
 

 

  
 

 
Till 

Sveriges regering 

Att: näringsminister Maud Olofsson 

Stockholm      Leksand och Stockholm 2.2.2009 

 

Behov av moratorium kring nedläggning av drivmedelsstationer 

 

SmåKom och Hela Sverige ska leva får nu dagliga rapporter om allt snabbare nedläggningar av 

drivmedelsstationer runt om i landet. Takten är snabbare nu än under 2007-2008. Vi har färska 

exempel från Dalarna där företrädare för oljebolagen säger upp leveranserna även när det finns 

kontrakt på flera års ytterligare leveranser. SmåKom och Hela Sverige ska leva är djupt engagerade i 

arbetet med att finna alternativa lösningar och deltar mycket aktivt i processen med att skapa nya 

servicelösningar som regeringen uppdragit åt länsstyrelserna i Dalarna och Värmland att effektuera. 

 

Vi finner nu allt oftare att vi inte får någon rimlig tid för att diskutera och än mindre verkställa 

byggandet av alternativa lösningar efter det att nedläggningarna aviserats och mackarna stängts. Detta 

gäller oavsett om det handlar om att finna nya leverantörer till privata mackägare – som lanthandlare 

eller små verkstadsägare – eller att skapa en ny mack med nya intressenter via en nybildad ekonomisk 

förening eller inköpsförening.  

 

Det som är problematiskt med den snabba nedläggningstakten är att vi i nästan varje enskilt fall 

riskerar att det blir ett alltför långt tidsuppehåll mellan oljebolagens faktiska nedläggningar och 

tidpunkten för att fungerande alternativa lösningar finns på plats. Under denna tid kan en stor del av 

bilägarna på landsbygden skapa nya vanor och kanske tanka i samband med jobb och eventuellt även 

matinköp i en större tätort. Att på nytt ändra dessa vanor för drivmedelsinköp kan bli svårt och tungt. 

 

Vi önskar därför att regeringen så snabbt som möjligt träffar företrädare för de fyra stora oljebolagen – 

OKQ8, Shell, Preem och Statoil – och begär ett moratorium för besluten kring de drivmedelsmackar 

som bolagen sannolikt vill stänga men ännu inte fattat beslut om eller börjat verkställa. Det skulle ge 

kommuner, lokala utvecklingsgrupper/byalag, lanthandlare och andra småföretag samt länsstyrelserna 

förlängt rådrum och handlingsutrymme för att kunna skapa fungerande alternativ när landsbygdens 

strategiska mackar försvinner. Vi har möjlighet att på kort tid biträda med ytterligare fakta om 

näringsministern så önskar. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Peter Lindroth, ordförande SmåKom   Karl-Erik Nilsson, ordförande Hela Sverige ska leva 

 

 

 

 

   

 


