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Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna
råd om beredskapslagring av olja och kol; (STEMFS
2004:4)

STEMFS
2004:4
Utkom från trycket
den 21 juni 2004

beslutade den 13 maj 2004.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 13 § förordningen
(1995:971) om beredskapslagring av olja och kol och beslutar om följande
allmänna råd.

1 kap. Föreskrifternas tillämpningsområde och definitioner
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter tillämpas för frågor om beredskapslagring av olja och
kol.
Definitioner
2 § I dessa föreskrifter avses med

basmängd:

den volym försålda eller förbrukade
bränslen som medför lagringsskyldighet,

basår:

kalenderår närmast föregående lagringsår,

deklarationsskyldig:

den som är skyldig att lämna uppgifter
som skall ligga till grund för beräkning
av beredskapslagrets storlek,

koncernlagring:

moderbolags fullgörande av lagringsskyldighet för samtliga lagringsskyldiga
inom koncernen,

LBOK:

lagen (1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol,

lagerrapport:

den rapport som lagringsskyldig varje
månad skall tillställa Statens energimyndighet med uppgifter om lagrad mängd
lagringsbränslen,
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lagringsavtal:

avtal som reglerar förhållandet mellan
lagringsskyldig och lagerhållare då lagring ombesörjs av annan än den lagringsskyldige enligt 22 § LBOK,

lagringsbeslut:

beslut enligt 15 § LBOK,

lagringsbränslen:

bränslen definierade i 5 § LBOK,

lagringsskyldig:

den som enligt 7 § LBOK är skyldig att
hålla beredskapslager,

lagringsår:

perioden från och med den 1 juli till och
med den 30 juni,

lagringsavgift:

den avgift som lagringsskyldig skall erlägga till staten om fastställt beredskapslagringskrav inte uppfylls,

medgivande att lämna lagringsuppdrag:

medgivande från Statens energimyndighet att en lagringsskyldig får uppdra åt
annan lagerhållare som erhållit medgivande att utföra lagring, att ombesörja
lagring av lagringsbränsle för hans räkning,

medgivande att utföra lagringsuppdrag:

medgivande från Statens energimyndighet att en lagringsskyldig eller annan lagerhållare som utan att vara lagringsskyldig bedriver oljelagringsverksamhet
inom landet får ombesörja lagring av lagringsbränsle för annan lagringsskyldigs
räkning,

myndigheten:

Statens energimyndighet,

råolja, andra råvaror för
tillverkning och halvfabrikat:

en vara i ett oljeraffinaderi som skall passera en processanläggning innan den kan
användas som en färdig produkt,

utlandslagring:

fullgörande av lagringsskyldighet i annat
land inom den europeiska unionen.

2 kap. Rutiner för fastställande av lagringsskyldighet och
beredskapslagrets storlek
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Deklaration rörande försäljning eller förbrukning
1 § Deklaration enligt 16 § LBOK skall, om inte myndigheten medger annat, avges på blankett som myndigheten tillhandahåller.
2 § Myndigheten kan, efter ansökan av den deklarationsskyldige, medge
uppskov med inlämnandet av deklaration om särskilda skäl föreligger.
3 § Lagringsbeslut meddelas skriftligen så snart beslutsunderlag föreligger.
Befrielse från lagringsskyldighet
4 § Ansökan om befrielse från lagringsskyldighet enligt 24 § LBOK skall,
om inte myndigheten medger annat, göras skriftligen.
5 § Myndigheten skall, om inte särskilda skäl föreligger, senast trettio (30)
dagar efter det att ansökan om befrielse från lagringsskyldighet inkom till
myndigheten, skriftligen meddela den lagringsskyldige sitt beslut.
Förteckning över lagringsskyldiga
6 § Förteckning över lagringsskyldiga upprättas varje år enligt 6 § förordningen (1995:971).

