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Yttrande angående Förslag till 
Europaparlamentets och rådets 
förordning om  europeisk statistik om 
befolkning och bostäder, om ändring av 
förordning (EG) nr 862/2007 och om 
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763/2008 och (EU) nr 1260/2013, 
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Sammanfattning 
 Energimyndigheten tillstyrker Europaparlamentets och rådets förordning 

förslag till ändring av förordning (EG) nr 862/2007 och om upphävande av 
förordningarna (EG) nr 763/2008 och (EU) nr 1260/2013, COM (2023) 31  

 Vi förordar de mer långtgående förslaget D1 och D2 då detta skulle medföra 
störst nytta för jämförbarheten inom EU. För svenskt vidkommande är det 
ingen skillnad mellan förslagen D1 och D2 eller C1 och C2 men om 
jämförbarheten kopplat emot socioekonomiska faktorer, demografi, bostäder, 
migration ska vara harmoniserade över EU så måste alla medlemsstater införa 
kravet på ett sådant fullständigt statistikregister över befolkning och bostäder.  

Energimyndighetens ställningstagande 
Energimyndigheten ser positivt på förslaget om att strukturera statistikregister 
om befolkning, byggnader, demografi, migration. Ett sådant register skulle skapa 
bättre verktyg för allmänheten, forskare, statistikmyndigheter och användarna. 
Det skulle öka vidareutnyttjandet av statistik och minska skillnader i begrepp och 
termer i sammanställningar och således öka jämförbarheten mellan länder inom 
Europeiska unionen. Det skulle också underlätta framställning av korrekta 
jämförbara heltäckande indikatorer inom Nationella energi- och klimatplaner 
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(NEKP). Särskilt avseende energifattigdom som är kopplat mot utsatthet, 
demografi, migration och de nationella socialekonomiska systemen.     

För Sverige som stat är skillnaden mellan ambitionen kring förslagen C1 eller C2 
kontra D1 eller D2 mycket liten då vi redan har register på plats. Däremot skulle 
det vara en fördel för jämförbarheten inom EU om kravet om D1 och D2 
genomfördes för hela EU. Det förutsätter dock den utredning som föreslås i 
rapporten om subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen rättsligt 
utreds.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Robert Andrén. 
Vid den slutliga handläggningen har därutöver deltagit Avdelningschef Gustav 
Ebenå, Enhetschef Martin Johansson och Chefsjurist Rickard Jansson. 
Föredragande har varit Seniora rådgivaren Niklas Notstrand. 

 

 

 

Detta beslut är elektroniskt signerat i Energimyndighetens 
ärendehanteringssystem och saknar därför underskrift 
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