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Statens energimyndighets föreskrifter (STEMFS 
2016:5) om uppgifter till energistatistik; 
 
Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför 
alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version innehåller 
ändringar t.o.m. STEMFS 2021:15. För formulär, uppgift om 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelser, se respektive föreskrift. 

Statens energimyndighet föreskriver, med stöd av 5 § förordningen 
(2001:100) om den officiella statistiken. 

1 § Uppgifter till energistatistik ska lämnas av näringsidkare som valts ut 
med statistiska metoder. 

Innan urval ska samråd i enlighet med förordning (1982:668) om statliga 
myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner ske 
med organisationerna (Näringslivets regelnämnd och Sveriges Kommuner och 
Landsting) eller andra aktörer som kan anses företräda uppgiftslämnarna.  

2 § De uppgifter som ska lämnas in enligt dessa föreskrifter ska, på begä-
ran, lämnas till Statens energimyndighet eller till den som Statens energimyn-
dighet utser. 

Månatlig rapportering 
3 § Rapportering sker månadsvis i nedan angivna undersökningar.  

3 § 3.1  har upphävts genom STEMFS 2020:10. 

3 § 3.2 har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

3 § 3.3  har upphävts genom STEMFS 2020:10. 

3.4 Naturgas 
Företag som bedriver överföring, handel eller import av naturgas ska lämna 
de uppgifter som framgår av bilaga 3.4. Uppgifterna ska lämnas senast den 
sextonde dagen i varje kalendermånad eller vid den senare tidpunkt som 
Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närm-
ast föregående kalendermånaden. 

3 § 3.5   har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

Kvartalsvis rapportering 
4 § Rapportering sker kvartalsvis i nedan angivna undersökningar. 
4 § 4.1  har upphävts genom STEMFS 2020:10. 

4 § 4.2  har upphävts genom STEMFS 2020:10. 
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4 § 4.3  har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

Halvårsvis rapportering 
5 § 5.1 och 5.2 har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

Årlig rapportering 
6 § Rapportering sker årligen i nedan angivna undersökningar. 

6 § 6.1 och 6.2 har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

6 § 6.3 och 6.5 har upphävts genom STEMFS 2021:15. 

6.4 Årlig överföring av naturgas och stadsgas 
Företag som bedriver överföring och handel av natur- och stadsgas ska lämna 
de uppgifter som framgår av bilaga 6.4.1–6.4.3. Uppgifterna ska lämnas senast 
den 15 mars eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet be-
stämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. 

6 § 6.6  har upphävts genom STEMFS 2020:10. 

6 § 6.7  har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

Rapportering vartannat år 
7 § 7.1 och 7.2  har upphävts genom STEMFS 2020:1. 

Intermittent rapportering vart femte år 
8 § Rapportering sker vart femte år i nedan angivna undersökningar. 

8.1 Energianvändning inom byggsektorn 
Företag vilka tilldelats Statistiska centralbyråns SNI-kodsklassificering 
(svensk näringsgrensindelning 2007) inom 41–43 ska lämna de uppgifter som 
framgår av bilaga 8.1. Uppgifterna ska lämnas senast den 15 maj under det år 
som undersökningen genomförs eller vid den senare tidpunkt som Statens 
energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast före-
gående kalenderåret. 

8 § 8.2  har upphävts genom STEMFS 2020:10. 

8 § 8.3 och 8.4  har upphävts genom STEMFS 2021:15. 

Undantag 
9 § Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge avvikel-
ser och undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ansökan om un-
dantag görs skriftligen till Statens energimyndighet. 
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