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statsrådetTill och chefen
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Näringsdepartementet, statsrådetchefen för P.en

tillkallaWesterberg, särskildatt utredare för atten
göra översyn beredskapslagringen olja och kol.en av av

Med stöd bemyndigandedetta tillkallade departe-av
såsommentschefen den särskild1 1993 utredaremars

generaldirektör Bengt A. Johansson.W.
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Albinsson,Harry kraftverkschef direktörLars Dalgren,

EdinKarl-Axel direktöroch NordinTommy samt som
experter departementssekreterare Balsvik,Gunnar
enhetschef Enqvist,Ingvar överste Hellgren,Lars

Åkekansliråd Sundin, direktör kanslirådSylvénEva och
Thyberg.Jan

Balsvik Enqvist entledigadesoch februariden 14 1994
då enhetschef Urban Kärrmarck och departementssekre-
terare Bengt förordnadesToresson att experter.vara

Till sekreterare förordnades rationali-den 1 1993mars
Åkeseringschef Hjalmarsson.

Utredningen årshar antagit oljelagringsut-namnet 1993
redning 93.OLU
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SAMMANFATTNING

Utredningens OLU 93 uppdrag är att göra översynen av
beredskapslagringen olja och kol.av

I ett delbetänkande SOU 1993:87 Beredskapslagring av
olja behandlade fråganfrämstOLU i hur storom om-
fattning beredskapslagring olja behöver införskeav en
neutralitets- eller krigssituation. bedömningar0LU:s
och förslag innebar att kraftig minskning kundeen
göras beredskapslagren olja.av följdSom häravav en
föreslog att de statligaOLU beredskapslagren oljaav
helt skulle avvecklas och erforderliga ilager stället
byggas i näringslivet. statsmakternaupp har under
våren 1994 beslutat i enlighet med förslag.0LU:s

delDen uppdraget redovisas återståendeav som nu avser
uppgifter enligt de ursprungliga direktiven dir.
1993:18 och de ytterligare uppgifter ålades ut-som
redningen tilläggsdirektivenmed dir. 1994:9.

det följandeI presenteras viktigare0LU:s förslag.

Olja och kol för produktion av

delbetänkandetI behandlade inteOLU behovet oljaav
för produktion el. Motivet härförav att behovetvar av
olja för elproduktion utgör i fråge-del störreen en
ställning behöver behandlas samlat.som

dettaI slutbetänkande diskuterar totalförsvaretsOLU
behov iel bl.a. neutralitetssituationav iochen
krigssituationer olika slag.av
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beroendei starktär fredsamhälletsvenska avDet
ianvänds storElför fungera.tillförsel el attav
iservicenäringar, offent-industrin, iiutsträckning

Vårthushåll. samhällesilig verksamhet och upp-
vår levnadsstandard förut-vår livsföring ochbyggnad,

tillförselostördochomfattandehelt enkelt avsätter
el.

i högkrigssituationer samhälletockså ärkris-i och
sinbehöver förCivilbefolkningenberoende el.grad av

tillagninguppvärmning samtför bl.a.elöverlevnad ha
samhälletcivilaFör detattbevarande mat.och av

vissabl.a.behöverstödja försvarsmaktenskall kunna
tillgångbensinstationerserviceföretag ochindustrier,

till el.

tillgång tillPå betydelseavgörandedengrund somav
ledningsorgan samtcivilamilitära ochhar, harel

anskaffatsjukvården verksamheterrad andraoch en
viktigastede allraklaraför kunnareservkraftverk att
kanmängd elär denuppgifterna. sammantaget pro-som

iliten för-sådana mycketreservkraftverkiduceras
krigssi-kris- ochihållande till samlade behovende

ochserviceföretagensCivilbefolkningens,tuationer.
intepraktikeniindustris viktiga kanbehovangelägen

allmännasmå reservkraftverk. Dessatillgodoses genom
frånkrigssituation tillgodosesmåste iävenbehov en
mycketärbakgrund detordinarie dennaelnätet. Motdet

omfattning kani minskadviktigt el änatt om --
ocksåallmänhetenprioriterade ochförbrukaretillföras

uppfattningenligtkrigssituationer. OLU:särDettai
skall kunnatotalförsvaretförbetydelse attstorav

militärtmotstånd videffektivt ettbjuda angreppett
på Sverige.

ett omfattandevidstrategiskt ochöverfallVid ett mer
överföringenmåste med atträknamilitärt anfall avman

landet kanfrån till södra delarnadedeel avnorra
ocksådåkanKärnkraftenallvarligt störd. varavara
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avstängd. ordinarie elproduktionenEn stor del denav
inteär tillgänglig.därmed

För deatt mest angelägna behoven el hos allmänhetenav
såväl ändåföretag till-skall kunnapersoner som- -

sådanaigodoses situationer är nödvändigtdet att
befintliga oljekondensverk, gasturbinanläggningar för
produktion dåel och kraftvärmeverk användaskanav
till sin kapacitetfulla vissunder tid.

föreslårOLU därför inneharatt oljekon-den ettsom
densverk eller gasturbinanläggning för produktionen av
el eller driver hållakraftvärmeverkett iskallsom

oljalager ioch förekommande fall kol behövs försom
driva såatt anläggningen att denna kapacitetmed full

kan framställa el tidsperiod,under bestämden vars
längd tillanknyter regeringenden angivna plane-av
ringsmässiga varaktigheten mili-ett omfattandeav mer

påtärt Sverige.anfall

innebärFörslaget innehavareatt oljekondensverkav
någotbehöver lagra mindre olja än för närvarande.

Lagringsskyldigheten avseende kol oljaoch för dem som
driver ocksåkraftvärmeverk bör minskasammantaget
något. Däremot medför förslaget viss ökningen av

påkraven beredskapslagring innehavareför gastur-av
binanläggningar.

Olja och kol för produktion värmeav

Ungefär 70% lägenheterna i flerbostadshus och 10%av av
småhusen Ävenvärms fjärrvärme.med olikalokaler av

islag värms stor utsträckning fjärrvärme.med Värmen
iframställs värmeverk och kraftvärmeverk och överförs

i rörsystem. Ett värmeverk producerar endast värme,
medan ett kraftvärmeverk även producerar el. Ungefär

småhusenhälften värms endast med el och ungefärav en
tredjedel kan växla olja,mellan el och ved.
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fjärrvärmeförsörjningen förSvårigheter att klara
vid ettendastväntas uppkommakanbostäder lokaleroch
vinter-på inträffar underSverigemilitärt somangrepp

halvåret.

ungefärförolja för närvarande 16ochKol resp.svarar
i fjärrvärmeverken. Härutöverenergiinsatserna13% av

Situationen äravfall.trä, torv ochanvänds bl.a.
i börjanradikalt än 1970-annorlundadärmed avnu

energiinsatsen.då 95%olja försvaradetalet, avca

föreslår eller ettdriver värmeverkettatt denOLU som
skyldigi fortsättningen skallkraftvärmeverk även vara

tillsynsmyndigheten NUTEKolja och kol.lagra Omatt -
tillför-planering finns förbetryggandeatt enanser-
användsnormaltkrig inhemska bränsleni desel somav

beredskapslagringenomfattningenvid börverket, avav
utgångspunkt i mängddenolja bestämmas medkoloch

årets kallaunderförbrukasolja normaltkoloch som
medgemånader. skallberedskapslagretStorleken av

tidsperiod,bestämdproduktion värme under varsenav
angivnaregeringen plane-till denlängd anknyter av

mili-omfattandevaraktighetenringsmässiga ett merav
på Sverige.tärt anfall

förutsättningarsådani mängd attfinnasBränsle bör
hålla inom-fastigheteri fjärrvärmeanslutnafinns att

på graderochvid dagen +16grader+18hustemperaturen
på natten.

årvid att underuppmärksamhetvill fästa senare enOLU
fråga vilka bräns-iförändringväsentlig sketthar om

kraftvärmeverk. stori och Ivärmeverkanvändslen som
olikainhemska bränslenutsträckning används avnumera

intesådana kan förut-bränslenTillförselnslag. av
på Sveri-militärtvidförbli ostörd ettsättas angrepp

olja därmedBeredskapsåtgärder kol ärochavsersomge.
nödvändigsäkratillräckliga för attinte längre en

förutsätts ettlandetelförsörjning värme ochmed om
militärt angrepp.
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Beredskapslagring kolav

Liksom olja är importeratkol ett fossilt bränsle. Det
måste förutsättas importenatt kol ikan upphöraav en
situation när landet utsätts för militärtett angrepp

krigshandlingareller vårförekommer i nära omvärld.
Däremot finns inte utgåanledning frånatt kraftigaatt
störningar i handeln med och transporterna kol skallav
inträffa iredan säkerhetspolitisktett krisskede med
höjd politisk spänning mellan stormakterna.

SverigeI används kol ifrämst värmeverk ochnumera
kraftvärmeverk för produktion hetvatten fjärr-förav
värmenät och för framställning el.av

framgått föreslårSom OLU att värmeverk och kraftvärme-
verk skall beredskapslagra olja sådanioch kol om-
fattning att de kan tillräckligtproducera med värme
under bestämd tidsperiod. Kraftvärmeverken skall
därtill olja sådanlagra ioch kol omfattning att de

maximalmed kapacitet kan producera el under bestämden
tidsperiod.

industriInom svensk används kol för energi-numera
alstring vidfrämst tillverkning inomcement samtav

och pappersindustrin.massa-

änMer hälften den kol för energialstringav för-som
inombrukas industrin används cementtillverkarna.av

Försörjningen imed krigs-cement neutralitetssitu-och
ationer baseras emellertid inte ilängre månväsentlig
på att produktion krigsförhållanden.skall ske under
Någon beredskapslagring ändamåletför alltsåbehövs
inte. föreslår därförOLU lagringsskyldighetatt inte
längre tillskall uppkomma följd att kol förbrukas iav
tillverkning cement.av

Även frågai militäraandra civilaeller förnöden-om
heter förutsätts försörjningen inte måni väsentlig
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omfattandepå produktion när ettbaseraskunna mer
neutrali-på inletts.Sverige har Imilitärt anfall en

produktionemellertid viss antastetssituation kan vara
industriella kolan-föreslår andraävenattmöjlig. OLU

befriasfortsättningenicementtillverkareänvändare
införhålla kolberedskapslagerfrån skyldighet att av

neutralitetssituationer.krigs- eller

vidförbrukasendast kolinnebär attförslag som0LU:s
tillupphovskallkraftvärmeverkochvärmeverk ge

beredskapslagring kol. Dettalagringsskyldighet och av
beredskapslagerföreskrivnamyndigheterinnebär att av

industriföretag avvecklas.kanvid antalkol ettav

oljelagringenFinansiering av

be-attföreslog1993:87 OLUdelbetänkandet SOUI
neutrali-införoljeprodukterredskapslagringen enav

ii ellerutföraskrigssituation skulleellertets-
distributionssys-kommersiellatillanslutning detnära

ilagringen fort-naturligt attdetoch atttemet var
näringslivet.genomförssättningen av

uppfattning ochtillsiganslutit dennaRegeringen har
ut-attdir. 1994:9tilläggsdirektiveni enanges

finansieringenattgångspunkt skallför utredaren vara
freds-såväl krigssituationeroljelagringen för somav

åvila näringslivet.fortsättningen skallikriser

ekonomiska konse-översiktligt analyserat deharOLU
näringslivetintressenter attberördaförkvenserna av

effekternaSärskilt beaktatslagringen. harfinansierar
på kapitalbindninglagringsskyldighetutvidgadav en

inom oljehandeln.soliditetoch

oljehandeln behöverpå kapital främstdetStorleken som
uppgår enligt bedöm-0LU:stillkommandebinda i lager

lånefi-Vid fullmiljardomkring kronor.tillning en
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nansiering lagren lagringsskyldigakan de oljehan-av
delsföretagens soliditet försvagasantas imed genom-

mindresnitt frånän procentenhet tilldrygt 30%en
drygt 29%.

Enligt uppfattningOLU:s tillkommandebör den kapital-
bindningen soliditetsförsvagningenoch såvara av
begränsad omfattning svårigheteratt den utan större
kan hanteras de berörda företagen. erinrasDet kanav

att lageruppbyggnaden är avsedd att genomförasom
stegvis lagringsårenförst under 199697, 199798 och

får199899. Företagen därmed ha tidgott föranses om
vidta finansiellaatt förberedelser olika slag.av

föreslårMot denna bakgrund att de lagringsskyldi-OLU
oljehandelsföretagdvs. ioch förekommandega, fall

storförbrukare, skall äga tillkommandede lagren för
krigs- och neutralitetssituationer ocksåoch försvara
finansieringen lagren. Det betyder oljehandels-attav
företag hållaoch storförbrukare skall beredskapslager
både oljekriserför tidigare benämnda fredskriser och

krigssituationer.för samlade mängd olja,Den som
hållaföretagen bådaskall i ändamål,lager för dessa

är mindredock årän den de före skyldiga1987som var
hålla iatt lager för endast säkerhetspolitiska krigs-
avspärrningssituationer.och

Företagens hållakostnader för att tillkommandede
fårlagren förutsättas i sista hand komma att bäras av

dem använder oljeprodukterna.som varierarKostnaderna
olikaför oljeprodukter, översiktliga beräkningarmen

pekar mot att kostnadsökningen kan motsvara till0,5
öre liter1,5 förbrukad bensin eller diesel-per och

villaolja. samladeDen kostnadsökningen kan bedömas
uppgå till miljoner år.100 150 kronora per
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flygfotogenBeredskapslagring av

civilasvenskaförBeredskapslagring flygfotogenav
senaststaten,genomförtslängesedanflygplan har av

såväl förberedskapslagergällerDettaNUTEK.genom
krigssitua-neutralitets- ellerfredskriser försom

oljeprodukt hostvångslagringNågon dennationer. av
tidigare.förekommitsåledes intenäringslivet har

Försvarsmaktensförmaterielverk lagrarFörsvarets
nödvändig förbedömsflygfotogenräkning mängdden som

krisskedesäkerhetspolitiskti ettmilitära flygplan
krigssituation.neutralitets- ellerföroch en

statligadenbeslut attstatsmakternasbakgrundMot av
civila delenfrämst denolja förberedskapslagringen av

naturligaär denavvecklas,skalltotalförsvaretav
flyg-nödvändigt beredskapslagerlösningen ett avatt

näringslivetnäringslivet och attibyggsfotogen upp
detta lager. Ifinansieringenockså förskall avsvara

förhållandenråder särskildadockfråga flygfotogenom
uppmärksammas.behöversom

kostnadspostväsentligutgördrivmedelförKostnader en
utsträckningi visskanFlygbolagenflygbolagen.för

Påtagli-flygplanen.tankaför attlandvälja ochplats
bränslepåfyllningvidflygfotogenprisskillnader förga

vidtankningsmönstretpåverkadärförolika kani länder
in-iflygningtrafik. Vidinternationelliflygning

valmöjlighet för flyg-intefinnstrafikrikes samma
bolagen.

påverkat utformningen bl.a.omständigheter har avDessa
Sålun-flygfotogen.förbeskattningsreglernasvenskade

energiskattallmänutgår ellermervärdeskattvarkenda
i inrikesanvändsbränsletpå oavsettflygfotogen, om

påmiljöskattfinnstrafik. Däremotutrikeseller en
Luftfartsver-attVidare nämnasflygtrafik. kaninrikes
minskaochnödvändigt att av-detansettket anpassa
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giftsbelastningen vid tankning vidflygfotogenav
verkets flygplatser.

skyldighet importörer,förEn säljare och förbrukare -
i hållapraktiken säljare att beredskapslager av-

höjerflygfotogen kostnaderna säljarenför och leder
påtill prisetatt höjs.flygfotogen möjlighetEn vore

läggaatt hela kostnaden för beredskapslagring av
påflygfotogen inrikesden trafiken. tredje-Endast en

del den flygfotogen säljs i civilalandet förav som
ändamål används i inrikesdock trafik. Det betyder att

såkostnadsgenomslaget i gånger såblirfall tre stort
fårkostnaderna belasta all flygfotogensom om som

säljs ändamålcivilaför i Riskenlandet. för snedvri-
dande olika dåeffekter slag skulle öka.av OLU anser
därför att all flygfotogen säljs i landet försom

ändamålcivila hållabör skyldighetgrunda att bered-
skapslager.

föreslårOLU att beredskapslager flygfotogen byggsav
i näringslivet i omfattningupp mot vaden som svarar

iOLU delbetänkandet, minskad med mängdangav en som
finns i tankar Luftfartsverket innehar. praktikensom I

påkommer säljarna få hålladen svenska marknaden att
lagret.

hållaKostnaden för att ett beredskapslager flyg-av
fotogen denna omfattning uppgåkan bedömas tillav
omkring ett öre liter årligenflygfotogen säljsper som
i Sverige för användning i civila flygplan. I effek-en
tivt bedriven verksamhet, i övrigt är belastad medsom
rimliga kostnader, enligtbör uppfattning0LU:s en

såprishöjning begränsad omfattning inte i väsentligav
mån påverka flygbolagens tankningsmönster.normala
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företaglagringsskyldigaFärre

oljaberedskapslagringen förfrånutgår att avOLU
åstadkommasneutralitetssituationer skallkrigs- och

beredskapslagringLBOKlagen 1984:1049,att omgenom
erinra LBOKvill atttillämpas. OLUolja kol omochav

årändamål. Sedanför dettaursprungligen utformades
regleraför attfrämstemellertid lagenanvänds1987

fredskrisändamål.näringslivet förioljelagring

olja till deberedskapslagringenatt avsyfteI anpassa
underlättaför attochberedskapsbehovenaktuella

lagringsskyl-föreslår antaletattOLUtillsynsarbetet,
på olika sätt.ske trebörminskas. Dettadiga bör

koncernlagring.införasregelbörförstaFör det omen
lagringsskyldigheteninnebärasådan attbörregelEn

moderbo-attochhelhetför koncernenberäknaskan som
fullgörandetförskalli avkoncernenlaget svara

skyldigheten.

införande oljehan-koncernlagring förFullständigt av
från företagrapporteringen 33medför attdelsföretag

från nio koncern-rapporteringersätts medupphör och
alltså bliNettoförändringen skulle enmoderbolag.

lagringsskyldiga.minskning med 24

förlagringsskyldigheten slopasbörandraFör det
hålla be-skyldighet atttillverkningsindustrier. Den

tillverknings-åvilarnärvarandeförredskapslager, som
oljehan-tillöverförasiindustrin, ställetskall

lagrings-Slopadraffinaderierna.ochdelsföretagen
medförtillverkningsindustrier att 42skyldighet för

anläggningar upphör att varasammanlagt 60medföretag
själva impor-industrierSådanalagringsskyldiga. som

fortsättningen lag-iävenolja dockskall varaterar
ringsskyldiga.

återför-höjas närförtredje gränsenbörFör det en
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säljare olja blir lagringsskyldig. återförsälja-av Med
säljare intere har importavses en olja.som egen av

För m3närvarande är år såltden under ettsom 20 000
olja lagringsskyldig. föreslårOLU att denna höjsgräns

m3.till 50 000 Därmed minskar antalet lagringsskyldiga
företag med sex.

innebärSammantaget dessa tre förslag till regel-
ändringar att lagringsskyldigaantalet frånminskaskan

till134 ungefär och62 att antalet anläggningar med
lagringsplikt hos förbrukare frånminskakan till105
ungefär 45. Genomförs förslagen såledesskulle antalet
lagringsskyldiga och antalet anläggningar stårsom
under tillsynNUTEK:s minska till mindre än hälften.

Konsekvenser EU-medlemskapettav

harOLU sökt klarlägga konsekvenserna för den svenska
beredskapslagringen olja koloch ettav svensktav

imedlemskap EU.

Sverige blirOm imedlem EU, skall ett 90-dagarslager
hållasolja tillgodoser såvälav som IEA:s EG:ssom

tvåregler. organisationernasDe beräkningsgrunder
åt,skiljer sig enligt bedömning0LU:smen är intedet

troligt att den mängd olja, Sverige hållaskall isom
lager enligt EG:s bestämmelser, är större än den som

hållsredan för åliggandetatt fullgöranu enligt IEP-
avtalet. EG:s regler ibör allmänhet någotmedföra
mindre påkrav lager för länder själva inte ut-som
vinner olja.

Enligt bedömning0LU:s svårareär det att avgöra vilken
effekt få påEG:s regler kan lagrens påfördelning
olika produkter. Avgörande härför kan pådet sättvara
vilket tillsynsmyndigheten väljer att omräkna lager av
råolja till oljeprodukter olika slagav
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medgerreglersåväl EG:sIEA:snoterat atthar somOLU
annatilagringsskyldig ettharlager,att som en

villkor.vissafå undertillgodoräknaskanmedlemsland,
regeringarnatvå berördaförutsättning deär attEn

frågan. Enligt nuvarandeiöverenskommelseträffar en
skallberedskapslagerdock attgällerreglersvenska

föreskriftförslår dennaattOLUinom landet.förvaras
nås och EG:smed IEA:sså överensstämmelseattändras

regler.

innehavarelagringsskyldighet förvissgällerEUInom
fossila bränslen.medproducerasdär elanläggningarav

innehavarefrämstär att avreglernaInnebörden av
koleldadeolje- ellersamtkolkondensverkolje- och

möjlig-hålla bränslelagerettskall somkraftvärmeverk
minst dagar.ikapacitet 30elproduktion fullmedgör

blilagringsskyldighetbedömning bör dennaEnligt 0LU:s
frågailämnarOLUförslagdetillgodosedd med nusom

oljekondens-förolja kolochberedskapslagring avom
kraftvärmeverk.verk och

beredskapslagerTillsyn av

krigslagringengenomförauppgiften attöverföringEn av
ökadeinnebär attnäringslivettillfrånolja statenav

godabehöver hamyndighetstillsyn.på NUTEKställskrav
bered-attkontrollerafortlöpandemöjligheter att

hålls i lagerfaktisktrespektive produktskapslager av
meddelas.föreskrifterenlighet med dei som

ingår beslutaattberedskapslagringen omtillsynenI av
lagringsskyldighetenattkontrolleralagringsmängd, att

förfrågningar, attochdispenserhanteraattfullgörs,
lagringsskyldiga samt attrevision dehosgenomföra

till och EU.IEArapportera

ingår i tillsynenarbetsmoment avolikaFör de som
förNUTEKolja, använderfrämstberedskapslagringen av
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närvarande omkring årsarbetskrafter.tre styrande för
omfattningen svårighetsgradenoch i tillsynsarbetet är
bl.a. antalet lagringsskyldiga.

framgått föreslårSom regeländringarOLU innebärsom
att antalet lagringsskyldiga minskas till mindre än
hälften. för tillsynFormen de stora oljehandels-av
företagen vidarekan förenklas. dispensärendenAntalet

behöver handläggas minskarsom dessutom. Sammantaget
innebär detta tillsynsarbetetatt kvantitativt sett
väsentligt underlättas.

Mot denna bakgrund kan, enligt OLU:s uppfattning, en
fullgod tillsyn säkerställas beredskapslagringenav av
olja såväloch kol för oljekriser krigssituationersom
med den mängd NUTEK förresurser närvarande dis-som

ändamålet.förponerar

Genomförande

dettaI slutbetänkande presenterar OLU rad förslagen
förändringar frågaiom lagringsskyldighetom och

beredskapslagring olja och kol. Flertaletav ändringar
sådanaär förutsätter riksdagenssom medverkan.

Regeringens förslag förändringar iom LBOK med anled-
ning olika0LU:s förslagav kan eventuellt behöva
redovisas för riksdagen tvåvid tillfällen. Ett första
tillfälle bör kunna i början Dåvara 1995. bör bl.a.av
förslag lämnas finansieringen oljelagringenom ochav

slopandet beredskapslagringom av kol industri-förav
ella användare Vissakol. författningsändringarav kan
visa sig kräva längre beredningstid någraoch för-av
slagen behöver tillämpaskunna frånförst och med
lagringsåret 199697. Detta gäller bl.a. de regel-
ändringar minskarstarktsom antalet lagringsskyldiga

införandetoch lagringsskyldighet frågaiav flyg-om
fotogen.
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1 UPPDRAGET

1.1 Direktiv och etappindelning

Med beslut den februari bemyndigade18 regeringen1993
chefen för Näringsdepartementet tillkallaatt sär-en
skild utredare för att göra översyn beredskaps-en av
lagringen olja och kol.av

direktiven dir.I på1993:18 sammanfattas uppdraget
följande sätt.

särskildEn tillkallasutredare för läggaatt fram
förslag lagringen olja för krigssituationerom motav
bakgrund ändrade säkerhetspolitiska och marknads-av

förhållanden.mässiga ocksåUtredaren skall överväga
frågor oljelagringens framtida organisationom och
finansiering. Därvid skall möjligheternaprövas till
ökad samordning lagringen krigför och för fredskri-av

Uppdraget innefattaskall även beredskapslagringser.
kol.av

Direktiven i sin helhet tillfogades delbetänkan-OLU:s
de SOU 1993:87 Beredskapslagring olja.av

direktivenI utredningsarbetetatt skulleangavs be-
drivas i etapper.

den förstaI eta redovisasskulle senast denen, som
september30 skulle1993, förslag pålämnas kravenom

oljelagringen krigssituationer.för Vidare skulle kon-
sekvenserna pådessa krav kostnaderna tidsplanenochav
för omstrukturering befintliga lageren av anges.

Prövningen lagerbehoven ocksåborde omfatta denav
särskilda lagringen vissahos statliga myndigheter
m.fl.

denI andra eta enligt direktiven skulleen, som
redovisas senast den april30 skulle1994, övervägas
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iorganisation. Arbetetframtidafrågor lagringensom
såväl fredskri-oljelagring föromfattadel bordedenna

ansvarsfördelning mellanockså frågankrig. omsomser
ingå ibordelagringsskyldiga företagenoch destaten

finans-frågan verksamhetensliksomövervägandena, om
iering.

bered-svenskaför denkonsekvensernaVidare skulle
imedlemskap EUolja ettoch kolskapslagringen avav

klarläggas.

frågorlämpligt behandlasig attvisade omdetOm
frågorficksärskilt, dessaberedskapslagring kolav

juni 1994.tredje senast den 30i etappredovisas en

Delbetänkande1

direktivenifölja denkunnat an-i huvudsakharOLU
delbetänkande SOU 1993:-etappindelningen. ettIgivna

såledesolja behandladesBeredskapslagring87 av
beredskapslagringomfattningen denfråganfrämst avom

krigs-neutralitets- ellerinförbehövsolja ensomav
situation.

delbetänkandetinaturligt attemellertiddetfannOLU
iinriktninghuvudsakligtillförslagettlämnaäven en

nä-ochuppgiftsfördelningen statenmellanfråga om
olja.beredskapslagringgällerringslivet vad av

utred-fortsattadetattanförde OLUdelbetänkandetI
företrädareöverläggningar medförutsatteningsarbetet

frågaiansvarsfördelningenintressen omberördaför om
över-dessaFör attgenomförande.beredskapslagringens

målinriktat ledaochbedrivaskunnaläggningar skulle
ansåg detatttid,rimlig OLUinomresultattill avsett

uppgifts-denattregeringen beslutadeönskvärt attvar
bered-attdvs.angett,ifördelning stort OLUsom

neutralitets- ellerolja förävenskapslagringen enav
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krigssituation skall genomföras näringslivet, skulleav
ligga till grund för det fortsatta utredningsarbetet.

särskiltI ett yttrande tillfogades delbetänkandetsom
uttalade de sakkunniga bl.a. att ett beredskapslager av
olja för krigssituation är statlig angelägenhet.en en
Staten borde därför äga sådantett eventuellt lager. Om
lagret för räkningstatens hanteras näringslivetav
borde enligt de sakkunniga självklaraden förutsätt-
ningen gälla att staten ersätter företagen för denna
hantering.

1 Proposition och tilläggsdirektiv

I 199394:141 beredskapslagringprop. oljaom förav
krigssituationer redovisade regeringen för riksdagen
sina förslag anledningmed delbetänkande.OLU:sav
Regeringens förslag överensstämde i allt väsentligt med
utredningens. propositionenI redovisade regeringen
bl.a. även sin bedömning finansieringenhurav av
lagringen borde ordnas.

februariDen 3 1994 beslöt regeringen tilläggsdirek-om
tiv dir. till1994:9 utredningen. dessaI närmareges
riktlinjer till utredningen i vad finansieringenavser

oljelagring för krigssituationer. utgångs-av som en
punkt för utredningens arbete skall gälla närings-att
livet i fortsättningen skall finansieringenförsvara

såväl denna lagring lagringenav för s.k. fredskri-som
Utredaren skall översiktligtser. analysera de ekono-

miska konsekvenserna för berörda intressenter denav
angivna finansieringsmodellen.

tilläggsdirektivenI vidare att utredarenanges skall
överväga tillsynenhur beredskapslagringen hosav de
lagringsskyldiga företagen kan förbättras. också be-

tillsynsmyndighetenhovet hos för attav resurser
säkerställa tillsynfullgod skall prövas.en
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utreda-tillåggsdirektiven attiAvslutningsvis anförs
i dessutredningsuppdragetredovisabör kunnaren

frågornaåterståendeockså deinnefattandedvs.helhet,
juni 1994.den 30senastoljelagringen,om

återges bilagai 1.sini helhetTilläggsdirektiven

bedrivandeArbetets1

tilläggsdirektivenianförsvadenlighet med somI
ifrågorna uppdragetiåterståendederedovisar OLU

slutbetänkande.detta

anlitathar OLUarbetet enavslutande etapp avdennaI
belyserbl.a.underlagframtaför att somkonsult

krigkris ochi fred,elkonsumtionelproduktion och
fossila bränslen.beroendeproduktions avdennasamt

leverantörernaöverläggningar medvidare haftharOLU
respektive flygfoto-gasolmarknadenpå svenska avden

beredskaps-konsekvenserklarlägga avatti syftegen
produkter.näringslivet dessailagring av

från be-ABskrivelser EFOinkommit omharTill OLU
Gasföreningenfrån Svenska omredskapslagring kol,av

Petroleumfrån Svenskaochberedskapslagring gasolav
olje-lagringsskyldighet fördubbels.k.Institutet om

produkter.

frågorbelysaattförbiträdejuridisktanlitatharOLU
lagringsskyldighet.dubbels.k.om

redovisat för-maji 1994NUTEKPå harOLUuppdrag av
tillsynenförbättraåtgärder avför atttillslag

på OLUuppdragVidare NUTEK avharberedskapslagringen.
utredningenskonsekvenserekonomiskavissa avberäknat

fråga bered-iansvarsfördelningtill omförslag
olja.skapslagringen av
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syfte attI klargöra konsekvenserna för den svenska
beredskapslagringen olja och kol ett svensktav av

imedlemskap har vidEU besök inhämtatOLU information
frånoch synpunkter tjänstemän vid danska myndigheter,

ministerrådssekretariat,EU:s EG-kommissionen DG XVII
och IEA-sekretariatat.

enlighetI med vad ianförs direktiven iharsom OLU
samråttdenna etapp Ellagstiftningsutredningenmed N
beredskapsåtgärder1992:04 produktionom avseende av

oljael med och kol.

Ellagstiftningsutredningen därvidhar påanfört att den
stadiumnuvarande sitt arbete elberedskapsfrågormedav

inte någrahar erinringar i sak förslagen.mot Vidare
Ellagstiftningsutredningenhar anfört att eftersom-

dess kringarbete elberedskapsfrågorna ännu inte är
slutfört intedet kan uteslutas att utredningen-
längre fram återkommaskäl att påmedser synpunkter de
förslag redovisar.OLUsom nu

För inteatt missförstånd uppståskall vill fästaOLU
tvåuppmärksamhet vid begreppsmässiga frågor.

delbetänkandetI SOU 1993:87 använde begreppetOLU
begränsat anfall. Definitionen detta begrepp basera-av

på innehålletdes i de regeringen beslutadeav 1993-
01-28 föreskrifterna för det operativa förberedelse-
arbetet.

ettI beslut 1993-12-22 fortsatta förberedelserominför nästa totalförsvarsbeslut har ånyoregeringen
behandlat detta begrepp. Mot bakgrund härav har OLU
valt att terminologin iochanpassa detta betänkande

inteanvänds längre uttrycket begränsat anfall. I
stället används uttrycket ett mer omfattande anfall.

åsyftarDetta ett anfall är omfattande änsom mer ett
strategiskt överfall och genomförs med störresom
styrkor efter omfattande anfallsförberedelsermer och
med parallella anpassningar det svenska försvaretsav
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enligt 0LU:sbegreppsändring innebär,förmåga. Denna
förutsättningarnaändringsakligingenbedömning, av

bränsleberedskapen.planeringenför av

fredskriser. OLUbegreppsfrågan gäller s.k.andraDen
fredskrisatt1993:87SOUdelbetänkandet enianförde

krissäkerhetspolitiskdeleninledandedenoch av en
oljeområdet.påSverigeförfår konsekvenserlikartade

ochremissyttrandesitthärtill isiganslötNUTEK
område knappastoljeförsörjningenspådetatthävdade

åtskillnadnågon mellangöraallsanledning attfinns
säker-hotandemilitärtSverigefredskriser föroch

till dennasiganslötRegeringenkriser.hetspolitiska
båda börkrisfallenföranförde attuppfattning och

oljekris.benämningenanvändas

behovenanalysergenomför avOLU avbetänkandedettaI
Därvidkrissituationer. genom-i olika slagbränslen av

fredskrisföranalysernågra separata enfalliförs
kris.säkerhetspolitiskikrisskederespektive ett en

nyansskill-eventuellafångai attsyftegörs uppDetta
bakgrund. Ipolitiskolikartadkriser medmellannader

förpåfrestningarnadärvid attframkommerallmänhet
åt-slagattochlikartade avär sammaSveriges del

effekternamotverkaför attanvändasbörochkangärder
såledesÄvenbränsleförsörjningen.i omstörningarnaav
be-sammanfattandelämpligoljekris ärbegreppet en

inteuppfattningenligt 0LU:sdettanämning, utesluter
skildakriser medförgörasbehövakananalyseratt

bakgrunder.politiska

till lagenhänvisningargörs oftabetänkandedettaI
Förolja kol.ochberedskapslagring1984:1049 avom

Påförkortningen LBOK.författning använder OLUdenna
för-förförkortningen FBOKanvändssättmotsvarande

olja ochberedskapslagring av1984:1050ordningen om
kol.
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FÖR2 OLJA ELPRODUKTION

delbetänkandetI SOU 1993:87 Beredskapslagring av
olja lämnade frågaförslag iOLU den mängd oljaom som
bör beredskapslagras inför neutralitets- elleren
krigssituation. delbetänkandetI behandlades dock inte
behovet olja för produktion Motivetel.av härförav

att behovet olja för elproduktionvar utgörav del ien
frågeställningstörre avsågen OLU behandla i nästasom

ietapp utredningsarbetet.

