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Register över föreskrifter beslutade år 2021 
1 Statens energimyndighets föreskrifter om skyldighet att ge 

konsumenter miljöinformation om drivmedel  
2 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets 

föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och 
beräkning enligt drivmedelslagen 

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

4 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndigheters 
föreskrifter (2018:4) om statligt stöd till solceller 

5 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2021:1) om skyldighet att ge 
konsumenter miljöinformation om drivmedel 

6 Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2011:2) om hållbarhetskriterier 
för biodrivmedel och flytande biobränsle 

7 Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier 
för biodrivmedel och biobränslen 

8 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av 
växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i 
bensin och dieselbränslen 

9 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2018:2) om reduktion av 
växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel 

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

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

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

13 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om årlig energistatistik (el, gas och 
fjärrvärme); 

14 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2020:7) om skyldighet att lämna 
uppgifter till statistik om månatlig bränsle-, gas- och 
lagerstatistik 
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15 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik 
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