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Statens energimyndighets författningssamling 
 

 
Nr 1 

2023 
Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 
2023:1) om kontoföring och registrering i unionsregistret  

2022 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 

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

Nr 2 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2020:5) om skyldighet att 
lämna uppgifter till statistik om årlig energistatistik 
(el, gas och fjärrvärme) 

Nr 3 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2020:13) om skyldighet att 
lämna uppgifter till kvartalsvis bränslestatistik och 
statistik om trädbränsle-, torv- och avfallspriser 

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

   2021 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter (2021:1) om skyldighet att 

ge konsumenter miljöinformation om drivmedel 

Nr 2 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2017:3) om rapportering och 
beräkning enligt drivmedelslagen 

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

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

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

Nr 6 Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets 



   
2023-05-03 2 (13)  

 
 

 

  
 
 

 

 

föreskrifter (STEMFS 2011:2) om hållbarhetskriterier 
för biodrivmedel och flytande biobränsle 

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

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

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

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

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

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

Nr 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); 

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

Nr 15 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
(STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik 

 2020 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

(STEMFS 2016:5) om uppgifter till energistatistik 

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

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

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

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter  
(STEMFS 2020:5) om skyldighet att lämna uppgifter till statistik 
om årlig energistatistik (el, gas och fjärrvärme) 

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

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

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

Nr 9 Föreskrifter om ändring i föreskrifter (STEMFS 2017:2) om 
ursprungsgarantier för el 

Nr 10  Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter (STEMFS 2016:5) om uppgifter till 
energistatistik 

Nr 11 Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:11) 
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
energianvändningen inom fiskesektorn 

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

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

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

Nr 15 Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 2020:15) 
om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om 
nätanslutna solcellsanläggningar 
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 2019 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

(2018:4) om statligt stöd till solceller 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av 
föreskrifterna och allmänna råden (STEMFS 2010:5) om statligt 
stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting 

 2018 
Nr 1 Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

(2016:3) om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning 

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

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter om elbusspremie 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till solceller 

Nr 5 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd (2016:1) om trygg naturgasförsörjning 

2017 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

(STEMFS 2015:1) om statligt stöd till energikartläggning 

Nr 2 Föreskrifter om ursprungsgarantier för el 

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter om rapportering och 
beräkning enligt drivmedelslagen (2011:319) 

Nr 4 Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om 
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen 

 2016 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om trygg 

naturgasförsörjning 
Nr 2 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

och allmänna råd (STEMFS 2011:4) om elcertifikat 

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

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om register för 
utsläppsrätter 
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Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till 
energistatistik 

 2015 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt stöd till 

energikartläggning 
Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade 

mekanismer 
 2014 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

och allmänna råd (STEMFS 2006:1) om uppgifter till 
energistatistik 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i 
stora företag 

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

Nr 4 Föreskrifter om ändring  
i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd 
(STEMFS 2006:1) om uppgifter till energistatistik 

 2013 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter (2013:1) om anläggningar 

som omfattas av system för certifiering av vissa installatörer 

Nr 2 Föreskrifter (2013:2) om ändring i Statens energimyndighets 
föreskrifter och allmänna råd (STEMS 2009:4) om statligt stöd till 
solceller 

Nr 3 Upphävande av Statens energimyndighets allmänna råd 
(NUTSFS 1998:7) om länsstyrelsens planläggning av företag och 
organisationer inom oljebranschen vid höjd beredskap och krig 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om planering för prioritering 
av samhällsviktiga elanvändare 

 2012 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om register för 

utsläppsrätter 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av 
föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2008:3) om 
planeringsåtgärder och åtgärder i övrigt som behövs för att 
säkerställa naturgasförsörjningen 
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Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade 
mekanismer 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
företagsplaner samt om skyldighet att lämna information om 
naturgasförsörjning 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter om formerna för redovisning 
och utbetalning m.m. av stöd till småskalig elproduktion 

Nr 6 Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av Statens 
energimyndighets föreskrifter och allmänna råd (STEMFS 2009:1) 
om program för energieffektivisering 

Nr 7 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
beredskapslagring av olja 

 2011 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för 

biodrivmedel och flytande biobränslen 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om hållbarhetskriterier för 
biodrivmedel och flytande biobränslen 

Nr 3 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1) 

Nr 4 Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat 

Nr 5 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd (STEMFS 2009:4) om statligt stöd till solceller 

 2010 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd och 

statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting 
Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 

statligt stöd till energikartläggning 
Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för 

el 
Nr 4 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2) 
Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 

statligt stöd till energieffektivisering i kommuner och landsting 
Nr 6 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets förskrifter om 

uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1) 
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1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med 
utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG, ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG (länkdirektivet). 

