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0 Allmänna uppgifter 
0.1 Ämnesområde 
Energi 

0.2 Statistikområde 
Tillförsel och användning av energi 

0.3 SOS-klassificering 
Statistiken ingår i Sveriges officiella statistik (SOS). 

  
För statistik som ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) gäller 
särskilda regler för kvalitet och tillgänglighet, se Förordning 
(2001:100) om den officiella statistiken. 

0.4 Statistikansvarig 
Myndighet/organisation Energimyndigheten 

Postadress Box 310, 631 04  Eskilstuna 

Kontaktperson Julien Morel 

Telefon 016-542 06 10 

E-post fornamn.efternamn@energimyndigheten.se 

0.5 Statistikproducent 
Myndighet/organisation Statistiska centralbyrån 

Postadress 701 89 Örebro 

Kontaktperson Frida Hagström  

Telefon 010-479 67 52  

E-post fornamn.efternamn@scb.se 

0.6 Uppgiftsskyldighet 
Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen om den officiella 
statistiken (SFS 2001: 99) och förordningen (SFS 2001:100) om den 
officiella statistiken samt Energimyndighetens (STEM:s) föreskrifter 
(STEMFS 2008:5).  

0.7 Sekretess och regler för behandling av  
personuppgifter 

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik 
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). 

För att skydda enskilda personers eller företags sekretessbelagda 
uppgifter i den offentliggjorda statistiken, säkerställs att de inte kan 
röjas varken direkt eller indirekt. 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Offentlighets--och-sekretessla_sfs-2009-400/
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Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i 
Personuppgiftslag (1998:204). För statistik finns också särskilda regler 
för personuppgiftsbehandling i Lag (2001:99) om den officiella 
statistiken och Förordning (2001:100). 

0.8 Gallringsföreskrifter 
Formulär med primäruppgifter tillhörande statistiska 
undersökningar inom energiområdet gallras med stöd av 
Riksarkivets föreskrift RA-MS 2015:57, 1 år efter att respektive 
undersökning har avslutats och under förutsättning att uppgifterna 
bevaras i slutliga observationsregister. 
0.9 EU-reglering 
Statistiken är inte EU-reglerad. 

0.10 Syfte och historik 
Statistikens syfte är att belysa hur mycket oljeleveranser 
(motorbensin1, dieselbränsle2, eldningsolja 1, eldningsolja 2, 
eldningsolja 3-6 3samt etanolvolymer i E85 och ED954)som levereras 
till slutliga förbrukare på kommunnivå. Den belyser även hur mycket 
fordonsgas (biogas och naturgas) som levereras på länsnivå.  

Statistiken över kommunvisa oljeleveranser var officiell statistik till 
och med år 1989 och publicerades i SCB:s Statistiska meddelande 
(SM) serie EN 13. Mellan år 1989 och 2000 togs statistiken fram på 
uppdrag av Svenska Petroleum Institutet, (numera Svenska 
Petroleum och Biodrivmedel Institutet) och Energimyndigheten, för 
att från och med år 2001 ingå i den officiella energistatistiken med 
Energimyndigheten som statistikansvarig myndighet.  

Energigas Sverige, som är branschförening för fordonsgas i Sverige, 
har mellan åren 1995 och 2008 sammanställt statistik som avser 
leveranser av fordonsgas. Denna statistik finns på Energigas Sveriges 
webbplats: www.energigas.se och www.gasbilen.se. Från och med år 
2009 tas statistiken fram av SCB på uppdrag av Energimyndigheten. 
Detta arbete sker i nära samarbete med Energigas Sverige. 

0.11 Statistikanvändning 
Statistiken används bl. a. som underlag för målsättningar och 
uppföljningar i arbetet med energiplanering samt klimat- och 
miljömål i kommunerna.  

Statistiken används av Energimyndigheten, oljebolag, Energigas 
Sverige, branschorganisationer, företag, kommuner, länsstyrelser och 
SCB. 

