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Utkom från trycket
den 29 januari 2013

beslutade den 18 december 2012.
Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 28 och 29 §§ förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja och beslutar följande
allmänna råd.

Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om lämnande av uppgifter om försäljning eller förbrukning av lagringsbränslen samt biodrivmedel
och tillsatser, anmälan om lagringsskyldighet inom en koncern, ansökan om
tillstånd för fullgörande av lagringsskyldighet med andra lagringsbränslen
eller råolja, ansökan om befrielse från lagringsskyldighet under ett pågående
lagringsår, ansökan om tillstånd för lagerhållning av annan än den lagringsskyldige inom landet, ansökan om tillstånd för lagring utanför landet samt
lämnande av uppgifter om faktiska lagernivåer enligt 3 kap. 5 § och 6 kap.
3 § lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja samt 10, 11 och 14-17 §§
förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja.
Defnitioner
2 § Termer och begrepp som inte defnieras särskilt i dessa föreskrifter
används i samma betydelse som i lagen (2012:806) om beredskapslagring
av olja och i förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja. I dessa
föreskrifter avses med:
Deklaration:
Rapportering av uppgifter om försäljning eller förbrukning av lagringsbränslen samt biodrivmedel och tillsatser under referensåret enligt 3 kap. 5 § lag (2012:806)
om beredskapslagring av olja samt 5 § nedan.

Koncernlagring: Ett moderbolags fullgörande av lagringsskyldighet för
dotterbolags räkning enligt 10 § förordning (2012:873)
om beredskapslagring av olja samt 6 § nedan.
Inlämnande a handlingar
3 § Deklaration, ansökan, anmälan och rapport med uppgifter om faktiska
lagernivåer enligt dessa föreskrifter ska lämnas in skriftligen till Statens ener-
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gimyndighet och vara undertecknade av behörig företrädare för företaget.
Fullmakt och övriga behörighetshandlingar ska lämnas in till Statens energimyndighet i original.

Deklaration
4 § En deklaration ska lämnas in före utgången av januari månad varje år
och innehålla följande uppgifter:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. post- och besöksadress,
4. telefonnummer,
5. kontaktperson samt kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress,
6. importerat och sålt eller förbrukat lagringsbränsle, inklusive inblandade
biodrivmedel och tillsatser, angivet i kubikmeter, samt
7. importerad råolja angivet i kubikmeter.
Uppgifter om sålt lagringsbränsle enligt punkten 6 första stycket ska avse
följande, angivet i kubikmeter per lagringsbränsle:
1. total försäljning,
2. försäljning för export,
3. försäljning för bunkring till utrikes sjöfart, samt
4. försäljning till annan lagringsskyldig angivet per företag.

Anmälan om koncernlagring
5 § En anmälan om koncernlagring ska lämnas in senast i samband med
inlämnande av de lagringsskyldiga koncernbolagens deklaration enligt 4 §
och innehålla följande uppgifter:
1. moderbolagets frma, organisationsnummer, adress, postadress, telefonnummer och kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer, samt
2. dotterbolags frma och organisationsnummer.
Ansökan om tillstånd att fullgöra lagringsskyldighet med andra lagringsbränslen eller med råolja
6 § En ansökan om att fullgöra lagringsskyldighet genom lagring av annat
lagringsbränsle eller med råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat enligt 13 § förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja ska
lämnas in senast tio arbetsdagar innan den tidsperiod som ansökan avser
påbörjats och ska innehålla följande uppgifter:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. postadress, samt
4. kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer samt e-postadress.
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7 § En ansökan om att få fullgöra lagringsskyldighet genom lagring av
annat lagringsbränsle enligt 6 § ska även innehålla följande uppgifter:
1. tidsperiod som ansökan avser,
2. vilket lagringsbränsle som önskas ersättas av annat lagringsbränsle angivet i kubikmeter för respektive lagringsbränsle, samt
3. skäl för ansökan.

8 § En ansökan om att fullgöra lagringsskyldighet genom lagring av råolja,
andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat enligt 6 § ska även innehålla
följande uppgifter:
1. metod för omräkning enligt 9 §, samt
2. total genomsättning av råolja, andra råvaror för tillverkning och/eller
halvfabrikat i den lagringsskyldiges raffnaderier i landet och utbytet av lagringsbränslen angivet i kubikmeter och i procent av genomsättningen under
referensåret.
Om ansökan avser metod för omräkning enligt 9 § punkten 2 ska ansökan även innehålla uppgifter om total genomsättning och utbyte enligt första stycket punkten 2 enligt raffnaderiets produktionsplan för innevarande
kalenderår angivet i kubikmeter, samt skäl för ansökan.
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9 § Vid fullgörande av lagringsskyldighet med råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat ska dessa omräknas till lagringsbränslen enligt
någon av följande omräkningsmetoder:
1. råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat omräknas i proportion till ut-bytet av lagringsbränslen från den totala genomsättningen i den
lagringsskyldiges raffnaderier i landet under referensåret, eller
2. råolja, andra råvaror för tillverkningen eller halvfabrikat omräknas i proportion till det utbyte av lagringsbränslen som kan erhållas från den totala
genomsättningen i den lagringsskyldiges raffnaderier i landet enligt produktionsplanen för innevarande kalenderår.

