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REMISSYTTRANDE	  
	  
Till	  	  
Energimyndigheten	  	  
	  
	  
Remissyttrande	  över	  Förslag	  till	  föreskrift	  avseende	  uppgiftslämnarskyldighet	  till	  
officiell	  energistatistik	  
	  
Svebios	  uppfattning	  i	  sammandrag:	  
.	  Det	  är	  angeläget	  att	  få	  en	  bättre	  statistik	  över	  produktion/tillförsel	  av	  oförädlade	  
trädbränslen.	  	  
.	  Undersökningen	  bör	  göras	  som	  en	  totalundersökning,	  inte	  en	  urvalsundersökning,	  och	  bör	  
helst	  genomföras	  av	  en	  branschorganisation	  med	  kännedom	  om	  aktörerna	  på	  marknaden.	  	  
.	  Brännved	  bör	  inte	  ingå	  i	  undersökningen.	  	  
	  
Det	  är	  angeläget	  att	  få	  till	  stånd	  en	  bättre	  statistik	  för	  tillförsel	  (produktion)	  av	  
oförädlade	  fasta	  biobränslen.	  Det	  är	  emellertid	  inte	  en	  enkel	  uppgift,	  av	  flera	  skäl:	  	  
-‐	  Det	  finns	  inte	  en	  väl	  avgränsad	  kategori	  av	  producenter,	  och	  det	  finns	  inte	  en	  särskild	  
SNI-‐kod	  för	  de	  företag	  som	  sysslar	  med	  produktion	  av	  fasta	  biobränslen.	  	  
-‐	  Producenterna	  utgör	  en	  heterogen	  samling,	  med	  både	  stora	  och	  små	  företag,	  
verksamma	  inom	  flera	  branscher.	  	  
-‐	  Det	  är	  svårt	  att	  avgränsa	  verksamheten	  ”nedåt”.	  Var	  drar	  man	  gränsen	  mellan	  
yrkesmässig	  produktion	  och	  småskalig	  egenanvändning?	  	  
	  
Huvuddelen	  av	  tillförseln	  täcks	  sannolikt	  av	  Svenska	  Trädbränsleföreningens	  årliga	  
undersökning.	  Men	  till	  denna	  volym	  ska	  läggas	  produktion/tillförsel	  genom	  
egenanvändning	  utanför	  Trädbränsleföreningens	  medlemskår	  och	  uppgiftslämnare,	  
direktimport	  till	  värmeverk,	  småskaliga	  producenter	  mm.	  Svebios	  tidning	  Bioenergi	  gör	  
varje	  år	  en	  egen	  enkätundersökning	  som	  publiceras	  tidigt	  under	  året,	  och	  ger	  en	  grov	  
uppskattning	  av	  utvecklingen	  av	  marknaden.	  Här	  är	  fokus	  på	  omsättning	  i	  kronor,	  och	  
det	  görs	  ingen	  fördelning	  på	  bränslekategorier.	  	  
	  
Urvalsundersökning	  eller	  totalundersökning	  
	  
Avsikten	  är	  att	  genomföra	  en	  urvalsundersökning.	  Vi	  ställer	  oss	  frågande	  till	  detta.	  
Trädbränsleföreningens	  undersökning	  är	  en	  totalundersökning	  av	  de	  större	  handlande	  
aktörerna.	  Enligt	  vår	  uppfattning	  bör	  man	  komplettera	  denna	  redan	  etablerade	  
undersökning	  med	  en	  undersökning	  där	  man	  strävar	  efter	  att	  nå	  samtliga	  övriga	  
producenter/leverantörer,	  importörer	  och	  användare	  av	  betydelse.	  	  
Man	  kan	  jämföra	  med	  Svensk	  Energis	  insamling	  av	  statistik	  över	  elproduktion	  och	  
Energigas	  Sveriges	  insamling	  av	  biogasstatistik.	  I	  bägge	  fallen	  strävar	  man	  efter	  att	  nå	  
samtliga	  producenter.	  	  
Svebio	  skulle,	  med	  vår	  kännedom	  om	  branschen,	  kunna	  genomföra	  en	  liknande	  
totalundersökning.	  En	  sådan	  undersökning	  skulle	  efter	  några	  år	  kunna	  nå	  en	  hög	  



kvalitet,	  genom	  att	  man	  efterhand	  får	  kontakt	  med	  samtliga	  viktiga	  aktörer	  på	  
marknaden.	  God	  branschkännedom	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  lyckas	  med	  en	  sådan	  
undersökning.	  	  
	  
Att	  bygga	  undersökningen	  på	  befintliga	  företagsregister,	  så	  som	  föreslås,	  har	  nackdelar.	  
Dels	  kommer	  man	  att	  vända	  sig	  till	  ett	  stort	  antal	  företag	  som	  inte	  alls	  sysslar	  med	  
biobränslen.	  Dels	  riskerar	  man	  att	  missa	  ett	  stort	  antal	  aktörer	  som	  ligger	  utanför	  de	  
fyra	  kategorier	  som	  valts,	  t	  ex	  företag	  inom	  entreprenad,	  logistik,	  anläggning	  och	  
jordbruk.	  	  
	  
Definitioner	  och	  frågeformulär	  
	  
Avsikten	  med	  undersökningen	  är	  att	  redovisa	  de	  kvantiteter	  som	  tillförs	  slutanvändare	  
(energiföretag,	  industrier,	  pelletsfabriker	  m	  fl)	  främst	  i	  krossad	  eller	  flisad	  form.	  
Kvantiteter	  som	  leverats	  av	  entreprenör	  ska	  inte	  redovisas;	  denna	  volym	  rapporteras	  
istället	  av	  uppköparen.	  Här	  finns	  en	  risk	  för	  över-‐	  och	  underrapportering.	  Entreprenörer	  
kan	  leverera	  både	  till	  slutanvändare	  och	  till	  handelsföretag.	  	  
	  
Rapportering	  ska	  också	  ske	  av	  brännved	  från	  rundved.	  Vi	  tycker	  att	  man	  ska	  avstå	  från	  
denna	  del	  i	  undersökningen.	  Brännved	  används	  så	  gott	  som	  uteslutande	  av	  enskilda	  
hushåll,	  och	  användningen	  registreras	  på	  ett	  tillfredsställande	  sätt	  i	  statistiken	  för	  
småhusens	  energianvändning.	  De	  företag	  som,	  sysslar	  med	  produktion	  av	  ved	  är	  starkt	  
specialiserade,	  och	  kan	  lämnas	  utanför	  denna	  undersökning.	  	  
	  
Avgränsningen	  mellan	  mellanskalig	  och	  småskalig	  verksamhet	  kan	  bli	  ett	  problem.	  Det	  
kan	  exempelvis	  gälla	  en	  större	  panncentral	  på	  en	  gård	  som	  eldas	  med	  flis	  (eller	  halm)	  
och	  som	  levererar	  värme	  till	  några	  kringliggande	  bostadshus.	  Ska	  den	  ingå	  i	  
undersökningen,	  eller	  kommer	  den	  med	  i	  lantbruksundersökningen	  eller	  i	  
småhusstatistiken.	  Det	  finns	  en	  gråson	  mellan	  fjärrvärme/närvärme	  och	  enskild	  
uppvärmning.	  	  
	  
Blanketten	  och	  instruktionerna	  är	  enkla	  och	  överskådliga.	  Under	  ”energiskogsbränsle”	  
bör	  man	  utöver	  salix,	  al	  och	  asp	  även	  nämna	  poppel.	  	  
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