3 kap. Lagringsskyldighetens fullgörande med annat bränsle
Annat lagringsbränsle
1 § Ansökan om att fullgöra lagringsskyldighet med annat lagringsbränsle
enligt 14 § första punkten LBOK skall, om inte myndigheten medger annat,
göras på blankett som myndigheten tillhandahåller.
2 § Medgivande att fullgöra lagringsskyldighet med annat lagringsbränsle
kan lämnas för högst ett lagringsår.
3 § Myndigheten skall, om inte särskilda skäl föreligger, senast trettio (30)
dagar efter det att fullständig ansökan om fullgörande av lagringsskyldighet
med annat lagringsbränsle inkom till myndigheten, skriftligen meddela den
lagringsskyldige sitt beslut.
Råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat
4 § Ansökan om att få fullgöra lagringsskyldighet genom lagring av råolja,
andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat enligt 14 § andra punkten
LBOK skall, om inte myndigheten medger annat, göras på blankett som
myndigheten tillhandahåller.
5 § Medgivande kan lämnas för högst ett lagringsår.
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6 § Vid fullgörande av lagringsskyldighet med råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat skall dessa omräknas till lagringsbränslen. Den
lagringsskyldige skall välja någon av följande omräkningsmetoder:
1. Utbyten grundade på tillförsel föregående basår
Råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat omräknas
till lagringsbränslen i förhållande till hur mycket lagringsbränslen
som tillfördes landet under föregående basår från produktion i den
lagringsskyldiges inhemska raffinaderier.
2. Utbyten grundade på produktionsprogram för innevarande basår
Råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat omräknas
till lagringsbränslen i förhållande till hur mycket lagringsbränsle
som enligt gällande produktionsprogram beräknas tillföras landet
under innevarande basår från produktion i den lagringsskyldiges inhemska raffinaderier.
3. Utbyten grundade på tillverkningsutfall föregående basår
Råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat omräknas
till lagringsbränslen i förhållande till hur mycket lagringsbränsle
som producerades under föregående basår i den lagringsskyldiges
inhemska raffinaderier. Det föregående skall gälla högst fyrtio (40)
procent av den totala lagringsmängden för motorbensin och dieselbrännolja och högst femtio (50) procent för övrig eldningsolja.
7 § Samma omräkningsmetod skall användas för den totala volymen råolja,
andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat som den lagringsskyldige vill
använda vid fullgörande av sin lagringsskyldighet.
8 § Data och beräkningar i ansökan skall vara kontrollerbara för myndigheten.
9 § Myndigheten skall, om inte särskilda skäl föreligger, senast trettio (30)
dagar efter det att fullständig ansökan om fullgörande av lagringsskyldighet
genom lagring av råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat inkom till myndigheten, skriftligen meddela den lagringsskyldige sitt beslut.

4 kap. Koncernlagring, lagring ombesörjd av annan och
utlandslagring
Koncernlagring
1 § Ansökan om koncernlagring enligt 23a § LBOK skall, om inte myndigheten medger annat, göras på blankett som myndigheten tillhandahåller.
2 § Myndigheten skall, om inte särskilda skäl föreligger, senast trettio (30)
dagar efter det att fullständig ansökan om koncernlagring inkom till myndigheten skriftligen meddela de lagringsskyldiga sitt beslut.
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Annan lagerhållare inom Sverige
3 § Ansökan om medgivande att få lämna och utföra lagringsuppdrag enligt
22 och 23 §§ LBOK skall, om inte myndigheten medger annat, göras på
blankett som myndigheten tillhandahåller.
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4 § Ett medgivande skall avse minst tre (3) månader och får avse högst ett
(1) lagringsår.
5 § Myndigheten skall, om inte särskilda skäl föreligger, senast trettio (30)
dagar efter fullständig ansökan om att få lämna eller utföra lagringsuppdrag
inkom till myndigheten skriftligen meddela bolaget sitt beslut.
Lagringsavtal
6 § För att lagringsskyldig, vid fullgörandet av lagringsskyldighet, skall få
tillgodoräkna sig lager som hålls av annan enligt 22 § LBOK skall det lagerhållande bolaget och den lagringsskyldige ingå skriftligt avtal avseende lagringen (lagringsavtal).
7 § Av lagringsavtalet skall framgå att det lagerhållande bolaget åtar sig att
hålla en avtalad volym lagringsbränsle i lager för den lagringsskyldiges räkning. Lagringsavtalet skall även tillförsäkra den lagringsskyldige en kontraktsenlig rätt att förvärva lagret under avtalsperioden samt reglera sättet att
fastställa priset vid sådant förvärv och leveransvillkor. Vidare skall avtalet
ange avtalsperiod, lagringsprodukt samt lagrad volym för varje lagringsmånad under avtalsperioden.
8 § Avtalsperioden får inte understiga tre (3) månader och inte överstiga ett
(1) lagringsår.
9 § Lagring som fullgörs av annan lagerhållare för en lagringsskyldigs räkning enligt dessa bestämmelser får, vid bedömning av fullgörande av lagringsskyldighet, endast tillgodoräknas den lagringsskyldige i den omfattning
som framgår av parternas lagringsavtal.
10 § Om den lagerhållare som håller lager för annans räkning själv är lagringsskyldig skall, vid bedömningen av dennes fullgörande av lagringsskyldighet, avräknas en mängd motsvarande den som enligt 9 § får tillgodoräknas det uppdragande bolagets lager.
11 § Lagringsavtalet skall ges in till myndigheten senast sju (7) dagar innan
avtalsperiodens början.
12 § Lagring för annans räkning enligt dessa bestämmelser skall fullgöras
med lager inom Sverige.
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Utlandslagring
13 § Ansökan att, enligt 14 § första stycket tredje punkten LBOK, fullgöra
lagringsskyldighet med bränsle som finns i annat land skall, om inte myndigheten medger annat, göras på blankett som myndigheten tillhandahåller.
14 § Lager i annat land för ett svenskt lagringsskyldigt bolags räkning skall
ägas av det svenska bolaget eller av ett bolag i det andra landet.
15 § Medgivande av utlandslagring förutsätter att avtal om sådan lagerhållning träffats mellan svenska regeringen och regeringen i det berörda landet.
16 § Bestämmelser avseende utlandslagring finns i de avtal om utlandslagring som träffats mellan svenska regeringen och regeringen i det berörda landet samt i de riktlinjer som utfärdats i anledning därav.
17 § Lagringsskyldig får fullgöra högst tjugo (20) procent av sin lagringsskyldighet, för varje lagringsbränsle, genom utlandslagring.