Ansökan om befrielse från lagringsskyldighet under ett pågående
lagringsår
10 § En ansökan om befrielse, helt eller delvis, från lagringsskyldighet enligt
16 § förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja ska innehålla följande uppgifter:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. sålt lagringsbränsle under referensåret till någon som själv blivit lagringsskyldig för motsvarande mängd lagringsbränsle under lagringsåret angivet i kubikmeter, samt
4. skäl för ansökan.

Ansökan om tillstånd för lagerhållning av annan än den lagringsskyldige inom landet
Ansökan om tillstånd att lämna ö er lagerhållningen åt annan inom landet
11 § En ansökan om tillstånd att lämna över lagerhållningen åt annan inom
landet enligt 17 § förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja ska
lämnas in senast en arbetsdag innan lagringsuppdraget avses att påbörjas, och
ska innehålla följande handlingar och uppgifter:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. post- och besöksadress,
4. telefonnummer,
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5. kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer samt e-postadress,
6. plats eller platser för förvaring av lagret, samt
7. kopia av för ansökan aktuellt avtal om lagring mellan lagringsskyldig
och den som ska utföra lagringen.
Ansökan enligt första stycket ska även innehålla uppgifter som avses i första stycket punkterna 1-2 avseende den som ska utföra den aktuella lagringen.
Ansökan om tillstånd att inom landet utföra lagring åt någon annan
12 § En ansökan om tillstånd att inom landet utföra lagring åt någon annan
enligt 18 § förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja ska innehålla
följande uppgifter:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. post- och besöksadress,
4. telefonnummer,
5. kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer samt e-postadress,
6. maximal volym lagring för lagringsskyldiga angivet per lagringsbränsle
och i kubik-meter,
7. tidsperiod som ansökan avser, samt
8. plats eller platser för förvaring av lagret.
Ansökan enligt första stycket ska på Statens energimyndighets begäran
kompletteras med ytterligare handlingar och uppgifter som visar att förutsättningarna för tillstånd enligt 18 § första stycket punkten 2 förordning
(2012:873) om beredskapslagring av olja är uppfyllda.

Ansökan om tillstånd för lagring utanför landet
Ansökan om tillstånd att hålla egna lager i en annan medlemsstat i
Europeiska unionen
13 § En ansökan om tillstånd att hålla egna lager i en annan medlemsstat
i Europeiska unionen enligt 19 § förordningen (2012:873) om beredskapslagring av olja ska lämnas in senast trettio dagar innan lagringen avses att
påbörjas. Ansökan ska innehålla följande handlingar och uppgifter:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. postadress,
4. telefonnummer,
5. kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer samt e-postadress,
6. tidsperiod som ansökan avser,
7. bestämd volym lagringsbränsle angivet i kubikmeter, samt
8. plats eller platser för förvaring av lagret.
Ansökan ska på Statens energimyndighets begäran kompletteras med ytterligare uppgifter och handlingar som visar att förutsättningarna för tillstånd
enligt 17 § första stycket punkten 5 förordning om beredskapslagring av olja
är uppfyllda.
Ansökan enligt första stycket ska även i tillämplig omfattning innehålla
uppgifter enligt punkterna 1-5 första stycket avseende den som ska utföra
lagerhållningen.
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14 § En ansökan om tillstånd att lämna över lagerhållningen åt annan i
Europeiska unionen enligt 19 § förordning (2012:873) om beredskapslagring
av olja ska lämnas in senast trettio dagar innan lagringen avses att påbörjas.
Ansökan ska innehålla följande:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. postadress,
4. telefonnummer,
5. kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer samt e-postadress,
6. tidsperiod som ansökan avser,
7. bestämd volym lagringsbränsle angivet i kubikmeter,
8. plats eller platser för förvaring av lagret,
9. lagringsskyldigs rätt att förvärva lagret,
10. överenskommelse mellan lagringsskyldig och den till vilken lagerhållningen över-lämnas om hur priset ska beräknas vid förvärv av lagret, samt
11. kopia av för ansökan aktuellt avtal om lagring mellan lagringsskyldig
och den till vilken lagerhållningen ska överlämnas.
Ansökan enligt första stycket ska på Statens energimyndighets begäran
kompletteras med uppgifter och handlingar som visar att förutsättningarna
för tillstånd enligt 19 § första stycket punkterna 5 och 6 förordning om beredskapslagring av olja är uppfyllda.
Ansökan enligt första stycket ska även innehålla uppgifter enligt punkterna
1-5 första stycket avseende den till vilken lagerhållning ska överlämnas.

