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1 Statistikens sammanhang 
Oljeleveranser, kommunvis redovisningen är en årlig undersökning 
som redovisar leveranser till slutkund fördelat på kommun, bränsle 
och förbrukningskategori. De företag som ingår i undersökningen är 
de som i den månatliga bränsleundersökningen (EN0107) redovisat 
att de levererat bensin, diesel, eldningsolja 1-5, E85, ED95, FAME 
eller HVO till slutkund. 

Tillsammans med redovisningen över de kommunala 
oljeleveranserna redovisas även Fordonsgasen som har som syfte att 
belysa hur mycket fordonsgas1 som levererats ut till slutkund 
(tankstationer) på den svenska marknaden i transportsektorn 

Oljeleveranserna och Fordonsgasen tillhör statistikområdet tillförsel 
och användning av energi. 

I detta dokument beskrivs upplägget och genomförandet av arbetet 
som leder fram till färdiga tabeller för de kommunala 
oljeleveranserna och fordonsgasen. Läs om statistikens kvalité i 
kvalitetsdeklarationen som finns tillgänglig på www.scb.se/EN0109, 
respektive www.scb.se/EN0120, under rubriken Dokumentation.   

2 Undersökningsdesign 

2.1 Målstorheter 
De statistiska målstorheterna som används är  levererad motorbensin, 
dieselbränsle, eldningsolja 1, eldningsolja 2, eldningsolja 3-6, HVO, 
FAME samt etanolvolymer i E85 och ED95 till slutliga förbrukare på 
kommunnivå, samt levererad biogas och naturgas till tankställen.. 
Totalerna redovisas i m3. Statistikens målpopulation utgörs av företag  

Målvariablerna är leverans av bensin, diesel, eldningsolja 1-5, FAME 
och HVO.  

2.2 Ramförfarande 
Ramen för denna undersökning är baserat på 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.  I ovanstående undersökning 
rapporterar uppgiftslämnarna varje månad hur mycket de har 
levererat av bränslena motorbensin, dieselbränsle, eldningsolja 1, 
eldningsolja 2, eldningsolja 3-6, HVO, FAME , E85 och ED95, fördelat 
på olika typer av kunder (kundkategorier). Denna insamling sker på 
riksnivå och en gång per år så undersöks hur dessa leveranser 
fördelar sig regionalt, och detta görs i undersökningen 
”Oljeleveranser  kommunvis redovisning”. Alla företag som 

http://www.scb.se/EN0109
http://www.scb.se/EN0120
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redovisat leveranser av ovanstående bränslen i den månatliga 
undersökningen kommer med i den kommunala redovisningen.  

Utsändning av introduktionsbrev med inloggningsuppgifter till 
undersökningen på webben skedde via e-post i mars, efter aktuellt 
undersökningsår. Uppgiftslämnarna besvarar undersökningen med 
Excelfiler som skickas in via SCB:s elektroniska insamlingsverktyg. 

Då denna undersökning baseras på den Månatliga bränsle-
undersökningen som utgår från levererade volymer så finns ingen 
övertäckning i statistiken avseende kommunvisa oljeleveranser. 
Undertäckning kan förekomma om företagen missar några leveranser 
i inrapporteringen men det bedöms ha marginell betydelse.  

Objekten i rampopulationen för Fordonsgasen består av företag och 
kommuner som levererar fordonsgas, antigen som naturgas eller 
biogas eller en kombination av dessa, för fordonsdrift till slutkund. 
Alla distributörer till slutkund skall ingå i undersökningen och 
underlaget kring vilka företag som är aktiva på svensk marknad sätts 
i samarbete med branschorganisationen Energigas Sverige AB.  

Fordonsgasen samlas in månadsvis. Även här sker insamlingen 
elektroniskt via SCB:s elektroniska insamlingsverktyg och  
introduktionsbrev med inloggningsuppgifter till frågeformuläret 
skickas ut via e-post i slutet av januari. Uppgiftslämnarna använder 
sedan dessa inloggningsuppgifter för hela året.  

Fordonsgas är en växande marknad. För nyöppnade tankställen som 
får sina leveranser från nya aktörer kan det emellertid, åtminstone 
temporärt, föreligga undertäckning. Övertäckning förekommer inte 
då vi utgår från bolagen som levererar fordonsgas, och inte 
tankställen. Avstämning sker med Energigas Sverige AB två gånger 
per år angående vilka företag som levererar fordonsgas till 
slutkonsument. Bolagen redovisar hur mycket fordonsgas som de 
levererat till varje kommun och hur många tankställen det avser.  

2.3 Förfaranden för urval och uteslutning 
Inget urval och ingen uteslutning förekommer i denna undersökning. 

2.4 Insamlingsförfarande 

2.4.1 Datainsamlingsmetoder 
Insamlingen av de kommunala oljeleveranserna görs årsvis. 
Utsändning av introduktionsbrev med inloggningsuppgifter till 
undersökningen på webben skedde via e-post i mars, efter aktuellt 
undersökningsår. Uppgiftslämnarna besvarar undersökningen med 
Excelfiler som skickas in via SCB:s elektroniska insamlingsverktyg. 
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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. Även här sker insamlingen 
elektroniskt via SCB:s elektroniska insamlingsverktyg och  
introduktionsbrev med inloggningsuppgifter till frågeformuläret 
skickas ut via e-post 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.  