återkommer frågaOLU till denna och behandlar inu
detta kapitel frågorfrämst beredskapslagringom av
olja att användas för drift oljekondenskraftverkav och
gasturbinanläggningar för framställning elektriskav

ikraft olika kris- krigssituationer.och

utgår frånOLU att erforderlig åstad-beredskap skall
kommas bränslelagringmed enligt Ellagstiftnings-LBOK.
utredningen tillhar uppgift att allmänt över regle-se
ringen finansieringenoch beredskapsåtgärder påav
elförsörjningens område.

2.1 Nuvarande ordning

Enligt skallLBOK inneharden gasturbinanlägg-som en
ning för framställning elektrisk kraft ellerav ett
oljekondenskraftverk hålla i viss sådanlager mängd
olja behövs för drivaatt anläggningen.som Lagrings-
skyldighet inträder när installeradeden effekten
överstiger viss nivå.

frågaI gasturbinanläggningar bestämsom den mängd olja
skall lagras regeringensom eller myndighetav som
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installeradutgångspunkt imedbestämmerregeringen
beräknadmegawattimme ochbränsleåtgångeffekt, per

lagringsmängdenbestäms avEnligt FBOKdrifttid.årlig
NUTEK.dvs.tillsynsmyndigheten, av

regering-mängdenbestämsoljekondensverkfråga avI om
FBOKberedskapsbehov. Iutgångspunkt i landetsmeden

000sammanlagt 500volymer,regeringen deföreskriver
kondensverkm3 störrenågra medkraftföretagolja, som

hålla beredskapslager.iskall

led-dammar,kraftverk,attnämnasbörsammanhangetI
enligt 1942:3-lagentransformatorstationerochningar

kraftanlägg-vissaskyddsåtgärder försärskilda35 om
skyddssynpunktpå ettutförasskallningar urm.m.

produktionsanlägg-attbetyderDettalämpligt sätt.
ganskaettharnätstationer oftaviktigareningar och

Dessutomsabotage.krigshandlingar ochmotskyddgott
förhindra elleråtgärder för attkraftföretagenvidtar

torrår, snö,storm,i fredstörningarbegränsa av
Äventerrorismkriminalitet och m.m.haverier,brand,
be-storsjälvfalletärsyften avåtgärder dessamed

uppstårstörningar omdebegränsa somattförtydelse
krigshandlingar.förutsättslandet

kärn-beredskapslagringockså att avnämnaskanDet
Kärn-Svenskkraftföretagenombesörjs genombränsle av

ochbolagetmellanavtalenligt ettbränslehantering AB
NUTEK.

frediförbrukningochProduktion2.2 av

åruppgickSverigeiproduktionen elsamlade avDen
produktionenår. HuvuddelenTwh avtill 140 per1991 ca

74kärnkraftverkochTwhvattenkraftverk 62iskedde
ångakombination medielproducerasDessutomTwh.

mottrycksanläggningar 3industriellaihetvatteneller
år ochUnder 1992Twh.kraftvärmeverk 3iochTWh



29

påverkades produktionsbilden1993 kärn-att fleraav
kraftsblock drift.tagna detta skälAv användsvar ur

årsiffror avseende diskussionenför i1991 detta
kapitel.

Härutöver finns halvdussin oljekondensverkett och ett
gasturbinaggregat.40-tal Oljekondensverkens funktion

är att utgöra reservkapacitet i händelse främstav
torrår lågmed produktion vattenkraft. Normaltav

årmindreproduceras än iTWh1 dessa verk. Ettper
torrårextremt omkringkan TWh behöva10 produceras.

tekniskt möjligaDen produktionen uppgåri dessa verk
till år.Twh20ca per

Gasturbinanläggningarnas funktion är till-att klara
fälliga förbrukningstoppar tillfälligaoch bortfall av
andra kraftverk samt stabilitetenatt klara i näten
lokalt. Normalt är produktionen betydligt mindre än 1

år,Twh eller motsvarande timmarsdrygt drift.per 50
tekniskt möjliga uppgårDen produktionen till TWh10ca
år.per

tabellI produktionskapacitet2.1 presenteras och
faktisk årproduktion iel olika1991 slagav av an-
läggningar.

Elproduktion åri2.1 Sverige 1991

Produktionsmetod Produktion Möjlig produktion
Twhår TWhår

Vattenkraft 62 65
Industr. mottryck 3 5
Kärnkraft 74 74
Kraftvärme 3 6
Oljekondens 0,4 20
Gasturbinverk 0,1 10
Summa 142
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vidproduktion normalMöjlig vattenkraftAnm. av
nederbörd.

åruppgicki Sverigeförbrukningen elsamladeDen av
år inklusive förluster. Huvud-till Twh1401991 perca

servicesek-ielförbrukningen bostäder,skeddedelen av
tillverkningsindustrin. tabell presente-2.2Iochtorn

påår olika använd-elförbrukningen fördelad1991ras
påtag-ningsområden. inteElförbrukningen förändrades

år medelutbytetNettotligt ochunder 1993.1992 av
årnordiska länderna, 1991främst deomvärlden, var

TWh.drygt 1

årSverigeElförbrukning i 19912.2

TwhårAnvändningsområde

service, värmeverk 71Bostäder, m.m.
elvärme 32därav-

3Samfärdsel
Industri 49

19ochdärav pappermassa-
stål metallindjärn-, och 8
industrikemisk 7

verkstadsindustri 6
träindustri 3
livsmedelsindustri 2

Avkopplingsbara 8elpannor
10Förluster

141Summa

kriseriförbrukningProduktion och2.3 av

krigoch

förbrukning elproduktion ochFörutsättningarna för av
kriser aktu-kanskildaolika i slagdeär varasomav

någon planering och andravilka formförochella av
på initiativ stats-görasbehövakanförberedelser av
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makterna. följandedet diskuterasI förutsättningarna i
några olika krissituationer.

Fredskris2.3.1

fredskris definierasEn traditionellt dåett lägesom
normal fredsstandard inte upprätthållaskan i produk-
tion, sysselsättning, påexport konsumtionoch grund av
importbortfall eller flera försörjningsviktigaav en

utan att det är krig krigsfara våreller ivaror nära
omvärld.

redovisatsharsom produceras i Sverige normaltovan en
litenmycket iandel el anläggningar där olja används

bränsle. Främst sker detta i kraftvärmeverk.som I
m3årligendessa förbrukasverk omkring olja100 000

och 300 000 ton kol samt hel del andra bränslen fören
att producera el. oljaImport ändamålför dettaav
ingår i den nettoimport utgångspunktenär försom
beräkning lagringden olja iskerav landet medav som
anledning åliggandesveriges enligtav IEP-avtalet.

För oljekondensverk och gasturbinanläggningar finns
vanligtvis småmycket kommersiellt motiverade lager. I
de slag fredstida situationer då verkenav behöver tas

fåri drift oljekondensverk, medgivandeefter av rege-
ringen tillsynsmyndigheten,eller tillfälligt ita
anspråk beredskapslagret.

Vid påfredskris oljeområdet finnsen det anledning att
räkna påprisermed att höga olja och knapphet eller

påbefarad knapphet olja leder till att förbrukarna i
ökad utsträckning använder sig el för t.ex. bostads-av
uppvärmning. sådan situationI bör det finnsen normalt

någotgoda förutsättningar att öka elproduktionen i
kärnkraftverken och framför iallt vattenkraftverken,

bådavilka lång uthållighet.har Vidare kan förutsättas
att storkraftnätet och den distributionenlokala är
intakt och visskan klara ökad förbrukning även under
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förbrukningendåvintermånader produktionen ochde
högst.brukar somvara

oljekon-gasturbinanläggningar ochinnehavareFör av
olja skall bered-mängdfastställs dendensverk som

oljamängderregeringen eller NUTEK. Deskapslagras av
ii behovetförsta handinnebär attlagras ensom

Någon lagring syftartillgodoses.krigssituation som
åliggande enligtSveriges IEP-till uppfyllandet av

härtillinte. Skäletnärvarandeförförekommeravtalet
låg,förbrukningen är mycketnormaltfrämst attär men

starktanläggningar fluktueraenskilda kanfördenatt
svårt fysiskadenåren. attDet kanmellan anpassavara

härtill.lagringen

pröva behovetär attuppgift i sammanhangdetta0LU:s
produktion el.olja Enberedskapslagring för avavav

pånormaltelproduktionen baserasliten andelmycket av
ielproduktionen VattenkraftverkVidolja. behov kan

reservkapacitetVissökas.normaltkärnkraftverkoch
detattsåledes. bakgrund OLUdennafinns Mot anser

inneha-nödvändigtfortsättningen attäriinte heller
oljekondensverk medgasturbinanläggningar elleravvare

någon oljekri-åläggs lagring förårlig drifttidkort
hadessa slaganläggningar verkochSkulle enavser.

förutsättningar-dockdrifttid förändrasär längresom
på områdetvissa EG-reglerbehöversammanhangetIna.

avsnittiåterkommer till 2.4.dettabeaktas. OLU

olja fördiskutera behovetgår tillöver att avOLU nu
säkerhetspolitiskai olikaproduktion slagel avav

krissituationer.

Strategiskt överfall2.3.2

operativainriktningen deRegeringens beslut avom
innebärplaneringen attochförsvarsförberedelserna

och permanentomedelbarskall hatotalförsvaret en
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förmåga framgångatt med kunna möta strategisktett
påöverfall Sverige.

Vid strategiskt påett överfall Sverige kan förutsättas
angriparenatt med bl.a. luftangrepp och sabotage-

åtgärder försöker störa produktionen, överföringen och
distributionen iel Vitalalandet. funktioner inomav
Sveriges nationella ledningssystem och totalförsvar är

tillgångstarkt beroende till el. tillförselUtanav av
el praktisktupphör taget all inomverksamhet indu-
strin, servicenäringarna administrationen.och Endast
verksamheter tillgånghar till dieseldrivnasom reserv-
elverk eller andra reservanordningar kan förutsättas

bedrivakunna iden krigssituation nödvändiga verk-en
samheten utan tillförselextern el.av

Produktionsanläggningarna för el har ett ganska gott
skydd mot luftanfall, krigshandlingarmot andra ioch
vart fall mot enklare sabotageförsök. naturligaAv skäl

svårareär det att skydda kraftledningar och trans-
formatorstationer eller nätinstallationerandra mot att
skadas krigshandlingar frågorav Dessa har belystsm.m.
i olika FOA-rapporter.

förutsättningarnaI för totalförsvarets energiförsörj-
ingårning att kärnkraftverken skall kunna stängas iav

krig prop. bil.198687:95 finns12 102. Dets.
därför anledning att här räkna med att kärnkraftverken
kan stängas när ett strategiskt överfall inleds.av Ett
tekniskt skäl för detta är att kärnkraftverkens hjälp-
maskineri är känsligt för frekvensfall. Vidare kan
förutsättas överföringsledningarnaatt från de stora
vattenkraftverken i Norrland viktigaoch transformator-
stationer utsätts för krigshandlingar, tillsyftarsom

förhindraatt överföring stora mängder tillelav de
mellersta och södra delarna landet. Sammantagetav
innebär detta iatt det ett strategiskt överfall finns
anledning att räkna tillgångenmed påatt el blikan
starkt begränsad i de mellersta och södra delarna av
landet.
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vissakrigsförband,Även försvarsmaktensbl.a.om
sjukvården förut-kandelarledningsorgan ochcivila av

sådan situation bl.a.i som ensättas fungera en -
minskar förut-finnsreservkraftverkföljd attav -

stödja för-attcivila samhälletsättningarna för det
blirellerupphörtillförseln elsvarsmakten avom
värnamöjligheterna attminskarsvårt Vidarestörd.

krigshandlingar ochverkningarcivilbefolkningen mot av
Viktiga samhälls-försörjning.livsnödvändigatt trygga

upprätthålla tillförselsvåra utanblir attfunktioner
el.av

på olikanormalt fördelasielförbrukningen fredHur
ianvändningsområden redovisades tabell 2.2.

kraftigtbegränsaselförbrukningen omsjälvfallet kan
ochstödja försvarsmaktenfrämstinriktningen är att

försörj-livsnödvändigcivilbefolkningenerbjudaatt
tillverknings-ielanvändningendelning. storEn av

i inteelbehövssålunda Däremotupphöra.industrin kan
servi-uppvärmning ochomfattning för t.ex.oväsentlig

elförbrukningen kräverbegränsningcenäringar. En av
för närvaran-reglerutrustningomfattande somdock -en

utsträckningi begränsadinstallerad endastfinnsde -
manuellatidskrävandeochomfattandemycketeller

installationer. Dennätstationer andraochiingrepp
omfattandealltförbort utankopplasdirekt kandel som

till avkopp-begränsastotalförsvaretförkonsekvenser
direkt anslutnastorförbrukareochlingsbara elpannor

regionalnäten.till

vidi landetelbehovetöverräkneexempelett avsom
förbrukningenattkan antasstrategiskt överfallett

normalför-till 70%begränsasuppvärmning kanför av
industrinförtill 60%,servicesektornbrukningen, för

Sammantagettill 30%.samfärdselnförtill 30% och
tillförbrukningen el reducerasinnebär att cadet av

minskninginnebärnormalförbrukningen. Det en55% av
förut-Inklusivepå årsbasis. förlusterTWhmed 55-60

på årsbasis.på TWhproduktion 80-90sätter det en
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jämförelsesom kan nämnas att förbrukningen ielav
månad,juli då industrin låghar aktivitet och bostads-

uppvärmning inte behövs, uppgåbrukar till påTWh60ca
årsbasis. Därmed är det uppenbart att, förbrukningenom
under perioden december februari begränsas till 80-90-

på årsbasis,TWh innebärdet lågmycket standard ien
fråga elförsörjning.om

kärnkraftverkenOm stängs minskar elproduktionenav med
på årsbasis.TWh70ca Redan därmed skulle produktionen

underskrida idet räkneexemplet angivna behovet el.av
Bristen är emellertid inte större än att iden vart
fall under åretdelar kanvarmare täckasav med utökad
elproduktion i oljekondensverk, gasturbinanläggningar
och kraftvärmeverk. förutsättning dåEn är överför-att
ingen frånel kan ske Norrland tillav Mellan- och
Sydsverige.

idetOm stället antas att kärnkraftverken är avstängda
och att ungefär hälften vattenkraftkapaciteten blirav
otillgänglig störningar i överföringssystemet,genom
understiger den möjliga elproduktionen avsevärt idet
räkneexemplet angivna behovet iel ett strategisktav
överfall.

situationerI detta slag är detav mycket angeläget att
så stor produktion möjligt el kan isom ske befint-av
liga oljekondensverk, gasturbinanläggningar och kraft-
värmeverk i synnerhet dessa i stor utsträckningsom-
finns i Mellan- och Sydsverige. ettI strategiskt
överfall kan möjligheten till elproduktion vid enheter

nämnda slag avgörandeav för möjligheternavara att
inom större eller mindre delar landet kunna stödjaav
försvarsmakten, värna civilbefolkningen upprätthål-och

viktigastela de samhällsfunktionerna.

Obalansen mellan produktion och förbrukning ielav
fredstid är särskilt istor de tre storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessa strategiskt
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sårbara vid stör-särskiltområden därförärviktiga
överföringen el.iningar av

nödvändigtärdetdiskussion är attdennaSlutsatsen av
överfallstrategisktså vid ettattolja lagrasatt

oljekondensverkbefintligavidskeproduktion el kanav
kraftvärme-vidElproduktiongasturbinanläggningar.och

kapiteli 3.behandlasverk

sådan mängdiolja lagrasattUtgångspunkten bör vara
gasturbinanläggningarocholjekondensverkföratt

långtid.viss Hurunderelproduktion skekanmaximal
strategiskagivet.inte Detärtid bördenna vara

tidsdimension.entydignämligensaknaröverfallet
detefteravgörasdärföruthålligheten börFrågan om

oljabehovetdiskussion förts avmotsvarande omatt en
neutralitetssituation respek-ielproduktionför enav

ärmilitärt anfall mersituation med ett somtive en
överfall.strategisktän ettomfattande

Krisskede2.3.3

omfattandeneutralitetssituation etteller merEn
alternativaplaneringeniskall somanfall sesmilitärt

krisskede antasDettakrisskede.ettutvecklingar efter
månader medtill tolv succes-varaktighetha uppaven

stör-konfrontation medochpolitiskhårdnandesivt
istörningarVäsentligaekonomi handel.ochinomningar

strate-gällervadfrämstinternationella handeln,den
slutetförst motuppträda enavförväntasgiska varor,

utveckling motdå snabbtolvmånadersperiodsådan en
inte uteslutas.stormaktskrig kan

ochsamhällsverksamhetensådant krisskede kanettUnder
pågåinledningsvisi landetaktivitetenekonomiskaden

emellertid allkanhandnormalt. Efterungefär som
påverkad dengradhögrebli i allt avantasverksamhet

utri-istörningarkonfrontationen samtpolitiska av
keshandeln.
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Även vissa försvarsinriktade försvarsförberedelserom
anspråkgörs itar del el och konsumenternasom en

ikanske ökad utsträckning använder el för att spara
måste ändåolja, antas successivtatt minskandeen

aktivitet i näringslivet tillleder förbrukningenatt
iel landet minskar.av

krisskedetUnder kan produktionen, överföringen och
distributionen el förutsättas i huvudsak intaktav vara
och fungera normalt. Kärnkraftverken kan förutsättas

i drift praktisktunder krisskedettaget helavara
prop. bil.198687:95 12 102. kärnkraftverkenOms.
på grund ett upplevt överhängande krigshotav stängs av

krisskedetsunder sistaallra del, är det troligt att
bortfallet delvisel balanseras minskadav elan-av
vändning i tillverkningsindustrin. mindre bristOm en
på sådanel skulle iuppkomma situation kan denen

någonhanteras form förbrukningsreglering.genom Omav
krisskedet inte inträffar torrår lågett uttalat med
tillrinning till vattenmagasinen, är det knappast
aktuellt iatt situationdenna använda oljekondensverk
och gasturbiner för elproduktion. Detta gäller oavsett

krisskedet Sverigesför del tillantas ledaom en
neutralitetssituation militärteller ett påanfall
Sverige.

Vad innebärsagts att, vad gällersom behovet att kunna
producera el olja, i månmed väsentlig parallellitet
föreligger mellan fredskris och huvuddelenen ettav
säkerhetspolitiskt krisskede.

Slutsatsen diskussiondenna någonär att särskildav
lagring olja för möjliggöraatt utökad elproduktionav
vid oljekondensverk gasturbinanläggningaroch under ett
säkerhetspolitiskt krisskede inte behöver ske. lagerDe

hållerverken kommersiellasom skäl oljekrisla-ochav
kan tillgängliga sådaniger, situation,som vara en

bör tillräckliga.vara
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Neutralitetasituation2.3.4

krig mellan stor-innebärneutralitetssituation attEn
dåskallnärområde. Försvarsmaktenvårtpågår imakter

anpassadomständigheternaupprätthålla efterkunna en
territoriumsSvensktväpnatettberedskap mot angrepp.

såväleffektivt motskyddaskunnaintegritet skall
kränkningar.oavsiktligaavsiktliga som

utri-attförutsättasneutralitetssituation kanI en
upphör.intillnästochbegränsasstarktkeshandeln

planeringsförutsättningarnaenligtUtrikeshandel kan
viktigareförsörjningen medtillbidraförutsättasinte

antagande kanförnödenheter. Sammacivilamilitära och
i ochdetävenel,exportochimport omförgälla av

attmöjlighetergodatekniskt settfinnassig börför
frånel Norge.importupprätthålla normal av

avseenderäkneexempelredovisades ettavsnitt 2.3.2I
isamhällssektorerolikainomförbrukningen elav

Resultatetöverfall.strategiskt varettsamband med
förhållan-på årsbasis iTWhminskning med 55-60att en

Inklusiveske.förbrukning antaskantill normalde
påpå Twhproduktion 80-90detförutsätterförluster en

kansamhälletiaktivitetenekonomiskaårsbasis. Den
neutralitetssituationnågot ihögre enantas varanog

kanräkneexempelDettaöverfall.strategisktvid ettän
på för-tillämpligt deni dragändå storavaraanses

neutrali-inödvändig ävenär enelbrukningen somav
tetssituation.

kärn-attförutsättselproduktionengäller avNär det
sådana skullefallavstängda. Ikankraftverken vara

angivnaunderskrida deträkneexempletiproduktionen
störreinteemellertidBristen ärelkraft.behovet av

olje-ielproduktionutökadmedtäckaskandenän att
kraftvärmeverk.ochgasturbinanläggningarkondensverk,

neutralitetssituationiattförutsättasDet kan en
ochtill Mellan-från Norrlandöverföringen elav

mängdViss ökadnormalt.huvudsakiSydsverige fungerar
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el framställd vid vattenkraftverken kan därmed bli
tillgänglig någotför förbrukarna. Om kärnkraftsblock

hållaskan i drift förbättras situationen avsevärt.

Slutsatsen diskussiondenna är att det ärav önskvärt
olja såatt lagras iatt neutralitetssituationen

utökad produktion el kan vidske befintliga oljekon-av
densverk och gasturbinanläggningar. Utgångspunkten bör

sådanoljaatt ilagras mängd maximalvara att elpro-
duktion kan ske under hela eller del neutrali-en av
tetssituationens Fråganantagna varaktighet. vadom som

uthållighetär lämplig i drifttid behandlas ien det
följande. Elproduktion vid kraftvärmeverk behandlas i
kapitel 3.

2.3.5 omfattande militärtMer anfall

militärtEtt anfall är omfattande än ettsom stra-mer
tegiskt överfall, innebär att väpnatett skerangrepp
på Sverige i huvudriktning över vårhaveten mot kust
eller över landgränsen efter det att omfattandemer

sidapåförberedelser svensk vidtas.kunnat Totalför-
förmågasvaret skall ha sådantatt möta ett medangrepp

krigsorganisationenhela efter kompletteringar under en
återtagningstid på år.högst ett

Vid ett omfattande anfall kan förutsättasmer att
nästan ingen utrikeshandel förekommer. Import och

frånexport el tilleller t.ex. nordiskaav de länderna
således inteantas förekomma.

avsnittI redovisades2.3.2 ett räkneexempel avseende
förbrukningen inom olikael samhällssektorer iav
samband med strategisktett överfall. Resultatet var en
minskning på årsbasismed 55-60 Twh förhållandei till
normal förbrukning. Inklusive förluster förutsätter det

påproduktion på årsbasis.TWh förhållande80-90en I
till detta räkneexempel kan det iantas att ett mer

militärtomfattande anfall elförbrukningen inom till-
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Möjligen kannågot lägre.blirverkningsindustrin ännu
inombostadsuppvärmning ochförockså elbehovet av

något. Inklusiveytterligaresänkasservicesektorn
påpå Twhproduktion 60-70detförutsätterförluster en

normalaväl denganska pro-årsbasis. motsvararDetta
månad.juliiförbrukningen elduktionen och av

kärn-här attförutsättsanfallomfattandeVid ett mer
strategisktvid ettLiksomavstängda.ärkraftverken

överföringsledningarnaattförutsättasöverfall kan
transformatorstationer ut-viktigafrån Norrland och

för-till attsyftarkrigshandlingar,försätts som
södratill deelmängderöverföring storahindra av

två angreppstyper-degällerdetNärlandet.delarna av
utgå från ettattanledning attfinns detkaraktär,nas

iutsträckninglängreharanfallomfattande enmer
iKrigshandlingarnaöverfall.strategisktetttiden än

också hand antasefterkananfalletomfattandedet mer
innefattaochlandetdelenstörreellerhela avberöra

i ettförloppetattmedochtruppstyrkor. Istora
någottideniförmodas mersådant kananfall vara

medperiodvis utförasstridshandlingarnaochutdraget
rimligt antaattdetintensitet, kannågot mindre vara

dis-storkraftnätet ochreparationerenklare avatt
omfattning. Dettanågoniutförastributionsnätet kan

frånöverföring elvissmöjligen medgeså avfallikan
i Mellan-förbrukaretilli Norrlandvattenkraftverken

Sydsverige.och

vattenkraftkapacite-hälftenknapptatt avantasdetom
gastur-oljekondensverk,tillgänglig attsamtblirten

sintillanvändskraftvärmeverkbinanläggningar och
åstadkommamöjligt att enkapacitet bör detfulla vara

på årsbasis.TWhmotsvarande 60-70produktion

åstadkommaselproduktion kan somattbetyderDetta en
försvarsmaktentillstödmedgeskulle kunnasetttotalt

befolkningen.försörjning förlivsnödvändigoch en
ellerlandetdelarallainte attdock avinnebärDetta

tillräckligtillgång tillfåinvånare löpande kanalla
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mängd Förstörelseel. krigshandlingar trans-genom av
formatorer, överföringsledningar distributionsled-och
ningar, gårinte återställaatt eller teknisktsom
åtgärda på annat sätt, kan medföra att större eller

områdenmindre fåintelandet tillräckligkanav eller
någon tillförsel el under del tidens denav en av som

pågår.anfallet

tillMed hänsyn den avgörande tillgångbetydelse som
till el har för att samhället skall fungera och total-
försvaret skall kunna verka, är detta allvarligen
situation. I och med iatt el stor omfattning används
för uppvärmning påbostäder, kan brist innebäraelav

fara för livsnödvändigaden försörjningenen detom mer
omfattande inträffaranfallet vintermånaderna.under

Liksom vid strategisktett överfall är storstadsom-
rådena sårbarasärskilt vid störningar i överföringen

el.av

slutsatsen denna diskussion är attav det är nödvändigt
olja såatt lagras vidatt ett omfattande militärtmer

anfall produktion el vidkan ske befintliga oljekon-av
densverk och gasturbinanläggningar. Utgångspunkten bör

oljaatt sådanilagras mängdvara maximalatt elpro-
duktion kan ske tidunder den ett omfattandesom mer

enligtanfall planeringsanvisningarna pågå.bedöms
Elproduktion vid kraftvärmeverk behandlas i kapitel 3.

2.4 EG:s regler

direktivenI att skallOLU klarläggaanges konsekven-
för den svenska beredskapslagringenserna olja ochav

kol ett medlemsskap i och redovisaEUav behov attav
gällande svenska regler.anpassa behandlarOLU EU-

frågor i kapitel fråga6, detta slagmen behand-en av
las iredan detta sammanhang.
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elproduceraattmöjlighetensäkerställaattsyfteI
olja och kolbl.a.tillförselnistörningarvid av

råd maj 1975den 20gemenskapernaseuropeiskabeslöt de
elproducenterattinnebär75339EEGdirektiv somett

sta-thermalvärmekraftanläggningar powersinavid
fossilaminiminivå lagerhålla avskall avtions en

säkerställatillräcklig för att pro-ärbränslen, som
dagar.minsttid 30förduktion el avenav

småförochbränsleslagvissa an-förgörsUndantag
hållaskyldigheten attindustrin. ominomläggningar

allvarligt slagsärskiltsvårigheterskapar avlager
medlemslandetimyndighetanläggning,någon kan enför

lagringsskyldigheten.frånbefria dendelvisellerhelt

hållas vid kraft-skallde lager,attVidare gäller som
25%motsvararmängd avfår medminskas somverk, en

kraftverkenvidolja byggtsfredskrislager uppsomav
sådana kraft-vidanvändningförbehållna föräroch som

verk.

kraft-ettattmedgekanmedlemslandetimyndighetEn
mini-underskridaanspråk dvs.lagret,får itaverk
fåsvårigheter attmöterkraftverketmilagret, om

under-EG-kommissionen skalltillgång bränsle.till
medgivanden.sådanarättas om

islagdettalagringsskyldighet avSverige skulle enI
ikondenskraftverkenstörredehand kunnaförsta avse

Hässelby.Marviken ochSlite,Stenungsund,Karlshamn,
också kraft-troligt atthållas föremellertidfårDet

Malmö,iverkenturbineffekt, t.ex.högmedvärmeverk
Örebro,Västerås ochUppsala,stockholm,Norrköping,

gasturbinanlägg-tordeDäremotberöras.kunnaskulle
bli berörda.inteelproduktionförningarna

SverigeikondenskraftverkenstoradegällerNär det
elförsörjninglandetsattgällandegöraskunnaskulle

attberoendeutsträckning är avmarginelliendast
denbelysesutnyttjas. Detta avkapacitetverksdessa
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årtidkorta varje de inormalt är drift.som Detta
förhållande möjligen åberopasskulle kunna skälettsom
för nedsättning lagringsskyldigheten.av

framgått i avsnittSom är2.3.1 de oljekondens-svenska
verken för närvarande inte hållaskyldiga att freds-
krislager Någonolja. mängd finns därmed inteav som
vid ett svenskt EU-medlemskap till 25% skulle kunna
avräknas mot den här aktuella särskilda lagringsskyl-
digheten.

Dessa EG-regler behöver uppmärksammas när förslag
utformas rörande omfattningen beredskapslagringenav av
olja för produktion el.av

2.5 Förslag

Det svenska samhället är i fred starkt beroende av
tillförsel el för att fungera. El iav används stor
utsträckning i industrin, i servicenäringar, i offent-
lig hushållverksamhet ioch för att bl.a. driva pro-
duktionsutrustningar och för att värma eller kyla olika

Ävenutrymmen. när andra energislag än el används för
något ändamål, är el ofta nödvändig för den reglerut-
rustning styr driften anläggningarna. spår-som av Den
bundna trafiken är i stor utsträckning beroende el.av
Radio- och telekommunikationer samt belysning är be-

tillförselroende el för Vårtattav fungera.av sam-
hälles våruppbyggnad, livsföring våroch levnadsstan-
dard förutsätter helt enkelt omfattande och ostörd
tillförsel el. Den betydelse elav har för samhället

människornaoch pådemonstreras tydligtett sätt varje
gång elavbrott eller mindre omfattandeav mer karaktär
inträffar i fred.

också i kris- krigssituationeroch är samhället i hög
Ävengrad beroende el. samhälletav kan klara sigom

med tillfälligt minskad elförbrukning, ändåen är
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lednings-nationellaSverigesinomfunktionervitala
tillgångberoendestarkttotalförsvaret avochsystem

överlevnadsinförbehöverCivilbefolkningentill el.
bevar-tillagning ochuppvärmning samtför bl.a.elha

skallvattenattförelbehövermat. Pumparande av
fungera.skallavloppssystementillgängligt ochvara
drivaför atttillgång till elSjukvården behöver
civiladetattbelysning. Förförochutrustningar
behöverförsvarsmaktenstödjaskall kunnasamhället

bensinsta-ochserviceföretagindustrier,vissabl.a.
lokalaochregionalaCentrala,tillgång till el.tioner

tillgång tillbehövertotalförsvaretinomledningsorgan
kunnaskallsamhällsfunktionerviktigaför attel

sinförAlarmeringsutrustningar ärupprätthållas.
Elberoen-el.beroendeutsträckning avvissifunktion

FOA-rapporter.ibelystskrigssituationer haridet

tillgång tillbetydelseavgörande somPå dengrund av
samtledningsorgancivilamilitära ochharel har,

anskaffatverksamheterandraradsjukvården och en
viktigasteallradeklarakunnaför attreservkraftverk

vanligafrån deteltillförselnäräven avuppgifterna,
militärtett angreppmedsambandiuteblir, t.ex.nätet

produceraskaneldenärSammantaget somvårtpå land.
förhållandeilitenmycketreservkraftverksådanai

krigssituationer.kris- ochibehovensamladetill de
kanverksamheteravgränsadeviktiga ochmycketEndast

service-Civilbefolkningens,på sätt.dettatillgodoses
till-viktiga behovindustrisangelägenochföretagens

tillgodo-intehellerpraktikenioch kanintegodoses
behovallmännasmå reservkraftverk. Dessagenomses

fråntillgodoseskrigssituationiävenmåste därför en
mycketär detbakgrunddennaMotelnätet.ordinariedet

omfattning kanminskadiänel -viktigt att om-
också i kris- ochförbrukareprioriteradetillföras

attförbetydelsetordekrigssituationer. Detta avvara
effektivt motståndbjuda ettkunnaskalltotalförsvaret

på sverige.militärtvid ett angrepp

attmotpekade2.3.3ochavsnitti 2.3.1Diskussionen
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de mest angelägna elbehoven bör tillgodoseskunna i en
fredskriss.k. ioch ett säkerhetspolitiskt krisskede,

dvs. vad sammanfattande benämnssom oljekris,numera en
åtgärderutan särskildaatt vidtas för att säkerställa

kapacitet för produktion el. Det avgörande ärav att
i tvådessa intefall behöverman räkna med att över-

föringen frånel vattenkraftverken iav Norrland till
förbrukarna i Mellan- och Sydsverige svårtblir störd.

Diskussionen i avsnitt 2.3.2 och 2.3.5 pekade däremot
mot vidatt ett strategiskt överfallman vidoch ett

omfattande militärt måsteanfallmer räkna med att
överföringen frånel de delarna tillav de södranorra
delarna landet kan allvarligtav störd. Kärnkraf-vara

ocksåten kan antas avstängd, när landetvara utsätts
krigshandlingarför i samband med militärtett angrepp.