 
1 Inkl. låginblandning av etanol, ca 4,95 %. (hämtas på riksnivån från EN0107) 
2 Inkl. låginblandning av biodiesel, ca 19 %. (hämtas på riksnivån från EN0107) 
3 För uppvärmning av småhus används ett destillatbränsle, Eldningsolja 1-2, medan större värmeverk och 
fartyg använder tyngre återstodsoljor, Eldningsolja 3-6. 
4 E85 och ED95 är bränslen som används för fordonsdrift och i denna undersökning redovisas 
etanolvolymerna från dessa bränslen  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Personuppgiftslag-1998204_sfs-1998-204/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-200199-om-den-officiell_sfs-2001-99/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Forordning-2001100-om-den-o_sfs-2001-100/


Statistikansvarig myndighet 

ENERGIMYNDIGHETEN 
Handlingstyp Statistikens produktkod Sida 

SCBDOK 4.2 EN0109 5 (20) 

 
 

 
EN0109_DO_2015_AJ_161109 

0.12 Upplägg och genomförande 
Undersökningen är en totalundersökning av de företag som levererar 
oljeleverenser till slutliga förbrukare.  Även fordonsgas-
undersökningen är en totalundersökning. 

Uppgifterna för oljeleveranserna samlas in en gång per år på 
kommunnivå via SCB:s elektroniska insamlingsverktyg från ungefär 
30 företag som i den månatliga bränslestatistiken har levererat 
volymer av bensin, diesel, eldningsoljor, E85 och ED95 till 
slutförbrukare.  

Insamlade uppgifter stäms av mot totalen i den månatliga 
undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik (EN0107), 
så att summan av alla kommuner ej avviker för mycket. Mer om den 
undersökningen finns på produktens webbplats: 
www.scb.se/EN0107. 

Insamlingen sker under våren/sommaren och presenteras i slutet av 
september i form av ett statistiskt meddelande och sedan år 2014 
även i SCB:s Statistiskdatabas. 

Uppgifterna för fordonsgas samlas in månadsvis via SCB:s 
elektroniska frågeformulär från cirka 20 företag och kommuner. 
Detta publiceras månadsvis på produktens webbplats 
www.scb.se/EN0120.  

0.13 Internationell rapportering 
Statistiken rapporteras inte internationellt. 

0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 
Inga förändringar är planerade i kommande undersökningar.  

1 Innehållsöversikt 
Oljeleveranser- kommunvis redovisning, är en undersökning som 
redovisar leveranser av oljeprodukter till slutliga förbrukare.  
Undersökningen är en totalundersökning som görs en gång per år 
under våren, men publicering i september. 

Redovisning sker i Statistiska Meddelande på läns- och kommunnivå 
för de olika oljeprodukterna. 

I det Statistiska Meddelandet redovisas även uppgifter från 
undersökningen om fordonsgas. 

  

http://www.scb.se/EN0107
http://www.scb.se/EN0120
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1.1 Undersökta populationer och variabler 

Undersökt population Undersökt variabel 

Namn Referenstid Namn Referenstid 

Oljebolag och andra 
s.k. lagringsskyldiga 
säljare av 
petroleumprodukter 

2015 Kommun 

Kategorikod 

Bränsle 

2015 

Företag och 
kommuner som 
levererar biogas och 
naturgas till 
tankställen 

2015 Kommun 

Drivmedel 

 

2015 

Mer om varför man blir ett lagringsskyldigt företag finna att läsa i 
lagen om beredskapslagring: www.lagen.nu/2012:806. 

De petroleumprodukter som ingår i denna undersökning är bensin, 
diesel, eldningsolja 1, eldningsolja 2 och eldningsolja 3-6. Även etanol 
ingår. 

1.2 Redovisade populationer och storheter 

Redovisad 
population 

Indelning i 
redovisnings-
grupper 

Redovisad 
storhet 

Redovisad 
storhets 
referenstid 

Statistiskt 
mått 

Mått-
enhet 

Oljebolag och 
andra s.k. 
lagrings-
skyldiga 
säljare av 
petroleum-
produkter 

Län 

Kommun 

Bränsle 

Leveranser 
av bränsle 

År Total-
summor 

1000 
m3 

Företag och 
kommuner 
som levererar 
biogas och 
naturgas till 
tankställen 

Län 

Bränsle 

Leveranser 
av 
drivmedel 

År Total-
summor 

1000 N
m3 

1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 
Undersökningens resultat publiceras årsvis på SCB:s webbplats 
www.scb.se/EN0109 

Publiceringen består av redovisning i rapportserie Statistiskt 
meddelande (SM), serie EN13 ” Oljeleveranser – Kommunvis 
redovisning”. 

