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Forslag til forskrift om råd for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens 
beredskapsplikter – høring 

 

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) sender med dette forslag til en ny forskrift om et råd 

for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens beredskapsplikter på høring.  

 

Formålet med forskriften er å sikre tilgangen til drivstoff i kriser for å sørge for at 

befolkningens behov, det militære forsvarets behov, allierte militære styrkers behov i Norge 

eller internasjonale forpliktelser knyttet til varer og tjenester dekkes. Forskriften skal gi 

grunnlag for nødvendig, rask og effektiv prioritering og omfordeling av drivstoffressurser, 

herunder logistikktjenester, gjennom samarbeid mellom offentlige myndigheter og 

næringsdrivende. Det foreslåtte rådet for drivstoffberedskap skal være et rådgivende organ 

for departementet.  

 

Departementet foreslår nærmere regler knyttet til rådet og drivstoffnæringen som sådan, 

herunder:  

 

- rådets sammensetning og oppnevning (§ 4)  

- rådets løpende oppgaver (§ 5)  

- drivstoffnæringens plikter til å stille ressurser og tjenester til disposisjon (§ 9) 

- opplysningsplikt (§ 10) 

- plikt til å delta i øvelser (§ 11)  

- kompensasjon (§ 12) ved tiltak eller vedtak pålagt etter forskriften 

 

Forslaget gis innenfor de rettslige rammene som følger av lov 16. desember 2011 nr. 65 om 

næringsberedskap (næringsberedskapsloven) og må ses i sammenheng med lov 18. august 

Ifølge liste   
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Side 2 
 

2006 nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt med tilhørende forskrift 1. 

september 2006 nr. 1019 om beredskapslagring av petroleumsprodukt.   

  

Frist for å sende høringssvar er den 24. mai 2018. 

 

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2592106 

 

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn 

digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på www.regjeringen.no 

 

 

Med hilsen 

 

 

Knut Løkstad (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Anders Sondrup 

rådgiver 
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