För att de mest angelägna behoven el hos allmänhetenav
såväl företagpersoner skall kunna tillgodosessom- -

i samband militäramed på landet är detangrepp nöd-
vändigt att bl.a. befintliga oljekondensverk och gas-
turbinanläggningar för produktion el kan användasav
till sin fulla kapacitet vissunder tid.

inriktningdenI de operativa försvarsförberedelser-av
regeringen beslutatna 1993-01-28som denanges

varaktighet hos det omfattande militäramer anfallet
skall förutsättas i planeringen.som Motsvarande anges

inte för det strategiska överfallet. Det kan dock antas
att det strategiska överfallet har kortare varaktig-en
het än det omfattande anfallet.mer Det betyder att det
sistnämnda ställer anspråk påstörre beredskapsåtgärder
än det strategiska överfallet. Detta gäller i vart fall
de för åtgärderna,OLU aktuella bestårnu främstsom av
beredskapslagring olja för elproduktion.av

delbetänkandetI SOU 1993:87 Beredskapslagring av
olja gjorde bedömningenOLU att försörjningsberedskapen
på oljeomrâdet inför dåvad benämndes ettsom begränsat
anfall och för ocksåden delen neutralitetsitua-- en
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påmån förut-väsentlig borde baserasinte ition -
Inriktningen bordeåtertagning ske.kansättningen att

huvuddelenfinnasi skalllandet avatti stället vara
totalförsvaretför attbehövsoljalagerde somav

Regeringenanfall.begränsats.k.ettkunna klaraskall
uppfattning.redovisati 199394:141 sammahar prop.

innehar ettföreslår denattbakgrund OLUdenna somMot
sådan oljahålla i lagerskalloljekondensverk som

kapacitet undermed fulldriva verket enför attbehövs
regeringensidenöverensstämmer medtidsperiod som

varaktig-planeringsmässigaangivna1993-01-28beslut
på Sverige.militärt anfallomfattandeettheten av mer

olja,beredskapslagringOmfattningen den somavav
påmängdsamladenågot mindre än denhärav, ärföljer

m3 vissi EnFBOK.6 §närvarandeför anges000500 som
såledesolja kanberedskapslagringenminskning avav

område.på dettaske

sigi kunnaförbör ochGasturbinanläggningarna pro-
oljekondensverken. Ilång tidlikael underducera som

ii vattenkraftverkenframställd enattmed eloch
utsträckning användasså kaniinte storkrigssituation

i elnätet,spänningenbalanseraför attreglerkraftsom
för dettaävenanvändasgasturbinanläggningarnamåste

gasturbinanläggningarändamål. allabetyder attDet
anfallet.drift helai underförutsättasinte kan vara

allaattanledning begärainte attfinns därmedDet
drifttid motsvararanläggningar haskall kunna somen

är hellerpå anfallet. Detomfattandedetlängden mer
lagringsskyldighetendifferentieraskäligt attinte

anläggningar.olikamellan

inneharföreslår denattOLU enbakgrund somdennaMot
elektriskframställninggasturbinanläggning för av

försådant behövsbränslehålla i lagerskall somkraft
kapacitet underanläggningen fullmeddriva enatt

idensjättedelarfemtidsperiod motsvarar avsom
planerings-angivna1993-01-28regeringens beslut
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mässiga varaktigheten ett militärtomfattandeav mer
påanfall Sverige.

Omfattningen den beredskapslagring oljaav av som
följer någothärav är större än den mängd be-som av
redskapsskäl för närvarande lagras innehavarnaav av
motsvarande gasturbinanläggningar.

föreslagnaDen beredskapslagringen olja vid oljekon-av
densverk och gasturbinanläggningar åstadkommaskan med
stöd LBOK.av

Regeringens beslut inriktningen operativadeom av
försvarsförberedelserna berör frågorolikarad ochen
är hemligt. Enligt uppfattningOLU:s är lämpligtdet

regeringenatt med ett särskilt regeringsbeslut, som
bör hemligt, pålängdenvara tidsperioddenanger under
vilken drift med full kapacitet skall kunna vidske
oljekondensverk och gasturbinanläggningar. Med ledning
härav bör lagringsmängden fastställas varjeför in-

sådantnehavare verk eller anläggning.av mängdDen som
hållasskall i lager behöver därmed inte i FBOK.anges

Mot denna föreslårbakgrund attOLU utformningen av
såLBOK ändras20 innehavare§ att oljekon-ettav

densverk inte bara regeringen utan ävenav myndighetav
regeringen får åläggasbestämmersom hålla iatt lager

sådan olja behövs för drivaattsom Lagrings-verket.
mängden bör bestämmas regeringen eller myndighetav av

regeringen bestämmer utgångspunktsom med i riktlinjer
meddelas regeringen.som av

Med beredskapslagring oljaen denna omfattningav av
vid oljekondensverk bör den lagring kan föranledassom

idet avsnitt nämnda2.4 EG-direktivetav bli täckt.

uthållighetDen harOLU använt försom att ange om-
fattningen beredskapslagring oljaav för produktionav

el framgått,har,av ett omedelbartsom samband med
regeringens beslut inriktningen operativadeom av
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antagit denattharförsvarsförberedelserna. OLU av-
åstadkommas stödmedberedskapslagringen skall avsedda

gasturbinan-ocholjekondensverkInnehavareLBOK. av
åläggassåledes närvarandeliksom förläggningar skall

lagringsskyldighet.en

Ellagstiftningsutred-emellertid gettRegeringen har
dir. dessatilläggsdirektiv 1993:93. I angesningen

punktvi-olikautredningen prövaskalldenbl.a. att om
avlösasåtgärder elberedskapen kanförstatligasa

funktion ipå elsystemetskravgenerelltett mergenom
krigssituationer.kris- och

E1lagstiftningsutredningenatt,förutsätterOLU om
föreslå för attändrade formerlämpligt attfinner det

krigssituationer,ielproduktionnödvändigsäkerställa
inriktningenlåter regeringens beslututredningen avom

förbli styrandeförsvarsförberedelsernaoperativade
elområdet.påförsörjningsberedskapen

möjligt attärnaturligtvis detFrågan ställaskan om
frånbl.a.konkurrens,på föröppnaselmarknad somen

vissa slagålägga innehavareproducenter,utländska av
kostnadskrä-Sverigeielproduktionsanläggningar enav

EG-direktivet kannämndalagringsskyldighet. Detvande
harmonisering lag-tillmöjligen medverka avdock en

olikaifossileldade kraftverkringsskyldigheten för
länder.

ärbränslevissa mängderlagringförKostnaderna av
på el-vållar avregleradprobleminte endade ensom
också huruppmärksammasbehöversammanhangetmarknad. I

nyin-reinvesteringarmiljöåtgärder, ochunderhåll,
gasturbinan-ocholjekondensverkvesteringar avseende

ifinansieras konkur-organiseras ochläggningar skall
reservkapacitetså tillräckligattrensneutrala former

uppfattningbibehållas Enligti landet. 0LU:skan
Ellagstiftningsutredningen prövapå attdetankommer

fråga.denna
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FÖR3 OLJA OCH KOL PRODUKTION AV

VÄRME OCH EL

föregåendeI kapitel behandlades behovet att förav
främst krigssituationer beredskapslagra olja för att
möjliggöra produktion iel oljekondensverkav och
gasturbinanläggningar. Däremot behandlades inte behovet

olja och kol för produktionav iel kraftvärmeverk.av
återkommerOLU till fråga.dennanu

bakgrundSom till övervägandenen elproduktion iom
kraftvärmeverk samt behovet beredskapslagringav av
olja och kol vid kraftvärmeverk belyses i detta kapitel
även värmeförsörjningen för bostäder och lokaler.
Behovet olja för uppvärmningsändamålav behandlades i
delbetänkandet SOU 1993:87 Beredskapslagring olja.av

detI sammanhanget behandlades intedock behovet kolav
för uppvärmningsändamål. frågaDenna berörs därför i
detta kapitel medan frågorallmänna beredskapslag-om
ring kolbränsle behandlas iav kapitel Vidare4. be-
handlas i detta kapitel frågan skyldighet förom den

driver kraftvärmeverksom och värmeverk att bered-
skapslagra oljeprodukten gasol.

3.1 Nuvarande ordning

Enligt LBOK skall den driver kraftvärmeverksom eller
värmeverk, och importerat ellersom förbrukat vissen
mängd olja eller kol, lagra mängd bränsleen be-som
stäms utgångspunktmed i verkets eget beredskapsbehov.
Regeringen bestämmer storleken detta beredskapsla-av
ger.
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slagdessaverkstörreär atthärav 25-30Innebörden av
25%olja motsvararfredskrislagerhåller avett somav

Någonår. freds-under ettförbrukasmängdden som
förlagrasinte. Dessutomkrislagring förekommerkolav

årsförbruk-lika andelstorungefärnärvarande aven
krigssituationer.neutralitets- ocholja förningen av

kraftvärme-driver störreettdenattbetyderDet som
hålla beredskapslagerettskallvärmeverkellerverk

årsförbrukningverketshälftenungefärmotsvarar avsom
neutralitetssituationer lagrarkrigs- ocholja. Förav

värme-ellerkraftvärmeverkstörredriver ettden som
mängd kolden26%motsvarari mängdkol avverk somen

ifinnsår. Föreskrift häromettunderförbrukassom
oljaberedskapslagring1994:115förordningen avom

lagringsåret 199495.underkoloch m.m.

beredskapsändamål kraftvärmeverk ochvidLagring för
fråga oljasåledes och kol.iförekommervärmeverk om

påförsörjningsberedskap1985:635Enligt lagen om
m.fl.förbrukaresäljarenaturgasområdet ochskall även

Förberedskapsåtgärder olika slag.vidta avnaturgasav
äranvänder naturgasVärmeverkochkraftvärmeverk som

ersättningsbränsle.fråga lagringi allmänhet avdet om

bränsleninhemskaförsörjningen med somgällerNär det
ärsärskilt systemfinns ett somoch torvträ m.m.

ividtasåtgärder skallpå planeringinriktat somav
på förordningenbaseraskrigsläge. Dettafrämst ett

ochför leveransförberedelser varorav1992:390 om
råd till länssty-allmännautfärdathartjänster. NUTEK

Planläggningenbedrivas.skallarbetethurrelserna om
bränsleråva-transportsåväl avverkning och avomfattar

färdigt bränsle.distributionberedning och avsomra
K-företagspla-s.k.upprättasberörsde företagFör som

möjlighetskallinriktningen företagenatt gesmedner
krig.i kriser och Av-sin verksamhetfortsättaatt

värmeförsörjningenlivsnödvändigadensikten är att
också underkunna tryggasbefolkningen skalltill

leveranserkrisförhållanden, fortsattabl.a. avgenom
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skogsbränslen till de kommunala värmeverk harsom
möjlighet sådanaatt använda bränslen.

del energiinsatsenEn i kraftvärmeverkav och värmeverk
utgörs avfall industrielloch spillvärmeav olikaav

Vissslag. osäkerhet finns planeringen för hur dessaom
slag energiinsatser skall upprätthållasav kunna eller
ersättas i krigssituationer.

3.2 Värmeförsörjning i fred

Värmeförsörjningen i fastigheter påsker flera olika
Småhussätt. värms i stor utsträckning med el.upp

Produktionen el är till helt dominerandeav del baserad
på vattenkraft och kärnkraft. En stor del flerbos-av
tadshusen värms fjärrvärme.med Vidupp upphettning av

i fjärrvärmeverkenvatten används bränslen fleraav
olika Mångaslag samt el. fastigheter har egen panna
eller delar panncentral med grannfastigheter. dessaI
fall eldar framför allt oljamed ocksåman medmen
träbränslen.

följandeDen redovisningen koncentreras på bostäder.
bestårDessa miljoner småhus1,8av och miljoner2,2

lägenheter i flerbostadshus.

börjanI 1970-talet hade inemotav 85% 1,2 miljoner
småhusantalet oljeeldning,av avsevärdmen andelen -

inemot 15% miljoner0,2 direktverkandehade el. Nu-
är bilden långt varierad. Ungefär hälften småhu-mer av

miljoner0,85 har sinsen uppvärmning påbaserad iel
form elradiatorer ellerav vattenburen elvärme. Knappt
10% 0,15 miljoner fjärrvärme.har Ungefär 10% 0,18
miljoner har oljepanna,enbart medan drygt 30% har
kombinerade system där det är möjligt att använda olja,
el eller ved och växlaatt mellan dessa bränslen.
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såledessmåhus direkt beroendeärOmkring 000 av850
småhusövrigauppvärmning. Flertaleteltillförsel för

eltillförsel för attostördpraktikeni beroendeär av
reglerutrustningar ochsmåhusens ochbrännare, pumpar

fungera.skall kunnafjärrvärmenätens pumpar

uppvärms deni flerbostadshuslägenhetergällerNär det
miljoner,70%ungefär 1,5dem,största delenallra av
fjärr-tillinte är anslutnafjärrvärme.med De som

förellerfrämst meduppvärmsvärmenät enpannaegen
därvärmecentral,fastigheter man an-flera gemensam

områdeÄven på dettabränslen.olja eller andravänder
början 1970-förändring sedankraftig skett avhar en

meduppvärmdaDå flerbostadshusen70%talet. avvar ca
till20% anslutnaoljepanna endastoch varcaegen

fjärrvärme.

näringsfastigheter,bestårövriga fastigheter ex-av
affärslokalerindustrilokaler, kontorslokaler,empelvis

fjärrvärmdaärOmkring dessasjukhus. hälftenoch av
oljepanna.tredjedel värms medomkringoch egenen

ochProduktion värme3.3 av

irunt etthetvattenfjärrvärmesystemettI pumpas
tillområde fastigheter är anslutnadärinom ettrörnät

fjärrvärmenätetivia värmeväxlare. Vattnetnätet
ii värmepumpar.ochhettas pannorupp

hettasfjärrvärmenätendär förvattnet uppvärmeverkDe
lång bränslen.olika slagradanvänder avnumera en

sopor,avfallSålunda olja, trä, el,används kol,
spillvärme, hetvatten,industrielltorv,naturgas,

gasol och avfallsgas.hyttgas,

energiinsatserna medstörstaolja för deochKol svarar
i fjärr-användslika elUngefär mycket13%.16 resp.

iSituationenvärmepumpar och elpannor.värmeverkens
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fjärrvärmeverken är därmed radikalt annorlunda än inu
början då1970-talet, oljaav svarade för 95%ca av
energiinsatsen.

Omkring större25 fjärrvärmeverk är utformade som
kraftvärmeverk. innebärDet att el produceras hjälpmed

ångturbin och fjärrvärmenätetav atten fungerar som
kylare vattnet. hög termiskEnav verkningsgrad nås
därmed. Ett tämligen förhållande råderfast mellan
möjlig värme- elproduktion.resp. Ungefär femtedelen

energin tas inormaltav ut form el och irestenav
form värme.av

tekniskaDen konstruktionen är i sådanregel att kraft-
värmeverken kan producera el med full effekt endast
under den kalla året,delen dvs. när finnsdetav ett
stort värmebehov och därmed stor kylkapacitet i värme-
nätet. Vid pådenna tid året iär ocksåregel elbehovet

Någrastörst.som verk har emellertid byggts eller
såbyggts att de kan drivasom även utan värmeleveran-

Det betyder att ide praktikenser. jämförbaraär med
kondenskraftverk.

Normalt produceras år3-4 TWh el i kraftvärmever-per
ken. Produktionsförmågan brukar ligga påantas inemot

år.10 TWh Möjligen kanper under kortare påtid vin-
tern ett relativt sett ännu högre kapacitetsutnyttjande
ske.

3.4 Förbrukning och produktion värme i kriserav
och krig

För värmeförsörjningenatt till bostäder och lokaler
skall fungera, behöver tillförseln el fungera,av
fjärrvärmeverken behöver i drift oljaochvara behöver
finnas för bl.a. villauppvärmning. Beredskapsåtgärder

olika slag vidtasav för närvarande såför långtatt
möjligt säkerställa detta.
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småhus-tillgång på olja främstförSålunda säkerställs
neutralitets-ifredskrissituationer samtuppvärmning i

beredskapslagring förkrigssituationer somoch genom
staten.genomförsföreskrivs ellernärvarande av

kraftvärmeverkvid värmeverk ochdriftensäkraFör att
föreskrivsenlighet med vadolja i avdessalagrar som

förolja kolochfredskrissituationer samtförstaten
Även beträffandekrigssituationer.neutralitets- och

vissa bered-vidtasbränsleninhemskaochnaturgas
skapsåtgärder.

värmeförsörjningen.iockså viktig rollEl har en
småhusen flestaoch deelvärmeharhälftenInemot av

ochbrännare,småhus förelbehöverövriga pumpar
i fler-Omkring lägenheterna5%reglerutrustning. av

inte ovä-ianvänds elelvärme. Dessutomharbostadshus
i fjärrvärmeverken.energiinsatsomfattningsentlig som

kräverfjärrvärmeverkeniutrustningochPumpar annan
skallrörnät ochockså för atttillförsel el pannorav

elproduk-Beredskapsåtgärder bl.a.avseendefungera.
ökavidtas för attelnätettionsanläggningar och m.m.

Ävenkrigssituationer.ielförsörjningenförsäkerheten
beredskapsåtgärder.vidtasfråga kärnbränslei om

direktaavgörandedenanledning att betonafinnsDet
tillgång till förel harbetydelseindirektaoch som

sägasOmvänt kanvärmeförsörjningen skall fungera.att
krigssituation,ielförsörjningen fungeraratt enom

på någotlösasi allmänhetockså värmeförsörjningenkan
sätt.

värmeförsörjningensvårigheter klaraattRiktigt stora
vidinträffaförutseslokaler kan enbostäder ochför
själv-ärtvå förutsättningar. Denkombination enaav

sådan uppvärm-är attutomhustemperaturenattfallet
situa-nödvändig.är Dennalokalerochbostäderning av

vinterhalvåret.åtminstoneråda undertion sägaskan av
för ettutsättslandetförutsättningen är attandraDen

sådant karaktäriserasettOavsettmilitärt omangrepp.
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ett strategiskt överfallsom eller ett omfattandemer
anfall kan krigshandlingarna väntas allvarligt störa
överföringen el även ibland långvägadeav men trans-
porterna inhemska bränslen, särskiltav trä och torv.
överskottsenergi från industrier, i fred användssom
för fjärrvärmeändamål, ocksåkan upphöra att vara
tillgänglig vid militärtett angrepp.

konstaterarOLU att initieradestaten beredskapsåt-av
gärder olika slag för närvarandeav vidtas frågai om
olja, kol och naturgas frågasamt även i el, kärn-om
kraft vissaoch inhemska bränslen. åtgärderDessa
tillsammans med kommersiella lager gör att goda förut-
sättningar finns värmeförsörjningenatt klara i kris-
och neutralitetssituationer. Förutsättningarna att
klara värmeförsörjningen i krigssituationen med mili-
tärt är dock sämre.angrepp

OLU att det även ianser fortsättningen bör vidtas
beredskapsåtgärder syftar till att tillräckligsom
uppvärmning kan ske bostäder och lokalerav vid ett
militärt på landet inträffarangrepp vinter-som under
halvåret; Omfattningen beredskapslagringenav oljaav
och kol bör emellertid minskas och tillanpassas en
tidsperiod överensstämmersom imed den regeringens
beslut 1993-01-28 angivna planeringsmässiga varaktig-
heten ett omfattande militärtav mer påanfall sverige.

Energiinsatsen i värmeverken domineras inte längre av
importerade fossila bränslen. ställetI används raden
olika inhemska bränslen Rimlig säkerhet måstem.m.
finnas för sådanaatt även bränslen tillgängligaär för
värmeverken i situationer där krigshandlingar före-

ikommer landet. Beredskapsåtgärder med stöd ärLBOKav
därmed inte längre tillräckligaensamma för att säkra
nödvändig värmeförsörjning.

fjärrvärmeverkdelI tillförsen spillvärme från någon
närbelägen industri. Detta skulle kunna innebära en
risk för värmeförsörjningen i krigssituation dären
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Enligt vadsådan industri upphör.vidverksamheten en
inom branschen ettemellertidär detinhämtatOLU

spillvärme skallanvänderverkattvedertaget krav som
skallolja.företrädesvis Reservenfullha reserv av

industriföretagetselleriantingen denfinnas egna
Till-förekomma.kanViss elbaseradanläggning. reserv

idärmedvärmeförsörjningen kanräcklig försäkerhet
föreligga.många fall

försörjningen medbetydelsetill denhänsyn somMed
underinträffarkrigssituationivärme har somen

angeläget attärdetvinterhalvåret, attOLUanser
1964:64stöd lagenmedlänsstyrelsernaoch avNUTEK

civilt försvar,lagenberedskap senarekommunal omom
näringsidkare,skyldighet för1982:1004lagen om

i total-deltaattarbetsmarknadsorganisationer m.fl.
1992:390förordningenförsvarsplaneringen och om

tjänsteroch upp-för leveransförberedelser varorav
inhemskatillförselnplanläggning avdenmärksammar av

värmeverk ochinnehavareolika slag avbränslen somav
krigssitua-införgörinhemska bränslenproducenter av

fjärrvärmeproduk-iberoendetävenHärvid börtioner.
uppmärksammas.spillvärmeindustrielltionen m.m.av

kraftvärmeverkfrånEl3.5

regionalt be-ochlokaltkrigssituationer ettkanI
från kraftvärme-erhållastillskott eltydelsefullt av

behovettillgodosemöjligt söka avattFörverken. om
vid ettöverfall ochstrategiskt om-mervid ettel

före-kapiteli 2har OLUmilitärt anfall,fattande
gasturbinanlägg-oljekondensverk ochförslagit att

sådanlagrasskallframställning elningar för enav
drivasskall kunnaverkenattbehövs föroljamängd som

definieradpå visst sättkapacitet underfullmed en
vid kraftvär-elproduktionattDärvidtidsrymd. angavs

dennasärskilt. tarOLUbehandlas nu uppskullemeverk
fråga.
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nämntssom i det föregående produceras vid kraftvärme-
verken el och värme i tekniskt sammanhållenen process.

påBeroende hur anläggningen är utformad, kan omvand-
lingen energi till elav värme skeresp. med större
eller mindre grad flexibilitet.av

Produktion el och värme iav sker praktiken med samma
slag bränslen.av Det betyder att främst kol, olja,
naturgas, gasol, industriell spillvärme, torv, avfall
och trä används för produktion både el och värme.av

följdsom gällandeen skattereglerav brukar dock
användningen de högbeskattadeav fossila bränslena
hänföras främst till elproduktion.

kapitelI 2 redovisade OLU uppfattningen tillgångatt
till el är avgörande betydelseav för samhällets möj-
lighet att fungera i krigssituation.en Denna bedömning
ledde till förslag viss beredskapslagringom oljaav
vid oljekondensverk och gasturbinanläggningar. Enligt
OLU:s uppfattning är det angeläget ocksåatt de större
kraftvärmeverken, har nästan likasom stor samlad
kapacitet för elproduktion gasturbinanläggningarna,som
vid behov kan drivas med maximalt produktionsutbyte av

iel samband med militärtett på Sverige.angrepp

nämntssom använder de flesta kraftvärmeverk normalt
olika slag inhemska bränslenav tillsammans med olja
och kol. För maximalatt elproduktion skall kunna
åstadkommas, förutsätts dock i de allra flesta anlägg-
ningar att utöver inhemska bränslen även används en
ökad mängd importerade fossila bränslen. När elproduk-
tionen maximeras, ökar därför förbrukningen oljaav
ocheller såvälkol i relativa absoluta jämförttalsom
med normal drift.

Enligt 9 § LBOK gäller i fråga lagringsskyldigaom som
driver kraftvärmeverk att regeringen bestämmer storle-
ken beredskapslagretav olja och kol utgångs-av med
punkt i verkets eget beredskapsbehov. Hittills har
detta gjorts enligt schablon fören samtligasom verk
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beredskapslagring försammanlagdtillletthar en
drygtkrigssituationer motsvarandefredskriser föroch

års förbrukning.föregåendehälften av

tekniskaskiftandemellan verkentill deMed hänsyn
beredskapslagretstorlekenbörförutsättningarna, av

på grund-fastställaskraftvärmeverkdriverför den som
kraftvärmeverketslagringsskyldigaenskildadetval av
möjligheter attkonstruktion ochtekniskakapacitet,

bränslelogistiska förut-desamtolika bränslenanvända
lag-uppfattning bör denEnligtsättningarna. 0LU:s

attmedgebestämskololja ellerförringsmängd som
drifttidförmaximalt med elproducera enkanverket

1993-01-28i beslutetregeringen omvadmotsvararsom
försvarsförberedelsernaoperativainriktningen deav

varaktighet ettplaneringsmässig meravangett som
på Sverige.militärt anfallomfattande

lagrings-ärnärvarandeförkraftvärmeverk,Antalet som
till-möjligt förbörDetskyldiga, är drygt 25. vara

varje verksanalyseraattsynsmyndigheten, NUTEK,dvs.
fastställa be-på häravgrundvalförutsättningar och

regeringenattbetyderstorlek. Detredskapslagrets
påstorlekenbestämmabehövernärvarande,förinte, som

till-görasi ställetbörDetta avberedskapslagret.
riktlinjer avseendeledning desynsmyndigheten med av

regeringenuthållighet anger.bl.a. som

Gasol3.6

taävensammanhangilämpligt dettaattfinner detOLU
gasol.beredskapslagrafråga skyldighet attomenupp

gasolsäljerimporterar ellerär dennärvarandeFör som
Industriellaoljeprodukt.lagringsskyldig för denna

däremotärkraftvärmeverkochvärmeverksamtförbrukare
förbrukning.på sinlagringsskyldiga grundinte av
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Gasol används bränsle isom omfattningen ungefärav
m3500 000 ton eller milj. år.1ca Därutöverper an-

vänds stora mängder gasol insatsvara isom en den
industrin.petrokemiska

Huvuddelen den industriellaav gasolanvändningen för
energiändamål inomsker och massaindustrin,pappers-
jord- och stenvaruindustrin, verkstadsindustrin och
livsmedelsindustrin. industriellaDen användningen av

motiverasgasol främst särskildaav gasens egenskaper,
bl.a. god reglerbarhet och renhet. Sammantaget används
inom industrin än 400 m3mer 000 ton eller 800 000ca

år.per

Gasol används också för produktion värme i fjärrvär-av
meverk och för elproduktion i kraftvärmeverk. Totalt
används ungefär 85 m3000 ton eller 170 år000ca per
för dessa ändamål. Den gasol används isom kraftvärme-
verk och värmeverk kan vid behov enkelt ersättas med
olja och eventuellt även med andra bränslen. väsent-I

månlig har skatteskäl motiverat gasolanvändning i
kraftvärmeverk och värmeverk.

Det är dyrare och kompliceratmer att lagra gasol än
att lagra olja. måsteGasol nämligen lagras antingen
under tryck eller kyla.

0LU:s förslag i delbetänkandet SOU 1993:87 Bered-
skapslagring olja innebärav att statens nuvarande
beredskapslager gasolav avvecklas och att ett mindre
lager skall byggas i näringslivet.upp I syfte att
begränsa kostnaderna för näringslivet och samhället

OLU att denanser driver ett kraftvärmeverksom eller
värmeverk skall lagringsskyldigvara för förbrukning av
gasol. Förbrukningen gasol bör därvidav räknas samman
med förbrukningen andra lagringsbränslen.av Leveran-
törernas skyldighet hållaatt beredskapslager minskar i

mån.motsvarande Tillsynsmyndigheten bör normalt kunna
medge att ett kraftvärmeverk eller ett värmeverk lagrar

lagringsbränsleannat än gasol, företrädesvis eldnings-
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bered-för dennakostnadernabegränsasolja. Därmed
något.skapslagring

Förslag3.7

frågaberedskapsåtgärder idekapitel behandlasdettaI
ifrämstvidtas för attbör enolja koloch somom

elochvärmeproduktionnödvändigkrigssituation av
värmeverk.ochkraftvärmeverkiskeskall kunna

kriserieldningsanläggningarfrånutgår storaattOLU
bränslenanvänderfallflesta sammakrig i allradeoch
ochKraftvärmeverkförhållanden.normalaundersom
förut-kololja ellermedeldasnormaltvärmeverk som

krigssituatio-iävenolja kolalltså ochanvändasätts
såledesförutsättsbränslenAnvändning dessaavner.

användningmån ökadersättas med avväsentligiinte
el.ellerbränsleninhemska

1993:85 harDsi rapportattSamtidigt bör noteras en
särskilt belysts.elberoendefastbränsleeldningens

panncentral harfastbränsleeldadDärvid attframkom en
så stortdubbeltungefär somärel,behovett somav

anläggning.oljeeldadmotsvarandeförelbehovet en
elförbrukningfastbränslepannaitillkommerBl.a. en

askutmatning.ochtransportöreri fläktar,för motorer
viddrivasfastbränsleanläggning skall kunnaFör att en

sådubbeltdärför ettkrävseltillförselniavbrott
reservkraftaggregat.stort

förkostnadernarelativt höga re-bakgrund deMot av
fastbränsle-många harkommuner,räknar somservkraften

vidmed attfjärrvärmesystem,i sitteldade pannor
Dedessaelförsörjningen ställa pannor.i avavbrott

tillgodosesi ställetskulleoundgängliga värmebehoven
användsnormalt reservsomoljeeldade sompannorgenom

alltså attuteslutasinteDet kanspetslast.föreller
iträ och torvkol, enfastbränsleneldning med som
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krigssituation otillräckligmed eltillförsel någoni
utsträckning ersätts med ökad eldning olja imed större
anläggningar.

Vad först gäller värmeverken har konstateratOLU att
svårigheter att klara värmeförsörjningen för bostäder
och lokaler i första hand kan väntas viduppkomma ett
militärt på Sverige, inträffarangrepp vin-undersom
terhalvåret.

attFör att skapa bästa möjliga förutsättningar klara
tillräcklig värmeförsörjningen i krigssituationer,

behöver även i fortsättningen beredskapslagring ske av
importerade fossila bränslen olja och kol.som

tillOLU har uppgift att göra översyn bered-en av
skapslagring olja och kol. Däremotav har inte iOLU
uppdrag att behandla beredskapsåtgärder avseende natur-

spillvärme eller inhemskagas, bränslen olika slag.av
OLU:s översyn visar emellertid betydelsen åt-attav
gärder även vidtas beträffande andra bränslen än olja
och kol. OLU att det är angelägetanser att planlägg-
ning åtgärderoch andra vidtas i fråga hur värmever-om
ken skall kunna tillföras andra slag bränslen änav
olja och kol de normalt använder.som

Även när lager finns importerade fossilaav bränslen
inhemskaoch bränslen tillföraskan verken, kan väsent-

liga störningar inträffa i värmeförsörjningen i en
krigssituation följd störningar isom en tillförselnav

el till kraftvärmeverkav och värmeverk, till elvärme i
småhus tillsamt brännare, och regelerutrustningpumpar

småi och stora fastigheter med egna pannor.

Mot bakgrund vad anförts föreslårav som OLU att den
driver ett värmeverksom även i fortsättningen skall

skyldig att lagravara olja och kol. tillsynsmyndig-Om
heten att betryggandeanser planering finnsen för
tillförsel i krig inhemskade bränslenav normaltsom
används vid värmeverket, bör omfattningen bered-av
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utgångs-medbestämmasolja kolskapslagringen ochav
förbrukasnormaltolja och koli mängddenpunkt som

beredskapslag-månader. Storlekenårets kallaunder av
underproduktion värmetillräckligmedgeskall avret

tids-Varaktigheten dennatidsperiod.bestämd aven
regeringens 1993-01-beslutidenperiod bör motsvara

varaktigheten hos ettplaneringsmässiga merangivna28
på Sverige.militärt anfallomfattande

ikommerkraftvärmeverkgäller deVad därefter som
kon-kanolja kol,beredskapslagring ochfråga för av
värme-ganska storatekniskt ärsettdessaattstateras

egenskapel.mycket Irättproducerardessutomverk som
principsådant iverk habör ettvärmeproducentav

värmeverk.lagringsskyldighet ettsomsamma

till-föregående tillmäter OLUframgått i detharSom
totalför-för attbetydelsepågång stormycketel en

effektivt mot-bjuda ettochverkaskall kunnasvaret
krigs-på Sverige. Istånd militärtvid ett angrepp

betydelsefulltregionaltlokalt ochsituationer ettkan
Dettafrånerhållas kraftvärmeverken.tillskott elav

beredskapslag-vid bestämmandetsärskilt beaktasbör av
storlek.rets

föreslår denattOLUanförtsvadbakgrundMot somav
fortsättningeniävenkraftvärmeverkdriver ettsom

tillsynsmyndighetenolja anseroch kol. Omskall lagra
itillförselfinns förplaneringbetryggandeatt en

vidanvändsnormaltinhemska bränslenkrig de somav
motsvarandeattförutsättasbör detkraftvärmeverket,

Storlekenkrigssituation.i avsketillförsel kan en
sådå bestämmasbörolja kolochberedskapslagret av

itidsperiod delsbestämdunderkraftvärmeverketatt en
meddelsvärme,producerautsträckning kantillräcklig

varaktigheten dennael.producera avmaximal kaneffekt
beslut 1993-regeringensidentidsperiod bör motsvara

ettvaraktigheten hosplaneringsmässigaangivna01-28
på Sverige.militärt anfallomfattandemer



63

tillräckligMed produktion värme börav mängdavses en
medger att konsumtionensom för bostadsuppvärmning kan

motsvara 70% denca normala. Bränsleav bör finnas i
sådan mängd att förutsättningar finns i fjärrvärme-att
anslutna fastigheter hålla inomhustemperaturen vid +18

pågrader dagen vidoch på+16 grader natten.

