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Yttrande över ”Förslag till Europaparlamentets och rådets 
förordning om europeisk statistik om befolkning och bostäder, 
om ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om 
upphävande av förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 
1260/2013, COM (2023) 31” 

Boverkets ställningstagande 

Boverket har utifrån myndighetens verksamhetsområde inga synpunkter på för-

slaget eller omfattningen av de statistiska uppgifter som är aktuella i dagsläget, 

men vill uppmärksamma Regeringskansliet på att kommissionen enligt försla-

get, på eget mandat genom delegerade akter, ges möjlighet att begära in ytterli-

gare statistik på sikt. Boverket kan även konstatera att energideklarationsregist-

ret behöver vara anpassat för att Sverige ska kunna leverera statistik som efter-

frågas, vilket kräver en dialog med SCB. 

Övriga kommentarer 

Boverket är inte statistikansvarig myndighet men har, genom exempelvis ener-

gideklarationer, ingångar inom energiområdet. Boverket konstaterar att den 

rättsliga ramen för europeisk statistik om befolkning och bostäder är generellt 

formulerad och uppfattar att det är i nästa steg, när genomförandeakter ska tas 

fram, som det preciseras vilken information som medlemsstaterna ska lämna. 

Även om möjligheten att påverka är begränsad i den processen förespråkar Bo-

verket att relevant expertis involveras för att säkerställa att statistikinhämt-

ningen ligger i linje med utvecklingen inom EU-lagstiftningen på området. 

Omvänt bedömer Boverket att ändringar i energideklarationsregistret kommer 

att kräva en dialog med SCB för att säkerställa att myndigheten får den inform-

ation de behöver från registret för att kunna redovisa statistik till Eurostat. 

I övrigt välkomnar Boverket ansatsen att säkra kvalitativ och jämförbar europe-

isk statistik. Ur Boverkets perspektiv kommer det bland annat att underlätta in-

ternationella jämförelser och studier. Samtidigt noterar Boverket att förslaget 
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kan leda till merarbete för SCB och andra statistikleverantörer. Det harmonise-

rade sättet att mäta befolkningsunderlaget avviker till exempel delvis från re-

gisterbaserade uppgifter utifrån folkbokföringen. Av förslaget framgår även att 

kommissionen, på eget mandat genom delegerade akter, kan komma att begära 

in ytterligare statistik på sikt. När förslaget ska värderas bör därför nyttan stäl-

las i relation till de resurser som tas i anspråk. Medan Eurostat expanderar för 

att hantera en ökad arbetsbelastning har såväl SCB som Boverket minskade an-

slag framöver. 

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslu-

tet elektroniskt. Föredragande har varit utredare Rebecka Mogren. I den slut-

liga handläggningen har också ingenjör Mikael Näslund, nationalekonom 

Linda Nyström, internationelle sekreteraren Olov Schultz, rättschef Yvonne 

Svensson och enhetschef Magnus Jacobsson deltagit. 

Anders Sjelvgren 

generaldirektör 

Rebecka Mogren 

utredare 
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