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Föreskrifter för energistatistik 2019 

SPBI har fått rubricerade förslag på remiss och har följande att anföra. 

Inledningsvis vill SPBI tacka för den förlängda svarstiden. SPBis svar är avgränsat till 
föreskrifter EN01017, EN0109 samt EN0118. 

I Sveriges strävan att vara ett föregångsland för att gå mot ett fossilfritt samhälle är 
det viktigt att kunna följa utvecklingen av de nya energikällor som ersätter de fossila. 
SPBI välkomnar därför den översyn och uppdatering och statistiken för Månatliga 
Bränslen som Energimyndigheten har genomfört. Samtidigt kan konstateras att det 
nya statistiksystemet fortfarande har problem som behöver lösas i det fortsatta 
arbetet. För månatliga bränslen är den föreslagna föreskriften i remissen avgränsad 
till att beskriva insamlingssystemet som det såg ut i oktober 2019 och av remissen 
framgår att fler förändringar än de beskrivna kommer under 2020. 

SPBI stöder förslaget att bryta ned föreskrifterna i delföreskrifter i syfte att skapa en 
ökad tydlighet för uppgiftslämnarna om vilka uppgifter som de är skyldiga att lämna 
in. Det är positivt att ett syfte är att användarna ska kunna påverka statistiksystemet 
så att det blir mer relevant, öppet samt vidareutnyttjnings bart mellan användare. 

Generella synpunkter 

Tabellverket i Bilaga 2 föreskriften för Månatliga Bränslen saknar definitioner av de 
olika produkterna och det finns inte heller något övergripande schema som försöker 
illustrera hur de olika tabellerna är tänkta att samverka. Det gör det svårt att få en 
överblick av systemet. Det finns en risk att SPBis kommentarer till de enskilda 
tabellerna nedan beror på missförstånd/bristande kunskap. Det är bra om man kan 
harmonisera definitionen (för de relevanta produkterna - alla finns inte med i dessa) 
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Sid 2 

med det som kommer att gälla i andra lagstiftningar som t.ex. drivmedelslagen och 
hållbarhetskriterierna (som är under uppdatering) 

Kommande ändringar 

Levererat mottaget 

I samband med uppstarten av det nya rapporteringssystemet slopades 
detaljrapporteringen av vilka produkter och volymer man levererat till eller mottagit 
från andra rapporteringsskyldiga. Uppgifter från Energimyndigheten är att det 
återinförs under 2020 vilket SPEI välkomnar. Som SPEI har uppfattat det så 
försvåras de avstämningar som ska göras på denna rapportering av att det råder 
sekretess på indata. Avstämningen liknar den som man gör av 
koncernmellanhavanden i samband med koncernbokslut och borde kunna 
automatiseras gentemot de rapporterande bolagen. I det fall det inte redan är 
undersökt ser SPEI gärna en utredning av om det med beaktande av 
sekretesslagstiftningen skulle gå att effektivisera denna avstämning eller om det finns 
utrymme att anpassa sekretesslagstiftningen efter de behov som finns. 

Diesel/ eldningsolja 

Diesel och eldningsolja sammanslogs till en produkt i samband med nya Månatliga 
Bränslen vilket avsevärt försvårat uppföljningen av marknaden. Även här har 
Energimyndigheten aviserat en uppdatering där dessa delas under 2020 vilket SPEI 
ser fram emot. 

Varubalanser 

Före 2018 kunde man i kvartalsbalanserna få information om Sveriges 
försörjningsbalans för fossila drivmedel (EN31M, 1B. Import, export, produktion och 
leveranser till slutliga förbrukar). Tabellen försvann i samband med att nya 
Månatliga Bränslen lanserades. På SCBs hemsida finns under energi/månatliga 
bränslen rapportfunktion för varuflöden som innehåller några av de grundläggande 
komponenterna för att skapa en försörjningsbalans. Tyvärr blandar rapporten ton 
och kubikmeter samt verkar sakna delmängder. Tar man fram ren etanol så får man 
följande resultat 

