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Til høringsparterne 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie   

 

Energistyrelsen sender hermed vedlagte udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for olie i høring.   

 

Forud for denne høring har Energistyrelsen været i kontakt med FDO og Drivkraft 

Danmark om de enkelte regelændringers betydning. 

 

Baggrund  

 

Europa-Kommissionen har vedtaget gennemførselsdirektiv (EU) 2018/1581 af 19. 

oktober 2018 om ændring af Rådets direktiv 2009/119/EF (olielagringsdirektivet) for 

så vidt angår metoder til beregning af oplagringsforpligtelser. I 

gennemførselsdirektivet er en række tekniske ændringer, der angår henvisninger i 

olielagringsdirektivet til statistikforordningen
1
 om specificeringer af olieprodukter, en 

udskydelse af tidspunktet for starten af medlemsstaternes nye 

oplagringsforpligtelse, samt en ændring i beregningen af råolieækvivalenten for 

import af olieprodukter. 

 

Ændringsdirektivet skal være implementeret i dansk ret senest den 21. oktober 

2019 og med anvendelse fra den 1. januar 2020. Implementeringen af 

ændringsdirektivet sker ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

lagringspligt m.v. for olie
2
 (lagringspligtbekendtgørelsen). 

 

Udkastet til bekendtgørelsen indeholder ændringer af den eksisterende 

bekendtgørelse nr. 1340 af 10. december 2014 om lagringspligt m.v. for olie. Da 

der alene er tale om mindre ændringer af teknisk karakter, har Energistyrelsen 

valgt at lave en ændringsbekendtgørelse i stedet for en genudstedelse af 

bekendtgørelsen. 

 

Energistyrelsen gør opmærksom på, at denne høring kun angår de nedenfor 

nævnte ændringer af lagringspligtbekendtgørelsen. 

 
                                                      
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008 

2
 Bekendtgørelse nr. 1340 om lagringspligt m.v. for olie af 10. december 2014 

Kontor/afdeling 

Center for Undergrund og 

Beredskab 

 

Dato 

13. august  2019 

 

J nr. 2019-84577 
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Indhold 

1. Metode til beregning af råolieækvivalenten for import af olieprodukter og 

metode til beregning af indenlandsk forbrug 

Metoderne til beregning af råolieækvivalenten for import af olieprodukter og af 

indenlandsk forbrug i olielagringsdirektivets bilag I og II har hidtil alene været 

implementeret i praksis i styringssystemet Olidata, der anvendes og administreres 

af FDO. 

 

For at sikre klarheden om beregningsreglerne implementeres de to nævnte 

beregningsregler i deres helhed i to nye bilag til lagringspligtbekendtgørelsen. 

2. Beregningen af det holdte lagerniveau 

Første afsnit i bilag I til olielagringsdirektivet implementeres i 

lagringspligtbekendtgørelsen § 22, stk. 4. Implementering sker til tydeliggørelse af 

den allerede gældende retstilstand om beregningen af det holdte lagerniveau i 

lagringspligtbekendtgørelsen. 

 

De resterende dele af bilag I til olielagringsdirektivet er implementeret ved valget af 

bogføringsmetode i bilag 3 til lagringspligtbekendtgørelsen, samt § 22 og ny § 36, 

stk. 7 i lagringspligtbekendtgørelsen. 

3. Henvisningsændringer 

Henvisningsændringerne til statistikforordningen har givet anledning til ændring af 

lagringspligtbekendtgørelsen §§ 3, nr. 8, 36, stk. 2 og 44, stk. 1, nr. 3. Disse 

ændringer sikrer, at det fremgår klart, hvilke produkter der kan holdes i olielagre og 

specifikke lagre. 

4. Ændringer i tilknytning til implementeringen af ændringsdirektivet 

I forbindelse med implementeringen af ændringsdirektivet er Energistyrelsen blevet 

opmærksom på enkelte regler i lagringspligtbekendtgørelsen, som ligger i 

umiddelbar indholdsmæssig tilknytning til de regler, der ændres i medfør af 

implementeringen, der med fordel kan ændres i samme ombæring. 

 

Første ændring drejer sig om en tilføjelse af to underkategorier til produktkategori 1 

og 2B i bilag 3 til lagringspligtbekendtgørelsen. Efter ændringen er det muligt at 

indberette benzin med højere oktantal end 98 og biodiesel B1. 

 
Anden ændring angår fristen for FDO’s fremsendelse til Energistyrelsen af 
opgørelsen over mængder og sammensætning af specifikke lagre, som vil blive 
holdt det kommende lagerår. Fristen ændres til den 1. maj.  
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Økonomiske konsekvenser m.v. 

De foreslåede ændringer i lagringspligtbekendtgørelsen vurderes ikke at medføre 

økonomiske eller administrative byrder for erhvervslivet. 

 

Agil erhvervsrettet regulering 

Erhvervsministeriet udgav i juni 2018 en vejledning om principper for agil 

erhvervsrettet regulering. Energistyrelsen har vurderet udkastet til den foreslåede 

ændringsbekendtgørelse ud fra de 5 principper om agil erhvervsrettet regulering og 

finder ikke, at bekendtgørelserne er til hinder for disse principper.  

Ikrafttrædelse 

Det forventes, at ændringsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020. 

Høringsfrist 

Høringssvar kan fremsendes pr. e-mail til ens@ens.dk med kopi til jge@ens.dk 

senest tirsdag den 10. september 2019. 

 

Spørgsmål vedrørende bekendtgørelserne kan rettes til Jesper Gerdstrøm, tlf. 33 

92 66 62, e-mail: jge@ens.dk. 

 

Høringsmaterialet kan også ses på Høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk, 

hvor modtagne høringssvar også vil blive offentliggjort. Det bemærkes, at man ved 

at afgive høringssvaret samtykker til offentliggørelse, herunder af afsenders navn 

og mailadresse. Efter høringen vil der blive udarbejdet et høringsnotat. 

Høringsnotatet vil ikke blive fremsendt individuelt til høringspartnerne, men 

offentliggøres på www.hoeringsportalen.dk. 

 

Det bemærkes, at Energistyrelsen normalt ikke orienterer hørte parter, når en 

bekendtgørelse er blevet udstedt. De udstedte bekendtgørelser ligger i 

retsinformation. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jesper Gerdstrøm 

  

 

 

 