Med hänsyn till att ganska tekniska beräkningar och
bedömningar behöver göras grund för fastställandetsom

storleken varjeav värmeverksav och kraftvärmeverks
beredskapslager olja och kol är det,av enligt OLU:s
uppfattning, lämpligt att det är tillsynsmyndigheten -

inteoch regeringensom nu bestämmer påstorlekensom-
beredskapslagret. Regeringen ibör stället meddela
riktlinjer för tillsynsmyndigheten avseende b1.a.
drifttid och kapacitetsutnyttjande.

föregåendeI kapitel avsnitt 2.4 redovisades ett EG-
direktiv gäller innehavareförsom värmekraftanlägg-av
ningar. Direktivet innebär minimilageratt ett av
fossila bränslen hållasskall säkerställersom pro-
duktion el för tid minstav hållerdagar.en 30av OLU
för troligt att direktivdetta även gäller för större
kraftvärmeverk. Med beredskapslagring oljaen ochav
kol den omfattning föreslårav OLU försom kraftvärme-
verk, bör den lagring kan föranledassom det nämndaav
direktivet bli täckt.

Mot bakgrund vad OLU anförtav bör påLBOK ändras ett
Sålundapunkter.par bör 9 § andra meningen som avser-

värmeverk och kraftvärmeverk utgå och ersättas- av en
paragraf inny fogas under rubrikensom Särskilda

bestämmelser för vissa anläggningar. sådanEn paragraf
kan ha följande huvudsakliga lydelse.

Den driver värmeverkettsom eller ett kraftvärmeverkfår regeringen eller myndighetav regeringen be-somåläggasstämmer att under lagringsåret hålla i lagersådant bränsle behövs för drivasom att verket. Lag-ringsmängden bestäms regeringen ellerav myndighetavregeringen bestämmer utgångspunktsom med i riktlinjer
regeringen meddelar.som
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gällande plane-enligtneutralitetsfallenKrigs- och nu
varaktighet änkortareringsförutsättningar har en

attdärförbedömerförutsättningar. OLUtidigareenligt
kraftvärme-ochvärmeverkenolja kol,ochmängdden som

minskaattkommerberedskapslagra, sombehöververken
redovisat.förslag OLUföljd de somaven

kraftvärme-driver ettföreslår vidare denatt somOLU
lagringsskyldig förskallvärmeverkettverk eller vara

normaltbörTillsynsmyndighetenförbrukningen gasgl.av
annatmedfullgörslagringsskyldighetenattmedge

eldningsolja. Syftetföreträdesvislagringsbränsle,
beredskapslagringförkostnadenbegränsaär atthärmed

gasol.av

Sålundaändras.bör LBOK§möjliggöra detta 7För att
attmomenttillkomma ett angerpunkt somunder 4bör

föreligger ävenhålla beredskapslagerskyldighet att
minst ton000anläggning förbrukat 1viddenför ensom

medräknasbörFörbrukningen gasol sammangasol. av
börNormaltlagringsbränslen.förbrukningen andraav

lagrings-få annatmedfullgöraslagringsskyldigheten
tillförasäveni paragrafenbörskäldessabränsle. Av
ett tonförslagsvis attomräkningsregel angersomen

olja.kubikmeter1,2motsvaraskallgasol anses

årundererinra attvillAvslutningsvis senareOLU om
fråga vilkaiförändring skettväsentlig har omen

kraftvärmeverk.ochi värmeverkanvändsbränslen som
olja ochBeredskapsåtgärder stöd LBOK,med avsersomav

säkratillräckliga för attinte längredärmedärkol,
landetoch elförsörjning värmemednödvändig omen

militärtför ettutsätts angrepp.
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4 BEREDSKAPSLAGRIN G AV KOL

direktivenI att skallOLU göra översynanges en av
bestämmelserna beredskapslagring kol.om Utredarenav
skall redogöra för nuvarande system och pröva de grun-
der gäller för fastställandesom lagringsskyldig-av
heten mot bakgrund de förslag läggsav framsom om
beräkning lagringsbehoven för olja.av Därvid skall,
liksom hittills, utgångspunkt atten bered-vara
skapslagringen kol skall sikte påta endast krigssi-av
tuationer.

4.1 Nuvarande ordning

Enligt ärLBOK den importerat, sålt ellersom förbrukat
vissa mängder kol lagringsskyldig. Kol säljs ellersom
förbrukas ändamålför annat än energialstring eller som
förbrukas i metallurgiska inteutgör lag-processer
ringsbränsle och inte upphov till sigger lag-vare
ringsskyldighet eller beredskapslagring.

Vid prövning lagringsskyldighetav föreligger,om
försäljningsummeras eller förbrukning olja och kol,av

varvid ett ton kol åttondelsmotsvara femanses kubik-
Ävenmeter olja. vid beräkningen påstorleken detav

beredskapslager lagringsskyldig hålla,som en skall
försäljningsummeras eller förbrukning olja och kol.av

Även förbrukning naturgas beaktas.av

Tillsynsmyndigheten får medge att lagringsskyldigheten
fullgörs oljamed eller kol. Ett antal naturgasför-
brukare i syd- och Västsverige fåtthar tillstånd att
lagra kol ersättningsbränslesom för naturgas.
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tiotalettochvärmeverkär ettnärvarandeFör par
Endast ettlagringsskyldiga kol.för parkraftvärmeverk

ärlagringsskyldiga. Dessutomärkolhandelsföretag
vidlagringsskyldiga för kolfå industrikoncernernågra

industrianläggningar.något tiotal

neutralitets- ochförendastberedskapslagrasKol
bered-1994:115förordningenkrigssituationer. omI

lagringsåretunderolja kolochskapslagring m.m.av
skallkolberedskapslagerföreskrivs att av199495

motsvararfalliomfattning flestadehållas i somen
förbrukningen.årligaden26% av

med be-värmeverkframgår ochkraftverkattFBOKAv
hålla minstskallolja koleller enredskapslager av

beläget.ärpå där verketortdenlagrettredjedel av
kanberedskapslagrethuvuddelenattbetyderDet av

Sverige.ipå platsförvaras annan

Kolanvändnin4.2 g

milj. koltonSverige 7importeradePå 1930-talet ca
då hälftenänförår. avsvaradeKol merkoksoch per

ersat-efterkrigstidenenergiförsörjning. Underlandets
energiändamål praktiskt tagetföranvändning koltes av

allutgjordes nästan1970-taletolja. Undermedhelt
föravsettmetallurgiskt kolellerkolimport koksav

tusenhundrastålindustrin. Endast ettjärn- paroch
delövervägandeångkol, tillår an-ton somvarper

kraftvärme-ochVärme-industripannor.i äldrevändes
inget kol.tid nästandennaunderanvändeverken

medförde1970-taletoljepriset underkraftigt ökadeDet
bränslealternativ. Iintressantåter ettblevkolatt

användningingick attenergipolitiken avsvenskaden
bränslen,andraanvändningmedersättas avolja skulle

i dettakan1981:599Fastbränslelagen seskol.bl.a.
ersattes1980-talethälftenförstaperspektiv. Under av
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olja med bl.a. starkt ökad användning kol hos främstav
värme- och kraftvärmeverk, någoni utsträckningmen
även industrin.hos frågaitoppEn användningom av
kol för energiändamål nåtts årha 1987. Förbruk-synes
ningen dåuppgick till milj.2,8 ton.ca

årUnder oljeprisethar varit .gt,senare relativt
beskattningen kol oljaoch har ökatav och skärpta krav
på rening utsläpp har införts. Vidareav har konkurren-

från andra bränslensen gasol, naturgas bio-ochsom
bränslen hård.varit Detta har tilllett att använd-
ningen kol för energialstring årav under harsenare
avtagit ganska kraftigt.

År 1992 användes kol för energialstring i olika näring-
i omfattning framgårar en följandesom sammanställ-av

ning.

Användare 1 ton000

Värmeverk 170
Kraftvärmeverk 870

för elproduktionvarav 320
Industri m.m. 720

Summa 1 760

Av sammanställningen framgår att än hälftennumera mer
användningen energikolav isker kraftvärmeverk.av

Sådan användning nämligen gällandegynnas regler förav
beskattning bränslen vid elproduktion.av Endast ett

någrastörre fåoch mindre värmeverk använder för
närvarande kol.

Vid sidan härav importeras än milj.1,5 ton koksmer
och kol för framställning koks för användningav främst
i järn- stålindustrin.och
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vidindustrin främstenergiändamål inomanvänds kolFör
pappersin-några ochvidcementtillverkning samt massa-

dustrier.

kolanvänd-ökaattNågra energipolitiska strävanden
inte. antalEttnärvarandeSverige finns föriningen

kraftvärme-värmeverk ochkolanvändandeinnehavare av
iinvesteringar sombeslutat pannor m.m.verk har om

ochbiobränslenmedersättasmöjliggör kol kanatt
möjligheterna attfråga utredsverkandratorv. I om

biobränslen ochvärmeproduktion användaåtminstone för
utvecklingen kolan-framtidaför denAvgörande avtorv.

miljö-avgifter ochSverige skatter,i är devändningen
skat-jämfört medför kolgällaattkommerregler som

bränslenandramiljöregler föravgifter somochter,
enligtfinns,Detoch torv.biobränslenolja, naturgas,

anledning attintenärvarandebedömning, förOLU:s
energialstringföranvändningen kolattförmoda av

vårti land.ökaskall

EFOfrånSkrivelse4.3

skrivelseinkommitutredningenFrån tillhar enABEFO
underlättaåtgärder för attstatligatillförslagmed

kol. Avberedskapslageravveckling delägarnas avaven
framgår följande.skrivelsen bl.a.

kommuna-deköptemitten 1980-taletbörjan sexochI av
kolberedskapslagerenergibolag äger avEFOla som

Vidbedrivs.på verksamhetenän därortbelägna annan
lagringsskyldighetkänt attköptillfället detvar

kraftvär-ochvärme-kommunalainföras för bl.a.skulle
Överstyrel-Säljare statenlagrenmeverk. genomvarav

ÖEF. fall defleraekonomiskt försvar Iför varsen
i för-beredskapslagererbjudna för storalagren som

enskildaförbrukning för dethållande till aktuell
dåvarande energi-landetsbeaktandeMedföretaget. av
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politik kunde dock, enligt ökadEFO, kolförbrukningen
förutses.

EFO:s delägare köpte än 400 000 ton kol. demer I
flesta fall förvaras kolet under ivatten ellergruvor
på sjöbotten.

Enligt skrivelsen minskar påkraven beredskapslag-nu
ring minskad kolanvändning.genom Kärnkraftsavveck-
lingen framåtflyttas i tiden. Skatter påavgifteroch
kol har ökat kraftigt. Ombyggnad nyinstallationoch av

för att pågåreldapannor andra bränslen hos berörda
företag.

Kollagren utgör, enligt EFO, ekonomisk belastningen
för ägarna och det är angeläget att avveckla bered-
skapslagren. Kostnader för upptagning och avveckling av
lagren frånvariera tilluppges plats plats. Generellt
sett sägs dock kostnaden bli hög. vissaI fall kan
åläggande från myndigheter medföra extrem kostnads-en
nivå eller förbud miljöskälatt ta bort koletav under
fredstid.

EFO att beredskapslagringanser är intresseett för
hela nationen. lagarom för beredskapslagring samt
landets energipolitik ändras kraftigt, bör inte enskil-
da kundkollektiv belastas avvecklingskostnader.med EFO
föreslår följande två alternativa lösningar börsom
kunna väljas delägarna.av

1. Svenska staten köper tillbaka såldaberedskapslager
Återköpunder perioden 1983-1985. tillsker samma

villkor ursprungliga köp.som

Företagen2. skall ha möjlighet självaatt inomeller
landet förbruka beredskapslagren. För att kompensera
företagen engångskostnaderför bör skatter och andra

pålagorstatliga begränsas till nivå råddeden som
vid övertagandet beredskapslagren.av
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delägareinte bara EFO:stillfoga detvill attOLU var
ÄvenÖEF början 1980-talet.underkolköpte avavsom

sålundaSydsverigei köptekraftvärmeverkvärme- och
ipå ettbelägettonkol 000150beredskapslagerett av

Dettai Lernacken.Klagshamnkalkbrottvattenfyllt
miljöreglerbeaktandemedavvecklatslager har avnu

förmåner beviljatsnågra särskildaatt avoch utanm.m.
kollagerdeVidare nämnas att ettkan somstaten. av

avvecklats.skrivelse hari redantas EFO:supp

överväganden4.4

bered-är attUtgångspunkten övervägandenför OLU:s
neutralitets-förendastskapslagring skall skekolav

oberoendeantaletkrigssituationer. Det storaoch
gör attVärldsdelarolika länder ochikolleverantörer

koltillförselniavbrottsannolikheten för ett stort
fårfredsförhållandentill undermarknaden varaanses

initierad beredskapslag-någonså liten statenatt av
motiverad.sådan intesituation är EG:sring för en

vid värme-fossila bränslenminimilagerdirektiv avom
uppmärksammas.behövadockkankraftverk

strategiskfråga kanär kol envaraEn ansesomannan
krissituation. Medsäkerhetspolitiski envara en

delsbedömsstrategisk varavara somavses envara
vår för-ellerbefolkningens överlevnadoumbärlig för

tillgång i ettsvarsförmåga, begränsaddels ha en
krig.neutralitet ochkrisskede, under

transportför-ochuppfattning marknads-ärEnligt OLU:s
finnsintesådana anledning atthållandena attför kol

uppstå i vartimportsvårigheter underskallattbefara
kris-säkerhetspolitisktettinledande delfall aven

delSvårare underär detbedömaatt avsenskede. enom
importsvårigheter.uppståskede kankrigshotandeett

producenteroberoendeantalettill det storahänsynMed
sjötrans-flexibilitetregioner deni olika och som
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porter är svårtdet dockger, föreställaatt sig att
kol inte påskulle komma ut marknaden inteeller kunna
transporteras till följd avsiktliga åtgärder frånav
någon part. Endast fysiska hinderom uppkommer för
sjötransporter till Sverige, kan importen kol antasav
störas kraftigt eller Sådanahelt upphöra. hinder kan
egentligen endast tänkas finnas i samband krigssi-med

vårtuationer i del världen svåraeller isvintrar.av -

Mot denna bakgrund någonOLU att beredskapslag-anser
ring intekol behövs förav krigshotandeett skede som
enligt planeringsanvisningarna föregåantas kunna en
neutralitets- eller krigssituation.

Avbrott i tillförseln tillkol Sverige behöver,av
enligt OLU:s uppfattning, befaras iendast samband med
motsättningar mellan stormakterna leder till krigs-som
handlingar våri nära omvärld eller leder till ett
militärt på Sverige. utgårangrepp OLU fråndärför att
någon import tillkol Sverige inteav sker under en
neutralitetssituation pågårnär krig våri omvärld.
Vidare förutsätter OLU att intekol importeraskan om
Sverige någonutsätts för form militärtav angrepp.

Betydligt än hälften användningenmer kolav förav
energialstring sker i värmeverknumera och kraftvärme-
verk för produktion hetvatten i fjärrvärmenätav och
för framställning el. kapitelI harav 3 utredningen
redovisat sin på behovet oljasyn och kol förav pro-
duktion värme ioch el främst olikaav slag krigs-av
situationer. Innebörden är den att beredskapslager av
olja och kol behöver finnas i sålandet tillräckligatt
produktion värme och maximal produktionav videlav en
neutralitets- eller krigssituation kan ske under en
bestämd tid.

De värmeverk och kraftvärmeverk använder kol har isom
tekniskaregel möjligheter i sinaatt system använda

också olja. Den omvända utbytbarheten finns idock
inte.regel Möjligheterna till utbytbarhet är ett av
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förbrukningensamladeär den avmotiven detför att
föreliggerlagringsskyldighetavgörolja koloch omsom

flestastorlek. Deberedskapslagretsbestämmeroch
lagringsskyldiga ärärkraftvärmeverkochvärmeverk som

Möjlighetenolja.såväl kollagringsskyldiga för som
lagrings-också tillmotiv attettärtill utbytbarhet

få full-kanlagringsbränsleavseende ettskyldigheten
lagringsbränsle.med ett annatgöras

kraft-värmeverk ochattOLUbakgrundMot denna anser
påkolbränsletberedskapslagrabör sammavärmeverk
olja förskall lagraslagdessaverkgrunder avsom

Tillsynsmyndighetenkrigssituationer.neutralitets- och
lagringsskyldig-atthittills medgekunnaliksombör

än detlagringsbränslemed annat somfullgörsheten
lagringsskyldigheten.betingar

storlekenböri kapitelanför 3enlighet med vad OLUI
kraftvär-ochvärmeverkenpå kolberedskapslagerde av

elvärme ochproduktionhålla medgeskallmeverken av
Varaktigheten dennatidsperiod.bestämd avunder en

regeringens beslut 1993-identidsperiod bör motsvara
varaktigheten ettplaneringmässigaangivna av01-28

på Sverige. be-Dettamilitärt anfallomfattandemer
kraftigt kankraftvärmeverkenochvärmeverkentyder att

kol.beredskapslagerminska nuvarande av

kapiteli och 3erinras 2detkansammanhangetI om
videlproducenterEG-direktivet innebär attomnämnda

hålla minimilagerettvärmekraftanläggningar skallsina
tillräckligt för attstortärfossila bränslen, somav

minsttid 30produktion förelsäkerställa avenav
kolel-störredetroligt i fallvartattärDetdagar.

lagring. Meddennaberörskraftvärmeverken endade av
angettomfattning OLUberedskapslagring den nusomav

lagringsskyldighet kanbör denkraftvärmeverk, somför
bli täckt.EG-direktivetföranledas av
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nämntssom används del kol för energialstringen även
inom industrin. förstaI hand är det företag till-som
verkar cement samt och pappersindustriermassa- som
förbrukar kol.

Vissa industriföretag har valt att använda ikol stäl-
let för olja för energialstring. Anläggningarna är

tillanpassade detta. Med större eller mindre investe-
ringar övergångkan frånske deten eller andraena
bränslet. Jämfört oljamed är användning kol förav
närvarande kostnadsmässigt gynnat fredskrislag-attav
ring motsvarande årsförbrukningen25% inteav behöver
ske.

Regeringens föreskrifter 1993-01-28 för det operativa
förberedelsearbetet innebär någonatt produktion inom
landet för försörjningenav med betydelsefulla militära

civilaoch förnödenheter inte skall förutsättas kunna
ske Sverige utsätts för militärtom ett anfall. Av
denna anledning utgår Överstyrelsen civilför beredskap
ÖCB i sin planering produktionen hos kris-av och
krigsviktiga frånföretag att de förnödenheter som
erfordras för klaraatt ett väpnat harangrepp pro-
ducerats senast föregåendeunder ett krisskede och att
således dessa finns tillgängliga vid krigsutbrott.ett
Viss verksamhet fordrar löpande leveranssom tjän-av
ster och förnödenheter måste naturliga skäl undantasav
från denna huvudinriktning. på sådanaExempel verksam-
heter är produktion i livsmedelsindustrier, tryckerier
och tvätterier samt reparationer underhåll.och

Utgångspunkten ÖCB:sför planering produktionenav
under ett neutralitetsskede är att förnödenheter av-
sedda för krigsfallett finnasskall tillgängliga. Den
produktion ske undersom ettavses neutralitetsskede

därför främstavser kompletteringar.

Mot denna bakgrund industriföretagenskan produktion
antas kunna minska kraftigt i neutralitetssituationen
och särskilt i krigssituation. enligheten I med denna
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ÖCBinriktning tid företags-anpassathar under senare
tidigareplanläggningen. Exempelvis myckethar den

i krigs-cementtillverkningplaneringen föromfattande
neutralitetssituationer nästan avvecklats.och helt

krigshotande skedeBehovet cement under t.ex. ettav
tillgodosett produktionförutsätts bli och lagerut-med

Viss import förutsätts, nämnts,tag. kol varaav som
Några svårighetersådant imöjlig i skede. attett en

återtagningssituation få tillgång till bedömskol
neutrali-inte föreligga. iheller Behovet cementav

krigssituationer kunnaförutsättstets- och numera
lagertillgångar.tillgodoses främstmed

hållstvångslagringen industrininomHälften kolav av
cementindustrin. tillhänsyn attför Mednärvarande av

produktion krigs- och neut-underbehovet cementavav
följdralitetssituationer är begränsatstarkt avensom

planeringsförutsättningar, finnsändrade knappast
tvångslag-tillräckligt motiv förlängre attett genom

hållaförmå cementindustrinring bered-att stora
kol.skapslager av

tvångslagring sälja-hosbörsammanhanget betonas attI
olja i medallmänhet skerförbrukare och kolochre av

utgångspunkt i ochberedskapslager,landets behov av
utgångspunkt vissinte i förbrukares beredskaps-med en

från princip finns fördockbehov. Undantag denna
såsomsärskilda anläggningar kraftvärme-värmeverk och

utgångspunkt ilagringsmängdendär bestäms medverk
verkets beredskapsbehov.eget

också erinra förbrukningfinns anledning attDet att om
ändamålvissa industriella undantas.redankol förav

Sålunda ingen lagringsskyldighet eller be-föranleds
säljsredskapslagring förförbrukas ellerkolav som

förbrukning i metallurgiska processer.

förteckningen över de företaghar studeratOLU som
frågalagringsskyldiga ienligt ärbeslutNUTEK:s om
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Vid sidankol. cementindustrin rör sigdetav främst om
och pappersindustrier vilkasmassa- produktion, enligt

uppfattning,0LU:s knappast kan nödvändiganses vara
för att klara försörjningen militäramed eller civila
förnödenheter i krigs- eller neutralitetssituationer
enligt gällande planeringsförutsättningar.nu Massa-
och pappersindustrin i ocksåhar regel möjlighetergoda

i sinaatt fastbränslepannor använda biobränslen i
stället för kol.

Enligt 0LU:s uppfattning bör därför även andra kolan-
vändande industrier än cementtillverkare kunna befrias
från skyldigheten hållaatt beredskapslager kol.av

4.5 Förslag

detta kapitelI gör utredningen översyn bestäm-en av
melserna beredskapslagringom bränslet kol.av OLU
prövar därvid hur beredskapslagringen bör tillanpassas
de förutsättningar gäller för försvarsplane-som numera
ringen.

Liksom olja är kol importeratett fossilt bränsle.
Även marknadsförhållandena skiljerom sig åtkraftigt
för olja respektive måstekol, ändå förutsättas att
importen kol kan iupphöra situationav när landeten
utsätts för militärtett eller krigshandlingarangrepp
förekommer vårai nära omvärld. Under krigs- och neut-
ralitetssituationer förutsätts därför försörjningen
inte kunna påbaseras import kol. Däremot finns inteav
anledning utgå frånatt att kraftiga störningar i
handeln med och transporterna kol skall inträffaav

iredan ett säkerhetspolitiskt krisskede höjdmed
politisk spänning mellan stormakterna.

Kol används främst i värmeverknumera och kraftvärme-
verk för produktion hetvatten för fjärrvärmenätav och
för framställning el.av
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i krigs- neutralitetssitua-Angelägenheten ellerattav
tioner särskilt ivärme och el kan produceras värmeverk

i kapitelkraftvärmeverkoch belystes föreslog3. OLU
där värme- kraftvärmeverkatt och skall beredskapslagra
olja sådani omfattningkoloch att de kan producera
tillräckligt tidsperiod.värme bestämdmed under en
Vidare oljaföreslogs kraftvärmeverk skall lagraatt

sådani omfattning maximaloch kol att de med effekt
tidsperiod.kan producera el under bestämden

kompletterande överväganden avseende bränslet kol,De
redovisas i kapitel, utredningen tilldetta ledersom

slutsatser.samma

Krigs- neutralitetsfallen enligt gällande plane-och de
ringsförutsättningarna varaktighet änkortare dehar en

tidigare. innebärhade förslag därför att denOLU:s
mängd behöverkol, värmeverken och kraftvärmeverkensom

minskas kraftigt.beredskapslagra, kommer kunnaatt
minskasbörSammantaget verkens lager kunna med motsva-

milj.rande kr.60ca

ifrågasättasEnligt uppfattning det,kan detOLU:s om
förhållandevis liggerkriserdeunder korta som numera

till försvarsplaneringen, ärgrund för överhuvud taget
möjligt utnyttja inteatt beredskapslager kol,av som

påhålls den där är beläget.ort verket Endast kol som
förhållandevisligger rutinernära där ochverket och

utrustning finns hanteringför egent-och transport har
ligen högtett beredskapsvärde.

anledningdenna bakgrund den förordadeMot och med av
kraftiga minskningen beredskapslagren kol ochav av -

fråga föreslårövrigt iför även olja iOLU attom -
tvåfortsättningen minst tredjedelar lagret skallav

hållas på den där värme- kraftvärmeverket ärort eller
storleksordningen lagerminskningarbeläget. deav som

inte tillär göraktuella, att detta kan antas leda
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tekniska problem eller investeringarbehov i lag-av
ringsanläggningar uppnåFör att detta börm.m. 9 s FBOK
ändras.

skrivelseI har föreslagitEFOen AB att staten skall
åtgärdervidta för att underlätta avveckling EFO:sav

delägares redan alltför stora beredskapslager kol.av

De beredskapslager, förordarEFO skall avvecklas,som
årlagras förhållandensedan 40 under gör attsom

kolens kvalitet inte skall försämras. Det betyder att
kolen lagras under vatten eller är täckta med sand.
Lagringsplatserna iär flera frånfall avlägsna den
plats där användning ske.avses

OLU att det är naturligtanser att de alltför stora
beredskapslager kol, håller,delägareEFO:sav som
avvecklas. aktuellaDe finns förhållandenlagren under

påoch avlägsna platser starkt begränsar lagrenssom
ivärde krissituation. konstateraren OLU iatt andra

fall avveckling liknande beredskapslager kunnatav ske,
utan att gjorts frånavsteg gällande skatter, avgifter

miljöregler.och Förutsättningarna varierar dessutom
för det enskilda lagret till följd lagringsplats ochav
lagringssätt samt kolets fysiska kemiskaoch egenska-
per.

Kolpriset är för närvarande ä300 kr400 ton. Omper
t.ex. tre fjärdedelar de beredskapslager EFO-före-av

ÖEFtagen köpte frigörsavvecklas milj.av 120 kr.ca
Kolet köptes i början 1980-talet för mellanav och275

kr395 ton. Det hos företagenper bokförda värdet av
kolet varierar mellan företagen uppgåroch till ä120

kr380 ton.per

tillrådainteOLU kan att medgivandengenerella lämnas
EFo:s delägare vid avveckling beredskapslageren av av
kol. Förutsättningarna är alltför olika för detta. En
avveckling bör därför inomske för gällanderamen
regler.
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energialstring främstindustrin används kol förInom
inomvid tillverkning ochcement samt pap-massa-av

persindustrin.

energialstring för-förän hälften det kolMer somav
cementtillverkarna.industrininom användsbrukas av

neutralitets-krigs-Försörjningen i ochmed cement
väsentligisituationer emellertid inte längrebaseras

krigsförhållanden.mån på produktion Mot dennaunder
föreslår lagringsskyldighet inte skallbakgrund attOLU

tillverkningitill följd förbrukasuppkomma att kolav
någon beredskapslagringmotsvarandeoch attcementav

inte skall ske.

strategiskt omfattandeöverfall eller ettettI mer
på försörjningen medmilitärt Sverige förutsättsanfall

väsentliginte imilitära civila förnödenhetereller
på neutrali-mån samtidig produktion. Ikan baseras en

produktionemellertid visstetssituation antaskan vara
rimligtärmöjlig. detbakgrund attMot denna OLUanser

cementtill-industriella änkolanvändareäven andraatt
från skyldighetenfortsättningen befrias attiverkare

neutrali-hålla inför krigs- ochkolberedskapslager av
såföreslår Industri-tetssituationer. sker.attOLU

därmed kunnakol börföretagens beredskapslager av
milj.minskas motsvarande kr.med 40ca

indu-förslag slopandeFör genomföra dessaatt avom
beredskapslagring behöver ändras.strins kol EnLBOKav

utgårmöjlighet och att ettförsta punktenär att 6 §
frågai koltillförs innebörden attmednytt stycke om

på i värmeverktillämpas förbrukaskollagen endast som
kraftvärmeverk.och

frågan lagringsskyldighet förkapitel behandlasI 8 om
tillverkningsindustrier.olja för

tvångslagringförhållandet mängdför denslopasattDet
inteinnebärindustriella användareanvändskol avsom

sådana kommer attförbrukarealla kollager hosatt
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avvecklas. hållerAlla förbrukare med nödvändighet och
intresseeget lagerav storlek bestämsav en som av

transporttekniska, marknadsmässiga och ekonomiska
förhållanden. När beredskapslager intekol behöverav
hållas, kan visadet sig industriföretagenatt finner
det motiverat någotatt öka Ävenden lagringen.egna om
någon skyldighet hållaatt beredskapslager inte finns,
kommer industriella kolanvändare hållaatt lager av
sådan storlek produktionenatt upprätthållaskan någon
tid störningar inträffar i tillförselnom kol.av

Enligt direktiven frågorligger beredskapslagringom av
naturgas utanför OLU:s uppdrag och bör tas endastupp

de bedöms ha direktettom samband med utredningens
överväganden och förslag.

vill iOLU anslutning härtill erinra att bered-om
skapslagring naturgas ofta fullgörsav lagringgenom av
ersättningsbränsle såsom kol, olja eller gasol. OLU
förutsätter att även de mängder ersättningsbränslenav

skall lagrassom till de gällandeanpassas plane-nu
ringsförutsättningarna.
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5 BEREDSKAPSLAGRING AV

FLYGFOTOGEN

Beredskapslagring flygfotogen JET för flygplanA1av
iupptagna Luftfartverkets luftfartsregister, dvs.

civilasvenska flygplan, har sedan länge genomförts av
ÖEFstaten först och gällerDettaNUTEK.genom numera

såvälberedskapslager för fredskriser neutralitets-som
krigssituationer.och konsekvens häravSom haren

inte varitflygfotogen lagringsbränsles.k. enligt
LBOK.

och medI att statsmakterna beslutat att de bered-
olja hållerskapslager närvarandeförNUTEKav som

skall avvecklas under 1990-talet, är nödvändigtdet att
särskilt pröva hur behovet civilaflygfotogen förav

tillgodoses iflygplan bör olika krissituatio-slag av
ner .

5.1 Användning ñygfotogenav

3Sverige säljs år.omkring milj.I 1 flygfotogenm per
årenimporteradesDärav och mellan1992 1993 750 000

m3, m3och 850 medan mellan000 och75 000 175 000
framställdes vid raffinaderier i Sverige. Produktionen
i Sverige flygfotogen varierar olikastarkt mellanav
år. Någon betydelse förekommer inte.export normaltav

i civilaFlygfotogen används jetmotorerflygplan med -
m3 m3i militäraoch750 000 flygplan 250 000ca ca- -

år. småHärutöver kvantiteterförbrukas flygbensinper
jetbensin.och
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verksammainternationelltfemnärvarandeFör svarar
svenskatill denleveranserallaför nästanoljebolag

utländskaär SAS,förbrukarnastörstamarknaden. De
flygvapnet.ochflygbolag

krissituationeri olikatillgångochBehov5.2

flygplansregistretmilitärai detflygplan upptagnaFör
Försvarsmak-förmaterielverk FMVFörsvaretslagrar

andraochsådana flygfotogenmängderräkningtens -
säker-nödvändiga för ettbedömsflygdrivmedel som-

neutralitets- ellerförkrisskede ochhetspolitiskt en
lagringsåtgärder ärNågra ytterligarekrigssituation.

behovsområde. Däremotför dettainte aktuelladärmed
särskilt förnågra avseddalagerintehåller försvaret

fredskrissituationer.

flygfotogenpå behovFörsvarsmaktensvilket avsättDet
riskenför attuttrycketttillgodosett, kanär somses

tillför-istörningarför attstormycketbedöms vara
itidigtuppträda redanskallflygfotogenseln av

spänningen stegrasinternationellasituationer där den
krigshand-tillledaförlängningen kunnaantasioch

Beredskapslag-1993:87delbetänkandet SOUlingar. I
frånpå erfarenheternaattolja pekadering OLUav
ärflygfotogenför attKuwait-kriget talar enbl.a.

medkänslig i sambandsärskiltäroljeprodukt, som
erfaren-olika slag.kriser Eninternationella annanav

påtillgängligärflygfotogen mar-är att denhet som
kvali-bristandeuppvisakrissituation kaniknaden en

situationersådanaiatttill kandettaorsaktet. vara
ändamålet lämpligamindreförframställsflygfotogen av

in-inte ärraffinaderierråoljor vidoch annarssom
på flygfotogen.framställariktade att

föroljeområdetpå flygfotogenbehövsfredskrisI en
behöverflygtrafiken. Flygvapnetcivilanormaladen

tillför-finnsRiskomfattning. attockså i normalöva
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selstörningen inträder tidigare bliroch dessutom
relativt försett starkare flygfotogen än för andra

sådantprodukter. Ett bortfall täckaskan attgenom
produktionen i raffinaderierna i Sverige inriktas mot

produktionenatt fram flygfotogen.ta ställsOmmer om
minskar emellertid utbytet lättaandra produkter,av

fordonsdrivmedel. Vidarefrämst kan eventuella lager av
anspråk.i kommersiellaflygfotogen tas lagrenDe av

små ingenflygfotogen är dock utgörganska och väsent-
reservtillgång.lig

lagringsåtagandeSverigessammanhanget nämnaskanI att
förhållandei till inte innebär oljeprodukterIEA att

någon hållassärskild iskall Däremotsort lager.av
innehåller direktiv 68414EEG bestämmelserEG:s attom

hållas olika kategorier oljepro-lager skall treav av
ingår tillsammansdukter. Flygfotogen med andra mellan-

två. Lagringsåliggandetdestillat i kategori enligt
tvåkategori därförkan formelltEG:s uppfyllas genom

lagring eldningsolja tillgodosert.ex. Detta1.av
emellertid inte lagringen,syftet med eftersom flygplan
inte drivas villaolja. visskan lagrings-med delEn av
åliggandet fårinom olika kategorierna tillgodosesde

råolja hålls frågoriatt lager. Dessa EG:sgenom om
utförligare i kapitelregler behandlas 6.

säkerhetspolitiskt krisskedeett successivtI med allt
motsättningar finnsstarkare anledningdet att räkna

svåra störningar i oljetillförselnmed att inträffakan
särskilt i krisskedet,avslutande del när etten av
krigshot föreligga. Särskilt känsligbedöms kan markna-

sådantförden flygfotogen i ett sammanhang. Ivara en
säkerhetspolitisk kris tillhotar utvecklasattsom

måstekrig mellan stormakterna, räkna med attman
tillförseln till Sverige flygfotogen upphörakanav

dådelvis. Liksomhelt i fredskriseller kanen pro-
duktionen i raffinaderierna till det aktuellaanpassas

ocksåolika självfalletbehovet produkter. ärDetav
lagertillgångarönskvärt att eventuella flygfotogenav

sådanutnyttjas i situation.kan en
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kan1993:87delbetänkandet SOUSåsom iframhöllOLU
säkerhetspo-inledande delenfredskris och den enaven

på oljeom-konsekvensernagällerkris när detlitisk
situationen.åt Ii aktuellaskiljas denrådet knappast

härtillanslutit sigregeringenhar199394:141prop.
oljeförsörjningensåvitt gällerdetanfört attoch

fredskrisskilja mellananledning attfinns enknappast
båda krisfallen börkris. Försäkerhetspolitiskoch en

oljekris.benämningenanvändasregeringenenligtdärför
ibehoveninnebär attuppfattning dettaEnligt enOLU:s

kris, vadsäkerhetspolitisk dvs.ifredskris somoch en
till-oljekriser, börbenämnasskallsammanfattande

åtgärder.slagförinomgodoses avsammaramen

civila flyg-förflygfotogenbehovetgällerNär det av
enligtolika bör OLU:soljekriser slag,iplan av

tillräckligi ut-att dettauppfattning förutsättas
ianspråktagan-import,tillgodosessträckning kan genom

framför alltkommersiella ochlager genom om-de av
raffinaderierna.i svenskaproduktionen deställning av

produktutbytetinhämtat kanEnligt harvad avOLU
raffinaderiernavid svenskadeA1JETflygfotogen

tillgångförutsättning attmaximalt 9% underhöjas till
teoretisktråoljor. betyderlämpliga Detfinns till

månad framställasskulle kunnaundersett att en
m3 överstiger denDettaflygfotogen.ä 150 000100 000

tidsrymd.iförbrukningen underlandetnormala samma
mån motor-utbyteti motsvarandeminskasSamtidigt av

också angeläg-är mycketdieselbrännoljabensin och som
oljekriser.iprodukterna

kontak-något förutsättas attkanoljekris slagI aven
intensifieras.oljebranschenochmellan statenterna

då vilkadiskussioner försnaturligt attärDet om
angelägnavidtas de meståtgärder förbör attsom

ingåHäritillgodoses. kanskall kunnaoljebehoven
inriktning svenskalämplig deöverenskommelser avom

maximalproduktion, attraffinaderiernas t.ex. pro-
någon tid.underskall skeduktion flygfotogenav
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åstadkommaMetoder för att begränsning konsumtio-en av
flygfotogen för civilanen finnsav flygplan och kan

användas i oljekris.en

Civila flygplan fyller viktigmycket införrollen och
i neutralitets- eller kriqssituation.en Omfattande och
viktiga transportbehov avseende och gods skallpersoner
då genomföras med flyg. Flygtransporter inomskall ske
landet till frånsamt och andra länder. detaljeradEn
planläggning finns för de civilasvenska flygplanen.

ledningMed denna planläggning har behovetav flyg-av
fotogen beräknats. Detta behov ingårflygfotogen iav
OLU:s förslag SOU bilaga1993:87 till lagernivå2 för
olika produkter. statsmakterna prop. 199394:141, bet.
199394:NU19, rskr. 199394:31l har godtagit OLU:s
förslag.

