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Förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd 
2023-05-05 
Enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725) ska det hos varje 
myndighet finnas en förteckning över samtliga gällande författningar och 
allmänna råd som har beslutats av myndigheten eller föregångare till denna. 

Förteckningen inkluderar inte 

- författningar som enbart föreskriver om upphävande av tidigare utgivna 
föreskrifter och allmänna råd. 

STEMFS 
nr 

Författning rubrik, ändringar m.m. Bemyndigande 

2010:5 Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om statligt stöd till 
energieffektivisering i kommuner och 
landsting 

I kraft: 2011-01-14 

14 § förordningen 
(2009:1533) om statligt stöd 
till energieffektivisering i 
kommuner och landsting 

Upphävd genom STEMFS 
2019:2 – 
övergångsbestämmelse finns. 

2011:4 Föreskrifter och allmänna råd om 
elcertifikat 

I kraft: 2012-01-01 

2016:2 ny lydelse 3 kap. 3-4 §§, 4 kap. 
5 och 8 §§ och 5 kap .2 §, ny lydelse 
allmänna råd till 5 kap. 1-2 §§ och ny 
lydelse bilaga 1 och bilaga 6 

2 kap. 7 § upphör att gälla. 

I kraft: 2016-08-01 

17 och 18 §§ förordningen 
(2011:1480) om elcertifikat 

2012:7 Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om beredskapslagring 
av olja 

I kraft: 2013-01-29 

28 och 29 §§ förordning 
(2012:873) om 
beredskapslagring av olja 

2013:1 Statens energimyndighets föreskrifter 
om anläggningar som omfattas av 
system för certifiering av vissa 
installatörer 

I kraft: 2013-03-01 

1 § förordning (2012:970) 
om certifiering av vissa 
installatörer 



  
 

 

  
 
 

 

2013:4 Statens energimyndighets föreskrifter 
om planering för prioritering av 
samhällsviktiga elanvändare 

I kraft: 2014-01-01 

8 § förordning (2011:931) 
om planering för prioritering 
av samhällsviktiga 
elanvändare 

2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter 
om energikartläggning i stora företag 

10 § i förordningen 
(2014:347) om 
energikartläggning i stora 
företag 

2014:3 Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om vissa kostnads-
nyttoanalyser på energiområdet 

5 och 7 §§ förordning 
(2014:349) om vissa 
kostnads-nyttoanalyser på 
energiområdet 

2015:1 Statens energimyndighets föreskrifter 
om statligt stöd till energikartläggning 

I kraft: 2015-06-18 

Genom föreskriften upphävs Statens 
energimyndighets föreskrifter och 
allmänna råd (2010:2) om statligt stöd 
till energikartläggning 

2017:1 Ny lydelse 7 § 

I kraft: 2017-05-04 

18 § förordningen 
(2009:1577) om statligt stöd 
till energikartläggning 

2016:1 Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om trygg 
naturgasförsörjning 

I kraft: 2016-08-01 

2018:5 Ny lydelse 1, 3, 6, 10, 12, 16, 
17 §§ 

I kraft: 2018-12-11 

7 och 8 §§ förordningen 
(2012:275) om trygg 
naturgasförsörjning. 

2016:3 Statens energimyndighets föreskrifter 
om bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning  

I kraft: 2016-09-28 

Genom föreskriften upphävs Statens 
energimyndighets föreskrifter (2008:2) 
om kommunal energi- och klimat 
rådgivning  

2018:1 Ny lydelse 4 och 6 §§ 

21 § i förordningen 
(2016:385) om bidrag till 
kommunal energi- och 
klimatrådgivning 



  
 

 

  
 
 

 

I kraft: 2018-02-22 

2016:4 Statens energimyndighets föreskrifter 
om register för utsläppsrätter 

I kraft: 2017-01-01 

Genom föreskriften upphävs Statens 
energimyndighets föreskrifter (2012:1) 
om register för utsläppsrätter 

Föreskriften upphävs 2023-06-02 då 
Statens energimyndighets föreskrifter 
om kontoföring och registrering i 
unionsregistret träder i kraft 

4 § förordningen (2004:1205) 
om handel med 
utsläppsrätter. 

2017:2 Föreskrifter om ursprungsgarantier för 
el 

I kraft: 2017-07-01 

2020:9 Ny lydelse 9 a § 

I kraft: 2021-01-06 

14 § förordningen (2010:853) 
om ursprungsgarantier för el 

2017:3 Statens energimyndighets föreskrifter 
om rapportering och beräkning enligt 
drivmedelslagen 

I kraft:2017-12-01 

2021:2 Ny 12 a § och ny lydelse  

2, 4-7, 12, 13 och 16 §§, 

I kraft: 2021-02- 24 

13 § drivmedelsförordningen 
(2011:346) 

2018:2 Statens energimyndighets föreskrifter 
om reduktion av växthusgasutsläpp 
genom inblandning av biodrivmedel i 
bensin och dieselbränslen 

I kraft: 2018-07-01 

2021:8 Ny 4 a § och ny lydelse av 
rubriken till föreskriften samt ny 
lydelse 2, 5 och 12 samt ny lydelse 
bilaga 1  

I kraft: 2021-08-20 

2021:9 Ny lydelse 3 § och 5–8 §§ 

I kraft: 2021-12-17 

13 § förordningen (2018:195) 
om reduktion av växthusgas-
utsläpp genom inblandning 
av biodrivmedel i bensin och 
dieselbränslen  