Dessutom redovisas resultaten i Statistikdatabasen i ett antal fasta 
tabeller. Specialbearbetningar utförs på uppdragsbasis. 

https://lagen.nu/2012:806
http://www.scb.se/EN0109
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Insamlade uppgifter i form av mikrodata levereras till 
Energimyndigheten efter avslutat referensår. 

Det förekommer att publicerad statistik behöver korrigeras om 
information tillkommer eller om fel upptäcks efter det att 
statistikuppgifterna redovisas första gången. För att en korrigering 
ska genomföras ska felet bedömas vara av det slag att det har 
betydande inverkan på statistikens resultat. Upplysning om 
reviderade alternativt korrigerade uppgifter publiceras i anslutning 
till berörda tabeller, statistiskt meddelande samt statistikdatabasen på 
www.scb.se/EN0109.  

1.4 Dokumentation och metadata 
I detta dokument beskrivs framtagningen av statistiken och 
statistikregistret Statistikens framtagning (SCBDOK). 

Kvaliteten hos statistiken beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). 

Det detaljerade innehållet i statistiken beskrivs i 
SCB:s mikrodataregister (MetaPlus). 

Dokumentationerna finns publicerade på SCB:s webbplats, 
www.scb.se/EN0109. 

2 Uppgiftsinsamling 
Uppgifter inhämtas genom insamling av Excelfiler via SCB:s centrala 
insamlingsverktyg på webben. Skriftliga påminnelser har skickats ut 
till icke svarande. Även telefonpåminnelser förekommer. Uppgifterna 
granskas och vid tveksamma fall återkontaktas uppgiftslämnarna för 
kontroll och komplettering av uppgifterna. 

Övertäckning förekommer inte men en undertäckning kan 
förekomma som bedöms ha marginell betydelse.  

2.1 Ram 
Ramen för denna undersökning är de företag som i undersökningen 
”Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik”,  (www.scb.se/EN0107) 
har lämnat uppgift om att de har levererat oljeprodukter till 
slutförbrukare. Alla dessa företag är med i den kommunala 
redovisningen. Det förekommer ingen övertäckning för statistiken 
avseende oljeleveranser, men en undertäckning kan förekomma som 
bedöms ha marginell betydelse.  

Fordonsgas är en växande marknad. Flertalet nya tankställen ingår i 
rapporteringen från befintliga distributörer. För nyöppnade 
tankställen som får sina leveranser från nya aktörer kan det 
emellertid, åtminstone temporärt, föreligga undertäckning.  
Ramen för Fordonsgasen hämtas från den förteckning som finns hos 
Energigas Sverige över bolag och tankställen som levererar biogas 
och naturgas för fordonsdrift. 

2.2 Urval 
Detta är en totalundersökning av de oljehandelsföretag som levererar 
motorbensin, dieselbränsle, etanol i E85 och ED95 och eldningsoljor 
till slutliga förbrukare.  

http://www.scb.se/EN0109
http://www.scb.se/EN0109
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För fordonsgasen ingår samtliga bolag och kommuner som levererar 
biogas och naturgas för fordonsdrift till slutkund.    

2.3 Mätinstrument 
Introduktionsbrev med inloggningsuppgifter, bilaga 1a, skickas ut 
via e-post i april året efter aktuellt undersökningsår. Som 
mätinstrument används Excelfiler, bilaga 2a, som samlas in via SCB:s 
elektroniska insamlingssystem.  

I Excelfilerna finns inbyggda kontroller där uppgiftslämnaren kan se 
sina totaler på kategorikod och bränsle och jämföra med de uppgifter 
som de skickat in i EN0107. Om det är stora avvikelser finns 
utrymme för kommentarer. Det finns även kontroller så det bara går 
att använda giltiga kommunkoder. 

Ej svarande påminns direkt efter sista svarsdatum genom e-post, 
bilaga 3a. Vid ett senare tillfälle görs påminnelse via telefon.  

Fordonsgasen samlas numera in genom elektronisk insamling, så 
även här skickas introduktionsbrev, bilaga 1b, med 
inloggningsuppgifter till frågeformuläret, bilaga 2b. 

Ej svarande påminns direkt efter sista svarsdatum genom e-post, 
bilaga 3b. Vid ett senare tillfälle görs påminnelse via telefon. 

2.4 Insamling 
Insamlingen av de kommunala oljeleveranserna görs årsvis. 
Utsändning av introduktionsbrev med inloggningsuppgifter till 
undersökningen på webben sker via e-post i april året efter aktuellt 
undersökningsår. Uppgiftslämnarna besvarar undersökningen med 
Excelfiler som skickas in via SCB:s elektroniska insamlingsverktyg. 