När det gäller tillgodoseendet behovet flygfoto-av av
civilaför flygplan igen neutralitets- eller krigs-en

situation, inteOLU att detta påböranser baseras
förutsättningen sådantatt framställning bränsle kanav

vidske de raffinaderiernasvenska i slutet ettav
krisskede, föregåantas krigsfall någotattsom av

Risken måsteslag. nämligen alltför stor attanses vara
ett beslut, sådanproduktion omfattningom attav
lageruppbyggnad kan inteske, fattas i tid. Självfallet
kan heller inte förutsättas att landet utsätts förom-

militärtett såproduktion viktigangrepp av en- vara
flygfotogen såkan vid sårbaraskesom anläggningar som

de raffinaderierna.svenska

Mot denna bakgrund är enligtdet meningOLU:s nödvän-
digt att beredskapslager flygfotogen för civilaav

hållsflygplan iför vart fall neutralitets- krigs-och
situationer. Beredskapslager för ändamålbl.a. detta
hålls för närvarande NUTEK. I och med att dettaav
lager skall avvecklas, behöver ett lager flygfotogenav

storlek i huvudsakav en motsvararsom OLU:s förslag i
delbetänkandet SOU 1993:87 byggas i näringslivet.upp
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Förslag5

förflygfotogenbehovethuröverväganden, avOLU:s om
neutralitets- ochinförtillgodosesbörcivila flygplan

ettatttill slutsatsenkrigssituationer, letthar
närings-iändamålet bör byggasförberedskapslager upp

förhållandensärskildatill de somhänsynlivet. Med
förutsättningarnågrapå området, dockråder behöver

särskilt.prövashärför

på flygfotogenförmarknaden uppgesPriskonkurrensen
likvärdiga o:h dehård. ärProdukternamycketvara

starkamedföretagtillhandahålls antalmindreettav
väsentlig kostnadspostDrivmedel utgörpositioner. en

datoriserade systemanvänderdessaochflygbolagenför
Påtagliga pris-bränslekostnaderna.optimeraför att

bränslepåfyllning ividflygfotogenskillnader för
förtankningsmönstretpåverkadärförolika länder kan

ifråga flygplantrafik.internationell Ii omflygplan
itankamöjlighet attintefinnstrafikinrikes samma

länder.andra

bl.a.utformningenpåverkatomständigheter har avDessa
Sålun-för flygfotogen.beskattningsreglernasvenskade

energiskattallmänutgår ellermervärdeskattvarkenda
inrikesianvändsbränsletpå oavsettflygfotogen, om

påutgår miljöskatttrafik. Däremotutrikes eneller
förutskatt tasinnebär attflygtrafik.inrikes Det

iorterflygningar mellanvidförbrukasbränsle som
avskaf-Luftfartsverketnämnas attVidareSverige. kan

vidtidigare uttogsgenomströmningsavgiftfat somen
flygplatser.vid Av-verketstankning flygfotogenav

får deliter. ställetIutgjorde öregiften nu17 per
arrenderaflygfotogenlevereraoljebolag önskarsom

OmläggningenLuftfartsverket.nödvändig uppgesmark av
förbrukarna.kostnadsminskning förinneburitha en

förbrukaresäljare ochimportörer,skyldighet förEn -
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i praktiken säljare hållaatt beredskapslager- av
flygfotogen höjer kostnaderna säljarenför och leder
sannolikt till påprisetatt flygfotogen höjs. Hur
mycket kostnaderna prisetoch ökar, beror självfallet
på hur stora lager hållas.behöver Behovet försom en
krigssituation kan överslagsvis antas tillgodoseskunna
till någotkostnad öre literen flygfotogenav per om
prishöjningen påläggs civilall förbrukning flyg-av

ocksåfotogen. Om behovet i oljekris till-skallen
godoses, skulle kostnaden prisetoch höjas mer.

I sammanhanget erinraskan pådet sätt vilket s.k.om
fartygsbunker för utrikes trafik hanteras. Olja som
säljs eller förbrukas ändamålför detta utgör inte
underlag för lagringsskyldighet. iDet för sigochvore
tänkbart ocksåatt säljsundanta flygfotogen ellersom
förbrukas för drift luftfartyg i utrikes fråntrafikav
lagringsskyldighet. dåFöljden blev att hela kostnaden
för beredskapslagring flygfotogen skulle läggasav

påendast den mängd används i inrikes flygtrafik.som

ärDet emellertid inte oproblematiskt att lägga hela
kostnaden för beredskapslagring påflygfotogen denav
inrikes flygtrafiken. Ungefär 70% den flygfotogenav

civilaför ändamål säljs isom landet används i in-
ternationell trafik och endast 30% i inrikesanvändsca
trafik. Det betyder att kostnadsgenomslaget såi fall
blir gångerungefär såtre stort fårkostnadernasom om
belasta all flygfotogen säljs civila ändamålför isom

Riskenlandet. för snedvridande effekter olika slagav
då.ökar

beredskapslagerNUTEK:s flygfotogen förvaras iav
iutrymmen de flesta innehasfall oljebolagen.som av

ändringEn uppgiftsfördelningen föranlederav enligt
bedömning inte några0LU:s behov investeringar iav

lagringsanläggningar. För närvarande omsätts vidare
huvuddelen NUTEK:s lager flygfotogen oljebola-av av av

enligt avtal med NUTEK. integen ärLagren större än
smidigtatt de kan omsättas iled den kommersiellasom
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avseendeni nämndadärförbörFöretagenhanteringen.
hållaskyldiga attbliför attförbereddavälvara

flygfotogen.beredskapslager av

skäl talarövervägandeattOLUbakgrunddennaMot anser
civilaföri landetsäljsflygfotogenallför att som

hålla beredskaps-skyldighet attändamål grundabör
lager.

beredskapslagernuvarande avNUTEK:smindre delEn av
viktigarevidnedgrävdai tankarförvarasflygfotogen

finansierats medTankarna,civila flygplatser. som
BränsletLuftfartsverket.innehasstatsbudgetanslag, av

övrigti harFörsvarsmakten,omsätts somi tankarna av
förflygfotogenomsättninglagring och avomfattandeen

Försvarsmak-myndighetenföreslår atträkning. OLUegen
regeringenmyndighetregeringen eller somavten av

omsättahålla i ochlagerfår i attuppdragbestämmer
neutrali-icivila flygplanföravsettbränsledetta

flygfotogenmängdkrigssituationer. somDenellertets-
därmedkanhålla beredskapslagerisäljare behöver

förersättasbehövernågot. Försvarsmaktenminskas
Överslagsvis antaskanuppdrag.för dettakostnaderna

kapi-på i bundetlagretinkl. räntakostnaderna,att
år.milj. kr.uppgå omkringtill 1,5 pertal, kan

skallflygfotogenberedskapslagernödvändiga avFör att
påsäljarnapraktiken hosinäringslivet-ibyggas upp

lagringsskyl-föreslår attOLUmarknadensvenskaden -
kvantitetförinförsfråga flygfotogeni endighet om

delbetänkandetiföreslogvolym OLUdenmotsvararsom
finnsmängdminskad med denbilaga 2, somSOU 1993:87

hålla ettför attKostnadentankar.Luftfartsverketsi
omfattning kandennaflygfotogenberedskapslager avav

liter flygfoto-öreomkringuppgå etttill perbedömas
civilaianvändningSverigei försäljsårligengen som

iverksamhet,bedriveneffektivt somflygplan. I en
enligtbörrimliga kostnader,belastad medövrigt är
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uppfattning0LU:s prishöjning så begränsaden av om-
fattning inte i månväsentlig påverka flygbolagens
normala tankningsmönster.

För att denna lagringsskyldighet inträdaskall behöver
LBOK ändras. förstaI hand behöver såändras5 § att
flygfotogen inte undantas lagringsbränsle. Vidaresom

möjligenkan 6 punkt§ behöva3 slopas eller preciseras
så framgåratt det inteatt den frågagäller i om
flygfotogen.

Avslutningsvis vill erinraOLU att uppbyggnadenom av
beredskapslager flygfotogen hos näringslivetav är
avsedd att ske stegvis lagringsårenunder 199697,
199798 och 199899.
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6 MEDLEMSKAP I EU OCH OLJELAGRING

direktivenI utredningenatt bör söka klarläggaanges
konsekvenserna för den svenska beredskapslagringen av
olja och kol ett medlemskap i EU. Behovav attav

gällande lagstiftninganpassa eller andra föreskrifter
till EG:s nuvarande regler bör redovisas. dettaI
kapitel redovisas regler oljelagringEG:s för och en
jämförelse görs med IEA:s motsvarande regler. OLU
identifierar punkt där börLBOK ändras.en

6.1 EG:s regler lagringom

årRedan Rådutfärdade1968 direktivEG:s ett 68414-
innebärEEG hållaatt medlemsländerna skall vissasom

minsta råoljalager eller petroleumprodukter. Enligtav
direktivet skulle hållamedlemsstaterna lager som
motsvarar minst interndagars65 förbrukning inom tre
kategorier oljeprodukter.av

direktiv årGenom ett 72425EEG höjdes1972 med-
lemsländernas lagringsåliggande till att motsvara minst

interndagars90 förbrukning.

mängd oljaDen fårskall lagras reduceras medsom 15%
den mängd olja utvinns iav medlemslandet. Dettasom

har betydelse för oljeproducerande EU-länder Stor-som
britannien och Danmark.

mängdDen skall lagras beräknas försom ochvar en av
kategoriertre oljeprodukter, nämligen för

motorbensin för bilar och flygplan,-
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inkl.dieselbrännolja och fotogen,eldningsolja,lätt-
flygfotogen,

eldningsolja.tung-

ioljeproduktertillråolja omräknasTillgångar kanav
på några olika sätt.kategoriernade tre

någonmedgörasskallföreskriver inte avdragattEG
otillgängligkunnaskullelagren varadel ansessomav

i tankbottnar m.m.

fårdirektiven endastenligtberäkningenVid lagerav
respektive medlemsstatsådana kvantiteter medräknas som

oljeför-svårigheter medi händelseöverförfogar av
skallprincipi att lagreninnebärsörjningen. Detta

får olje-territorium. Dockpå medlemsstatensfinnas
ifinnsi land,ettföretagägs ettlager menavsom

förstatillgodoräknas detmedlemsland,annatett av
berördafinns mellan deöverenskommelselandet om en

krissituation kanigör lagretregeringarna, att ensom
landet.förstadisponeras detav

Olja och kolelproduktion samtOlja 3kapitel förI 2
denbehandlatoch el har OLUproduktion värmeför av

direktiv 75339EEGenligtlagringsskyldighet ettsom
anläggningar medinnehavareinom förgäller EU somav

och torvolja, kol, naturgasfossila bränslen pro-
Innebördenstations.thermalel avducerar power
olje- och kolkon-innehavarefrämstär attreglerna av

kraftvärmeverkolje- koleldadeellerdensverk samt
elproduktionmöjliggörhålla bränslelagerskall ett som

Erforderligt lageri minstkapacitet dagar.30med full
oljamängdfår 25%med denolja reduceras somavav

följd full-anläggningenhålls i förlager avensom
hålla motsvaran-lagerskyldigheten ettattgörandet av

på lagringenkonsumtion. Effekternadagars avde 90
kapiteli ochdirektiv 2belystesolja dettaoch kol av

ytterligare här.intebehandlasoch3
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Det kan noteras att EG:s regler gäller miniminivåer för
oljelager. Något formellt hinder föreligger därför inte
för den svenska regeringen tillatt företag verksamma i
Sverige rikta gåendelängre påkrav lagring än som
direkt följer minimiregler.EG:sav

6.2 IEA:s regler

Redan under 1960-talet utfärdades inom vissaOECD
rekommendationer till de europeiska medlemsländerna att
hålla lager olja inför eventuellaav störningar i
oljetillförseln. Under intryck årenoljekrisenav 1973-
1974 utformades ett avtal internationelltettom ener-
giprogram IEP under aktiv medverkan även Canada,av

ÅrJapan och Förenta Staterna. bildades1974 Interna-
tional Energy Agency IEA med uppgift att genomföra
programmet. Numera är samtliga OECD-länder utom Island
medlemmar. organisationenI företräds EG-kommissionen

observatör.av en

Enligt IEP-avtalet skall medlemsstaterna hålla lager av
olja motsvarande minst 60, höjt till dagarssenare 90
nettoimport olja. Eftersom lagringsåliggandetav be-

påräknas grundval nettoimporten inhemskmedförav
utvinning olja åliggandetatt minskar.av

IEA uttrycker den mängd olja hållasskall i ilagersom
råoljeekvivalenter.ton Lagringsåliggandet kan därmed

fullgöras vilkamed råoljaslag eller oljeprodukterav
helst.som

IEA-reglerna innebär vidare inte visasannat gällaom-
att 10% befintliga oljelagerav- skall anses vara

otillgängliga och därför fårinte räknas till-som en
gång vid fullgörandet lagringsåliggandet.av
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Iakttagelser6.3

90-dagarslagerettatt avgällersåväl IEAEUInom som
i demedlemmarärhållas länderdeolja skall somav

organisationerna.två

konsumtioneninternadeninomframgått EUanvändsSom
för attgrundoljanettoimporten sominom IEA avoch

lagringsålig-medlemslandsettomfattningenberäkna av
länderoljeproducerandeförbetydelseharDettagande.

knap-harländerDanmark. DessaStorbritannien ochsom
IEP-reglerna.enligtlagringsskyldighetnågonpast

lagrings-derasreducerasdäremotEnligt EG-reglerna
90x0,85motsvarandetill15%endaståligganden med
beräk-skildakonsumtion. Dessainterndagars76,5

lagrings-Sverigesförbetydelsesaknarningsgrunder
attmedi ochorganisationerna,tvååliggande till de

vårt land.iinte skeroljeutvinningnågon numera

intereglerinnebär EG:sreglertill IEA:smotsatsI
10%olja normaltmängdförgörasskallavdrag en -att

innebärAllmänt settotillgänglig.antas varasom-
utanländerinom förlagringsåliggandet EUattdetta

något änmindreärkvantitativt settoljeutvinningegen
Sverige.förävengällertill Dettaåliggandet IEA.

på vilkaolika sättheltär deintressesärskiltAv
lagringsåliggandetsuttryckerregleroch IEA:sEG:s

kategorieriåliggandet treinnehåll. uttryckerEG
dagarsminstmotsvarande 90lagerocholjeprodukter

kate-de treochfinnas förkonsumtion skall avenvar
enligtoljeproduktertillRåolja omräknaskangorierna.

nettoimportenräknar avdäremot,olika omregler. IEA,
lagrings-råolja uttryckerochtillolika slagolja av

råoljeekvivalenter.åliggandet i ton

hårdare ochlagringenreglerPå punkt styr EG:sdenna
reglerSverige.för EG:sbetydelsekandetta avvara
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dock frihetavsevärd i råolja fårger valet hurav
omräknas till produkter i de kategorierna.tre

föreskriverLBOK lagringsskyldighetenatt skall full-
göras med bränslen inom de varuslag lagrings-desom

såltskyldiga eller förbrukat. Tillsynsmyndigheten
den mängd olika lagringsbränslenanger av lag-som en

ringsskyldig hållaskall i Tillsynsmyndighetenlager.
får medge lagringsskyldighetenatt fullgörs med annat
lagringsbränsle råolja.eller med styrning tillDen
olika oljeprodukter på,lagen bygger gör möj-detsom
ligt för Sverige lagringsåliggandetatt uppfylla inom

och kategorier.EG:s trevar ocksåen av Utrymme torde
i fortsättningen finnas tillsynsmyndighetenför att
medge lagringsskyldighetenatt fullgörs med annat
lagringsbränsle råolja.eller

såvälEnligt ingårEG:s IEA:s regler flygfotogen isom
den lagringsgrundande kvantiteten. Tillgångar flyg-av

ingårfotogen också i kategoriEG:s andra oljepro-av
dukter. Enligt nuvarande svenska regler utgör flyg-
fotogen inte lagringsbränsle. Därmed interapporterar
lagringsskyldiga kommersiella lagertillgångar dennaav

tillprodukt tillsynsmyndigheten. nyligenharIEA
uppmärksammat förhållandedetta i granskningen av
Sveriges krisförberedelser. inhämtarNUTEK dock upp-
gifter frånflygfotogen källaom och rapporterarannan
tillgångar flygfotogen till kapitelIEA.av I 5 Be-
redskapslagring flygfotogen frågorbehandlarav OLU om
denna oljeprodukt.

vidareDet bör såvälnoteras att IEA:s EG:s reglersom
medger att lager ett företag ihar ettsom annat med-

fålemsland kan tillgodoräknas vissaunder villkor. En
förutsättning tvåär att de berörda regeringarna träf-
far överenskommelse frågan. överenskommelserien av
detta slag skall tillrapporteras EG-kommissionen.
Enligt LBOK gäller12 § lagringsbränslenatt skall
förvaras inom landet. Enligt uppfattningOLU:s bör
denna föreskrift såändras nåsatt överensstämmelse med
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bestämmelsernaanpassningregler. Enoch avEG:sIEA:s
förvissa lättnadermedförariktningi bör kunnadenna

till atthänsynMedlagringsskyldiga företagen. ende
olja attkommerberedskapslagretsvenskadel det avav

endastdockkrigssituationer, börför enavsettvara
oljafå medfullgöraslagringsskyldigheten somdel av

medlemsland.finns i annatett

lagertillgång skall kunnai landannatFör att en
möjlighet är attändras. Enbehövertillgodoräknas 12 §

i huvudsakmedstyckeandraetttill fogasparagrafen
följande lydelse.

fårbestämmerregeringenmyndighetRegeringen eller som
lagrings-medlagringsskyldigheten fullgörsmedge att

sådant medgivandeEttfinns i land.annatbränsle som från bered-behövsvillkorförenas med deskall som
skapssynpunkt.

hållasoljai skall lagerblirSverige medlem EU, avOm
Enligtsåväl regler.EG:stillgodoser IEA:s somsom

olja,mängdtroligtinte att denbedömning är detoLU:s
bestämmel-enligthålla i lager EG:sSverige skallsom

hålls full-för attredanän denär större nusomser,
ibörregleråliggandet enligt IEP-avtalet. EG:sgöra

intepå något mindre förlagerallmänhet medföra krav
oljeproducerande länder.

Frankrike,närär attdettabelyser somexempelEtt som
inträddenyligenregler,enlighet medi EG:shöll lager
utökatdetta etti medfördefullvärdig medlem IEA,som

påkravlagringsåliggande. tillgodose IEA:sFör att
behövdenettoimport,dagarsmotsvarande bl.a. 90lager

ökaland,oljeproducerandeinte är ettFrankrike, som
från tilli 98,591EG-termersin lagring uttryckt

på attbero IEA-reg-torde dettaförsta handdagar. I
betraktasskall10%föreskriver lagrenatt somlerna av

otillgängliga.

vilkensvårare avgöraattbedömning är detEnligt oLU:s
fåpå kategorierna kanfördelning de treeffekt lagrens

härförAvgörandesammantaget.ocholika produkterför
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kan pådet sätt vilketvara tillsynsmyndigheten väljer
att råoljaomräkna till oljeprodukter i de tre katego-
rierna. OLU förutsätter att NUTEK väljer omräknings-en
regel är lämplig försom de lagringsskyldiga och landet
och gör att behovetsom att omstrukturera befintliga
lager hållaeller att överskottskvantiteter någonav
produkt i såvittlager möjligt elimineras. LBOK 14 §

möjligheter härtill.ger

Till EG-kommissionen månatligenskall lämnas rapporten
över tillgångar råolja och oljeprodukterav inom de tre
produktkategorierna samt lämnas uppgift mångahurom
dagars konsumtion lagren motsvarar inom de tre katego-
rierna. innebärDetta i månviss utökaden rapportering
i förhållande till nuvarande rapportering till IEA-
sekretariatet.

lagertillgångarDe åliggandenavilkamed till IEA och
måsteEU fullgörs disponiblavara och kunna användas

för att möta störningar olika islag oljetillför-av
Såvittseln. gäller ingår lagringsåliggandetIEA i ett

regleratnoga gemensamt krisåtgärder,system för som
innefattar också konsumtionsbegränsningar och fördel-
ning tillgänglig olja.av Lager, är avsedda försom
krigssituationer och Sverige inte ärsom berett att
använda i oljekris, kan därmeden enligt 0LU:s bedöm-
ning rimligen inte tillgodoräknas. Det betyder att
oljelager för krigssituationer, vilka Sverige själv-
fallet inte är berett att använda iannat extremen
situation, inte inräknasbör i tillgångarde vilkamed
åliggandena till IEA och EU fullgörs.

OLU har anledning att uppmärksamma frågorfrämst om
beredskapslagring olja och kol. informationav Den
utredningen erhållit vid kontakter tjänstemänmed i EU-
rådet och EG-kommissionen samt IEA-sekretariatet har

iäven månviss berört förberedelser för gemensamt
handlande i krissituationer. Härvid har framkommit att
EU förlita påsigsynes IEA:s förberedelser för samord-
nat vidagerande störningar i oljetillförseln. ärDet
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att EUinte aktuelltnärvarandeåtminstone fördärför
krishantering. Inteförnågot systemegetutvecklar

i IEA:smedlemmar organatt EU:saktuelltär detheller
Däremot kanEG-kommissionen.företrädasskulle av

sinasamordnasökerEU-medlemmarnaattförutsättas
såväl underolikaiinför möten IEA:s organsynpunkter

istörningarmedi sambandförhållandennormala som
Sverige deltai behöverEUmedlemoljetillförseln. som

sådan samordning.i

rörlighetfrii medEUinre marknadendenskapandet av
förutsättningarnapåverkaolja, kaninkl.för varor,

frisläppkrisåtgärderlagerhållning avsamt somför
åtgärder EU-län-ikonsumtionsbegränsandeochlager

anledning häravåtgärder medochKonsekvenserderna.
överblickas.inteännukan
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7 ORGANISATION OCH FINANSIERING AV

OLJELAGRINGEN

direktivenI att utredningen ianges andra böretappen
frågoröverväga oljelagringens framtida organisationom

finansiering.och dennaI del bör arbetet olje-omfatta
såvällagring för fredskriser krig.som

delbetänkandetI SOU 1993:87 Beredskapslagring av
olja drog slutsatsenOLU att kostnadseffektiv be-en
redskapslagring oljeprodukter inför neutralitets-av en

krigssituationeller förutsätter att beredskapslagring-
utförs i eller i nära anslutningen till kommersi-det

distributionssystemetella eller större förbrukare. OLU
ansåg därför att det naturligt lagringenattvar genom-
förs näringslivet. sådanav Inom för huvud-ramen en
saklig inriktning finns olikadock tänkbara lösningar

gällervad bl.a. organisation finansieringoch OLUsom
avsåg pröva i det fortsatta utredningsarbetet. OLU

frågorbehandlar idetta slag kapitel.dettaav

7.1 Regeringens ställningstagande

delbetänkandetI anförde OLU att det önskvärt attvar
regeringen beslutar att den uppgiftsfördelning i stort

OLU angett, dvs.som att beredskapslagringen oljaav
även för neutralitets- krigssituationelleren skall
genomföras näringslivet, skall ligga tillav grund för
det fortsatta utredningsarbetet.

anledningMed påförslagOLU:s dennaav punkt meddelade
regeringen i februari tilläggsdirektiv1994 dir.

till1994:9 utredningen. tilläggsdirektivenI anger
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skallutredarenutgångspunkt för vararegeringen att en
krigssi-såväloljelagringen förfinansieringenatt av

åvilaskallfortsättningenifredskrisertuationer som
lättenhetligt ochDärvid skall ettnäringslivet.

lösningeftersträvas. Den som,administrerat system
är atttill handsnärmastliggerregeringen,enligt

så denutvidgas attenligt LBOKlagringsskyldigheten
krig. Ineutralitet ochvidockså behovenomfattar

år medtordetill 1987framgälldevadlikhet med som
handi sistalagringenförkostnadernasådan modellen

få användarna.bäras av

pådenregeringenerinrartilläggsdirektiven synomI
påberedskapsåtgärderfinansieringföransvaret av

tilläggs-itill uttryckkommitenergiområdet harsom
Ellagstiftningsutred-tilldir. 1993:93direktiven

i alltelbranschendirektiv skallEnligt dessaningen.
åtgärdersådanaförävenkostnadernaväsentligt bära

frånärDetberedskapsnyttan.motiveras enbart avsom
liknandeönskvärt attkonkurrenssynpunkträttvise- och

skallberedskapskostnaderfördelningprinciper för av
inte baragällerenergislag. Dettaallaförtillämpas

ingår i utredarenskol,förolja ävenutanför som
uppdra-utanförliggerför naturgas,ochuppdrag, som

regeringensenligtdock,utsträckning kanvissget. I
förhål-särskildatillbehöva tasuppfattning, hänsyn

respektive bransch.inomlanden

ettlägga framutredarenskalldettabeaktandeMed av
krigssi-föroljelagringenfinansieringtillförslag av

översiktligt analyse-därvidskalltuationer. Utredaren
intressen-berördaförekonomiska konsekvensernadera

Särskiltfinansieringsmodellen.angivnadenter av
lagringsskyl-utvidgadeffekternabeaktasskall av en

oljehan-inomsoliditetkapitalbindning ochpådighet
angeläget attärvidare detattanförRegeringendeln.

mån konkurrensneutralmöjligasteisystemet enges
utformning.
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Mot bakgrund sin analys bör utredaren övervägaav
behovet ändringar i gällande lagstiftningav eller

åtgärderandra i syfte att bl.a. att motverka eventuel-
la negativa effekter för de berörda företagen denav
ändrade finansieringsmodellen.

I 199394:141 beredskapslagringprop. oljaom förav
krigssituationer, där regeringen tog ställning till
förslagen i 0LU:s delbetänkande, redovisade regeringen

riksdagenför återgivnaden på finansie-nu synen
ringen. Därvid uttalade regeringen framståratt det som
följdriktigt att de berörda ocksåföretagen ges an-
svaret för att äga tillkommandede lagren och försvara
finansieringen lagringen.av

propositionenI regeringen att denanger attavser
lägga fram förslag bl.a. finansieringenom bered-av
skapslagringen oljor påför riksdagenav grundval av
0LU:s slutbetänkande.

7.2 Ekonomiska effekter

såledesOLU skall lägga fram förslag till finansiering
oljelagringen för krigssituationerav översiktligtsamt

analysera de ekonomiska konsekvenserna för berörda
intressenter angivnaden finansieringsmodellen.av
Särskilt skall beaktas effekterna utvidgad lag-av en
ringsskyldighet på kapitalbindning och soliditet inom
oljehandeln.

Med anledning regeringenvad anfört i tilläggsdirek-av
tiven ioch propositionen utgångspunkttilltar OLU för
beräkningen de ekonomiska konsekvensernaav att de
tillkommande oljelagren för krigs- eller neutralitets-
situationer skall ägas finansierasoch de berördaav
företagen. följandeI det uppmärksammar OLU de ekono-
miska konsekvenser fådetta kan oljehandelsföretagför

konsumenter.och
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bered-närvarandeförharLagringsskyldiga företag
oljekriser. Omfredskriser ellerföravseddaskapslager

krigs-hålla föräven lagerskalldärutöverföretagen
lagrings-får utökaddeneutralitetssituationer enoch

i ochkapital lager. Ibindabehöverskyldighet och mer
drivmed-utgörasskallfrämstkrigslagringen avattmed

olje-praktikeniär detprodukter,lättaandraochel
Storför-lagring.sinökabehöverhandelsföretagen som
påverkasochprodukterfrämst tyngreanvänderbrukarna

inte alls.nästandärmed

kapital behöverpå tillkommandedet somStorleken
skallden volymberäknasi olja sombindas kan som
oljepro-olikapriset för demultiplicerat medlagras

är detvalutakurserpriser ochVid aktuelladukterna.
på omkringkapitalbehovfråga tillkommande enettom

binderavvecklasstatliga lagerDetmiljard kronor. som
kapital.störreavsevärtnärvarande ettför

tillkommandeför desjälvfalletbehövsLagringsutrymmen
statenlagringsutrymmenfrigörsSamtidigt somlagren.

också finnasCisterner kananvänder.närvarandeför
givet attintedärförpå ärDettillgängliga marknaden.

ilagringsutrymmenlagringsskyldigas behovökade avde
iinvesteringarföranledautsträckning behöverstörre

beräkningarnaiförutsätterlagringsutrymmen. OLUnya
lagringsut-ikapitalnågot binda nyttattbehovatt av

cisternkostnaduppkommerfinns. Däremotinte enrymmen
hyrs.eller Dennaköpslagringsutrymmenoavsett om

beräkningarna.ikostnad beaktas

tillgodosesoljelager kanförkapitalbehovetökadeDet
lånat kapital. Omkapital medellerfrämst med eget

bered-tillkommandefinansierar hela detoljebolagen
företagenslånat kapital försvagasmedskapslagret

solidi-gjorts mot attpekarBeräkningarsoliditet. som
imedförsvagasskulleoljehandelsföretagenförteten

från till 29,2%.30,1%procentenhetergenomsnitt 0,9
procenten-ochvarierar mellan 1,80,3Försvagningen

ingått ioljehandelsföretagde elvaför somheter
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beräkningen. För närvarande varierar de elva företagens
soliditet mellan 10% och 50%.

Kapitalbehovet för finansieraatt tillkommandedet
beredskapslagret såledesolja kan tillgodosesav med
lånat kapital eller kapital. påeget Beroende den
finansieringsform olikade företagen väljer,som leder
detta till kapitalkostnader i på lånatform räntorav
kapital eller avkastningskrav på det kapitalet.egna

får,Det regeringen anfört i tilläggsdirektiven,som
kapitalkostnadenförutsättas tillkommandeatt den samt

kostnader för cisternhyror och hantering fullt ut
slåkommer igenomatt i priserde slutkonsumenternasom

får betala för oljeprodukterna. Den samlade kostnadsök-
ningen uppgåkan bedömas till milj.100 150 kr.a per
år.

