Etablering av en prioriteringsordning for drivstofforsyning –
Informasjon og oppdragsbeskrivelse
Nærmere om ordningen
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har ansvar for den nasjonale drivstoffberedskapen. Som en
del av ivaretakelsen av dette ansvaret er det besluttet å etablere en nasjonal prioriteringsordning for
drivstofforsyning.
Ordningen innebærer utpeking av et nettverk av bensinstasjoner, som i en situasjon med begrenset
tilgang på drivstoff vil bli prioritert leveranser, og hvor kritiske brukere vil få prioritet. Formålet med
ordningen er å sikre drivstoff til kritiske brukere i situasjoner med knapphet eller fare for knapphet.
Kritiske brukere av drivstoff er avgrenset til aktører som ivaretar kritiske og akutte transportoppdrag
på vei med betydning for liv og helse. Dette vil omfatte:
1. Nødetatene (politi, ambulansetjenesten og brann- og redningstjenesten)
2. Kommunale hjemmehjelpstjenester (f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller andre
pleie og -omsorgsoppgaver)
3. Drifts- og vedlikeholdstjenester på vegnettet (vegentreprenører som ivaretar kritiske
drifts- og vedlikeholdstjenester på vegnettet som f.eks. brøyting)
Ordningen vil være todelt i form av A- og B-stasjoner. A-stasjonene vil være forbeholdt de
forhånddefinerte kritiske brukerne nevnt ovenfor. B-stasjonene vi være åpne for øvrige kritiske
brukere som løpende og i den konkrete krisesituasjonen defineres som kritiske (f.eks. andre
rednings- og beredskapsaktører, leverandører av kritiske varer og tjenester o.l.)
Bensinstasjonene vil utpekes ut fra fastsatte kriterier som nærhet til de kritiske brukerne og sentrale
vegstrekninger, geografiske variabler, kapasiteten til stasjonene og markedsandelene til
drivstoffselskapene.
NFD skal operasjonalisere prioriteringsordningen i samarbeid med statsforvalterne og
drivstoffnæringen. Dette innebærer i første omgang å identifisere de forhåndsdefinerte kritiske
brukerne i hvert fylke og utpeke aktuelle stasjoner ut fra nevnte kriterier.
Ordningen er først og fremst beregnet på større kriser som medfører langvarig regional eller nasjonal
knapphet på drivstoff, og som vil kreve nasjonal håndtering og koordinerte tiltak. Eventuelle
egenberedskapstiltak, som f.eks. skal sikre tilgang til drivstoff ved bortfall av strøm og ekom, bør
fortsatt inngå i de kritiske brukernes kontinuitetsplaner iht. ansvarsprinsippet.

Oppdragsbeskrivelse
Statsforvalterne skal bistå departementet med å identifisere de forhåndsdefinerte kritiske brukerne i
eget fylke jf. tildelingsbrevet for 2022. Identifiseringen er avgrenset til aktørene som faller inn under
de tre ovennevnte kategorier, og som benytter fossile kjøretøy.
Vi ber om at vedlagte Excel-skjema benyttes for innmelding av brukere. Veiledning til utfylling av
skjemaet følger nedenfor.

Kommunenummer:

Oppgi kommunenummer som virksomheten er lokalisert i.

Aktørgruppe:

Velg mellom politi, ambulansetjeneste, brann- og
redningstjeneste, kommunale hjemmehjelpstjenester eller
vegentreprenør i nedtrekksmenyen

Navn på virksomhet:

Oppgi navnet på virksomheten og organisasjonsnummer

Hovedlokasjon:

Oppgi hovedadressen for virksomhetens kjøretøy. Her siktes
det til utryknings- og beredskapskjøretøy og kommunale
kjøretøy som brukes ifb hjemmehjelp.

Kommentarer til hovedlokasjon:

Dersom virksomheten har kjøretøy (som nevnt over) på andre
lokasjoner, som ikke ligger i nærhet av hovedlokasjon, kan
dette oppgis her. Oppgi gjerne antall kjøretøy og ev.
kritikalitet.
Formålet er å få oversikt over virksomhetens geografiske
behov med tanke på utpeking av stasjoner.

Fyllepunkt:

Det primære fyllepunktet for virksomhetens kjøretøy
(utryknings- og beredskapskjøretøy og kommunale kjøretøy
som brukes ifb hjemmehjelp).
Velg mellom bensinstasjon, truckanlegg, eget/privat
tankanlegg eller kommunalt tankanlegg i nedtrekksmenyen.

Kommentarer til fyllepunkt:

Spesifiser om ovennevnte kjøretøy kan fylle på
bensinstasjon/truckanlegg, eller om det er fysiske, geografiske
eller andre praktiske hinder for dette.

Drivstofforbruk:

Oppgi gjennomsnittlig drivstofforbruk per måned til
virksomhetens kjøretøy (avgrenset til utryknings- og
beredskapskjøretøy og kjøretøy som brukes ifb.
hjemmehjelp).

Andre kommentarer:

Her kan det oppgis eventuelle andre relevante forhold. F.eks.
navn og lokasjon på nærliggende bensinstasjoner som er
særskilt egnet for å dekke virksomhetens behov.

