i verkligheten. För att komplettera den här insamlingen bör 
även handelsbolagen rapportera in statistik då de är den aktör som har uppgifter om vilken 
gas de olika aktörerna faktiskt har köpt via avtal.  
 

• Under Bilaga 5, Blankett för undersökning tillhörande statistikprodukt Kvartalsvis 
bränslestatistik och Trädbränsle-, torv- och avfallspriser saknas möjligheten att rapportera 
in den biogas som importeras till den svenska marknaden. Om inte detta fångas upp i 
någon annan undersökning är det viktigt att säkerställa att detta fångas upp i den här 
undersökningen för att minska risken för att erhålla en stor statistik differens. 
Användningen av biogas (både i volym och andel) i det västsvenska gasnätet ökar för varje 
år. För att kunna visa den omställningen som sker i samhället, där gasanvändarna ställer 
om från naturgas till biogas, måste förändringen som sker på marknaden förklaras i den 
officiella statistiken. Vidare bör även den LNG och LBG som importeras/exporteras till/från 
Sverige fångas upp på ett bra sätt, kanske genom att samla in volymerna via de aktörer 
som levererar LNG/LBG på den svenska marknaden.  
 

• Energigas Sverige ställer sig frågande till hur biogasen (den uppgraderade) som används i 
de olika sektorerna på den svenska marknaden fångas upp (fanns tidigare i årsvisa – men 
var då inte heltäckande pga. av att inte rätt aktörer fick frågan). Rapporterar 
gasleverantörerna till någon undersökning? Gasleverantörerna (handelsbolagen) är 
ganska få till antalet och att utöka undersökningen för att få mer heltäckande statistik bör 
inte vara ett allt för stort arbete, varken för myndigheten eller för handelsaktörerna. Om 
användningen av biogas enbart fångas upp av användarna (industrin, bostäder, 
servicesektorn, transportsektorn etc.) i deras undersökningar är det viktigt att 
uppgiftslämnarna har möjlighet att rapportera rätt. I många fall saknas alternativen 
uppgraderad biogas (biometan), flytande biogas (LBG), biogasol (bio-LPG) eller vilket 
ursprung vätgasen har. 
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Bilaga 5 – Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2022:XX) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om energianvändning inom byggsektorn 

 

• Idag används gas (naturgas och biogas) för uppvärmning av byggnader. Under Bilaga 1, 
punkt C Användning av bränsle framgår det ej tydligt hur användningen av gas till 
byggnader ska fyllas i. Möjligen är det en ”rullista” där användaren kan välja naturgas eller 
biogas och fylla i mängden gas för byggnader, men det framgår ej tydligt i den bifogade 
bilagan. Om alternativet saknas bör detta läggas till.  
 

• Under Bilaga 1, punkt C Användning av bränsle framgår det ej tydligt hur användningen av 
gas till verksamhet ska fyllas i. Möjligen är det en ”rullista” där användaren kan välja 
naturgas, biogas eller gasol och fylla i mängden gas för verksamhet, men det framgår ej 
tydligt i den bifogade bilagan. Om alternativet saknas bör detta läggas till. 
 

• I Bilaga 1, punkt C på sidan 5 av 5 bör det tydliggöras att biogas inte enbart är ett 
drivmedel utan även kan användas (och används) som bränsle för uppvärmning, i torkar 
och för produktion av el.  
 

Allmänt om aktörerna på gasmarknaden och vilken information de har tillgänglig 
 

I syfte att förhindra korssubventionering mellan företag som bedriver olika typer av naturgas-
verksamhet krävs så kallad funktionell åtskillnad mellan företagen. Detta innebär att företag som 
bedriver överföring, förgasning eller lagring av naturgas inte får bedriva handel.1  

 

När det västsvenska gasnätet och gasnäten i Stockholm diskuteras innefattar det ett antal olika 
aktörer som har olika roller. Dessa brukar benämnas följande2:  

 

• Gasproducenter – tillhandahåller gas i gasform för inmatning i gassystemet 
 

• Nätföretag – ansvarar för att gasen överförs till gasanvändarna. Nätföretaget har inte 
uppgift om vilken gas (naturgas eller biogas eller en blandning av dessa) det är som 
överförs i nätet och vad som levereras till respektive gasanvändare. 
 

• Lagerföretag – driver anläggning som lagrar gas åt marknadens aktörer. 
 

• Gasanvändare – förbrukar gas och kan vara allt från en stor industri till en hushållskund. 
Flertalet gasanvändare handlar idag biogas eller en blandning av biogas och naturgas. 
 

• Gashandelsföretag – kan ha rollen som gasleverantör respektive balansansvarig. 
Gashandelsföretaget är den aktör som vet vilken gas (naturgas eller biogas eller en 
blandning av dessa) respektive gasanvändare köpt via avtal.  
 

o Gasleverantör – köper in gas och levererar till gasanvändaren.  
 

o Balansansvarig – har ekonomiskt ansvar för balansen mellan tillförd och uttagen 
mängd gas i de inmatnings- och uttagspunkter som balansansvaret omfattar.  

 

• Systembalansansvarig – har det övergripande ansvaret för att balansen mellan inmatning 
och uttag av gas upprätthålls. Systembalansansvarig har uppgift om hur mycket gas som 
fysiskt importeras till Sverige via Dragör och de samlar in information krig andelen biogas i 
nätet från de balansansvariga.   
 
 

 
 
 

 
1 Det finns dock inget krav i svensk lagstiftning att ett gasnätföretag inte får ingå i en koncern som bedriver produktion av 

eller handel med naturgas. 
2 För mer information hänvisas till Gasmarknadshandboken 

https://www.energigas.se/library/2856/gasmarknadshandboken-2020.pdf
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Med vänliga hälsningar, 

 
  
 
Maria Malmkvist   Anna Liljeblad 
Vd    Ansvarig Industri och Distribution 

 