Kostnadsökningen för motorbensin kan bedömas motsvara
höjning konsumentpriseten med ä öreav 0,5 liter1 per

förbrukad bensin påberoende vilken räntesats som
används i kalkylen. För normalbilist skulle deten
betyda ökad påkostnad året.kronoren 15 om

Motsvarande beräkning för motorbrännolja och lätt
eldningsolja påpekar kostnadsökningar motsvarar 1som
å öre1,5 liter förbrukad olja. Förper villaägareen

använder oljeeldningsom skulle det betyda kost-en
nadsökning året.med kronor65 om

7.3 Förslag finansiering och organisationom

Med anledning vad regeringen ianfört tilläggsdirek-av
tiven dir. till1994:9 ioch propositionenOLU prop.
199394:141 beredskapslagring olja krigssi-om förav
tuationer, har vidOLU den översiktliga analysen deav
ekonomiska konsekvenserna utgått från att de berörda
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tillkommandefinansiera deäga ochskallföretagen
lagren.

till-ibindasbehöverpå kapitaldetStorleken som
tillbedömninguppgår enligt OLU:slagerkommande

oljehan-lagringsskyldigamiljard Dekronor.omkring en
bedömningar,enligt OLU:ssoliditet kan,delsföretagens

mindre ängenomsnitt procen-i enmedförsvagasantas
ökade lager-29%. Dentill drygtfrån 30%drygttenhet

redovisnings-också risker förökademedförvolymen
på olja.prisfluktuationervidmässiga förluster

kapital-tillkommandeuppfattning är denEnligt OLU:s
lånefinansi-vidsoliditetsförsvagningenbindningen och

störreutanomfattning denattså begränsadering av
Detföretagen.berördadesvårigheter hanteraskan av

attavseddärlageruppbyggnadenerinras attkan om
lagringsåren 199697,understegvis förstgenomföras

tidgottdärmedharFöretagen om199899.och199798
olika slag.förberedelserfinansiellavidta avför att

lagringsskyldi-föreslår deattOLUbakgrunddennaMot
fallförekommandeiocholjehandelsföretagdvs.ga,

förtillkommande lagrendeägaskallstorförbrukare,
också förneutralitetssituationer och svarakrigs- och

finansieringen lagren.av

storförbrukareocholjehandelsföretagattbetyderDet
föroljekriser ochförhålla beredskapslagerskall

företagenoljamängdsamladekrigssituationer. somDen
föredemindre denänhålla docki är somlagerskall

hålla endastföri lagerskyldigaår att1987 var
avspärrningssituationer.krigs- ochsäkerhetspolitiska

hålla tillkommandedeför attkostnaderFöretagens
bärassistai handförutsättasfår, nämnts,lagren som

Kostnadernaoljeprodukterna. var-använderdem somav
översiktligaoljeprodukter,olikaierar för men
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beräkningar pekar mot att kostnadsökningen kan motsvara
till0,5 öre liter1,5 förbrukad bensinper eller

diesel- villaolja.och

När det gäller den administrativa metod vilkenmed den
utökade beredskapslagringen olja för krigssituatio-av

åstadkommas,skall föreslårner OLU att i likhetLBOK -
med vad årgällde föresom tillämpas1987 för lagring-
även med detta Tillvägagångssättetsyfte. bör attvara
den andel främst oljeförsäljningenav ett företagsom
skall frånlagra, nuvarande 25% lagras för oljekri-som

enligt Sveriges IEP-åtagande,ser höjs med ett antal
procentenheter kan variera mellan olikasom oljeproduk-
ter för tillgodoseatt även behovet i krig. ärDet en
betydande fördel att lagring för fredstida oljekriser
och krigssituationer kan hanteras i administrati-samma

system. Enligtva OLU:s uppfattning är enhetligtett
system detta slag lätt administrera.av att kapitelI 8
föreslår vissaOLU att ändringar görs i de regler som
avgör vilka är skyldiga hållaattsom beredskapslager

olja.av

direktivenI att det är angelägetanges att systemet
i möjligaste månges en konkurrensneutral utformning.

innebärLBOK säljareatt och förbrukare på-oljaav
verkas proportionellt förhållandei till den mängd olja

berörda företag säljersom eller förbrukar. dettaI
sammanhang finns skäl frånatt betona att näringslivets
sida inte har hävdats att lagen i viktiga avseenden
skulle snedvrida konkurrensen mellan olika företag.
Såvitt OLU kan bedöma verkar ilagen huvudsak konkur-
rensneutralt mellan de berörda företagen.

Mot denna föreslårbakgrund OLU att beredskapslagringen
i näringslivet olja för krigssituationerav skall
åstadkommas att tillämpas.LBOKgenom vill erinraOLU

att LBOK ursprungligenom är utformad för detta ända-
mål.



106

övervägabörutredarenatttilläggsdirektivenI anges
lagstiftning elleri gällandeändringarbehovet av

eventuellamotverkaattåtgärder i bl.a.syfteandra
valdadenföretagenberördaför denegativa aveffekter

finansieringsformen.

vinnaskaneventuelltfördelarövervägtharOLU om
på deolja uppdragberedskapslagringen avatt avgenom

särskilt bolagettskötslagringsskyldiga företagen av
lagringsskyldiga.dedelvis ägsellerhelt avsom

i radfinnsslaglösningar detta enOrganisatoriska av
attuppenbarligen ansett endäreuropeiska länder, man

såväl före-förfördelarerbjudersådan organisation
staten.tagen som

organisationsfråga medsamtalförti dennaharOLU
SPI.InstitutetPetroleumSvenskaförföreträdare

utifrån antagandendeframkommit att SPI,Därvid har
nuvarandeiochårs försvarsbeslutigörs 1992som

förmotiveninte kan ensäkerhetspolitiska läge, se
olja utövertvångslagersärskilt avuppbyggnad ettav

attlämnatsharBeskedIEP-avtalet.följervad avsom
förslagframföraattinte kommernärvarandeförSPI

lagstiftningt.ex.från statsmakterna,åtgärdertill
underlättaskulle kunnakreditgarantier, eneller som

olja förnäringslivet lager eniuppbyggnad avav
minimeraneutralitetssituation. För attkrigs- eller

förkostnadersamhälletsdärmedoljeindustrins och
eventuelltillframatttvångslagring SPI enavser

föraktivt arbetai ställetkontrollstation hösten 1995
ståndtillfå ändring avsökaföreliggande deli enatt

fattat.riksdagenbeslutdet som

anledning attinte hasig OLUbakgrunddennaMot anser
frånåtgärdernågra förslaglämnanärvarande omför

för företagenunderlättasida för attstatsmakternas
olja.beredskapslagringenutökade avfullgöra denatt

berördamöjligt för debördetattdock varaOLU anser
till-vidsådana ettförslagaktualisera senareatt
ställningtaçitslutligtstatsmakternanärfälle, t.ex.
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till frågan finansieringen beredskapslagringenom av av
olja.

delbetänkandetI SOU diskuterade1993:87 möjlig-OLU
heten försörjningsberedskapenatt på oljeområdet inför

militärtett eller neutralitetssituationangrepp en
påbaseras återtagning,s.k. dvs. oljaatt anskaffas

vid ett tillfälle när situationensenare motiveraanses
det. 0LU:s slutsats inriktningenatt bör ivar attvara
landet finnasskall huvuddelen de lager oljaav av som
behövs för att totalförsvaret skall kunna klara de krav

militärtettsom eller neutralitetssituationangrepp en
statsmakterna vårenharreser. under 1994 prop. 1993-

94:141, bet. 199394:NU19, rskr. 199394:311 godtagit
förslag0LU:s till minskad lagring påbaserat bl.a.

denna förutsättning.

denI andra etappen 0LU:s arbete har de sakkunniga,av
vilka företräder oljebranschen och storförbrukare av
olja, förordat att företagen inte skulle behöva oljaha
i lager, utan att det skulle räcka att företagen har
lagringsutrymmen i beredskap. påFöretagen skulle
anmodan staten inlagra bränsleav när det säkerhetspo-
litiska läget påkalla detta. sådanSyftetanses med en
lösning är självfallet minskaatt kapitalbindningen och
omsättningskostnaderna.

delbetänkandetI avvisade möjlighetenOLU iatt väsent-
månlig bygga oljeberedskapen på återtagning. Skäl

härtill den mycketvar stora betydelse oljeprodukter
neutralitetssituationi krigs-har elleren riskenoch

för att ett beslut återtagning såfattasom sent att
visardet sig omöjligt iatt den aktuella krissituatio-

oljelagrenbygga till nivå.nen erforderligupp

görOLU fortfarande bedömning i frågadennasamma och
kan inte i den nuvarande säkerhetspoli-ens gynnsamma
tiska situationen förorda det ökade risktagande som en

på återtagningförlitan skulle innebära. villOLU
betona att det är naturligt råderdet vissa skillna-om
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säkerhetspolitiskttillinställningstatensmellander
tillinställningkommersiella företagsochrisktagande

medochbakgrundrisker. dennaMotolika slag -av
beslutnyligen fattadestatsmakternasanledning -av

iuppfattningsinändrasåledes inte skäl attOLUser
oljeområdetpå börförsörjningsberedskapenfråga hurom

utformas.
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8 TILLSYN OCH REGLER

tilläggsdirektivenI dir. till1994:9 OLU uttalas att
överföring uppgiftenen attav genomföra krigslagringen

frånolja staten tillav näringslivet innebär ökade
påkrav myndighetstillsyn. Tillsynsmyndigheten bör ha
möjlighetergoda att fortlöpande kontrollera att be-

redskapslager respektive produkt hållsfaktisktav i
lager i enlighet med de föreskrifter meddelats.som

Utredaren enligtskall direktiven överväga till-hur
beredskapslagringensynen av hos de lagringsskyldiga

företagen kan förbättras. också behovet tillsyns-hos
myndigheten för säkerställaattav resurser fullgoden
tillsyn skall prövas. Utredaren utgå frånskall att
NUTEK även i fortsättningen skall ha denna uppgift.

I granskningsrapport riktadeen Riksrevisionsverket
årRRV kritik1992 mot bl.a. tillsyn frågaiNUTEK:s

fredskrislagring olja.om av

I detta kapitel frågorbehandlas tillsynen be-om av
redskapslagringen olja. Mot bakgrundav gällandeav nu
planeringsförutsättningar behandlas någradärvid även
regler för lagringen är betydelse tillsyns-försom av
arbetet. Avslutningsvis frågorberörs även vissaom
statliga myndigheters lagring olja.av

8.1 Nuvarande tillsyn

I detta avsnitt beskrivs hur NUTEK för närvarande
bedriver tillsynen över beredskapslagren olja iav
näringslivet.
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års-anspråk tresammanlagtiTillsynsarbetet tar ca
utsträckningianvänds storarbetetarbetskrafter. I

datorstöd.

ingår följan-främstberedskapslagringentillsynenI av
de arbetsmoment.

lagringsmängdBeslut om-
lagringsskyldigheten fullgörsKontroll attav-

förfrågningarDispenshantering och-
lagringsskyldigaRevision av-

Rapportering till och EUIEA-

i detpresenterasInnehållet arbetsmomentenolikai de
oljebolagens lager-förvarvidföljande, även formerna

beskrivs.redovisning

lagringsmängdBeslut8.1.1 om

varjelagringsbränslemängddenfastställer somNUTEK
hålla underi beredskapslagerlagringsskyldig skall

juli ochLagringsåret denmellan 1lagringsåret. löper
på lagrings-denLagringsmängden grundasjuni.den 30

oljaförbrukning underförsäljning ellerskyldiges av
basåret. innehavarekalenderårföregående För bl.a.

myndigheterstatliga be-föroljekondensverk samtav
lagringsmängden.regeringenstämmer

försäljning för-elleruppgiftlämnaskallFöretag om
år.februari varjedenbrukning till senast 1NUTEK

lagrings-beslutskickar etti april utNUTEKsenast om
lagringsåret. avstämning motEnkommandeför detmängd

nettoimporten lag-totalförbrukningen i landet och av
lagringsskyldig-basåret innangörsringsbränslen under

lagrings-Samtliga importörerfastställs.heterna av
lämnartillfångas NUTEKatt SCBbränslen engenomupp

sådana bränslen.importörerlista över av

minskar behoveti skededettaarbeteomsorgsfulltEtt
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arbetsinsatser åretunder iav resten form hante-av av
ring dispenser och omprövningar.av betydandeEn del av
arbetet i går pådetta skede ut vid beräkningatt av
basmängder göra korrigeringar för försäljningar mellan
lagringsskyldiga. Antalet lagringsskyldiga företag är
för sånärvarande stort vilket160, gör arbetetsom ca
tidskrävande.

8.1.2 Kontroll lagringsskyldighetenattav fullgörs

är hållaDen skyldig att beredskapslagersom skall
månadvarje lämna uppgift den mängd bränsle hanom som

utgångenvid föregående kalendermånad iav hade lager.
Rapporteringen sker under straffansvar. Efter kontroll

justeringaroch mot lagertransaktioner lagrings-mellan
skyldiga beviljadeoch dispenser framgår bered-om

hållitsskapslagret månaden.under Vid brist kan NUTEK
debitera lagringsavgift.

Med föreskriven rapportering kan lagerläget sista iden
månaden utläsas. Däremot kan med denna interapport
kontrolleras hållitsatt beredskapslagret varje dag

månaden.under

syfteI att begränsa onödig fysisk förflyttning av
oljeprodukter tillämpar de större oljehandelsföretagen
sinsemellan ett varulån.system med s.k. T.ex. kan ett
företag sålthar olja i sverige,som intenorra men som
har påprodukt lånaplats,en egen ett annat företagav
på plats. Oljan kan sedan lämnas tillbaka i södra
Sverige. varulånLämnade får tillgodoräknas i lagret

varulånmedan mottagna dras av.

Enligt LBOK skall beredskapslagringen fullgöras med
den lagringsskyldige äger.varor som större oljehan-De

delsföretagen fåkan dock tillståndgenerella NUTEKav
inlagraatt hos andra oljehandelsföretag.större Andra

lagringsskyldiga ocksåkan få tillståndNUTEK iattav
visst inlagrafall hos lagringsskyldig. Inlagringannan
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åtlagringsskyldig uppdrarinnebär att en annanen
räkning.lagringombesörja för hanslagringsskyldig att

försvårar kontrollen attTransaktioner slagdetta avav
lagringsskyldigheten fullgörs.

lagerredovisning kontrollochBolagens8.1.3

lagerredovis-på oljehandelsföretagensvilketsättDet
bedömagår för attbetydelsetillning är storav

till förrapportering ochNUTEKikvaliteten deras
lagerredovis-oljebolagenstillsynen.utformningen av

utför-därför ganskapresenterasning kontrolloch egen
följande.ligt i det

depåer, pumpningvidolja tillVid fartygsleveranser av
finnsdepåer lastning tillvid fartygochmellan van-
vilken harinspektör närvarande,ligtvis oberoendeen

lossadekontrollera denfastställa ochtill uppgift att
depå-genomförundantagsfallvolymen.lastade Ieller
finnsinspektörvolymmätningen attutanpersonalen en

på cis-pejlingVolymmätningen baserasnärvarande. av
transporternafartygstankar. Underochbergrumterner,

Transportsvin-visst svinn.oundvikligen ettuppkommer
internreviso-kontinuerligt bolagensföljsnet avupp

skillnaderansvarig mellanförgörsBefraktarenrer.
änär större devolymerilastade avlastadeoch som

normala.

lagringsutrymmen skall haövrigaochCisterner, bergrum
myndigheter. Bolagensmätbevis fastställdagällande av

mätutrustningarna kontrol-tillinternrevisorer attser
på vederbörligt sätt.leras

både ivolymmätningolja skerVid utleveranser av
i tank-rackmätare, ochutlastningsanordningen, s.k.
skrivsvarulån oljehandelsföretag ettbilen. Vid mellan

på volymen.varulåneallegat kontrolleradedenbaserat
dagliga avstämningar mellan tank-görsFör uttagegna

till och ut-kundernavolymerbilarnas utlevererade



113

lastad Depåernavolym. stämmer dagligen att deav
utlevererade volymerna enligt rackmätarna överensstäm-

med kundfakturering, varulån.mer returer och finnsDet
således nära koppling mellanen lagerredovisningen och
fakturerings- och reskontrasystemen i bolagen. För
bensinstationer är rutinerna desamma, dvs. de har en
daglig avläsning och avstämningav pumpar mot försälj-
ningsrapporter och kassaredovisning.

De större oljehandelsbolagen har datoriserade lagerre-
dovisningssystem. Lagerförändringar inmatas med nor-
malt ett dygns eftersläpning. Vid helger kan efter-
släpningen något längre. Bolagenvara har därmed daglig
kontroll över sina lager ett beräknat intesom men
fysiskt inventerat eller pejlat lager.

Utöver den dagliga avstämningen depåernavid sker en
månatlig avstämning alla lagerpunkter,av attgenom
cisternerna pejlas antingen personal ellerav egen
extern kontrollpersonal. Pejlingen isker regel den
sista i månad.varje Pejlingsresultatet svinnetoch

månadanalyseras varje ansvariga för lagerpunkterav
och företrädare för redovisningsfunktionen i företagen.
Svinnet redovisas till internkontrollfunktion,en en
revisionskommittê eller motsvarande för utvärdering av
svinnets storlek och för bedömning åt-behovetav av
gärder.

månatligaUtöver de pejlingarna genomförs i företagen
stickprovskontroller inventeringaroch åretunder av
interna och externa revisorer. Varje lagerpunkt, även
nyckelräkneverk, inventeras minst gång åren per av
oberoende personal.

Varulånen mellan bolagen noteras transaktion för trans-
aktion dagligen och stäms varulåne-mellan bolagensav
avdelningar gång månaden.i Vid differenser ien upp-
gifter utreds orsakerna justeras.och
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förfrågningarDispenser och8.1.4

lagringsskyldigheten. Detibevilja lättnaderkanNUTEK
tillstånd lagraattönskarvanligt enföretagenattär

någonattinlagring, dvs.för s.k.produkt ochannan
önskemålräkning.för hansprodukten omlagrarannan

föreskrivna ärfå än denproduktlagraatt annanen
äldremöterprodukteri närvanliga skedensärskilt som

på produkterhåller ut motbytasspecifikationer att
frågaispecifikationer, t.ex. omuppfyller nyasom

miljöegenskaper.

år.varjeansökningar behandlasskriftligaUngefär 150
besked kandärfallhundratalDärtill geskommer ett

årökatansökningar harAntaletdirekt telefon.per
motivekonomiska kanårfrån ansökningar där rentoch

blivithaBedömningarnablivitskönjas fler.har uppges
lagstiftningensvårare nuvarandegöra. gerDenattallt

itolkning, detmedantillfrihetvissai fall stor
intebestämmelsertydligafinns gerandra fall som

lagringsskyl-dubbels.k.t.ex.konsekvenser,avsedda
följandeifråga ettbehandlassistnämndadighet.

avsnitt.

Revision8.1.5

årvarje ettattrevision kontrollerar NUTEKGenom
Revisio-lagrinqsskyldighet.sinfullgörföretagurval

erfarenhetrevisorer medexternautförs avsomnerna,
närvarandeförfrån koncentreraspetroleumbranschen,

hålla bered-skyldiga storaattärtill företag som
år reviderasvarjeföretagAntaletskapslager. som

två till för-säljare treochungefär fembrukar vara
brukare.

i företagensuppgifternakontroll attFörutom aven
revi-varjeinriktar NUTEKkorrekta,ärlagerrapporter

tillsynsarbetetifrågor varit aktuellasion mot som
varulånföregående revision. gälla t.ex.kanDetsedan
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inlagringaroch förhållandensamt kontroll av som
åberopats i dispensansökningar.

Revisionerna har i allmänhet visat företagenatt full-
gör sin lagringsskyldighet och att de lämnar riktiga
uppgifter i sina tillrapporter NUTEK. vanligEn an-
märkning är emellertid att de oljehandelsföre-stora

iblandtagen utnyttjat sitt inlagringstill-generella
stånd till att först i justeraefterhand eventuella
brister överenskommelser inlagringgenom sinsemel-om
lan.

låtitharNUTEK någrastudera oljebolags interna ruti-
för lagerredovisningner och kontroll. Revisorer med

erfarenhet oljebranschen har rutinernaav granskat och
därvid inte funnit någraskäl till anmärkningar.

8.1.6 Rapportering till IBA och EU

hörnstenarnaEn iav IEP-avtalet är medlemsländernas
informationssystem.gemensamma För Sveriges del svarar

NUTEK för stor del rapporteringen.en Informations-av
systemet har avgörande betydelse möjligheternaför att
tillämpa olikade krisåtgärderslag ingår iav IEP-som
avtalet. Systemet utgör även grund för flera andraen
IEA-aktiviteter. Statistiken används för planering
också utanför IEA och utgör viktigtett underlag för
internationella analyser och bedömningar energi-av
marknadernas utveckling.

månatligenNUTEK lämnar till påIEA oilMonthlysvar en
and questionnaire. Rapportengas utgör grund för IEAen
att

beräkna medlemsländernas lagringsåliggande,-
kunna genomföra triggerberäkningar,s.k.-
beskriva handelsmönstret mellan länder,-
övervaka ländernas lagringsåliggande.-
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i rapportenredovisarproduktion NUTEKinhemskFörutom
olja ochexportenimporten och gassvenska avden

i, förutomOljanpå delasolika länder. uppfördelad
från tillgasolfraktionerråolja allafeedstock,och

indu-Återflöde petrokemiskafrån denpetroleumkoks.
egenför-raffinaderiernasockså, liksomredovisasstrin

även bun-behandlarRapportenbrukning förluster.och
flygdriv-sjöfart leveransersamtutrikes avförkers

bräns-flygtrafiken samtinternationellatill denmedel
redovisaskraftindustrin.till Lagrenleleveranser

påfördeladeråoljelager produktlagerochiuppdelade
rapportMotsvaranderaffinaderifraktioner.samtliga

för naturgas.lämnas

råoljepriset imånadvarjeredovisar enNUTEKHärutöver
särskild rapport.

på oilAnnualårligendessutomlämnar enNUTEK svar
på årsbasissammanfattningutgörquestionnaire. Den en

också fullständigainnehållermånadsrapporterna ochav
på stortettoljeanvändningen fördeladuppgifter om

antal sektorer.

lagringsskyldigaär derapporterdessaförUnderlaget
tillsärskilda enkätermånadsrapporter,företagens

utrikeshan-samtstorkonsumenternaoljeföretagen och
förbruknings-ochleverans-delsstatistiken och SCB:s

månat-uppdaterasinterna databasstatistik. NUTEK:s
i settstortframställstillrapporterna IEAligen och

automatiskt.

frånSverige den 1EES-avtalet harföljdsom aven
tillrapporteringsskyldighet EG-vissjanuari även1994

ingårBeredskapsfrågor inte i EES-avtaletkommissionen.
inte.därför NUTEKlagerrapporteringnågon skeroch

på oljebaseradekonsumentpriserdäremotrapporterar
påmånad. Importpriservarjebränslendrivmedel och

Härut-varje kvartal.råolja rapporterasprodukteroch
distribu-inhemskavarje kvartal rapporterasskallöver

raffinaderimarginaler.ochtionskostnader
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NUTEK skall till EG-kommissionen årligenäven rapporte-
vissa planerade större infrastrukturinvesteringarra

inom olje-, och elförsörjningen. oljeområdetgas- Inom
framför nyinvesteringaralltavses eller större upp-

graderingar raffinaderier,av eventuella pipelines,
större terminalanläggningar depåer.och

8.2 RRV:s synpunkter

I granskningsrapporten F riktade1992:27 Riksrevi-
sionsverket RRV kritik mot bl.a. NUTEK:s iverksamhet
fråga fredskrislagring olja.om detta avsnittIav
sammanfattas de förslag därvidRRV redovisadesom och

är betydelse isom detta Såvälav sammanhang. NUTEK som
Svenska Petroleum Institutet påhar olika ifråga-sätt

vissasatt RRV:s synpunkter.av

8.2.1 Kontrollen över lagren

föreslogRRV att metoderna för rapportering och revi-
sion skulle ansågutvecklas. månatligaRRV att den
rapporteringen bör ske vid slumpvis valda datum. RRV
förespråkade också att policy utformas för huren ny
revisionsinsatserna skall fördelas olikamellan lag-
ringsskyldiga på ett sätt tar hänsyn till dessassom
betydelse och storlek. Vidare ansåg attRRV det är
rimligt finnsatt det ett samband mellan kontrollinsat-

och den aktuellaserna marknadssituationen. påOro
oljemarknaden kan motivera intensifierad kontroll.

8.2.2 statsmakternas möjligheter förfogaatt över
lagret

För att förbättra beredskapen för dåfredskrisen IEP-
avtalet inte trätt i föreslårkraft oljekrisla-RRV att

såändras förfoganderegelnattgen inte är kopplad till



118

oljetilldelningssystemet. EnutlösaattbeslutIEA:s om
regeringenmöjligt fördetgöraskullesådan förändring

attbeslutunilateralt omettkrisläge fattai ettatt
såPå sättoljereserver.samladelandetsöverförfoga

förhandlingsfrihet rege-störreenligt RRV,skapas,
situationer.olikainförringen

företaglagringsskyldigaFärre8.2.3

på betyd-fördelastvångslagret kunnatordeEnligt RRV
falletärvadlagringsskyldiga än som nuligt färre

lagret90%Ungefärförsämras. avberedskapenattutan
reformeringlagringsskyldiga. Enstyckenhålls 30av ca

ärsmå företagenavskilja de somattsystemet genomav
någoninnebärasåledes intei bördaglagringsskyldiga

deförkostnadenochlagringspliktenökningstörre av
systemet.iblir kvarföretag som

deavsevärtunderlättas omenligt RRV,bör,Tillsynen
homogen grupp.ochblir färrelagringsskyldiga meren

lagringsskyldi-deattIEA-ländernablandfinnsExempel
producenter.ochimportörerutgörsendast avga

överväganden förslagoch8.3

olja NUTEKberedskapslagringen somavtillsyn överDen
följd detutsträckning avi storär enutförabehöver

utformning harRegelsystemets 1gäller.regelsystem som
behovtillsynsmyndighetensförbetydelsesin stortur

kontroll.tillräckligutövakunnaför attresurserav
nödvändigt attdärfördetärförbättrastillsynenSkall

ligger bakomavsikterdeoch somreglernadiskutera
dessa.

mångamedsystemetnuvarandeför detViktiga skäl
på cisternutrymmebristenvaritlagringsskyldiga har

bered-önskemål attuppbyggnadsperioden, avomunder
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skapsskäl sprida tilllagren större förbrukare och en
strävan att söka fördela kostnaderna för bered-
skapslagringen på många företag. ursprungligaDe ekono-
miska och beredskapsmässiga motiven har emellertid

förlorat del sinnumera betydelse.en av

Avsikten spridaatt oljelagringen mångatill lagrings-
skyldiga intehar kunnat Mångaförverkligas. små för-

återförsäljarebrukare och nämligenhar visat sig
obenägna självaatt ombesörja beredskapslagringen. De

mångaihar svårt påfall sigatt ta ekonomiskaden
risk innebär hålladet sådanaattsom lager. De har
därför ofta kostnadsersättningmot någotuppdragit till

de oljehandelsföretagenstörreav att för räkningderas
ombesörja lagringen.

Beredskapslager olja finns hos förbrukare ikanav som
praktiken inte påutnyttjas sättannat än för-genom
brukning vid respektive anläggning. Lagringsformen
leder tilldärför kriseratt det under flexibi-saknas
litet handlingsfrihetoch för den del lagringenav som

stårförbrukarna Härtillför. kommer enligtatt -
gällande planeringsförutsättningar försörjningen med-

litenviktigare i krigssituationer ivaror numera
utsträckning påskall baseras samtidig produktion.
Betydelsen att beredskapslager olja finnsav hosav
tillverkningsindustrier minskar därmed.

Mot denna bakgrund finns det skäl inrikt-att ändra
beredskapslagringenningen i påolja ett sättav som

gör att större del lagringen hållaskommer ien attav
de delar det kommersiella distributionssystemet,av där
det redan logistiska skäl olja.lagras Därmedav ökar
förutsättningarna i krissituationatt flexibelten
utnyttja oljan att till istyra den den aktuellagenom
situationen prioriterade ocksåanvändare. Därmed kan

lagringsskyldiqaantalet företag minskas, vilket kan
underlätta tillsynen beredskapslagringen.av

följandeI det presenterar förslagOLU och isynpunkter
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skyldig-fördelningenförfrågor betydelseär avavsom
övertillsynenförochhålla beredskapslagerheten

olja kol.ochberedskapslagringen av

lagringsskyldigaantaletMinskning8.3.1 av

hålla beredskapsla-skyldiga attärföretagAntalet som
tilluppgår närvarande 57förolja kolochger av

sammanlagt 105harsäljare förbrukare. Deoch 77 senare
anläggningar.lagringspliktiga

nioilagringsskyldiga företagingårsäljarna 33Av
säljföretagtiofinnsDärutöveroljehandelskoncerner.

import.oljadelvis skaffareller egenhelt genomsom
återförsäljare.ärsäljföretagenövrigaDe

värmeverkär 29lagringsskyldiga förbrukarnadeAv
deanläggningar. Blandmedkraftvärmeverk 39eller

tillverknings-huvudsakligen ärövriga förbrukarna, som
importörer.industrier, är sex

närma-föroljehandelskoncernernanio största svararDe
övriga säljare ochberedskapslagringen.90%re av

respektive Bered-8,4%.2,6%förförbrukare svarar
till ganskasåledes ettkoncentreradskapslagringen är

och koncerner.litet bolagantal

kostnadsför-åstadkomma korrektTekniken för att en
lagringsskyl-intelagringsskyldiga ochdelning mellan

innebär attDettarabattsystem.diga om enär ett
lagringsskyldig,oljalagringsskyldig köper annanav en

motsvararsigtill rabattköparenförhandlar somen
åtar sig.beredskapslagring hanför denkostnaden

tillkostnadsgenomslagetpå liksomrabatten,Storleken
påkonkurrensenbestämsslutlige konsumenten,den av

marknaden.

bered-aktuellalagringen till desyfte attI anpassa
tillsynsarbetetunderlättaoch för attskapsbehoven



121

OLU attanser antalet lagringsskyldiga minskas.bör
påDetta bör ske olikatre sätt.

För det första föreslår OLU att regel koncernlag-en om
;ing införs för oljehandelsföretag raffinaderier.och

definitionDen koncern, moderbolagav och dotterbolag
finns i aktiebolagslagensom 1975:1385 bör kunna

tillämpas. sådanEn regel bör innebära lagrings-att
skyldigheten beräknas för koncernen helhet och attsom
moderbolaget i koncernen skall för fullgörandetansvara

skyldigheten.av

sådanEn påverkarregelförändring inte koncernens
samlade beredskapslagring eller den ekonomiska situa-
tionen, skulle förenkla företagetsmen planering och
administration. Eftersom stor del NUTEK:sen arbeteav

dispensermed gäller koncerninterna transaktioner,
ocksåskulle tillsynsmyndighetens arbete underlättas.

Fullständigt införande koncernlagring för oljehan-av
delsföretagen innebär att frånrapporteringen före-33
tag upphör och ersätts med frånrapportering nio kon-
cernmoderbolag. Nettoförändringen alltsåskulle bli en
minskning med lagringsskyldiga.24

införandeEtt koncernlagring förutsätterav att LBOK
ändras. Koncernlagring kan generell regelvara elleren

möjlighet får tillämpasen efter medgivandesom av
tillsynsmyndigheten. avstår frånOLU att lämna ett
förslag till innehållnärmare i lämplig författ-en
ningsändring på denna punkt. Erforderliga författnings-
ändringar bör övervägas i särskild ordning.

För det föreslårandra lagringsskyldighetenOLU att för
förbrukare såändras lagringsskyldighetenatt slopas
för tillverkningsindustrier. skyldighet hållaDen att
beredskapslager, för åvilarnärvarande tillverk-som
ningsindustrin, skall i stället föras över till olje-
handelsföretagen raffinaderierna.och slopad lagrings-
skyldighet tillverkningsindustrier,för inte självasom
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sammanlagtmedföretagolja, medför att 42importerar
lagringsskyldiga.attanläggningar upphör vara60

m3 olja, främst000130avseendeLagringsskyldighet ca
tillverknings-fråndärmedeldningsolja, flyttastjock

raffinaderier.ocholjehandelsföretagtillindustrier
olje-hosinlagratdelhelredanmängd ärdenna enAv

m.fl.handelsföretag

betydelseden storabetonatkapitel ochi 32harOLU
hakol kanolja ochmedvärmeproduktion el ochavsom

attOLUbakgrunddennakrigssituation. Mot anseri en
driverbehållas denmåste förlagringsskyldigheten som

inneharellerkraftvärmeverk enettellervärmeverkett
elektriskframställninggasturbinanläggning för av

vidOlja lagrasoljekondensverk. somettellerkraft
krigssituationiskulleslaganläggningar dessa enav

falldessaanläggningen. Ividockså förbrukastroligen
lagrings-ärförbrukarnaalltså attfördeldetär en

skyldiga.

ianvändskolföreslagit attkapiteli som4harOLU
för lag-underlagutgöraskallinteindustrin längre

skallberedskapslagring. Däremotringsskyldighet eller
kraftvärmeverkettellervärmeverkdriver ettden som
beredskapslagraskyldig attfortsättningeniäven vara

kol.

oljaförbrukninglagringsskyldighet för avslopande av
att LBOKförutsättertillverkningsindustrieriskersom

lämpligast attärdetinte bedömakanändras. OLU om
företagdefinieras ochtillverkningsindustribegreppet

från lagringsskyl-kategori undantastillhör dennasom
peka utattmöjligen är bättredetdighet, eller om

värmeverk,innehavarekategorier t.ex.vissa av-
oljekonden-gasturbinanläggningar ochkraftvärmeverk,

påavstår ävenlagringsskyldiga. OLUm.fl.sverk som-
tillförslagnärmarefrån ettlämnaattpunktdenna

författningsändringarErforderligaförfattningsändring.
ordning.särskildiövervägasbör
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För det tredje föreslår gränsen höjsOLU att för när en
återförsäljare olja blir lagringsskyldig. åter-Medav
försäljare säljare inte har importavses en som egen av
olja. För närvarande är ården såltunder ettsom

m3 olja20 000 lagringsskyldig. förslårOLU att denna
m3.gräns höjs till 50 Därmed minskar000 antalet lag-

ringsskyldiga med företag. Lagringsskyldighetsex
m3avseende oljeprodukter60 000 skildaca slagav

flyttas därmed till främst de större oljehandelsföre-
tagen. Ungefär hälften denna mängd finns redanav
inlagrad hos de större åstadkommaföretagen. För att
denna förändring behöver mängdangivelsen i LBOK 7 §
punkt 3 ändras.mom. c

innebärSammantaget dessa tre förslag till regelän-
dringar att lagringsskyldigaantalet minskar från 134
till ungefär 62 och att antalet anläggningar med lag-
ringsplikt hos förbrukare frånminskar till105 ungefär
45. Genomförs såledesförslagen skulle antalet lag-
ringsskyldiga och anläggningarantalet står undersom

tillsyn minskaNUTEK:s till mindre än hälften.

