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Endringer i naturgassloven - Høringsuttalelse 
 
Det vises til Olje- og energidepartementets høringsnotat om forslag til endringer 
i naturgassloven. Norsk Industri er tilfreds med at departementet tar sikte på å 
implementere tredje gassmarkedsdirektiv i norsk rett, men vi mener måten det 
forslås gjort på ikke er tilfredsstillende sett ut fra industriens behov og ut fra 
ønsket om å øke bruken av naturgass til fortrengsel for andre fossile energi-
kilder. Det ivaretar heller ikke gassmarkedsdirektivets intensjon om økt 
konkurranse innen naturgassmarkedet. 
 
Norsk Industri mener det er nødvendig med økt konkurranse i det innenlandske 
gassmarkedet. Vi viser til brev av 26. juni 2014 fra flere næringsorganisasjoner 
adressert til blant andre olje- og energiminister Tord Lien. I brevet ber vi om at 
Norge så snart som mulig implementerer EUs gassdirektiv eller får lagt til rette 
for tilfredsstillende konkurranse i markedene for rørgass og flytende gass (LNG) 
etter at det norske unntaket utløp 10. april 2014. Bortsett fra at det foreslås 
tredjepartsadgang i rørgassystemer, som utgjør en liten del av det norske 
forbruket, er departementets forslag til endringer i naturgassloven langt i fra 
tilstrekkelig for å imøtekomme dette. 
 
Norsk Industri mener at departementets forslag til endringer i naturgassloven 
ikke bidrar til økt konkurranse i markedet og dermed ikke bidrar til økt bruk av 
naturgass i Norge. For LNG vil markedet i realiteten bli uendret. 
 
Departementet skriver i høringsnotatet at det ikke lenger vil være mulig å 
definere det norske naturgassmarkedet som et marked under oppbygging. Norsk 
Industri deler denne oppfatningen. Vi deler derimot ikke departementets opp-
fatning av at det ikke eksisterer LNG-anlegg i Norge etter direktivets krav. Vi 
mener de regionale LNG-anleggene slik de fungerer i dag er å se på som 
regionale monopol og at de oppleves slik av forbrukerne. Når departementet 
mener tredjepartsadgang til LNG-anlegg ikke er hensiktsmessig, kan ikke det 
være med utgangspunkt i industriens behov. 
 
Regjeringen skriver i regjeringsplattformen at den vil føre en politikk som gir 
næringslivet økt konkurransekraft. LNG har et stort potensiale innen flere 
sektorer, og vil bidra til reduserte klimagassutslipp. Mer bruk av LNG vil derfor 
bidra til økt konkurransekraft både på kort og lang sikt. Vi er derfor svært 
forundret over at forslaget til endringer i naturgassloven ikke har dette som mål. 
I tillegg til landbasert industri, er skipsfart et annet viktig anvendelsesområde. 
Norsk Industri vil minne om at regjeringen i sin plattform også skriver at den vil 
bidra til at mer miljøvennlig drivstoff tas i bruk innen denne næringen. 
Lovendringene som foreligger bidrar i motsatt retning.  
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Vi vil minne om at det det frem til 2011 er gitt over 150 millioner kroner i statlig 
støtte fra Enova til utbygging av LNG-anlegg. En forutsetning for denne støtten 
har vært at anleggene skulle ha tredjepartsadgang etter 10. april 2014. Norsk 
Industri mener dette ytterligere styrker argumentene for å gi lovmessig tredje-
partsadgang og stiller oss undrende til at dette ikke omtales i høringsnotatet. 
 
Etter direktivet skal tredjeparter ha adgang til slike anlegg dersom det er 
"teknisk og/eller økonomisk nødvendig for å yte en effektiv systemadgang med 
henblikk på forsyning av kundene samt for tilretteleggelse for adgang til hjelpe-
funksjoner". Tredjepartsadgang til naturgassforetakenes lageranlegg basert på 
en slik behovsvurdering må derfor fremkomme tydelig i lovteksten. Vi vil under-
streke at sluttbrukere av gass ikke er å definere som naturgassforetak. Anlegg 
som eies av sluttbrukere skal derfor ikke underlegges krav om tredjeparts-
adgang. Tredjepartsadgang til anlegg som eies av naturgassforetak må også 
gjennomføres slik at det ikke svekker rettighetene til allerede tilknyttede parter 
eller kunder.  
 
Norsk Industri er kjent med at NOX-fondet i sin høringsuttalelse beskriver 
hvordan tredjepartsadgang kan fungere i praksis. Vi viser derfor til denne når 
det gjelder ytterligere detaljer om det. 
 
Norsk Industri vil be regjeringen uavhengig av endringene i naturgassloven og 
implementeringen av gassmarkedsdirektivet, gjennomføre tiltak for økt bruk av 
naturgass og biogass. Vi bidrar gjerne til dialog og innspill om det. 
 
 
Konklusjon: 
 
Norsk Industri mener at forslagene til lovendringer slik de foreligger i hørings-
notatet ikke fremmer økt konkurranse i LNG-markedet og dermed ikke bidrar til 
økt bruk av LNG. Naturgassloven må endres slik at tredjepartsadgang for natur-
gasselskapenes LNG-anlegg sikres slik at gassmarkedsdirektivets intensjon 
ivaretas. 
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