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Høring av endringer i naturgassloven.

Kosan Gas Norge AS viser til høring om forslag i endringeri naturgassloven (ref.
14/2084) av 5.12.2014 med frist for tilsvar 23.1.2015. Slik vi ser departementets
forslag vil dette hindre økt konkurranse og muligheter for nye leverandører å komme
til i det norske LNG-markedet.

Kosan Gas Norge AS er LPG selskap som ønsker å kunne tilby våre kunder et bredt
spekter av energi gasser i det norske markedet. Selskapet er en del av UGI
Corporation (www.ugicor9.com) med ca.13.000 ansatte som i dag jobber bredt med
LNG/LPG i det amerikanske markedet.

Høringsbrevet gir konkurranse i det norske rørgass-systemet. Nå er ikke dette
markedet stort og vil av geografiske årsaker heller aldri bli det. Men det er positiv for
konkurransen og de bedrifter som er kjøpere at det finnes mange tilbydere og
mulighet for nye aktører raskt kan etablere seg.

Det er dog skuffende å se at situasjonen for det norske LNG markedet forblir uendret
etter departementets forslag. Det vil da ikke gi noen mulighet for andre aktører en
dem som allerede er etablert i sine områder å komme inn på disse områder.

De som vil tape mest på dette er norsk næringsliv i form av lavere energi utgifter som
igjen resulterer i høyere kostnader for det endelige produkt som skal selges både i
innlandet og i utlandet.

Tredjepartsadgang til LNG lageranlegg er etter vårt syn det eneste virkemiddelet som
kan gi konkurranse i dagens fastlåste LNG markedet. Det er både vanskelig og
urasjonelt å måtte bygge egen infrastruktur for å kunne levere LNG til det norske
markedet. Det gir høyere LNG priser og vil kun gjøre markedet slik det er i dag til en
«melkeku» for de som er etablert i sine geografiske områder hvor noe få vil til slutt
sitte med hele markedet da de få små aktører som er igjen vil bli solgt til de 1 til 2
gjenværende aktører. Det vil aldri bli aktuelt for Kosan Gas Norge AS og etablerer seg
med egen infrastruktur på dette markedet selv om vi besitter den nødvendige
kunnskap. Bakgrunnen til denne beslutningen er så enkel at det ikke finnes et stort
nok markedet for å kunne foreta en investering av denne størrelse 2 ganger.

Departementet skriveri høringsnotatet «å betrakte selskaper i denne industrien som
nettselskaper hvor myndighetene må regulere deres avkastning og tilgang på
infrastruktur synes ikke hensiktsmessig». Det vil selvsagt fortsatt være mulig å ha
avkastning på salg av LNG, selv om monopolfunksjoner i lageranlegg har regulert
avkastning med åpne og kjente vilkår for bruk. Både selger og kjøpere vil ha den
beste avkastning ved å innføre tredjepartsadgang. Det er en viktig forutsetning for økt
konkurranse med de samfunnsøkonomiske gevinster dette fører med seg.
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Vi oppfordrer derfor departementet å gjennomfører tredjepartsadgang i det norske
LNG markedet.

Med vennlig hilsen
Kosan Gas Norge AS

Stig Ramsvik
Daglig Ieder.