 2009 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 

program för energieffektivisering 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade 
mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv1 

Nr 3 Föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
statligt stöd till solceller 

 2008 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 

om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1) 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om kommunal energi- och 
klimatrådgivning 

Nr 3 Föreskrifter och allmänna råd om planeringsåtgärder och åtgärder 
i övrigt som behövs för att säkerställa naturgasförsörjningen 

Nr 4 Föreskrift om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter och 
allmänna råd om elcertifikat (STEMFS 2006:7) 

Nr 5 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
om uppgifter till energistatistik (STEMFS 2006:1 och STEMFS 
2007:1) 

Nr 6 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
om kommunal energi- och klimatrådgivning (STEMFS 2008:2) 

Nr 7 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om beredskapslagring av olja och kol (STEMFS 
2004:4) 

 2007 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om ändring i Statens 

energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om uppgifter till 
energistatistik (STEMFS 2006:1) 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
information avseende avbrottsersättning respektive skadestånd till 
elanvändare 

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter om upphävande av 



   
2023-05-03 8 (13)  

 
 

 

  
 
 

 

föreskrifter och allmänna råd om bidrag till åtgärder som främjar 
investeringar i storskaliga vindkraftsanläggningar till havs och i 
fjällområden 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
redovisning av fjärrvärmeverksamhet 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
mätning, beräkning och rapportering av överförd el 

Nr 6 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om 
projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s 
länkdirektiv (STEMFS 2006:4) 

Nr 7 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
skyldighet att rapportera elavbrott för bedömning av 
leveranskvaliteten i elnäten 

Nr 8 Statens energimyndighets föreskrifter om elleverantörers 
skyldighet att lämna uppgifter om priser och leveransvillkor som 
tillämpas mot elanvändare 

 2006 

Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till 
energistatistik 

Nr 2 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av 
överförd el (STEMFS 2001:3) 

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
redovisning av överföring av naturgas, lagring av naturgas och 
drift av förgasningsanläggning 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om projektbaserade 
mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s länkdirektiv 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
nätkoncessionshavares skyldigheter avseende innehållet i 
övervakningsplanen och offentliggörandet av den årliga rapporten 
enligt 3 kap. 17 § ellagen 

Nr 6 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
skyldigheter för den som bedriver överföringsverksamhet 
avseende innehållet i övervakningsplanen och offentliggörandet 
av den årliga rapporten enligt 3 kap. 9 § naturgaslagen 

Nr 7 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
elcertifikat 

Nr 8 Statens energimyndighets föreskrifter om ursprungsgarantier för 
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 2005 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till 

energistatistik 

Nr 2 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om lämnande av vissa uppgifter för bedömning 
av nättariffers skälighet (STEMFS 2003:3) 

Nr 3 Föreskrifter om ändring av Statens energimyndighets föreskrifter 
och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd 
naturgas (NUTFS 2000:3) 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om information om 
hushållsapparaters bullernivå 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- 
och annan resursförbrukning hos elektriska tvättmaskiner för 
hushållsbruk 

Nr 6 Statens energimyndighets föreskrifter om information om 
energiförbrukning hos elektriska torktumlare för hushållsbruk 

Nr 7 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- 
och annan resursförbrukning hos elektriska kombinerade 
tvättmaskiner-torktumlare för hushållsbruk 

Nr 8 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energi- 
och annan resursförbrukning hos elektriska diskmaskiner för 
hushållsbruk 

Nr 9 Statens energimyndighets föreskrifter om information om 
energiförbrukning av elektriska lampor för hushållsbruk 

Nr 10 Statens energimyndighets föreskrifter om information om 
energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar 

Nr 11 Statens energimyndighets föreskrifter om energiförbrukning hos 
elektriska luftkonditioneringsapparater för hushållsbruk 

Nr 12 Statens energimyndighets föreskrifter om information om 
energiförbrukning hos elektriska kylskåp och frysar för hushållbruk 

