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Kommunala sankey-diagram för Västra Götalands kommuner för år 2020

Ungefär vartannat år gör ett antal länsstyrelser en gemensam upphandling av energistatistik. Statistiken sammanställs på kommunnivå 
för respektive län och presenteras i form av energibalanser i sankey-diagram. Den sammanställda statistiken (Excel) samt länsspecifika 
sankey-diagram kan laddas ner från www.leks.se/energistatistik. Länsstyrelsen i Västra Götaland har valt att även ta fram 
sankey-diagram på kommunnivå vilket presenteras nedan. 

Att sammanställa energistatistik är komplext. Uppgifterna är hämtade ur en mängd olika databaser och i vissa fall har schabloner
fått användas och antaganden göras för att fylla luckor där uppgifter saknas. Det kan också finnas brister i inrapporterad statistik.
År 2020 präglades av pandemin (Covid-19) vilket kan göra att energianvändningen avvek mot det normala i vissa fall. Sankey-diagrammen 
utgör ingen absolut sanning utan ska ses som en fingervisning över hur energibalansen ser ut i kommunen.

Utöver SCB:s databas för kommunal- och regional energistatistik (KRE) har följande källor använts för sammanställningen: 

• Statistik om vindkraftsproduktion på Energimyndighetens web
• Tekniska data fjärrvärme på Energimarknadsinspektionens web
• Tekniska data fjärrvärme på Energiföretagens web
• Energigas Sverige, produktion av biogas 2020
• Energimyndighetens årliga publikationer AREL
• Energimyndighetens årliga publikationer från KomOlj
• SCB:s web: Leveranser av fordonsgas länsvis, år 2020
• Direktkontakt med representanter för berörda företag 
• Miljörapporter från energibolag och industrier
• Statistik om vattenkraftsproduktion på vattenkraft.info
• Länsstyrelsen för information kring småskaliga vattenkraftverk 2020

http://www.leks.se/energistatistik
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/energi/energibalanser/kommunal-och-regional-energistatistik/
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