När det gäller olja innebär förslagen att omför-en
delning beredskapslagren skall ske mellan olikaav
kategorier lagringsskyldiga. När det däremot gäller kol
innebär förslaget inte omfördelning minsk-utanen en
ning beredskapslagringenav samt att kategori be-en

från tvångslagring.frias

förutsätterOLU tillsynsmyndighetenatt följer denoga
olikaeffekter slag ändrad fördelningav som en av

lagringsskyldigheten frågai olja kan medföra.om

För att beredskapslagringen skall kunna genomföras utan
onödiga kostnader finns regler inlagring,s.k. dvs.om

pålagringenatt uppdrag och ersättningmot ombesörjs
lagringsskyldig. vilkenav utsträckningannan I in-

lagring behöver medges, hänger vilkenmed kretssamman
företag är lagringsskyldig. Införs koncernlagring,som
lagringsskyldigheten slopas för förbrukande tillverk-
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återförsäljarenärhöjs förgränsenningsindustrier och
Närinlagring.behovetlagringsskyldiga minskarblir av

iregeländringarnaföreslagnatilltagits deställning
lagringsskyldiga, detkanfråga vilka skall varasomom

inlagringockså förreglernalämpligt prövaatt omvara
bör ändras.

iredanbehandlasinlagring dockbörfråga rörandeEn
vållarerfaritEnligt vad OLU ensammanhang.detta

tillämpningen. Ividproblemiformulering LBOK 22 §
får medgetillsynsmyndighetensägs attparagrafdenna

ioljeproduktersäljerlagringsskyldigatt somen
särskilttillstånd varjeiutanlandet,större delen av

lagringsskyldigsådan attåtuppdrarfall annanen
för hansoljeprodukterlagringombesörjatillfälligt av

räkning.

Sverigeioljemarknadentillkom närformuleringDenna
oljebolagrikstäckandehalvdussindominerades ettav

iomvandlingenoljeprodukter.sålde slagalla avsom
år attmedförtharSverigei underoljebranschen senare

framträtt.harföretagsstrukturdifferentieradmeren
lagringsskyldigenuttryckettill attlettharDetta

landeti delenstörreoljeproduktersäljer avsom
förkommit lämna utrymmeattdärmedoprecisblivit och

bestämmelsen.tillämpningengodtycklighet iviss av

nyttettersättas medåsyftat böruttryckattOLU anser
utifrån förut-ändamålsenligt dagensäruttryck, som

tillämpningen. OLUiklarhetsättningar och kan gesom
lag-med enersättsuttryckföreslår nuvarandeatt

ochlagringsbränsleimporterar somringsskyldig som
lagringsskyldigelleroljeprodukter somsäljer en

säljerinom ocholjeraffinaderi landetdriver som
bl.a.ävenär atthäravInnebördenoljeprodukter.

någon produkt,på enstakaspecialiseradeärföretag som
marknad,begränsadgeografiskt starkthareller ensom

inlagringtillstånd undertillfå generelltkan ett
importörer.samtidigt ärförutsättning att de
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8.3.2 Dubbel lagringsskyldighet

Beredskapslagringen bränsle regleras iav LBOK. Ett
företag är lagringsskyldigt, basåretdet underom köpt
lagringspliktigt bränsle ett lagringspliktigtannatav
företag såltoch sedan bränslet, företagets för-om
säljning basåretunder uppgått m3till minst 20 000
olja. Vid beräkningen de kvantiteter såldav vara som
skall ligga till grund för att fastställa den mängd
bränsle skall fårlagras,som avdrag göras för de
kvantiteter sålts någontillsom kalenderåretundersom
närmast före försäljningen sålt eller förbrukat bränsle
inom sådanvaruslag isamma omfattning att lagrings-
skyldighet uppstått.

Anledningen till sådantatt ett fåravdrag göras är att
det företag köpt måstebränsletsom räkna in idetta
basmängden ligger tillsom grund för att bestämma
företagets lagringsskyldighet. ingen sådanOm avräkning
fick ske, skulle såldaden kvantiteten lagringspliktigt
bränsle grunda lagringsskyldighet tvåhos företag.
Såsom reglerna är utformade kan det emellertid inträffa
att dubbel lagringsskyldighet ändå inträder, nämligen
när såltsbränsle till ett företag inte lag-som var
ringsskyldigt kalenderåretunder före försäljningen,

därefter blivitmen lagringsskyldigt.som sådantettI
fall påberäknas grundval kvantitet bränsleav samma
lagringsskyldighet såväl för det företag såltsom varan

det företagsom köptsom Detta problemvaran. har
uppmärksammats bl.a. Svenskaav Petroleum Institutet

i skrivelse isom decemberen 1993 hemställt att OLU
behandlar fråga.denna

konstaterarOLU att under vissa förutsättningar samma
bränslekvantitet kan utgöra basmängd tvåhos olika
företag och tillupphov dubbelge lagringsskyldighet.
Denna konsekvens reglerna är, enligtav 0LU:s uppfatt-
ning, inte avsedd. Den torde sinha förklaring påi att
omvänt sätt situationenden kan inträffa att före-ett
tag säljer till ett företag lagringsskyldigtsom var
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lag-försäljningenkalenderåret före varsunder men
fall denupphör. dettaringsskyldighet Idärefter ger

tillinte upphovlagringspliktigt bränslesålda mängden
situatio-i vissanågotlagringsplikt företag. Denhos

lagringsskyldigheten emel-kanuppkommande dubblaner
dendrabbasorättvis denlertid upplevas avsomavsom

undvika denna.finnas sätt attettdärförböroch det

höjs närförinförs gränsenkoncernlagring ochOm
återförsäljare, börinträder förlagringsskyldighet

lagringsskyldig-dubbelåtskilliga potentiella fall av
emellertiduppfattning börEnligtförsvinna. OLU:shet

tillsynsmyndigheten rätttillskapasmedelett som ger
från lagringsskyldighet när dubbelbefrielsemedgeatt

ändå sigvisar uppkomma.lagringsskyldighet

regeringenibestämmelsen §,nuvarande 24Den som ger
rätt attregeringen bestämmermyndighetdeneller som
fråndå föreligger medge undantagsynnerliga skäl

igår tillämpa dettaintelagringsskyldigheten, att
detnämligen konstaterats atträttspraxis harfall. I

fråga inte betecknaskanärhärfall, det somom,som
måste införasdärförbestämmelsesynnerliga skäl. En ny

tillsynsmyndighetenregeringen elleri lagen, som ger
någondå ärlagringsskyldighetennedsättarätt att som

tillsålt lagringspliktigt ettbränslelagringsskyldig
lagrings-blivitvisar sig självt haföretag senaresom

frånbefrielse lag-bedömningenpliktigt. Vid av om
måste omständig-detringsskyldigheten skall medges, av

lagringsskyldighetennågonframgå iluckaattheterna
lagringsskyldig-uppstår på grund attinte avsenare

vilket dettillför företagbortfaller detheten senare
sålts.lagringspliktiga bränslet

på så iföreslår ettsätt attändras 24 §att LBOKOLU
följandei lydelse.tillförs huvudsaktredje medstycke

regeringen bestämmermyndighetRegeringen deneller som
frånfår lagringsskyldigheten heltbefrielsemedge

lagringspliktigtdå vilken bräns-tilldelvis deneller
kalenderår lagrings-sålts själv blivitunder ettle
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pliktig för motsvarande kvantitet bränsle under det
närmast följande lagringsåret.

8.3.3 Lagerrapportering

lagringsskyldigEn månadskall varje lämna NUTEK upp-
gift den mängd bränsle utgångenom vidhansom av
föregående kalendermånad ihade lager. RRV har riktat
kritik mot denna regelbundna rapportering.

En svaghet i detta månatligsystem är att lagerrap-en
port, utvisar lagersaldot sista månaden,som den i inte

bild det genomsnittligager en ellerav lägsta lager-
värdet månaden.under Detta skulle lagringsskyl-dege
diga möjlighet systematisktatten lagerhåll-styra
ningen så att lagringsskyldigheten endast påuppfylldes
rapporteringsdagarna.

villOLU erinra att marknadens behov ärom styrande för
oljehandelns planering tillförseln råoljaav ochav
produkter samt utleveranser produkter. flödensDessaav
tidsmässiga placering påverkasintekan särskilt mycket

oljeföretagen.av Dessutom är produktion och raffine-
ring olja samt fartygs tankbilarsav och kapacitet
optimerad på sätt gör att det knappast är möjligtsom
att tillförselanpassa och utleveranser påsiktemed
rapporteringstillfällena. finns inteDet belägg för att
lagervolymerna systematiskt såskulle styras att lag-
ringsskyldigheten påuppfylls endast rapportdagarna.

företagenOm skall kunna redovisa lagret slumpmäs-en
sigt måstevald dag, de dagligen pejla inventeraoch
sitt varulager samt stämma varulånesaldon.sinaav
Kostnaden för står,detta enligt 0LU:s uppfattning,
inte i rimlig proportion till de fördelar eventu-som
ellt skulle vinnas.

såNär det gäller kvaliteten på månadsrapporterna från
oljehandelsföretagen, vill erinraOLU att dessaom
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på pejlade inventerade lagerlägenbaseras och som
lagerlån. avstämningjusteras görs mellan denför En

Lagerredovis-ekonomiska lagerbokföringen.fysiska och
kontrollin-viktigt interntningen ochutgör styr-ett

Företagsledningarnai oljebolag.strument ett större
tillmäter inventeraderevisorer lager-bolagens detoch

enligtmedför,värdet avgörande betydelse. Dettaen
månatligen inventeradeuppfattning, detatt0LU:s

så pålitlig bild lagret kanlagervärdet somavger en
svårtåstadkommas. bli säkerstäl-skulle mycket attDet

på lagerredovisning inte direktkvalitetenla somen
redovisningtill internaanknöt företagens och behov.

tillsynsmyndighetenemellertid viktigt harär attDet
oljehandelsföretagens intern-kvaliteten ikunskap om

tillförlitlig-externrevision bedömaoch för att kunna
månadsrapporteringen. finnsi därför anled-heten Det

ning tillsynsmyndigheten före-för att regelbundet med
gårevisorer igenom bedöma denoch deras ochtagen

fråga lagerredovisningen.internkontroll finns i omsom
Så sådan utvärdering vid före-länge handen attgeren

tillfredsställande, finnsinternkontroll ärtagens
ingen särskilda revisioner.anledning till

företagen fullgörEtt sätt kontrollera hurannat att
sin lagringsskyldighet revi-företagenskunde attvara

hållitårligen intyga företagen före-skulle attsorer
lagernivåer. sådant tillämpas iskrivna Ett system

enligt uppfattning,Danmark. förefaller, dockDet OLU:s
nödvändigt övervägaför närvarande knappast attvara

ålägga revisoreräven motsvarandeatt svenska upp-en
gift.

mindre säljföretagen,När ofta ärdet gäller de som
intefamiljeföretag eller enmansbolag, utsätts lager-

hårdarapporteringen alltid internkontroll.för samma
finnas möjligheter till bristfällig lagerredo-Här kan

felaktigheter avslöjasvisning. dock enkeltEventuella
vanliga revisioner. Redan vetskapen att NUTEK,genom om

liksom skattemyndigheten, stickprovskontrollergör
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avskräcker troligen de frånflesta att redovisa fel-
aktiga lager. finnsDet inga belägg för att det skulle
förekomma medvetet vilseledande eller felaktig lagerre-
dovisning. bristerDe emellanåt harsom kunnat iakttas
har regel utgjortsom bagatellavvikelser eller rent
slarv.

De kan frigöras,resurser som att degenom stora olje-
handelsbolagen inte behöver stickprovgranskas, kan till

del föras överen till kontroll mindre företagav med
lagringsskyldighet.

Som nämnts gör oljehandelsföretagen dagliga beräknade,
inte pejlade,men avstämningar lagerläget för olikaav

produkter. Därmed finns möjlighet i svåratt olje-en
kris eller i krigssituationen väsentligt förbättra
myndigheternas möjligheter fåatt snabbt helt aktuell
information tillgången på olja.om dagligaDenna lager-
redovisning kan dessutom i andra situationer där det är
nödvändigt granskas NUTEK. Enligtav OLU:s uppfattning
finns det under förhållandennuvarande inte tillräckli-

skäl förga att kräva oljehandelsföretagenatt skall
lämna uppgifter den beräknadeom dagliga lagersituatio-

intenen, i månatligdelens som en en rapport.

Mot bakgrund vad anförtsav som OLU att deanser lag-
ringsskyldiga, liksom hittills, månatligen bör rappor-
tera lagerläget utgångenvid varje kalendermånad.av

Enligt OLU:s uppfattning är det naturligt att NUTEK:s
kontrollmetoder till olikaanpassas lagringsskyldigas
förutsättningar. frågaI de större oljehandelsföre-om
tagen och raffinaderierna bör det främst lämpligtvara
att NUTEK granskar företagens internkontroll. frågaI

de mindre företagenom kan sedvanlig stickprovsmässig
revision lämplig.vara

I sammanhanget kan nämnas att NUTEK och Svenska Petro-
leum Institutet bildaattavser samarbetsgrupp fören
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företagenrapporteringsrutinerna mellanutvecklaatt
tillsynsmyndigheten.och

tillsynför8.3.4 Resurser

ingår bered-i tillsynenolikaFör de moment avsom
förolja, använder NUTEKskapslagringen främstav

årsarbetskrafter. Styrande föromkring trenärvarande
ärsvårighetsgraden i tillsynsarbetetomfattningen och

lagringsskyldiga. volymstorHurantalet sombl.a.
iliten betydelsedäremotharberedskapslagrasskall

sammanhanget.

innebär antaletföreslår attregeländringarOLU som
mindre hälften.till än Formenlagringsskyldiga minskas

vidarekanoljehandelsföretagentillsyn de storaför av
behöver hand-dispensärendenAntaletförenklas. som

koncernlagring införs. Dettaminskar dessutomläggas om
väsentligt.underlättastillsynsarbetetinnebär att

förföreslås komplicerade reglerSamtidigt och mernya
kraftvärme-värmeverks ochomfattningenberäkning avav

hålla beredskapslager.skyldighet attverks

uppfattning,enligtbakgrund kan, OLU:sMot denna
bered-tillsyn säkerställasfullgodsammantaget aven

såväl oljekriserföroljaskapslagringen koloch somav
förNUTEKkrigssituationer mängdmed den resurser som

ändamålet. betydelsestordisponerar för Avnärvarande
ocksåemellertid deatti tillsynen ärkvalitetenför

tillsynen god kompe-harförtjänstemän enansvararsom
successivt utvecklas.kantens som

krigkriser ochöver underFörfogande lager8.3.5

fråganbör övervägadirektiven utredarenatt omI anges
överregeringen förfogamöjligheter attförökade
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fredskrislagren i s.k. subkriser, dådvs. systemet för
fördelning olja enligtav IEP-avtalet inte har aktive-
rats.

Enligt OLU:s uppfattning är det självklart att, om
riket kommer i krig eller riket iär krigsfara, staten
skall ha lagliga möjligheter att överta äganderätten
till såsomegendom oljelager finns i landet.som I
krigssituationer kan förfogandelagen 1978:262 an-
vändas för ändamålet. I allvarliga oljekriser när IEA:s
fördelningssystem tillämpas kan ocksåstaten med stöd

oljekrislagenav 1975:197 överta äganderätten till
olja för att Sverige skall kunna fullgöra tilldel-en
ningsskyldighet.

Däremot är det enligt OLU:s uppfattning olämpligt att -vid störning i tillförselnen olja såär lindrigav som
någonatt s.k. trigger i IEP-avtalets krishanterings-

intesystem utlöses bortfallet är mindre än 7% -
staten med tvångslagstiftningstöd av övertar ägande-
rätten till olja. sådan åtgärdEn skulle inte stå i
rimlig proportion till situationens begränsade allvar.
Ett lindrigt bortfall i oljetillförseln medför nämligen
knappast än att medborgarnasmer bekvämlighet i vissa
avseenden nedsätts.

Erfarenheter från lindriga oljekriser är att oljehan-
delsföretagen och marknaden har goda förutsättningar
att säkra efter omständigheternaen rimlig oljetillför-
sel till landet. sådanOm staten i situationen använde
tvångsåtgärder kan befaras att den nödvändiga positiva
medverkan från påde marknaden agerande oljehandels-
företagen skulle upphöra. Detta skulle allvarligt kunna
hämma tillförseln olja till Sverige.av OLU därförser
inget behov att öka möjligheternaav för staten att med
tvångsmedel förfoga över oljelager i lindriga oljekri-
ser.
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oljalagringmyndighetersstatliga8.3.6 av

myndig-statligaregeringenEnligt beslutarLBOK 1 § om
beredskapslagring.heters

säljermyndighetstatligattI FBOK 2 § somenanges
eldningsolja koldieselbrännolja, ellerförbrukareller

omfattninghålla iberedskapslagerskall som omsamma
sådanttillämplig. beredskapslagersvarit EtthadeLBOK

tillsynsmyndigheten. För närva-fastställsstorlek av
pålagringsskyldigstatlig myndighetingenärrande

denna grund.

ocksåmyndighetvidare statligEnligt kanFBOK 2 § en
åläggasregeringensärskilt att lagrabeslut avgenom

Sådana regeringenolja fattatbeslut hareller kol.
Överbefälhavaren, järnvägar ochStatensbeträffande

Vägverket.

Regeringens försvarets bered-1990-01-18beslut om
fördelningen lag-skapslagring närmaregäller den av

dåvarande energiverkringsansvaret Statensmellan
frågaÖverbefälhavaren i för-ochnumera NUTEK om

drivmedelsvarets behov av m.m.

På område förutsättningarinträder delvisdetta somnya
särskild myndighetändras.beslutet behövergör att En
julioljelager denövertog 1994 NUTEK:sstatens 1- -

oljelager. Uppgiften avvecklaär förvalta ochatt
avvecklingenkrigslagren olja. skallNär skett enav

fråndrivmedel tillgodosesförsvarets behovdel avav
hålla.näringslivet Försvaretsskallde lager som

hålla fordons-skyldighet beredskapslager bl.a.att av
tydligt. ärdrivmedel mängder detbör uttryckas De nu

frågan i första arbete.behandlades etappen 0LU:savom
materielverkföreskrivaRegeringen bör Försvaretsatt

frånpålagring Försvarsmak-utföra denna uppdragskall
ten.
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Regeringens beslut 1993-06-24 §g gallerom bered-
skapslagring dieselbrännolja järnvägstranspor-förav
ter. Genom beslutet hållaskall iSJ lager iett för-
hållande till sin förbrukning normalt fredskrislager
samt vad bedöms behövas för krigssituation.som en

Det nämnda beslutet innebar väsentlig minskningen av
skyldighetSJ:s hållaatt beredskapslager olja.av

Enligt bedömning0LU:s bör detta medföra kostnadsbe-en
lastning i huvudsak motsvarar densom andra stor-som
förbrukare fårolja med den föreslagnaav OLU fi-av
nansieringen beredskapslagringen olja för krigs-av av
situationer. Om skulle ombildasSJ till aktiebolagett
skulle den särskilda lagringen upphöra ioch stället
skulle LBOK gälla. Kostnadsbelastningen skulle bli
ungefär densamma, tillatt SJ lagringsskyldiggenom en
leverantör fick betala prisett innefattar dennessom
kostnader för motsvarande beredskapslagring. OLU ser
ingen föreslåanledning åratt 1993 fattat beslut
ändras.

Regeringens beslut 1991-10-03 Vägverkets bered-om
skapslagring drivmedel innebar att Vägverketsav lager
lades in i nuvarande lagringsanlägg-NUTEK:sen av
ningar. Vägverket ersätter förNUTEK de kostnader som
är förenade lagringmed omsättningoch bränslet.av

För denna lagring inträder förutsättningar närnya
NUTEK:s lagring avvecklas och Vägverkets produktions-
division ombildas till aktiebolagett i enlighet med
statsmakternas beslut prop. 199394:180, bet. 199394-
:TU32, rskr. 1993942116. bolagsformI kommer denna
verksamhet att lagringsskyldig enligt bestämmel-vara

i LBOK. Troligen är inteserna dock förbrukningen av
olja någonvid såanläggning omfattande lagrings-att
skyldighet inträder. ställetI kommer förbrukande
enheter tillatt lagringsskyldiga fåleverantörer
betala ett pris innefattar kostnaden för bered-som
skapslagring.



134

beredskapslageraktuelltbedömning härEnligt ärOLU:s
Väg-utförsverksamhetför denfrämst avsett avsom

föreslårproduktionsdivision. attOLUnuvarandeverkets
finansierats med anslagsme-beredskapslager,detta som

avvecklingsmyndig-tillvederlagsfritt överförsdel,
ingåfår i samladedeoljelager ochStatensheten

Regeringen böravvecklas.oljelagerstatliga skallsom
innebörd.dennaett beslutfatta av

statlig inneharmyndighetEnligt skallFBOK 3 § somen
elektriskframställninggasturbinanläggning för aven

finns ingenhålla beredskapslager. Numeraettkraft
slopas.sådan bestämmelsen kanmyndighet. attOLU anser

tillskyldigtDåvarande attvattenfallsverkStatens var
hålla beredskapslageriföljd bestämmelser FBOK avav

någrapå med attolika ochgrunder. Iolja och kol
gäller be-tillombildats Vattenfall ABverket samma

förberedskapslagring för bolagetstämmelser somom
uppfattning ankommerEnligtelproducenter. OLU:sandra

frågorpå E1lagstiftningsutredningen prövaattdet om
områdepå elförsörjningens skall kunnaberedskapenhur

finansieras i konkurrensneutrala former.
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GENOMFÖRANDE9

I vart och ett kapitel i detta2-8 slutbetänkandeav
presenterar förslagOLU förändringar frågaiom om
lagringsskyldighet och beredskapslagring olja ochav
kol. Flertalet ändringar sådanaär förutsättersom
författningsändringar. ihar förstaOLU hand sett som
sin uppgift att lämna förslag sakliga ändringarom som
bör frågagenomföras i beredskapslagringen oljaom av
och kol. OLU har därför inte lämnat fullt genomarbetade
förslag till alla författningsändringar behövs försom

åstadkommaatt sakligade ändringarna. dettaI avseende
såledesfordras fortsatt beredning förslag.OLU:sav

detta kapitelI lämnar förslagOLU olikahur deom
förändringarna kan genomföras efter det att berörda
myndigheter och organisationer tillfälleberetts yttra
sig över förslagen.

organisation finansieringoch

I 199394:141 beredskapslagringprop. olja förom av
krigssituationer regeringen avsågatt den attangav
lägga fram förslag finansieringenbl.a. bered-om av
skapslagringen oljor påriksdagenför grundvalav av
OLU:s slutbetänkande.

l slutbetänkandet redovisar olika ekonomiskaOLU effek-
ter uppkommer fårnäringslivetsom för finans-om svara
ieringen. bakgrund föreslårMot härav i kapitelOLU 7

lagringsskyldiga,att de oljehandelsföretagdvs. ioch
förekommande fall storförbrukare, skall äga till-de
kommande lagren krigs-för neutralitetssituationeroch

ocksåoch för finansieringen lagren.svara av
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härtillämpas försådan innebärordning att LBOKEn
någon ändringintelagring. kräverDettaaktuell av

åliggandeemellertid utökatinnebär ettFörslagetLBOK.
riksdagensunderställasdärförenskilda börochför

prövning.

lagringsskyldigaså möjligt desnartsyfte attI gesom
önskvärt attförutsättningarna, är detklarhet enom

tidigtriksdagenföreläggasiproposition kanärendet
årunder 1995.

industriella kolanvändareberedskapslagring förslopad

till-föreslår kolanvändning hoskapitel attOLU4I
cementindustrin samtverkningsindustrin främst massa--

grundutgörapappersindustrin inte längre skalloch -
beredskapslagring. Försla-lagringsskyldighet ochför

planeringsför-i gällandesin grundharget, numerasom
väsentliginnebärutsättningar totalförsvaret,för en

Avsevär-kollagringen berörda företag.minskning förav
frigöras företagen.kapitalbelopp kanda av

börför företagenlättnaderatt dessaOLU genom-anser
dröjsmål. förutsätter dock att LBOKDettaföras utan

översiktligtredovisas nöd-hurkapiteländras. 4I
Enligt be-lagändringarvändiga kan utformas. OLU:s

förhållandevisså enkeldömning bör detta envara
föreläggasförfattningsändring bör kunnaförslagatt

finansieringensamtidigt förslagetriksdagen med avom
finnsFörutsättningarolja.beredskapslagringen av

lagringsskyl-tillverkningsindustrinsslopadärmed att
lagringsåretfrånfråga 1995-och meddighet i kolom

96.
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olja för elproduktion

OLU fäster stor vikt vid iatt samband med ett even-
tuellt militärt på Sverige såangrepp mycket el som
möjligt kan produceras i befintliga oljekondensverk,
gasturbinanläggningar och kraftvärmeverk. Detta förut-
sätter att för de olika verken finns bl.a. olja och kol
i tillräcklig mängd.

För samtliga dessa slag verk kanav regeringen bestämma
den mängd bränsle hållasskallsom i beredskapslager.
Den delvis inriktningennya kräver knappast någon
lagändring. Däremot är det, enligt OLU:s uppfattning,
lämpligt att den avsedda inriktningen redovisas för
riksdagen innan den börjar tillämpas. sådanEn redovis-
ning bör sådani tidges att den inriktningennya kan
gälla från och med lagringsåret 199596.

Vid behov kan därefter förslag till ändringar i LBOK
utformas gör dennasom lättare att tillämpa, bl.a.

att tillsynsmyndighetengenom enligt riktlinjer som
meddelas regeringen, fårav bestämma den mängd olja och
kol skallsom lagras. OLU har i kapitel och2 3 presen-
terat översiktliga förslag till sådana författnings-
ändringar. Regeringens förslag i dessa avseenden bör
föreläggas riksdagen sådani tid att de kan tillämpas

frånsenast och med lagringsåret 199697.

Beredskapslagring gasolav och flygfotogen

När det beredskapslagretstatliga olja för främstav
krigssituationer avvecklas, skall tillett sin omfatt-
ning mindre beredskapslager byggas inom näringsli-upp
vet.

I syfte i någonatt mån begränsa kostnaden för bered-
skapslagring gasol, börav den driver värmeverksom och
kraftvärmeverk åläggas lagringsskyldighet för förbruk-
ning gasol. Tillsynsmyndighetenav bör normalt medge
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lag-fullgörs med annatlagringsskyldighetdennaatt
ochenklareeldningsolja, ärringsbränsle, främst som

billigare än gasol.lagraatt

översiktligt vilka lag-kapiteliredovisar 3OLU
föreslå riksdagenRegeringen börändringar behövs.som

sådan tid bestäm-i attbehövsiändringar LBOKde som
lagringsåretfrån 199697,medochgällamelserna kan

inledasår då hoslageruppbyggnadendetdvs. avses
näringslivet.

lagringsbränsle. DetintenärvarandeförärFlygfotogen
beredskapslagerför attändrasbehöverbetyder att LBOK

näringslivet.i OLUskall byggasbränsledetta uppav
lagändringaröversiktligt vilkaredovisar i kapitel 5

föreslå iändringardeRegeringen börbehövas.kansom
riks-tillSådana bör lämnasförslagbehövs.LBOK som

från ochgällasådan bestämmelserna kantidi attdagen
år dålagringsåret lagerupp-detdvs.199697,med

näringslivet.inledas hosbyggnaden avses

kategorierLagringsskyldiga

planeringsförutsättningar förgällandebakgrundMot av
tillsynenunderlättai syfte atttotalförsvaret och av
föreslårnäringslivet OLUolja hosberedskapslagren av

ettavgörförändringar i de regleri kapitel om8 som
lagringsskyldigt.blirföretag

koncernlagringföreslår möjlighet tillatt1OLU en
raffinaderier, att2oljehandelsföretag ochinförs för

tillverkningsindustrier slopaslagringsskyldigheten för
återförsäljarehöjs för närmängdgränsenoch 3 att av

lagringsskyldiga.olja blir

åligganden förutsätterenskildasförändringarDessa av
åter-Författningsändringen avseendeändras.att LBOK

två förslagenförstaförsäljare enkelt slag.är Deav
någotbedömning,enligtemellertid, 0LU:skan mervara
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komplicerade. har i tvåOLU dessa avstått frånfall att
lämna förslag till närmare innehåll i lämpliga för-
fattningsändringar. Erforderliga författningsändringar
bör övervägas i särskild ordning.

Förslag till ändringar i LBOK bör presenteras för
riksdagen sådani tid att bestämmelserna frånkan gälla
och lagringsåretmed 199697.

Några andra förslag

vissaUnder speciella förutsättningar kan kvanti-samma
tet olja tillupphov lagringsskyldighetge tvåhos
företag. Några sådana fall har förekommit årensunder
lopp. redovisarOLU i kapitel ett förslag8 till änd-
ring i LBOK syftar till att görasom möjligtdet för
regeringen eller tillsynsmyndigheten att medge befriel-

från lagringsskyldighetense i sådantett fall. dennaI
fråga bör regeringen lämna förslag till riksdagen i
sådan tid att bestämmelsen tillämpaskan från och med
lagringsåret 199596 .

Såväl IEA:s EG:s regler för beredskapslagringsom av
olja medger att vissaunder förutsättningar lagrings-
skyldigheten fullgörs med bränsle finns i annatsom
land. Enligt LBOK är detta för närvarande inte möjligt
för svenska lagringsskyldiga. föreslår iOLU kapitel 6
att det skallför ett lagringsskyldigt företag vara
möjligt tillgodoräknaatt sig lager i ett annat land
och redovisar ett översiktligt förslag till ändringar i

ÄvenLBOK. denna författningsändring, som synes vara av
enkelt slag, föreslåsbör riksdagen sådani tid att den
kan tillämpas från lagringsåretoch med 199596. De
villkor, staten bör ställasom när medgivande lämnas
att fullgöra del lagringsskyldighetenen oljaav med

finns i ettsom annat land, behöver dock övervägas
närmare.
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också klargör-mindre,föreslår kapiteli 8 menOLU en
lagringsskyldigavilkadefinitionenändring iande, av

åtfår uppdratillstånd särskilti varje fallutansom
inlagring.lagringsskyldigheten Enfullgöraattannan

ochpå slagenkeltpunkt ärändring dennaLBOK avav
sådan tidiriksdagen attregeringen föreläggasbör av

lagringsåretfrån 199596.och medgälladen kan

anledning OLU:söver medmedsamband att LBOK avI ses
imöjligtinte attärdetprövasbör ävenförslag, om

på lagringsav-vilkaprecisera grunderdenärmareLBOK
håller beredskapslagerfastställtintegift för den som

möjligt,visar sig bör detberäknas. dettaskall Om
lagringsavgiftensockså intemöjligt att angevara

vid beräknasbehovi denutan attstorlek FBOK, av
börangivnaenligt grunder. Dettatillsynsmyndigheten

innebära attoch dessutomarbetsbesparande av-vara
olje-får anknytning till aktuellagiften omedelbaren

något särskilt underbetydelsefulltpriser, ärsom
på oljemarknaden.perioder med oro

innebär sagts attSammanfattningsvis vad rege-som nu
anledningförändringar i medringens LBOKförslag avom

redovisas förbehövaolika eventuellt kanförslagOLU:s
tillfälletvå börtillfällen. förstariksdagen vid Ett

dåår Förändringarna kanbörjani 1995.kunna avvara
lagringsåret författnings-Vissa199596.tillämpas för

beredningstid ochVisa sig längrekrävaändringar kan
fråntillämpas förstnågra behöver kunnaförslagenav

lagringsåret för-fall kandessa199697. Ioch med
på ellerriksdagen senhösten 1995föreläggasslagen

årtidigt 1996.

sinregeringen inom förbehöverDärutöver egenramen
ändringar i OLUFBOKbl.a.beslutakompetens somom

liggariktlinjer, skallföreslagit beslutasamt somom
mängdtillsynsmyndighetens beslut dentill förgrund om

lagringsskyldigakategorierolikaolja och kol avsom
hålla i lager.skall
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

sakkunniga Tommy Nordin och Harryav Albinsson

Utredaren lägger ett antal förslag, vi instämmakansom
såsomi, att de lagringsskyldiga föreslåsföretagen bli

färre; att viss anpassning sker tillen bered-EG:s
skapslagringsregler; vissasamt förenklingar i till-

befintligasynen beredskapslager.av

Vi kan däremot inte acceptera näringslivetatt under de
årennärmaste åläggasskulle att fysisktrent bygga upp

ett lager oljeprodukter avseddaav för ett kommande
krig till ett värde motsvarande miljard1 kronor ochca

årlig påmerkostnad ien storleksordningen 100-150
miljoner kronor kostnad underen nuvarande mycketsom-
kärva samhällsekonomiska förhållanden fåkommer att
bäras folkhushållet.av

Anledningen vårtill ståndpunkt är bl.a. vi iatt
utredningen inte kunnat finna att det föreslagna krigs-
lagret egentligen behövs. lager oljaDe oljepro-ochav
dukter redan finns krigsmakten,hossom oljebolagennu
och näringslivet i övrigt än väl räcka tillsynes mer
för att täcka det behov oljeprodukter skulleav som
behövas för att lösa den försvarsuppgift gällersom
enligt förutsättningarna årsi 1992 försvarsbeslut. vi

ihar detta ocksåsammanhang noterat att företrädare
för den svenska försvarsmakten själva bedömer att ett
angreppskrig tänkt huvudfiende kändaav skäl ickeav
skulle kunna iscensättas överskådligunder framtid.