Nr 13 Statens energimyndighets föreskrifter om energieffektivitetskrav 
för elektriska kylskåp och frysar för hushållsbruk 

 2004 
Nr 1 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om 

statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av 
eluppvärmda byggnader till fjärrvärme (STEMFS 2001:2) 

Nr 2 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
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och allmänna råd om elcertifikat (STEMFS 2003:1)  

Nr 3 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om 
mätning och rapportering av överförd el i särskilda fall (STEMFS 
2003:2) 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
beredskapslagring av olja och kol 

Nr 5 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter om 
statligt bidrag till vissa investeringar inom energiområdet; vindkraft 
(NUTSFS 1998:4) 

Nr 6 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
elcertifikat 

Nr 7 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
program för energieffektivisering 

Nr 8 Föreskrifter om register för utsläppsrätter 

 2003 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 

elcertifikat 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om mätning och 
rapportering av överförd el i särskilda fall 

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
lämnande av vissa uppgifter för bedömning av nättariffers 
skälighet 

Nr 4 Föreskrifter om ändring i Statens energimyndighets föreskrifter 
om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av 
eluppvärmda byggnader till fjärrvärme 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om bidrag 
till åtgärder som främjar investeringar i storskaliga 
vindkraftsanläggningar till havs och i fjällområden 

 2002 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om beredskapslagring av 

olja och kol 

 2001 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 

redovisning och revision av verksamhet avseende överföring av 
naturgas och lagring av naturgas för annans räkning 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till 
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investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda 
byggnader till fjärrvärme 

Nr 3 Statens energimyndighetsföreskrifter och allmänna råd om 
mätning, beräkning och rapportering av överförd el 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till statistik om 
energiförsörjningen och energianvändningen 

 2000 
Nr 1 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om vissa stöd 

från EG:s strukturfonder (NUTFS) 

Nr 2 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter om regionalt 
transportbidrag (NUTFS) 

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
mätning och rapportering av överförd naturgas (NUTFS) 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av 
avgifter och övriga villkor för transporterad naturgas (NUTFS) 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter om formerna för 
redovisning och utbetalning m.m. av stöd till småskalig 
elproduktion (NUTFS) 

Nr 6 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
redovisning av ingångsbalansräkning i naturgasverksamhet och 
verksamhet med lagring av naturgas för annans räkning (NUTFS) 

Nr 7 Statens energimyndighets föreskrifter om avgiftsrapport med 
uppgift att ligga till grund för naturgasavgift (NUTFS) 

Nr 8 Statens energimyndighets faktorprisindex avseende perioden 
september 1999 till september 2000 för tillämpning av 
Nätmyndighetens allmänna råd (1997:1) om nätavgifter (NUTFS) 

 1999 
Nr 1 Statens energimyndighets föreskrifter om offentliggörande av 

avgifter och övriga villkor för överföring av el (NUTFS) 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
mätning, beräkning och rapportering av överförd el (NUTFS) 

Nr 3 Statens energimyndighets faktorprisindex avseende perioden 
september 1998 till september 1999 för tillämpning av 
Nätmyndighetens allmänna råd (1997:1) om nätavgifter (NUTFS) 

 1998 
Nr 1 Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och allmänna råd 
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om ändring i Närings- och teknikutvecklingsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (1995:1) om redovisning av nätverksamhet (NUTFS) 

Nr 2 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till 
investering för ombyggnad och anslutning av eluppvärmda 
byggnader till fjärrvärme (NUTFS) 

Nr 3 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa 
investeringar inom energiområdet; biobränsleeldade 
kraftvärmeverk (NUTFS) 

Nr 4 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa 
investeringar inom energiområdet; vindkraft (NUTFS) 

Nr 5 Statens energimyndighets föreskrifter om statligt bidrag till vissa 
investeringar inom energiområdet; små vattenkraftverk (NUTFS) 

Nr 6 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
mätning och rapportering av överförd el (NUTFS) 

Nr 7 Statens energimyndighets allmänna råd om länsstyrelsens 
planläggning av företag och organisationer inom oljebranschen 
vid höjd beredskap och krig (NUTFS) 

Nr 8 Statens energimyndighets faktorprisindex avseende perioden 
september 1997 till september 1998 för tillämpning av 
Nätmyndighetens allmänna råd (1997:1) om nätavgifter (NUTFS) 
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