Rapport med uppgifter om faktiska lagernivåer
15 § Uppgifter om faktiska lagernivåer av lagringsbränslen samt biodrivmedel och tillsatser enligt 6 kap. 3 § lag (2012:806) om beredskapslagring av
olja ska lämnas in senast trettio dagar efter utgången av den månad uppgifterna avser. Uppgifterna ska avse följande:
1. frma,
2. organisationsnummer,
3. kontaktperson och kontaktpersonens telefonnummer samt e-postadress,
4. ägt lager i landet,
5. ägt lager i annan medlemsstat inom Europeiska unionen,
6. lager som hålls av annan i landet enligt ansökan eller tillstånd som avses
i 12 §,
7. lager som hålls av annan inom Europeiska unionen enligt tillstånd som
avses i 15 §,
8. lager som hålls för lagringsskyldig enligt tillstånd som avses i 13 §,
9. eventuell brist i lager i förhållande till fastställd lagringsskyldighet, angivet per dag, samt
10. lager som utgörs av råolja, andra råvaror för tillverkning eller halvfabrikat enligt 11 § andra stycket förordning om beredskapslagring av olja
angivet i kubikmeter.
Uppgifterna enligt punkterna 4-9 ovan ska anges per lagringsbränsle och i
kubikmeter. Uppgifter enligt punkterna 4-8 ovan ska innefatta angivande av
plats eller platser där lager förvaras.
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Uppgifter enligt första stycket punkterna 4-8 får inkludera lager
1. i raffnaderiets cisterner,
2. i lastterminaler,
3. i matartankarna till oljeledningarna,
4. i tankläktarna,
5. i oljetankfartyg för kusttrafk,
6. i oljetankfartyg i hamn,
7. i bunkerfartyg i inhemsk trafk,
8. längst ner i tankarna,
9. i form av driftlager, samt
10. hos stora konsumenter enligt lagliga skyldigheter eller andra direktiv
som utfärdats av offentliga myndigheter.
Uppgifter enligt första stycket punkterna 4-8 får inte inkludera lager
1. i oljeledningar,
2. i järnvägstankvagnar,
3. i bunkrar på oceangående fartyg,
4. på bensinstationer och i detaljhandeln,
5. hos andra konsumenter,
6. i oljetankfartyg till havs, samt
7. i militära läger.
16 § Uppgifter om faktiska lagernivåer enligt 15 § ska inkludera biodrivmedel och tillsatser som var blandade med lagringsbränslen.
Rapport enligt 15 § ska inkludera uppgifter om biodrivmedel och tillsatser
som lagras separat om
1. biodrivmedlen eller tillsatserna ägdes av den lagringsskyldige och lagrades inom landet, samt
2. den lagringsskyldige försäkrar att biodrivmedlen eller tillsatserna har
anskaffats för att blandas in i lagringsbränslen och är avsedda att användas
som transportbränslen.

Ändrade förhållanden
17 § Den som är lagringsskyldig samt den som utför lagring åt annan enligt
dessa föreskrifter är skyldig att till Statens energimyndighet skyndsamt anmäla framtida ändrade förhållanden som har betydelse för lagringsskyldighet.
Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den dag de kommer från trycket.
2. Genom föreskrifterna upphävs Statens energimyndighets föreskrifter
om beredskapslagring av olja och kol (STEMFS 2004:4).
3. De upphävda föreskrifterna gäller under det lagringsår som har inletts
den 1 juli 2012.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
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Generellt
Deklaration, ansökan och anmälan samt lämnande av rapport med uppgifter
om faktiska lagernivåer kan ske genom Statens energimyndighets IT-stöd för
beredskapslagring av olja eller genom användande av de blanketter myndigheten tillhandahåller för dessa ändamål.
Användande av IT-stöd för beredskapslagring av olja förutsätter att behörig
företrädare har elektronisk identitet så att handlingar kan signeras elektroniskt.
Blanketter för deklaration, anmälan, ansökan samt rapport med uppgifter om
faktiska lagernivåer enligt dessa föreskrifter fnns att tillgå på Statens energimyndighets hemsida www.energimyndigheten.se.
Till 7 och 8 §§
En ansökan om att fullgöra lagringsskyldighet genom lagring av annat lagringsbränsle enligt 13 § förordning (2012:873) om beredskapslagring av olja
förutsätter att god försörjningsberedskap går att säkerställa. Detta innebär
exempelvis att det ersättningsbränsle som ansökan avser bör vara funktionellt
ersättningsbart till det lagringsbränsle som önskas ersättas. Exempelvis kan
dieselbrännolja och eldningsolja 1 ersätta övriga eldningsoljor.
Till 12 §
Fristen enligt fjärde stycket räknas från det att fullständig ansökan kommit in
till Statens energimyndighet.
Till 18 §
En anmälan om ändrade förhållanden kan exempelvis avse följande:
1. förändringar avseende lagringsanläggningar som kan påverka fullgörandet av lagringsskyldighet,
2. störningar i varuförsörjning som kan påverka fullgörandet av lagringsskyldighet, eller
3. beslut om beslag, verkställighetsåtgärd, konkurs eller ingången ackordsuppgörelse med borgenärer.
På Statens energimyndighets vägnar
Erik Brandsma
Catarina Rundelius
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Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd kan beställas hos CM-gruppen.
Statens energimyndighet, Box 11093, 161 11 Bromma, tel. 08-505 93 33 55,
fax. 08-505 93 33 99.
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