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Høringsnotat om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

lagringspligt m.v. for olie  

 

 

 

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lagringspligt m.v. for 

olie har været i høring i perioden fra den 13. august 2019 til den 10. september 

2019. 

 

Energistyrelsen har modtaget høringssvar fra Foreningen Danske 

Olieberedskabslagre (FDO), Drivkraft Danmark, Erhvervsflyvningens 

Sammenslutning og Forbrugerrådet Tænk.  

 

FDO har som den eneste høringspart haft indholdsmæssige kommentarer. 

Drivkraft Danmark har oplyst, at de kan støtte de af Energistyrelsen foreslåede 

ændringer i udkastet. Erhvervsflyvningens Sammenslutning og Forbrugerrådet 

Tænk har ikke kommenteret udkastet. 

 

I det følgende gengives de væsentligste punkter i det fra FDO indkomne 

høringssvar. 

 

Implementering af bilag I, II og III til olielagringsdirektivet 

 

Bilag I og II – råolieækvivalent ved import og forbrug 

 

FDO’S høringssvar: 

FDO mener ikke, at Energistyrelsens implementering af bilag I til 

olielagringsdirektivet i et bilag til lagringspligtbekendtgørelsen er relevant, fordi 

beregningen af råolieækvivalent ud fra import ikke er aktuelt i Danmark og 

sandsynligvis ikke bliver det i en årrække.  

 

Energistyrelsens bemærkninger: 

Implementeringen sker til tydeliggørelse af den allerede gældende retstilstand. 

Selvom beregning af råolieækvivalent ved import af olieprodukter ikke er relevant 

for Danmark for nuværende, har Energistyrelsen vurderet det hensigtsmæssigt at 

implementere bilaget, således at det samlede beregningsgrundlag fremgår direkte i 

lagringspligtbekendtgørelsen. Det er endvidere i tråd med almindelige principper for 

implementering af EU-ret at implementere direktivnært. 
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Energistyrelsen oplyser i øvrigt, at bilag II til olielagringsdirektivet også 

implementeres som bilag til lagringspligtbekendtgørelsen.  

 

Bilag III – beregning af det holdte lagerniveau 

 

FDO’s høringssvar: 

FDO har i sit høringssvar anført, at forslaget til ny § 22, stk. 4 i 

lagringspligtbekendtgørelsens samt ændring af lagringspligtbekendtgørelsen § 36, 

stk. 7 vil bevirke, at FDO begrænses i sine muligheder for at holde specifikke lagre. 

 

Energistyrelsens bemærkninger: 

Dele af bilag III til olielagringsdirektivet var allerede implementeret i forskellige 

bestemmelser i lagringspligtbekendtgørelsen, og derfor har Energistyrelsen – ved 

udkastet til ændringsbekendtgørelsen – ikke valgt at implementere bilag III i et 

separat bilag til lagringspligtbekendtgørelsen. I stedet har Energistyrelsen ønsket at 

sikre, at hele indholdet af bilag III er implementeret i lagringspligtbekendtgørelsens 

hovedtekst. 

 

Energistyrelsen tager FDO’s høringssvar til efterretning, og de to forslag (ny § 22, 

stk. 4 og ændret § 36, stk. 7) udgår af ændringsbekendtgørelsen, idet virkningen af 

de foreslåede ændringer ikke opfyldte formålet med forslagene. Formålet med 

disse forslag var alene at tydeliggøre den allerede gældende retstilstand og at 

foretage ændringer af mindre teknisk karakter.  

 

Henvisningsændringer 

 

Ændring af § 36, stk. 2 

 

FDO’s høringssvar: 

FDO har anført, at der ikke er sammenfald mellem de produktkategorier, der er 

angivet i lagringspligtbekendtgørelsen og de produktkategorier, der er angivet i 

bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1099/2008. 

 

Energistyrelsens bemærkninger: 

Energistyrelsen bemærker, at bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr. 1099/2008 tjener til definition af de enkelte olieprodukter. 

Henvisningen berører derfor ikke FDO’s forpligtelse til at holde specifikke lagre. 

Bilag A, afsnit 3.4 betegner råolie og et antal olieprodukter. 

 

For klarheds skyld, har Energistyrelsen gen-affattet udkastet til ændring, sådan at § 

36, stk. 2 fremover skal lyde: 

 

”De specifikke lagre skal omfatte lagerbeholdninger af produkter svarende til mindst 

30 dages indenlandsk forbrug af produkter i kategori 1 og 2B. Produkterne er 
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specificeret i bilag A, afsnit 3.4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1099/2008 med senere ændring.” 

 

Ændring af § 3, nr. 3, 4 og 8 

 

FDO’s høringssvar: 

FDO har gjort opmærksom på, at der ved tilføjelsen af en henvisningsændring i § 3, 

nr. 8 alene, kan udløses tvivl om definitionen af olielagres sammenhæng med 

definitionen af råolie og olieprodukter. 

 

Energistyrelsens bemærkninger: 

For at imødegå denne mulige tvivl har Energistyrelsen tilføjet samme 

henvisningsændring i lagringspligtbekendtgørelsen § 3, nr. 3 og 4, som det allerede 

var foreslået i § 3, nr. 8. 

 

Ændringer i tilknytning til implementeringen af ændringsdirektivet 

 

FDO’s høringssvar 

FDO oplyser, at de tilslutter sig disse ændringer 

 

Energistyrelsen bemærkninger 

Energistyrelsen tager tilslutningen til efterretning og bibeholder de foreslåede 

ændringer. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jesper Gerdstrøm 