2.4.2 Mätning 
Mätning sker genom att uppgiftslämnaren loggar in på SCB:s 
elektroniska insamlingsverktyg och laddar ner en excelfil från och 
lägger in sina uppgifter där. 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 den Månatliga 
bränslestatistiken (www.scb.se/EN0107). Om det är stora avvikelser 
finns utrymme för kommentarer. Det finns även kontroller så det 
bara går att använda giltiga kommunkoder. När uppgifterna är 
inlagda så laddas de upp och skickas in via webben. 

Tillförlitligheten i den regionala fördelningen påverkas av att det kan 
förekomma att uppgiftslämnarna rapporterar fakturaadresserna 
istället för de riktiga leveransadresserna. Hur frekvent det mätfelet 
förekommer är dock okänt. 
 
Insamlade uppgifter genomgår granskning och vid behov korrigering 
vid registreringstillfället. Vid uppenbara felaktigheter kontaktas 
uppgiftslämnaren för kontroll/komplettering. 

Den ev. undertäckning som kan förekomma i Fordonsgasen bedöms 
vara försumbar då man inför varje undersökningsår ser över ramen. 

Information om de slutliga observationsvariablerna och statistikens 
detaljerade innehåll finns på SCB:s webbplats. Där beskrivs alla 
variabler och värdemängder m.m. Dokumentationen finns på 
www.metadata.scb.se under Oljeleveranser, kommunvis redovisning, 
respektive Fordonsgas.  
Det går även i Kvalitetsdeklarationen för Oljeleveranser, kommunvis 
redovisning och Fordonsgasen att hitta information om 
observationsvariablerna. 

http://www.metadata.scb.se/
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2.4.3 Bortfallsuppföljning 
Vid varje insamlingstillfälle förekommer ett visst objektsbortfall från 
oljehandelsbolagen. För att minska bortfallet skickas påminnelser ut 
via mail samt telefonpåminnelser till företagen som inte inkommit. 
Bortfallet ligger på ca 7%. Partiellt bortfall förekommer inte. 

För de som inte svarar uppskattar SCB volymerna med hjälp av de 
totalvolymer som den berörda uppgiftslämnaren lämnat till den 
Månatliga bränslestatistiken. Undersökningens urval består av 
kalenderårets resultat från den Månatliga bränslestatistiken, 
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. 

Att använda sig av en modellskattning kan göra att man missar 
skillnader som inträffat i verkligheten. Problem med en sådan 
felskattning bedöms dock inte så stor då bortfallet i undersökningen 
är litet. 

SCB eftersträvar att få uppgifter från samtliga leverantörer av 
fordonsgas, men det finns en viss risk att enstaka tankställen inte 
redovisas. Om en uppgiftslämnare inte rapporterat i tid så läggs 
inkomna värden från den senaste månaden in tillfälligt. Dessa 
uppgifter justeras sedan när uppgifterna inkommit. 

2.5 Bearbetningar 
För de företag som inte inkommit med uppgifter imputerar SCB 
volymerna med hjälp av de totalvolymer som uppgiftslämnaren 
lämnat till den Månatliga bränslestatistiken. Undersökningens urval 
består av kalenderårets resultat från den Månatliga bränslestatistiken, 
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. 

Den kodning som görs i denna undersökning är egentligen hämtad 
utifrån den månadsvisa bränsleundersökningen. För att kategorisera 
var leveranserna går så klassificeras kunderna utifrån SNI2007 och de 
olika SNI-grupperna ingår i olika kategorier i undersökningen. 
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2.6 Granskning 

2.6.1 Granskning under insamlingen 
I de elektroniska frågeformulären finns automatiska kontroller som 
signalerar om uppgiftslämnaren fyller i formuläret felaktigt.  

De kontroller som finns inlagda är att det kontrolleras så att det är 
giltiga kommunkoder som skrivs in och att totalsummorna för 
respektive bränsle/kategori skiljer sig för mycket åt jämfört med det 
som rapporterats in i den Månatliga bränsleundersökningen. 

Svaren från de elektroniska frågeformulären läses in automatiskt i 
SCB:s databas. Svar inkomna på annat sätt registreras manuellt.  

2.6.2 Granskning av mikrodata 
När svaren kommit in till SCB genomförs en granskningsrutin med 
kontroll av uppgifternas fullständighet, rimlighet och inbördes 
förenlighet. Granskningen innebär att man tittar på att volymerna 
inte avviker för mycket från det som inkommit i den Månatliga 
bränslestatistiken och att det inte är alltför stora differenser mellan 
årets uppgifter jämfört med året innan. 

Vid eventuella avvikelser i inkomna uppgifter tas återkontakt med 
uppgiftslämnaren för kompletteringar eller förklaringar. Kontroll 
görs mot ramundersöknigen för att se att uppgifterna inte avviker för 
mycket. Vid stora skillnader mellan undersökningarna kontaktas 
uppgiftslämnaren för avstämning. 