Etanolen används för låginblandning i bensin till E85 samt ED95. Även om delar av 
de tillförda volymerna har exporterats eller använts för utrikes bunkring så saknar 
rapporten uppgift om hur mycket som har blandats till de produkter som förbrukats i 
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Sverige. Att det skulle ske en faktisk utleverans av ren etanol på den svenska 
marknaden ser ut som en felrapportering eftersom det inte är tillåtet. SPBI föreslår 
att resurser planeras in för att få denna rapport att arbeta i kubikmeter för flytande 
drivmedel och för uppvärmningsbränslen samt att den kvalitetssäkras. 

Definitioner 

I tabellverket efterfrågas på flera ställen densitet i ton/rna men det framgår inte för 
vilken temperatur densiteten ska anges. Densiteten är temperaturberoende och det 
vanliga är vid 15°C. 

Begreppet "Annan biodiesel" används genomgående i tabellverket. Både FAME och 
HVO är upptagna separat. Vad är definitionen av annan biodiesel och vad förväntas 
att bli rapporterat där? 

Definitioner för "Förnybar Nafta", och "Annan biobensin" saknas vad är skillnaden 
mellan dessa? 

2.1 Månatlig bränsle-, gas och lagerstatistik, Måßra EN 0107 

På sid 17 står det att man gör en avgränsning i statistiken genom att företag som 
endast tar emot från redovisningsskyldiga företag och endast säljer på den svenska 
marknaden exkluderas. Det framgår inte om det finns någon volymgräns för dessa 
inte heller någon definition av hur man vet att dessa företag enbart levererar på den 
svenska marknaden. Energimyndigheten har fått påstötningar från Eurostat om 
kvalitetsbrister och bristfällig information (sid 10). Vare sig i Artikel 7a eller i 
regelverket för reduktionsplikt finns denna typ av undantag och SPBI saknar en 
analys av vilka volymskillnader som kommer att uppstå mellan olika rapporteringar. 

Tabellverket i föreskriften 

Bilaga 2 Tabell H Låginblandad och fossil diesel/Eot sid 9 

Tabellrubrik "FAME (RME)". FAME kan tillverkas av olika råvaror vara raps är en 
och produkten kallas då RME (Raps Metyl Ester). Om all FAME ska rapporteras här 
oavsett råvara så bör ordet (RME) tas bort. RME är vanligast i Sverige men man kan 
inte utesluta andra råvaror under sommartider. 
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Sid 4 

Bilaga 2 Tabell H Rena biobränslen sid 10 

Tabellrubriken bör vara "Rena biodrivmedel" om den inte avser bränslen för 
uppvarmmng. 

Bilaga 2 ETBE sid 11 

ETBE är en oxygenat. Det förekommer andra oxygenater på den svenska marknaden 
till exempel etanol, MTBE och Metanol som används på motsvarande sätt i bensin. 
En fullständig lista över enligt Bränslekvalitetsdirektivet tillåtna oxygenater finns i 
drivmedelslagens, SFS 2011:319, §§ 4 och 6. Var ska dessa rapporteras? 

Bilaga 3 Låginblandad och fossil motorbensin sid 17. 

Oxegynater som ETBE, MTBE och Metanol finns i både fossil, förnybar eller blandad 
form. Det är svårt att se hur detta hanteras i tabellverket. Var rapporteras den fossila 
respektive förnybara delen till exempel i låginblandad och fossil motorbensin (Bilaga 
3 sid 17). 

Bilaga 3 ED95 sid 9 

ED95 är en dieselersättning som består av etanol samt tändförbättrare. Fossil 
motorbensin används inte i ED95. 