13 § förordningen (2018:195) 
om reduktion av 
växthusgasutsläpp från vissa 
fossila drivmedel 

13 och 14 §§ förordningen 
(2018:195) om reduktion av 
växthusgasutsläpp från vissa 
fossila drivmedel 



  
 

 

  
 
 

 

2018:3 Statens energimyndighets föreskrifter 
om elbusspremie 

I kraft: 2018-10-26 

17 § förordningen (2016:836) 
om elbusspremie 

2018:4 Statens energimyndighets föreskrifter 
om statligt stöd till solceller 

I kraft: 2019-01-01 

Genom föreskriften upphävs Statens 
energimyndighets föreskrifter (2009:4) 
och allmänna råd om statligt stöd till 
solceller 

2019:1 Ny lydelse 4 och 5 §§ 

I kraft: 2019-05-28 

2021:4 Ny lydelse 6 § 

I kraft: 2021-02-15 

16 § förordningen (2009:689) 
om statligt stöd till solceller 

2020:2 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:2) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
oljeleveranser  
på kommunnivå 

I kraft: 2020-03-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:3 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:3) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
energipriser och avtal 

I kraft: 2020-03-11 

2022:1 Ny lydelse bilaga 1 

I kraft: 2023-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:4 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:4) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
produktion av biogas  
och rötrester och dess användning 

I kraft: 2020-03-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:5 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:5) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om årlig 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 



  
 

 

  
 
 

 

energistatistik  
(el, gas och fjärrvärme) 

I kraft: 2020-03-11 

2021:13 Ny lydelse 3 § 

I kraft 2022-01-18 

2022:2 Ny 4 § och nya bilagor 3, 4 och 
5 samt ny lydelse av 2 § och bilaga 2 
samt bilaga 3. 

I kraft: 2023-01-18 

2020:6 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:6) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
energianvändning och 
uppvärmningssätt i flerbostadshus och 
lokaler 

I kraft: 2020-03-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:7 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:7) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
månatlig bränsle-,  
gas- och lagerstatistik 

I kraft: 2020-03-11 

2021:14 Ny lydelse bilaga 2, 3 och 4 

I kraft 2022-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:8 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:8) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
energianvändning  
i bantrafik och inrikes sjöfart 

I kraft: 2020-03-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:11 Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 2020:11) 

om skyldighet att lämna uppgifter till 
statistik om energianvändningen inom 
fiskesektorn 

I kraft 2021-01-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 



  
 

 

  
 
 

 

2020:12 Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 2020:12) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
leveranser av fordonsgas 

I kraft 2021-01-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:13 Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 2020:13) om skyldighet att 
lämna uppgifter till kvartalsvis 
bränslestatistik och statistik om 
trädbränsle-, torv- och avfallspriser 

I kraft 2021-01-11 

2022:3 Ny lydelse 2-3 §§ och bilaga 1-
2 

I kraft: 2023-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:14 Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 2020:14) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
månatlig elstatistik och byte av 
elleverantör 

I kraft 2021-01-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2020:15 Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 2020:15) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om 
nätanslutna solcellsanläggningar 

I kraft 2021-01-11 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2021:1 Statens energimyndighets föreskrifter 
om skyldighet att ge konsumenter 
miljöinformation om drivmedel 

I kraft: 2021-02-24 

2021:5 Ny lydelse bilaga 2 

I kraft 2021-05-01  

13 § drivmedelsförordningen 
(2011:346) 

2021:3 Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om riskanalys och 
säkerhetsåtgärder för nätverk och 
informationssystem inom energisektorn 

I kraft: 2021-03-01 

8 § förordningen (2018:1175) 
om informationssäkerhet för 
samhällsviktiga och digitala 
tjänster 



  
 

 

  
 
 

 

2021:7 Statens energimyndighets föreskrifter 
om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och biobränslen 

I kraft: 2021-08-17 

Genom denna föreskrift upphävs 
Statens energimyndighets föreskrifter 
(2011:2) om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och flytande biobränslen 

7, 8, 13, 13 a, 13 b, 16, 17, 
23, 24 §§ förordningen 
(2011:1088) om 
hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och biobränslen 

2021:10 Statens energimyndighets föreskrifter 
om skyldighet att lämna uppgifter till 
statistik om energianvändningen inom 
jordbruket 

I kraft 2022-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2021:11 Statens energimyndighets föreskrifter 
om skyldighet att lämna uppgifter till 
statistik om industrins 
energianvändning och industrins 
energianvändning i små företag 

I kraft 2022-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2021:12 Statens energimyndighets föreskrifter 
om skyldighet att lämna uppgifter till 
statistik om oförädlat trädbränsle 

I kraft 2022-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2022:4 Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 
2022:4) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik 
om energianvändningen inom 
byggsektorn 

Genom föreskriften upphävs Statens 
energimyndighets föreskrifter 
(2016:5) om uppgifter till 
energistatistik 
 
I kraft 2023-01-18 

15 § förordningen (2001:100) 
om den officiella statistiken 

2023:1 Statens energimyndighets föreskrifter 
om kontoföring och registrering i 
unionsregistret; 
 
Genom föreskriften upphävs Statens 
energimyndighets föreskrifter 

11 kap. 2 § förordningen 
(2020:1180) om vissa utsläpp 
av växthusgaser 



  
 

 

  
 
 

 

(2016:4) om register för utsläppsrätter 
 
I kraft 2023-06-02 
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