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. 

2.6.3 Granskning av makrodata 
Vid makrogranskningen sammanställs data med fördelning på 
kommun, bränsle och förbrukarkategori och jämförs med föregående 
år för att hitta stora variationer mellan åren. Vid stora avvikelser 
kontaktar man uppgiftslämnaren för att stämma av vad som är 
korrekt eller om inlämnade uppgifter behöver revideras. 

2.6.4 Granskning av redovisning 
Redovisning görs dels i form av ett Statistiskt Meddelande och även i 
statistikdatabasen på SCBs webbplats. Inför publicering granskas 
samtliga delar av materialet efter laddning i SCB:s 
webbpubliceringsverktyg och efter laddning i statistikdatabasen.  

SCB kontrollerar att alla tabeller finns med och att de ser korrekta ut. 
Rubriker och förklaringar till tabeller granskas så att de är korrekta. 
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2.7 Skattningsförfarande 

2.7.1 Principer och antaganden 
De oljehandelsbolag som inte kan lämna uppgifter på enkäten skattas 
med hjälp av de volymer som har lämnats till undersökningen 
”Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik”, www.scb.se/EN0107 som 
är urvalsramen för denna undersökning, och där vi har totala 
levererade volymerna under året. Om ett företag inte lämnat 
uppgifter skattas dessa 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 oljeleveransstatistiken är den största osäkerhetskällan mätfel som 
kan få stor genomslagskraft på grund av att varje enskilt 
observationsobjekt är mycket betydelsefullt.   

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. Detta är inget som 
påverkar resultatet som publiceras i denna undersökning, då denna 
publicering sker efter att Fordonsgasen har redovisat sina definitiva 
uppgifter. Mätfel kan dock förekomma då några uppgiftslämnare har 
svårt att göra en exakt fördelning mellan biogas och naturgas. 

När det gäller statistiken avseende fordonsgasen så bedöms 
tillförlitligheten sammantaget vara god.  

2.7.2 Skattningsförfarande för målstorheter 
Samtliga bränsleslag i undersökningen summeras till totaler och 
redovisas på kommun och förbrukarkategori. 

2.7.3 Skattningsförfarande för tillförlitlighet 
Ingen skattning av tillförlitligheten genomförs.  

2.7.4 Röjandekontroll 
Röjandekontroll görs i denna undersökning med hjälp av 
standardprogrammet Tau-argus. Tau-argus är ett IT-verktyg för 
röjandekontroll av tabeller som utvecklats inom olika Europeiska 
projekt. Programmet tillämpar P%-regeln för riskbedömning av 
tabellerna. Det innebär att man anger en tillåten gräns för hur nära 
det går att räkna ut ett objekts riktiga värde. En cell identifieras som 
en riskcell om det går att hitta en övre eller undre gräns för värdet på 
något objekt i cellen som är närmare än p procent av objektets sanna 
värde. En cell betraktas alltså som känslig om det går att uppskatta 
bidraget från något objekt i cellen närmre än den valda procenten av 
dess sanna värde och måste då sekretessmarkeras.  

http://www.scb.se/EN0107
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På kommunalnivå är det relativt vanligt att sekretessmarkerade vär-
den förekommer eftersom riksvärden bryts ner till kommunnivå och 
redovisas på fint nedbruten nivå. Den åtgärd som vidtagits för att för-
söka undvika alltför mycket sekretess är att begära medgivande från 
de bolag som ingår i de olika undersökningarna. Medgivandet gällde 
tillåtelse att publicera företagets leveransuppgifter ner till kommun-
nivå. Tack vare att många företag härigenom har accepterat att deras 
uppgifter får ingå i den kommunala redovisningen kan det publiceras 
betydligt fler värden än vad som annars vore möjligt. Medgivandet är 
undertecknat av firmatecknare.  

Röjandekontrollen görs genom att tau-Argus sekundärundertrycker 
länen framför kommunerna. 
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3 Genomförande 

3.1 Kvantitativ information 
Ramen i denna undersökning bestod av ca 30 företag. 
Undersökningen är en totalundersökning, alla företag i ramen är med 
i underökningen. I redovisningen av Oljeleveranser så redovisas även 
statistik om Fordonsgas på länsnivå. 

 

Undersökningens 
namn  

Frekvens  Urval/Total-
undersökning  

Populations-
storlek  

Svars-
fre-
kvens  

Oljeleveranser - 
kommunvis 
indelning 
(KomOlj)  

EN0109  

Årlig  Totalundersökning 
av oljebolag och 
andra 
lagringsskyldiga 
försäljare av 
petroleum-
produkter  

30 st. 93 %  

Fordonsgas  

EN0120 

Månadsvis Totalundersökning  
av företag och 
kommuner  som 
levererar 
fordonsgas, som 
antingen naturgas 
eller biogas. 

30 st. 100% 

 

3.2 Avvikelser från undersökningsdesignen 
Inga avvikelser har gjort.  
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Bilaga 3 Påminnelsebrev 
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