Bilaga 3 Rena biobränslen sid 20 

Tabellens första kolumn är etanol och har utrymme för rapportering i rutan beräknad 
övrig utleverans. Etanolen är en alkohol och i ren form beskattas den som en alkohol 
dvs drygt 5ookr/liter. Den tillverkas, transporteras och blandas under skatteuppskov 
i bensin till en låginblandad produkt eller E85 alternativt tillsätts tändförbättrare för 
att producera produkten ED95. Den färdiga produkten beskattas under reglerna i 
Lagen 1994:1776 om skatt på energi. Framställning av dessa produkter hanteras i 
raderna 1-14 som SPEI uppfattar det. Någon försäljning av etanol i ren form på den 
öppna marknaden är inte tillåten. Eventuella volymer rapporterade i ruta 15 och 16 
indikerar att något är fel, borde ruta 16 blockeras för rapportering av denna produkt? 

2.2 Kommunala oljeleveranser (KomOlj) EN 01019 

EN0109 bör förslagsvis ändras till Kommunala drivmedels- och bränsleleveranser 
för att reflektera det ökade fokuset på biodrivmedel- och bränslen. 

Undersökningen utökas med den nedbrytning som slopats i den månatliga statistiken 
och av förslaget framgår att avstämning med berörda bolag att detta är möjligt har 
gjorts med ett antal representativa företag. 
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Undersökningen följer rampopulationen för Månatliga bränslen (sid 18 under 
problemställning) vilket då inbegriper undantaget för företag som är rena 
mellanhänder dvs de som endast tar emot från redovisningsskyldiga företag och 
säljer på den svenska marknaden. SPBI saknar Energimyndighetens bedömning av 
vilka kvalitétseffekter undantaget får på den nu införda skyldigheten att rapportera 
per förbrukar kategori i det fall även medelstora företag omfattas av undantaget (sid 
17 sista meningen) 

SPBI noterar att försvaret undantas enligt förslaget vilket medför att volymerna i 
denna undersökning inte kommer att vara avstämbara mot volymer enligt regelverket 
om reduktionsplikt där försvarets volymer ingår. 

2.5 Transportsektorns energianvändning 

På sid 36 står att insamlingen av bantrafikens energianvändning utökas med att 
inkludera uppgifter även om FAME och HVO som blandas in i diesel och som 
används som rent drivmedel. SPBI föreslår att tabellverket i blanketten för 
inrapportering skiljer inte bara på FAME och HVO utan även på om de har varit 
inblandade eller förbrukats i ren form. 

SPBI instämmer i att det har varit ett problem för rapporterande bolag att bedöma 
hur drivmedel- och bränsleleveranser till sjöfarten har använts och stödjer att 
förbrukningen för inrikes sjöfart tas fram på annat sätt än genom Månatliga bränslen. 

Bilaga 2 Blankett 

HVO definieras i blanketten som SS-EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019. Det är rätt 
att HVO vid försäljning som HV0100 bör uppfylla standarden men HVO som en 
komponent som blandas i diesel behöver inte uppfylla standarden. Det finns HVO 
produkter som inte uppfyller EN 15 940 men används i diesel. Den färdigblandade 
dieseln måste däremot uppfylla standarden EN590 alternativt den svenska 
standarden SS 15 54 35. 

Mindre noteringar 

Under punkt 9 på sid 11 står det "Detaljerade flöden redovisas för etanol, EBT och 
förnybar nafta. SPBI utgår ifrån att EBT är ett skrivfel och att ETBE avses. 

På sid 27 står att engångskostnaden för utveckling av IT system för de fjorton bolag 
som tidigare inte har svarat på undersökningen uppgår till 8 3ookr. Totalen för detta 
summeras till 50 oookr på sid 24. Här verkar ha smugit in ett summeringsfel. 
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På vissa ställen används begreppet låginblandad och fossil diesel/Eoi (Bilaga 3 sid 
18) på andra ställen står det Total diesel/Eor (fossil eller låginblandad) Bilaga 2 sid 
12). I båda fallen verkar avsikten vara att totala volymen ska rapporteras och 
då bör det kanske stå Total diesel/Eoi (fossil och låginblandad). 

/ / 

:/vJ2-. 
/ Göran Lindell 
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