Vi sålunda inteatt detanser är ekonomiskt försvarbart
rådandeatt under samhällsekonomiska och säkerhetspoli-

tiska förhållanden bygga särskiltett krigslager,upp
icke behövs försom att täcka krigsmaktens operativa
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planeringsförutsättningar gällerenligt debehov som
krislägeekonomiskasamtidigt i nuvarande geroch som

samhällsekonomiskaochtill företags-betydandeupphov
kostnader.

sålundaredovisade ochändå, ickefördetOm ossav
börkrigslägeidet ettbedömas attskäl, skulleokända

utöver deoljeproduktersärskiltfinnas lagerett av
idettaför attfinns, allttalarredanlager som

ingår ettatt statenlösasskulle kunnastället genom
närinnebörd dessa,attmedberörda företagmedavtal
tidvissinompåså påkallar, statenanmodanläget av

oljeproduktervolyminskyldiga den extraatt lagraär
införeslår skall lagraföretagenattutredaren nusom

krig.på framtidavidmakthålla i ettavvaktanoch

Dalgrensakkunnige Larsav

omvärldsbeskriv-frånutgår heltUtredningen annanen
tidiga-i samband medgällthotbild än vadning och som

på möjlig-beredskapslagring. ochKravetbeslut omre
kostnadseffektivflexibeltill och anpass-heterna en

rådande omvärldsför-vid tidning, till efter annan
utredningentydligarehållanden, måste än vadännuvara

återspeglas regel-också i kommandetydligtochanger
beredskapslageruppbyggnad.förverk

överensstämmelsedenbetonavill i sammanhangdettaJag
sakkunniga iråder utred-mellan dei uppfattning som

områden.följandeningen inom främst

lagringsärskildBehov1 av

tillräckliga skälintefinns imeningEnligt min dag
någonförkostnaderbinda ochför att resurserupp

kommersiellafinns i detlagring utöver de volymer som
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systemet. Däremot bör myndigheten direktivfortsatt ges
och för att och löpande prövaresurser behovnoga om av
särskild lagring uppkommer.

Ett särskilt ovanståendeskäl för är utrednings-att
visatarbetet ökadatt lageruppbyggnad oljakol ochav

kan iske med, dessa sammanhang, kort varsel eftersom
befintlig infrastruktur är fortsatt tillgänglig och
marknaden stor.

Beräkning2 lagrens storlekav

ovanstående,det,Om trots beslutas särskildattom
lagring skall fjärrvärmeområdetske bör för den valda
komfortnivån, ifrågasät-och därmed lagerbehovet kunna

någottas. En sänkt innertemperatur utöver utredningens
förslag innebär ytterligare minskad bränsleförbrukning

i krigs- och beredskapssammanhang sannoliktmen en
marginell börda för befolkningen.

fjärrvärmeområdetFör vidare århar under bräns-senare
leflexibiliteten ökat kraftigt, inte minst in-genom
troduktionen biobränslen. för varje fjärrvärme-Denav
område rådande alternativsituationen måste tillsynsmyn-
digheten vidbeakta föreskrivande de mängdernoga av
oljakol skall lagras för värmeförsörjningen.som

ytterligare påEn aspekt och ett argument mot att nu
föreskriva fasta lagringsvolymer, är det faktum att
värmebehovet åretöver varierar minstmed faktor 10en
mellan månad.varmaste och kallaste ärDet mot denna

intebakgrund rimligt åretatt hela föreskriva bered-
utgåendeskapslagring från förhållandena vid fulldrift
årstid.vid sådantkallaste Ett synsätt enligt minär

bådemening ickeflexibelt onödigtoch kostnadskrävande.

Finansiering3 särskild lagringav

Slutligen vill jag betona att det, beslut tasom om
särskild lageruppbyggnad, inte rimligtär enskildaatt
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åläggs för Attdetta.kostnadervärmeverkföretag och
samord-sådan effektivare denlagringen kan ske omsom

varje tidpunkt ärvidkommersiella lagrenmed denas
för dessatvivel, kostnadenställt alltutom mer-men

förPopulärt uttrycktkvantiteter bör staten.tas av
inte värmeverken.krig,staten

Edinsakkunnige Karl-Axelav

oljekon-föreslår harföretagUtredningen deatt som
åläggs attkraftvärmeverkgasturbinverk ochdensverk,

hålla visst dagarsantalkrigslager motsvarande ett
innebär i stortfulleffektdrift Dettakraftverken.av

oljekondensverken ochlagringsvolym föroförändrad
kraftvärme-lagringsvolym förgasturbinverken och ökad

hållaårliga lagerdessaför attkostnadenverken. Den
årmiljonercirka kronortillkan uppskattas 100 per

på miljarddrygtdiskonterat nuvärde 1ettmotsvarande
består många år.lagringsskyldighetenkronor, om

invändningar.viktigafinnsförslag treutredarensMot

elproduktionkrigslager förBehov1 av

minenligttill ärkostnadenhänsyn den storaMed
bristfälligt.utrednings förslagmening underlaget för
på är attförslaget byggerantagandendeEn somav

påupprätthållasSverigeelförbrukningen i skall 55
Någonnivå. utredning varförprocent dagens manomav

nivå inte. nämnasfinns emellertid kanDetvalt denna
Sverigei ärfredstida elförbrukningenden normalaatt

sågånger genomsnittet för andracirka stor3 som
tvåtill huvudsakhänförasi kanDettaländer Europa.

elintensiv in-förhållanden, Sverige har storatt en
ikrigsläge kommerdustri elvärme.mycket ettoch I

ochindustri avställdattall dennastort sett envara
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stor del exportindustriav annan också, vilket motsva-
ett bortfallrar cirka 30av procent elförbrukning-av
När deten. gäller elvärme kan större delen för-av

brukningen elimineras övergång tillgenom annan upp-
värmning och sänkning inomhustemperaturen.av sänk-En
ning temperaturenav till 16 grader innebär hal-en
vering energibehovet.av Inom service och handel där
förbrukningen ökat med 200 procent sedan 1970 kan
elförbrukningen reduceras avsevärt i krigsläge.ett
Jämfört med de ohyggliga förhållanden i övrigt ettsom
krig innebär för medborgarna är det orimligt utgåatt
från att skall upprätthållaman så hög komfortstan-en
dard i bostäder, kontor och kommersiella lokaler som
den utredningenav antagna elförbrukningsnivån förut-
sätter.

Enligt min mening hade det varit rimligare att anta att
30 procent elkonsumtionenav skall kunna upprätthållas
i ett krigsläge. Elkonsumtionen innevånare iper Sveri-g

i ett krigslägege dåskulle fortfarande nivåivara
med exempelvis dagens fredstida elkonsumtion i Tyskland
och bara 10 procent under den svenska elkonsumtionen år
1970.

Med utgångspunktenden kan, med de övriga antaganden om
tillgängligheten olika kraftverkav utredningensom
bygger på, elförsörjningen klaras utan extra krigslager
för elproduktionen.

2 Alternativ till lagring oljaav

Även utgår frånom man att de skulle finnas motiv för
hållaatt beredskap att köra oljekondens-, gasturbin-

och kraftvärmeverk i ett krigsläge är enligt min mening
utredningens förslag att detta skall ske lagringgenom

dåligtoljaav underbyggt. Ett alternativ till statligt
tvång att lagra olja borde ha beaktatssom är att
staten föreskriver att de aktuella kraftverken skall
hålla beredskap att lagra olja införupp hotandeen
konflikt. framgårsom underlagsmaterial tillav ut-



146

på veckorvid oljekondensverken 2-3redningen kan man
gasturbin-nivån. Förföreskrivnatill denfylla lagren

på tid Detän veckor.6kortarekan detta skeverken
svårigheter fort-några attstörreknappasttorde vara

krigsläge kanbedömning ettgöralöpande av omen
för attuppstå underlaginom veckornanärmastede 6 som

påfordra deattskallställning till statenta om
Även olje-på sina lager.företagen fylleraktuella om

dåkonflikt ökatskulle hainförpriserna hotandeen
upplagringenvänta medför attavsevärt är merkostnaden

i ochsystemdagensjämförtliten med att,mycket som
hållaföreslår, krigslager.ständigautredarendet som

finnas behov attMitt är om detförslag att avanses
i krig dagens systemkraftverkenanvända de aktuella

idärlagringstvång statensystemmed ettersättsmed
anläggningsägarnaföreskriver aktuelladeattlag

sådant skicki atthåller lagringsanläggningar upp-
inom ettangivna kan skevissa volymerlagring av

sådant systemför ettKostnadernaangivet antal veckor.
tiondel kost-till högstuppskattasgrovtkan aven

för dagens system.naderna

tillämpasmin meningenligtskulleMotsvarande system
både elproduktion ochförkrigslagringen,förgenerellt

oljaoljebolagens beredskap att levereranär gällerdet
krigsläge.i ett

krigslaqrenFinansiering3 av

årpå för denmiljonercirka kronorkostnad 100Den per
föreslår förtvångslagring gällaskallutredarensom

tvåtill största delenallraelproduktionen drabbar
redovisatssydkraftVattenfall och AB. somföretag, AB

från till Närings-särskild skrivelse Kraftsami en
tvåinte rimligt företagattär detdepartementet

hållaattkostnadernaensidigt medskall belastas
på för elkonkurrensmarknaddenberedskapslager somnya

finansieringfår januari försystemetvi den 1995. av1
snedvridningtvångslagringen konkurrenseninnebär aven
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förhållandei till andra svenska elproducenter och även
till utländska leverantörer säljakan komma elattsom
på den svenska marknaden.

låtaAtt tillägarna oljekondens- gasturbinverkenoch
själva lagerhållningen också påbetala för siktkommer

försämraatt beredskapen eftersom den extra kostnaden
kommer tillledaatt att de aktuella kraftverken skro-

i förtid.tas finansieringTrots att dagens försystem
ohållbartär och motverkar syftet med beredskapslag-

ringen har utredningen inget till lösning.förslag Jag
förutsätter Ellagstiftningsut-att detta beaktas av
redningen i till finansieringdess förslag elbe-av
redskapen.
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1994:9Dir.
Tilläggsdirektiv oljelagringsutredningtill 1993 års
N 1993:02

1994:9Dir.

februari 19943vid regeringssammantrâdcdenBeslut

Sammanfattning uppdragetav

översynuppdrag göraDen sårskilde utredaren med att aven
oljelagringsutredning1993 årsberedskapslagringen olja koloch gesav

oljelagringfinansieringeni vadriktlinjer förnärmare uppdraget avavser
näringslivet iför gällerför krigssituationer. utgångspunkt arbetetSom att
lagringsåväl dennafortsättningen ñnansieringenförskall somavsvara

lagringen ñr fredskriser.s.k.

Bakgrund

chefen för1993den 18 februariRegeringen bemyndigade
uppdrag görasärskild medutredareNäringsdepartementet tillkalla attatt en
direktiven dir.Enligtkol.olja ochberedskapslagringenöversyn aven av

sitti arbeteredovisa första1993:18 den senastskulle utredaren etappen
avsåg behovetuppdraget1993. delden 30 september Denna avav

vidsituationer då landeticrigssituationer, dvs.oljelagring för en
krig eller står neutralt.dragits iantingen haristonnaktskonflikt Europa

föroch tidsplanfrågan kostnaderocksåingick attl förstaden etappen om
oljelagring skötsstatligadenomstruktureringgenomföra som avaven

omfattar inteNUTEK. UppdragetteknikutvecklingsverketNärings- och
törsvarsrrtaktm.den militära inomlagringen

delbetänkandetseptemberi slutetöverlämnadeUtredaren av
föreslogsbetänkandet1993:87. lolja SOUBeredskapslagring attav

tillkrigssituationer skulleinförberedskapslagringen olja anpassasav
gäller,totalförsvaretplaneringsförutsåttningar forbehovet enligt de som nu
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föreslogsVidarelager.nuvarandekraftig minskninginnebärvilket aven
tillheltskulle avvecklasoljacivila beredskapslagrenstatligade avatt

näringslivet underibyggaslager1999. stället skullejuni Iutgången uppav
dennaborde, innanförslagetEnligt199697-199899.trcårsperioden

avstämningöversiktlig1995hösteninleds, underuppbyggnad senast en
lagrenspåverkabordeändratsförutsättningarnågragöras somav om

sammansättning.storlek och
foroljaberedskapslagringencivilainnebär denFörslaget avatt

enskildaheltövergångstid genomförsfemårigkrigssituationer efter aven
oljeprodukter.kommersiella hanteringtillföretag i anslutning deras av

föröverordnadedetha ansvaretförutsätts liksomStaten nu
skilda Dettaslag.inför kriseroljeområdetförsörjningsberedskapen av

ellermålenfastställerstatsmakternaenligt utredareninnebär att
NUTEKexempelvismyndighetochambitionsnivån för beredskapen att en -

förberederbehov,ochtillgångargenomför analyser av- överkontrolltillsyn ochutövaråtgärderkonsumtionsbegränsande samt
lagringen.

frågorbl.a.utredaren övervägaskallfortsatta arbetet omI det
samladedenfinansieringorganisation ochansvarsfördelning, av

del ävenalltså i dennainnefattarolja. Uppdragetberedskapslagringenav
ocholjehandelsföretagombesörjsfredskriser,lagringen för s.k. avsom nu

föreskrivs i lagenlagringsskyldighetdenstorförbrukare grundval somav
olja kol.beredskapslagring och1984:1049 avom

medöverläggningarförutsätterarbeteframhålls dettabetänkandetl att
kunnaskallöverläggningardessaFörföreträdare för berörda intressen. att
enligtdetrimlig tidinom ärresultattillbedrivas och ledamålinriktat avsett

fördelningenföreslagnadenregeringen beslutarutredaren önskvärt attatt
utredningsarbetet.fortsattaför dettill grunduppgifter skall liggaav

1994februariiRegeringenremissbehandlats.Betänkandet har attavser
beredskapslagringmed förslagriksdagenproposition tillöverlämna omen

krigssituationer.olja förav

finansieringochAnsvarsfördelning

NUTEKberedskapslagringenstatligaförslag denUtredarens genomattom
handskall haövergångstidefternäringslivetskall helt ochawecklas att en

remissinstanser.godtagits allaför krigssituationer harlagringen avom
ökadsåvälförförutsättningarordningEnighet sådanråder att gerenom
Vissaför lagren.tillgänglighetbättreeffektivitet i verksamheten som

desärskilt yttrandesig tillanslutitremissinstanser dockhar ett av
organisationer. Därnäringslivetsföreträderutredningen somsakkunniga i

lagrenochstatlig angelägenhetskall attuttalas lagringenatt ses som en
lagringengenomföranäringslivet skallOmföljaktligen skall ägas staten.av
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enligt utredarens förslag det,är självklar förutsättningmenar man, en att
företagenersätterstaten för dennahantering.

Utredarens fortsatta arbete skall grundas på fördelningden uppgifterav
inom beredskapslagringen föreslås i delbetänkandet. framgåttSomsom
innebär detta lagringen föräven krigssituationeratt skall genomföras av
näringslivet. betänkandetl inte ställning till denna uppgifttas skallom
begränsas till hanteringen lagren eller den skall innefatta ocksåav om
ägandeoch finansiering dem.av

Enligt de ursprungliga direktiven skall utredaren utgå från att
kostnaderna för beredskapslagringen olja fortsättningen skallav
finansieras långtgåendemed kostnadsansvarför verksamhetensintressenter
och minskad belastning statsbudgeten. Detta gäller vilkaoavsett
lösningar väljs i fråga ansvarsfördelningsom och organisation.om
Eftersom konturerna den framtida lagringen för krigssituationerav nuframträder klarare kan preciseraderiktlinjer för utredarensarbetemer med
finansieringsfrågan ges.

Hittills har för finansieringenansvaret kostnaderna förav
beredskapslagringen olja fördelats mellan och näringslivetav påstaten
skilda sätt. Fram till år 1987 oljehandeln och storförbrukama enligt lagvar
skyldiga hålla lager föratt krig och avspärming anpassadetill desom var
då gällande kraven på relativt lång uthållighet. Genom 1987 års
totalförsvarsbeslut övertog för huvuddelenstaten den civilaansvaret av
krigslagringen, medan oljehandcln och vissa storförbrukare ålades hållaatt
lager för fredskriser. Denna omläggning ledde till väsentlig minskningen

lagringsskyldigheten förav de berörda företagen. medfördeDen samtidigt
de volymer företagenatt i fortsättningen skyldigasom lagra kundeattvar

integreras med den kommersiella lagringen, vilket innebar betydande
fördelar för företagen.

Utredarens förslag innebär också krigslagringen skall integrerasatt med
företagens övriga oljelagring. Syftet främstär lösa medde problematt
inkurans och låg tillgänglighet kännetecknar den nuvarande statligasom
lagringen. Någon fysisk avgränsning mellan de skilda slagen lageravkommer alltså enligt förslaget knappast längre finnas iän sådanaatt annat
fall då åtskild lagring år nödvändig med hänsyn till särskilda krav på
tillgänglighet eller skydd för krigslager.

En utgångspunkt för utredaren skall finansieringenattvara avoljelagringen för såväl krigssituationer fredskriser i fortsättningensom
åvilar näringslivet. Därvid skall enhetligt och lättadministreratett system
eftersträvas. Den lösning ligger närmast till hands ärsom att
lagringsskyldigheten enligt lagen 1984:1049 beredskapslagring oljaom av
och kol utvidgas så den omfattar ocksåbehovenatt vid neutralitet och krig.
I likhet med vad framgällde till år 1987 torde med sådansom modellen
kostnadernaför lagringen i sista hand bäras användarna.av



finansieringförerinras denkansammanhanget ansvaretl avsynom
ikommit till uttryckharenergiområdetberedskapsåtgärder som

Enligt dessaEllagstiftningsutredningen.1993:93 tilltilläggsdirektiven dir.
för sådanakostnadernai väsentligt bära ävenalltdirektiv skall elbranschen

rättvise-frånärberedskapsnyttan. Detmotiveras enbartåtgärder avsom
principer för fördelningliknandeönskvärtkonkurrenssynpunktoch att av

integällerenergislag. Dettaför allaskall tillämpasberedskapskostnader
förochuppdrag,ingår i utredarensolja för kol,bara för ävenutan som

dockutsträckning kanvissutanför uppdraget. lliggernaturgas, som
respektive bransch.inomförhållandensärskildatillhänsyn behöva tas

tillfram förslagutredaren läggaskalldetta ettMed beaktande av
därvidskallUtredarenför krigssituationer.oljelagringenfinansiering av

berördaanalysera förkonsekvensernaekonomiskadeöversiktligt
Särskilt skall beaktasñnansieringsmodellen.angivnaintressenter denav

soliditetkapitalbindning ochlagringsskyldighetutvidgadeffekterna enav
i möjligasteockså angelägetinom oljehandeln. Det är systemetatt ges en

utformning.konkurrensneutralmån
ändringarbehovetövervägasin analys bör utredarenbakgrundMot avav
motverkai syfte bl.a.åtgärderlagstiftning eller andrai gällande att

ändradeföretagen deneffekter för berördanegativa deeventuella av
ñnansieringsmodellen.

Tillsyn

olja frånkrigslagringengenomföraöverföring uppgiftenEn statenatt avav
myndighetstillsyn. nuvarandekrav Dentill näringslivet innebär ökade

förlagringdenriktar huvudsaksig itillsynen NUTEK motgenom
storförbrukare. Närvissaoljehandeln ochfredskriser sker hossom

krigssituationerockså förtill omfatta lagerutvidgaslagringsskyldigheten att
fredskrislagerförhållande tillsärskiltiredovisa dessalagermåste företagen

ha goda möjligheterTillsynsmyndigheten börkommersiella attoch lager.
faktisktrespektive produktberedskapslagerfortlöpande kontrollera att av

meddelats.föreskrifterhålls i i enlighet med delager som
dehosberedskapslagringentillsynenskall hurUtredaren överväga av

myndighetenOckså behovet hosförbättras.lagringsskyldiga företagen kan
säkerställa skallfullgod tillsyn prövas.for att enav resurser

NUTEK.för närvarandeoljelagringenTillsynen utövasöver av
skall ha dennafortsättningeniutgå från NUTEKUtredaren skall ävenatt

samordningsuppgifterplanerings- ochgäller deuppgift. Detsamma
ansvarigrollföljer NUTExzsoljelagringen bl.a.beträffande somsom av

civila del.totalförsvaretsEnergiförsörjning inommyndighet för funktionen



Redovisningen arbetetav

Enligt de ursprungliga direktiven skall utredaren slutligt redovisa sitt
uppdrag den 30 april 1994.senast med möjlighet särskilt redovisa denatt
del uppdraget gäller frågor beredskapslagring kolav densom senastom av
30 juni 1994.

Utredaren bör kunna redovisa utredningsuppdraget i dess helhet, dvs.
innefattande också de återståendefrågorna oljelagringen, 30densenastom
juni 1994.

Näringsdepartementet
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Statens offentliga utredningar 1994

Kronologisk förteckning

Ändradansvarsfördelningfördenstatliga Vår35. andes ochandras,stämma-. statistiken.Fi. Kulturpolitikochinternationalisering.Ku,
Kommunerna,LandstingenochEuropa 36.Miljö fysiskoch planering.M.. Bilagedel.C.+ l Sexualupplysningochreproduktivhälsaunder.Mänsföreställningar kvinnorochchefskap.S. l900-taleti Sverige.UD.om. VapenlagenochEG.Ju. 38.Kvinnor,barnocharbetei Sverigel850-l993.UD.. Kriminalvårdochpsykiatri.Ju. 39.Gamla blivitäldre.Omsolidaritetärungasom. SverigeochEuropaEnsamhällsekonomisk mellangenerationerna.EuropeiskaäldreåretI993.. konsekvensanalys.Fi. Långsiktig40. strålskyddsforskning.M.
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O Förnyelseochkontinuitet konstochkultur Folkbokforingsuppgiftema44. i samhället.Fi.omA. i framtiden.Ku. 45.Grundenförlivslångtlärande.U.
.Anslutningtill EU Förslagtill övergripande Sambandet46. mellansamhällsekonomi,transfereringar-lagstiftning.UD. ochsocialbidrag.S.
Omkrigetkommit...Förberedelserförmottagande Avveckling47. denobligatoriskaanslutningenav. militärtbiståndl949-l969 Bilagedel.SB. till Studentkårerochnationer.+ U.av
Suveränitetochdemokrati för.Kunskap utveckling bilagedel.A.+

bilagedelmed UD.+ Utrikessekretessen.expertuppsatser. Ju.
.JlK-metoden, Fi. Allemanssparandet Fi.översyn.m.m. en-.Konsumentpolitiki tid.C. Minneochbildning.Museernasuppdragochenny. .På K.väg. organisation bilagedel.Ku.+. Skoterkörningpåjordbruksochskogsmark. .Teaternsroller.Ku.. Kartläggningochåtgärdsforslag.M. Mästarbrcvförhantverkare.Ku..Års-ochkoncernredovisningenligtEG-direktiv. Utvärdering praxisi asylärenden.Ku.av. .Del ochI ll. Ju. Rättentill reformeratbilstöd.S.ratten-.Kvaliteti kommunalverksamhet-nationell Ett förkvinnor vâldtagitsochcentrum som. .uppföljningochutvärdering.C. misshandlats.S.
Renarolleri biståndetstyrningocharbetsfördelning57.Beskattning fastigheter,del Principiellaav-. -i effektivbiståndstörvaltning.UD. utgångspunkterför beskattning fastigheteren av m.m.20.Reformeratpensionssystem. Fi.

2l. Reformeratpensionssystem.BilagaA. 58.6JuniNationaldagen.Ju.
Kostnaderochindiv 59.VilkavattendragskallskyddasPrinciperoch

22.Reformeratpensionssystem.BilagaB. förslag.M.
Kvinnors avtalspensioner.ATPoch 5OVilkavattendragskallskyddasBeskrivningarav.23.Förvaltabostäder.Ju. vattenområden.M.

24.Svenskalkoholpolitik strategiforframtiden.S. 60.Särskildaskäl utformningochtillämpningen av- -25.Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.S, kap.2 5 §ochandrabestämmelseri-26 förebyggaAtt alkoholproblem. utlänningslagen.Ku..27.Vård alkoholmissbrukare. 61.Pantbankernaskreditgivning.N.av
28.Kvinnorochalkohol. Rationaliserad62. fastighetstaxering,del Fi.
29.Barn Föräldrar Alkohol. 63.Personnummerintegritet effektivitet.och Ju.- - -bO.Vallagen.Ju. 64.Med i tankarnaM.raps

.Vissamervärdeskattefrågorlll Kultur Fi. 65.Statistikochintegritet,del2 Lagm.m. om- -32.MycketUnderSammaTak.C. personregisterförofficiellstatistik Fi.m.m.
33.Vandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden, 66.Finansiellatjänsteri förändring.Fi.m.m.

Ku. 67.Räddningstjänsti samverkanoch entreprenad.
34 Tekniskt förytterligareFV-sändningar.Ku. Fö.utrymme. 68 Otillbörligkurspáverkanochvissainsiderfrâgor.Fi..
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84.Samvetsklausulinomhögskoleutbildningen.U.
85.Nylag skatt energi.om

Enteknisk ochEG-anpassning.översyn
Motiv.Del- Författningstextochbilagor.Delll. Fi.-86.Teknologiochvärdkonsumtioninomsluten

somatiskkorttidsvárd1981-2001.S.
87.Nyatidpunkterför redovisningochbetalningav

skatterochavgifter.Fi.
88.MervärdesskattenochEG.Fi.
89.Tullagstiftningen EG.Fi.och
90.Kart-ochfastighetsverksarnhet

finansiering,samordningoch-författningsreglering.M.
9 Trafikenochkoldioxiden Principerför minskaatt-.trafikenskoldioxidutsläpp.K.
92.Miljözonerför trafiki K.tätorter.
93.Levandeskärgårdar.Jo.
94.Dagspresseni1990-taletsmedielandskap.Ku.
95 Enallmänsjukvârdsförsäkringi offentligregi..96.Följdlagstiftningtill miljöbalken.M.
9l Reglering enskildabrunnar.M.Vattenuttagav ur.98.Beskattning förmåner.Fi.av
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Statsråds Barn FöräldrarAlkohol.[29]- -GamlaOmkriget är blivitkommit... äldre.OmsolidaritetFörberedelser mellanför ungasommottagandeav generationerna,militärt Europeiskabistånd äldreáret1949-1969 1993.[39]Bilagedel.+
SambandetmellanSamhällsekonomi,transfereringar

Justitiedepartementet ochsocialbidrag.[46]
Rättentill reformeratbilstöd.ratten [55]VapenlagenochEG[4] -Ett förkvinnor váldtagitsKriminalvård centrum ochoch sompsykiatri.[5]Års- misshandlats.[56]ochkoncernredovisningenligtEG-direktiv. OmintygochutlåtandenDel utfärdas1ochll. hälso-Ju.[17] som av
ochsjukvårdspersonaliFörvalta yrkcsutövningen.bostäder. [71][23]
sjukpenning,arbetsskadaochVallagen. förtidspension[30]

förutsättningarocherfarenheter.Utrikessekretessen. [72][49] -Teknologiochvárdkonsumtion6 inomJuni slutenNationaldagen.[58]
somntiskkorttidsvárd1981-2001.Personnummer [86]integritetocheffektivitet.[63]- EnallmänsjukvärdsförsâkringNy i offentliglag regi.[95]skiljeförfarande.[81]om Omsorgochkonkurrens.Domaren [110]i Sverigeinförframtiden
Sjukvárdsreformeri andraländer.utgångspunkter 15]för fortsattutredningsarbete.-

DelA B. [99]+ KommunikationsdepartementetStudiemedelsfinansieradpolisutbildning.[103]
På [15]väg.

Utrikesdepartementet Citytunnelni Malmö.[78]
TrafikenochkoldioxidenHistoriskt Principerför minskavägval Följdernafor attSverigei utrikes-och- trafikenskoldioxidutsläpp.säkerhetspolitiskt [91]hänseende bli, respektiveinteatt bliav Miljözonerför trafikimedlem tätorter.[92]i Europeiskaunionen.[8]
Sjöarbetstid.[106]Anslutningtill EU Förslagtill övergripande Tågetkommer.[109]lagstiftning.[10]

Suveränitetochdemokrati Finansdepartementetbilagedel+ med [12]expertuppsatser.
ÄndradRenarolleri biståndet ansvarsfördelningstyrning förocharbetsfördelning denstatligastatistiken.[1]

i Sverigeeffektiv ochEuropa.biståndsförvaltning. Ensamhällsekonomisken [19]
Sexualupplysning konsekvensanalys.[6]ochreproduktivhälsaunder1900-talet
i Sverige. JlK-metoden[37] [13]m.m.

VissaKvinnor, mervärdeskattefrågorbarn lllocharbete Kulturi [31]Sverige1850-1993.[38] m.m.-UppskattadAnalys sysselsättningoch skatternasutvärdering betydelsebistånd.[102] omav -fördenprivatatjänstesektom.[43]Försvarsdepartementet Folkbokforingsuppgiftemai samhället.[44]
AllemanssparandetRäddningstjänst översyn.[50]eni samverkanoch entreprenad.[67] -Beskattning fastigheter.del Principiellaav -Socialdepartementet utgångspunkterför beskattning fastigheter [57]av m.m.Rationaliseradfastighetstaxering,del Fi. [62]Mänsföreställningar kvinnorochChefskap.[3]om Statistikochintegritet,del2Reforrneratpensionssystem.[20] Lag personregisterförofficiellstatistikReformerat om [65]-pensionssystem. m.m.BilagaA. Finansiellatjänsteri förändring.[66]Kostnaderochindivideffekter.[21] Otillbörligkurspáverkanochvissainsiderfrâgor.Reforrnerat [68]pensionssystem.BilagaB. lnomkommunalutjämning.[70]KvinnorsATPochavtalspensioner.[22] PunktskatternaochEG.[74]Svenskalkoholpolitik forstrategi framtiden.[24]en- Allmänhetensbankombudsman.[79]Svenskalkoholpolitik bakgrundochnuläge.[25]- Ny lag skattpåenergi.omAtt förebyggaalkoholproblem.[26] EnteknisköversynochEG-anpassning.Vård alkoholmissbrukare.[27]av Motiv.DelKvinnorochalkohol. -[28] Författningstextochbilagor.DelIl. [85]-
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tidpunkterför redovisningochbetalningNya av Arbetsmarknadsdepartementet
skatterochavgifter.[87] [41]Ledighetslagstiñningenöversynen-och [88]Mervärdesskatten EG. [48]Kunskapförutveckling bilagedel.+TullagstiftningenochEG.[89] Övergång ochkollektivaverksamheter uppavBeskattning förmåner.[98]av [83]svenskaarbetsrätten.sägningar.EUochdenBeskattningenvidgränsöverskridande

inomEG,omstruktureringar [100]m.m. Civildepartementet
LandstingenochEuropa.Kommunerna,Utbildningsdepartementet

Bilagedel.[2]+Grundenför livslångtlärande.[45] Konsumentpolitiki tid.[14]ennyobligatoriskaanslutningentillAvveckling denav nationellKvalitet verksamheti kommunal -studentkârerochnationer.[47] uppföljningochutvärdering.[18]reform fråniakttagelserunder Lägesrapporten - Tak.[32]MycketUnderSammaResursberedningensuppföljningvid universitetsex trossamfunden.[42]Statenochochhögskolor det resurstilldelningssystemctav nya välfärd värderingar under-Ungdomars och en-högskoleutbildning.[80]förgrundläggande ]73]attityder.sökning levnadsvillkor,livsstilochomhögskoleutbildningen.Samvetsklausulinom [84] Patientskadelag.[75]Höjribban trösklar.[77]TillvaronsLärarkompetensföryrkesutbildning.[101]
Miljö- och naturresursdepartementetJordbruksdepartementet

miljön.[7]EESochEU,Förstärktamiljöinsatserijordbruket ochskogsmark.Skoterkömingpäjordbruks-.miljöprogram.svensktillämpning EG:s [82]av- ochåtgärdsforslag.[16]KartläggningLevandeskärgårdar.[93] Miljö fysiskplanering.[36]ochlivsmedelskvaliteten.Konsumenternaoch strålskyddsforskning.Långsiktig [40][112]Enstudie konsumcntupplevelser.av skyddasPrinciperochVilkavattendragskall
förslag.[59]Kulturdepartementet skyddasBeskrivningarVilkavattendragskall av

kontinuitet ochkulturFörnyelseoch konstom vattenområden.[59]-i framtiden.[9] Med i tankarna[64]rapsVandelnsbetydelsei medborgarskapsärenden,[33]m.m. Principlesof EnvironmentOntheGeneral[34]Tekniskt FörytterligareTV-sändningar.utrymme Protection.[69]
Vårandes ochandras.stämma towardsTradeandtheEnvironment- a-Kulturpolitikochinternationalisering.[35] field.sustainableplaying [76]

ochMinneochbildning.Museernasuppdrag ochfastighetsverksamhetKart-
organisation bilagedel.[51]+ författningsreglering.finansiering,samordningoch-Teaternsroller. [52] 1901
Mästarbrevförhantverkare.[53] Följdlagstiftningtill miljöbalken.[96]
Utvärdering praxisi asylärendent[S4]av [97]enskildabrunnar.Reglering Vattenuttagav urSärskildaskäl utformningochtillämpning 2kap.av [104]miljöpåverkan.planför undvikaPVC- atten-utlänningslagen.[60]5 §ochandrabestämmelseri kämavfallskostnader.finansiering framtidaSäkrare avDagspresseni 1990-taletsmcdielandskap.[94] [107]
Nylagstiftning radioochTV. [105]om kämavfallskostnaderfinansiering framtidaSäkrare av

[108]Undcrlagsrapporter.-Näringsdepartementet miljöklassningochEG.[111]Bilars
Pantbankernaskreditgivning.[61] råvaror.[113]Växande
Skyldighet lagraoljaochkol. [116]att Avfallsfriframtid.[114]
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