5 kap. Rutiner för rapportering av beredskapslager
Lagerrapport
1 § Vid avgivande av lagerrapport enligt 10 § förordningen (1995:971) om
beredskapslagring av olja och kol skall följande lager av lagringsbränslen redovisas:
1. Eget ägt lager,
2. lager som ombesörjs av annan,
3. lager som hålls för annan lagringsskyldig räkning, och
4. varulån mellan oljehandelsföretag.
2 § Följande lager skall inte redovisas i lagerrapporten:
1. Lager av inhemsk råolja som ännu inte utvunnits,
2. lager som skall användas till bunkring av fartyg i inrikes sjöfart,
och
3. lager i direkt transitering, rörledningar, tankbilar, tankvagnar på
järnväg och tankar vid distributionsställen samt hos små förbrukare.
3 § Lagerrapporten skall ha inkommit till myndigheten senast trettio (30)
dagar efter utgången av den månad rapporten avser.
Lagringsavgift
4 § Enligt 27 § LBOK skall lagringsavgift erläggas av den som inte håller
fastställt beredskapslager, av den som utan medgivande uppdrar åt annan att
ombesörja lagring och av den som förvarar lagrade varor i strid mot myndighetens föreskrifter.
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5 § Enligt 7 § förordningen (1995:971) om beredskapslagring av olja och
kol skall myndigheten inför varje lagringsår skriftligen underrätta samtliga
lagringsskyldiga om de närmare grunderna för beräkning av lagringsavgift.
Sådant meddelande skall, om inte särskilda skäl föreligger, tillställas samtliga lagringsskyldiga senast den 30 juni.
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6 kap. Övrigt
Ändring av lagringsbeslut
1 § Begäran om ändring av lagringsbeslut, enligt 17 § LBOK, skall ske
skriftligen med angivande av de grunder som åberopas till stöd för ett ändringsbeslut.
2 § Myndigheten skall, om inte särskilda skäl föreligger, senast trettio (30 )
dagar efter det att begäran om ändring av lagringsbeslut inkom till myndigheten skriftligen meddela den lagringsskyldige sitt beslut.
Gemensamma bestämmelser om ansöknings- och deklarationshandlingar
3 § Handling som ges in enligt dessa föreskrifter skall vara skriftlig, i original och innehålla uppgifter om firmanamn, organisationsnummer, post- och
besöksadress, telefonnummer samt kontaktperson. Den skall vara undertecknad av bolagets firmatecknare, verkställande direktör eller person som delegerats ansvaret för bolagets beredskapslagring. Sådan person skall på begäran skriftligen kunna styrka sin behörighet att företräda bolaget i frågor som
här avses.
Undantag
4 § Om det finns särskilda skäl får myndigheten medge avvikelser och undantag från dessa föreskrifter.

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket, då myndighetens föreskrifter STEMFS 2002:1 om beredskapslagring av olja och kol
skall upphöra att gälla.
På Statens energimyndighets vägnar
THOMAS KORSFELD
Andres Muld
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Allmänna råd om vissa frågor om beredskapslagring
av olja och kol;
beslutade den 13 maj 2004.
Annat lagringsbränsle
Myndigheten godkänner normalt att annat lagringsbränsle som funktionellt
kan ersätta lagringsbränslet får ersätta lagringsbränslet. Således kan dieselbrännolja och eldningsolja 1 normalt få ersätta övriga eldningsoljor. Vidare
godkänner myndigheten normalt att lagringsskyldig tillåts fullgöra lagring
av dieselbrännolja och eldningsolja 1 med övrig eldningsolja under förutsättning att lagringsskyldigheten för dieselbrännolja och eldningsolja 1 endast
utgör en mycket liten andel av den lagringsskyldiges totala lagringsskyldighet.
Utlandslagring
Avtal med främmande stater om utlandslagring finns publicerade i skriftserien Sveriges internationella överenskommelser (SÖ). Information om aktuella avtal och riktlinjer kan på begäran erhållas av myndigheten.
Blanketter
Blankett för ansökan, deklaration, redovisning och rapport enligt dessa föreskrifter finns att tillgå på myndighetens hemsida www.stem.se. Blankett kan
även beställas från myndigheten, tel 016-544 20 00.

På Statens energimyndighets vägnar
THOMAS KORSFELDT
Andres Muld

Information om STEMFS
Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos
myndighetens förlag, fax 016-544 22 59, e-post: forlaget@stem.se
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