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Bakgrund

• Lång historia av statliga oljelager - krigslager

• Sverige del i internationell energikris-

hantering/oljeberedskap:

– Oljekris 1973/1974 - IEA (International Energy 

Agency)

– 1995 - EU



Regelverk som styr

• IEP-avtalet (IEA)

• EU-direktiv (2009/119/EG)  

• Lag (2012:806) om beredskapslagring                               

av olja - LOBO 

• Förordningen (2012:873) – FOBO

• Föreskrifter STEMFS 2012:7 

Sverige är skyldigt att ha lager motsvarande 90 dagar av 

föregående års nettoimport av olja
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”Den svenska modellen”

• Sveriges beredskapslager hålls helt av kommersiella aktörer – staten håller 

inga beredskapslager

• Kapitalkostnaden för beredskapslagringen bärs därmed slutligen av 

förbrukarna/konsumenterna

• Utgångspunkten är de lagringsskyldiga aktörernas försäljning eller 

förbrukning av lagringsbränslen under kalenderåret före lagringsåret (1 april 

– 31 mars)

• De fyra lagringsbränslena är: motorbensin, flygfotogen, 

dieselbrännolja/eldningsolja 1 samt övrig eldningsolja

• Energimyndigheten är tillsynsmyndighet och fastställer årligen:

• den andel av försäljningen/förbrukningen som måste hållas i lager 

(lagringsprocenten) för att Sveriges lagringsskyldighet ska uppfyllas

• de individuella aktörernas lagringsskyldighet



Tillsyn internationellt

• EU utövar tillsyn gentemot medlemsstater och 

deras industri, tar emot rapportering

– Revisioner av Sverige och svenska 

lagringsskyldiga kommer genomföras

– Omfattande sanktionsmöjligheter

• IEA sammanställer rapportering

– Fokus på att uppmuntra ”best practice”

– Inga sanktionsmöjligheter annat än ”shaming”



Sammanfattning - aktörer

• Potentiellt lagringsskyldiga aktörer samt lagerhållare

– Lagringsskyldig är enligt LOBO är den som under ett 

referensår har:

• importerat minst 2 500 m3 råolja och/eller lagringsbränslen till landet och sålt eller 

förbrukat lagringsbränslen i landet, eller

• sålt minst 50 000 m3  lagringsbränslen i landet 

• Myndigheter

– Energimyndigheten, SCB, Skatteverket samt Tullverket

• Internationella organ

– IEA och EU



Lagringsåret
Januari: Deklaration senast 

utgången av januari 

April: Det nya lagringsåret 

startar 1 april 
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Februari: Beslut om 

lagringsskyldighet fattas senast 

utgången av februari

Mars: Det nya lagringsåret 

slutar 31 mars

Lager 

rapp

Oktober/November: Information 

om preliminär lagringsprocent  

December: Begäran 

om deklaration skickas ut  



Ansökningar och Anmälan

• Ansökan om att inom landet utföra lagring

• Ansökan om lagerhållning av annan inom landet

• Ansökan om annat bränsle - Produkt

• Ansökan om annat bränsle - Råolja

• Ansökan om lagerhållning i utlandet

• Anmälan om lagringsavtal för utländskt bolag



Digital hantering – Mina sidor 

• Pappershantering förlegat och långsamt.

• Firmatecknare krävs även i fortsättningen 

men ersätts av digital signering.

• Fullmakt kommer troligtvis att användas i 

större utsträckning.

• Företagen kan se tagna beslut och uppgifter 

för i ex lagerrapporten förtrycks

• Utbildning 7 november



Sveriges internationella rapportering
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Tack för uppmärksamheten!

www.energimyndigheten.se/beredskapslagring

catarina.rundelius@energimyndigheten.se
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