Stockholm, 2022-01-24

Insamling av biogasstatistik
Sedan 2005 pågår ett arbete med årlig insamling, bearbetning och informationsspridning av
nationell statistik för produktion och användning av biogas av branschorganisationerna
Energigas Sverige, Avfall Sverige, Svenskt Vatten och Lantbrukarnas Riksförbund i samarbete
med Energimyndigheten. Rapporter med biogasstatistik från åren 2005–2019 har publicerats i
Energimyndighetens rapportserie. I oktober 2021 publicerade Energimyndigheten de viktigaste
resultaten i tabellform för 2020 års statistik, medan rapporten Produktion av biogas och
rötrester och dess användning år 2020 publiceras av Energigas Sverige.

Insamling av uppgifter för 2021
För att kunna sammanställa den nationella biogasstatistiken med 2021 års data enligt uppdrag
från Energimyndigheten, ber vi er fylla i bifogat formulär och returnera det till oss så snart som
möjligt, dock senast den 15 april 2021.

Villkor för uppgiftslämning
All mikrodata för insamling av den nationella biogasstatistiken kommer att rapporteras till
Statens Energimyndighet. Uppgifterna som ni lämnar skyddas av sekretess enligt 24 kap. 8 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna redovisas kommer inga enskilda
företag att kunna identifieras. I och med att statistiken regleras även av förordningen (2001:100)
9 § uppgifter som behandlas för framställning av officiell statistik får även behandlas för
framställning av annan statistik och för forskning. De fyra branschorganisationerna som ingår i
detta samarbete försäkrar att mikrodata inte kommer att spridas till någon annan än
Energimyndigheten. Den statistik som offentliggörs via Energimyndigheten redovisas i
sammanställningar där uppgifter från enskilda företag inte kan identifieras.
På Energigas Sveriges hemsida publiceras också årligen en karta över svenska
biogasanläggningar med endast grundläggande uppgifter såsom anläggningsnamn,
anläggningsägare, anläggningstyp, adress och storlekskategori. Detta görs enbart om
uppgiftslämnarna har gett sitt medgivande att finnas med på karta. Kontakta Linus
Klackenberg, Energigas Sverige, om uppgifter för någon eller några anläggningar inte får
publiceras i kartan.

Det är obligatoriskt att delta
Undersökningen ingår nu i Sveriges officiella statistik och omfattas från och med referensåret
2019 av uppgiftslämnarskyldighet enligt Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS
2020:4) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om produktion av biogas och rötrester
och dess användning. Föreskriften trädde i kraft 11 mars 2020. De företag som blivit utvalda till
undersökningen är enligt lag skyldiga att lämna uppgifter. Se mer på nästa sida.
Tack för er medverkan!
Frågor besvaras av:
Linus Klackenberg, linus.klackenberg@energigas.se Tel: 08 - 692 18 41

Med vänliga hälsningar, Linus Klackenberg, Energigas Sverige
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Hur används resultaten?
Energimyndigheten upprättar årligen
redovisningar över energiproduktion från skilda
energislag, där bland biogas. Den årliga
biogasstatistiken efterfrågas även i hög grad av
andra myndigheter, departement, kommuner,
branschorganisationer, EU-organ och övriga
intressenter. Statistiken används bland annat som
underlag för Sveriges uppföljningar av EUregleringar om förnybar energi och som underlag i
nationella utredningar. Biogasstatistiken är också
angelägen för en trovärdig och samstämmig bild
vid såväl planeringsprocesser som vid
investeringsbeslut både nationellt och regionalt.
Resultatet används även av branschorganisationer
och företag.
Regionalt används resultatet för energiplaner och
uppföljning av miljömål.

Var publiceras resultaten?
Resultatet av undersökningen kommer att
publiceras på
http://www.energimyndigheten.se/statistik/denofficiellastatistiken/statistikprodukter/produktion-ochanvandning-av-biogas-och-rotrester/.

Varför måste vi delta?
Det är enligt lag obligatoriskt att delta i
undersökningen. Uppgiftsskyldighet gäller enligt
lagen (2001:99) om den officiella statistiken.
Statistiken regleras även av förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken och STEM:s
föreskrift (2020:4).

Vi har ju knappt något att rapportera –
ska vi vara med ändå?
Ja, eftersom ni ingår i urvalet behöver ni svara. Inte
heller företagets storlek är av betydelse. Alla svar
är viktiga för att resultaten ska bli tillförlitliga.

Vad händer om vi inte svarar?
Om Energimyndigheten eller den som
myndigheten utser för att samla in uppgifterna

Energigas Sverige Service AB
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trots påminnelser inte får in uppgifterna finns det
risk för vitesföreläggande. Då kan företaget bli
skyldigt att betala en avgift. Observera att
skyldigheten att lämna uppgifterna finns kvar.

Hur ofta och hur länge är man med?
Företag som väljs ut är normalt med flera år i följd,
men hur länge går inte att säga på förhand.

Skyddas företagets uppgifter?
Ja. Uppgifterna som ni lämnar skyddas av
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). När uppgifterna
redovisas kommer inga enskilda företag att kunna
identifieras.

Hur hanterar Energimyndigheten
personuppgifter?
För att underlätta eventuella återkontakter med
företaget sparar vi uppgiften om vem hos er som
är kontaktperson för undersökningen. Uppgifter
om kontaktpersoner lämnas aldrig vidare.
Regler för personuppgiftsbehandling finns i
Dataskyddsförordningen (DSF) eller allmänna
dataskyddsförordningen, mer känd som General
Data Protection Regulation (GDPR) som är
Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med
avseende på behandling av personuppgifter och
förordningen (2001:100) om den officiella
statistiken. Energimyndigheten är
personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som branschorganisationerna gör
i denna undersökning.
Var och en har rätt att en gång per kalenderår få
gratis information, i form av ett så kallat
registerutdrag, om egna personuppgifter som
hanteras på Energimyndigheten. Man har rätt att
begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller
raderas, om man skulle anse att de behandlats i
strid med lagen.

Samråd
Samråd har skett med Näringslivets Regelnämnd
(NNR) och Sveriges kommuner och regioner
(SKR).
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