Sista svarsdatum är ställt till ca en månad efter utskick. Breven 
adresseras till företagets senast kända kontaktperson. 

Ej svarande påminns direkt efter sista svarsdatum genom e-post. Vid 
ett senare tillfälle görs påminnelse via telefon.  

Fordonsgasen samlas in månadsvis. Introduktionsbrev skickades 
tidigare ut med brev men under 2015 gick undersökningen över till 
elektronisk insamling, så även här skickas nu introduktionsbrev med 
inloggningsuppgifter till frågeformuläret på webben ut via e-post och 
de skickas ut i slutet av januari. Uppgiftslämnarna använder sedan 
dessa inloggningsuppgifter för hela året.  

Sista svarsdatum är ställt till 20 dagar efter rapportmånadens utgång. 
Breven adresseras till företagets senast kända kontaktperson. 

Ej svarande påminns direkt efter sista svarsdatum genom e-post. Vid 
ett senare tillfälle görs påminnelse via telefon.  

2.5 Databeredning 
I de elektroniska formulären finns automatiska kontroller som 
signalerar om respondenten fyller i formuläret felaktigt. Svaren från 
webbformulären läses in automatiskt i SCB:s databas. När svaren 
kommit in till SCB genomförs en granskningsrutin där SCB 
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kontrollerar uppgifternas fullständighet, rimlighet och inbördes 
förenlighet. Vid eventuella avvikelser i inkomna uppgifter tas 
återkontakt med respondenten för kompletteringar eller förklaringar. 

När de inkomna volymerna har sammanställts stäms de av mot den 
månatliga bränslestatistiken, så att summan av alla kommuner inte 
avviker för mycket mot totalen i den månatliga bränslestatistiken.  

Undersökningens granskningsrutiner ger en god kvalitetskontroll av 
uppgifterna, men det kan finnas en viss osäkerhet på grund av att 
vissa subjektiva bedömningar måste göras vid den individuella 
granskningen. Detta bedöms ha en mindre påverkan på statistiken. 

3 Statistisk bearbetning: antaganden och  
beräkningsformler 

De oljehandelsbolag som inte har svarat på enkäten skattas med hjälp 
av de volymer som har lämnats till undersökningen ”Månatlig 
bränsle-, gas- och lagerstatistik”, www.scb.se/EN0107. 
Undersökningens ram dras ur kalenderårets resultat från EN0107, 
därigenom har SCB tillgång till alla undersökningsobjekts totala 
leveranser. Om ett företag inte svarat på undersökningen skattas 
uppgifterna genom att samtliga bränsleslag, fördelat på kommuner 
och förbrukarkategori, skrivs upp med en faktor beräknad på kvoten 
mellan total leverans som ska skattas gånger kalenderårets uppgift 
och summan av kalenderårets uppgifter. 

För Fordonsgasen, som genomförs månatligen, kan det vara svårt att 
få in samtliga svar i tid. En preliminär skattning görs i 
förekommande fall med föregående månads värde och som sedan 
revideras när uppgifterna kommit till SCB. 

4 Slutliga observationsregister 
4.1 Produktionsversioner 
I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående 
slutliga observationsregister beskrivits. 

Statistikens slutliga observationsregister 

Register Registervariant Registerversion 
Oljeleveranser, 
kommunvis redovisning 

Oljeleveranser –
kommunvis 

2015 

Fordonsgas Fordonsgas 2015 

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll (i 
MetaPlus), finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla variabler och 
värdemängder m.m. Dokumentationen finns på 
www.metadata.scb.se. Klicka dig fram med hjälp av namnen på 
Register, Registervariant och Registerversion som finns angivna i 
ovanstående tablå. 

4.2 Arkiveringsversioner 
Inga registerversioner har ännu arkiverats. 

https://www.h6.scb.se/metadata/
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4.3 Erfarenheter från denna undersökningsomgång 
Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång. 
Arbetet har gått helt enligt plan. 
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Bilagor 
Bilaga 1a. Introduktionsbrev till Oljeleverantörer 
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Introduktionsbrev till Oljeleverantörer (sida 2 av 2) 
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Bilaga 1b. Introduktionsbrev till Leverantörer av fordonsgas 
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