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Det kongelige olje- og energidepartement
Postboks 8148 Dep.
0033 OSLO

Vår referanse
201416781-4

Deres referanse Dato
14/2084 05.02.2015

EUs tredje energimarkedspakke - endringer i naturgassloven - Høringsuttalelse.

Vi viser til departementets brev av 5. desember vedrørende ovennevnte og til e-post om
utsatt frist til 6. februar.

Fylkesutvalget behandlet saken i møte den 3. februar og fattet følgende enstemmige vedtak:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Fylkesutvalget mener at «Infrastruktur» for naturgass som LNG vil være en
landsdekkende kjede av større Iageranlegg. (ref. sentralnettet for el-kraft). Slike
større lageranlegg må omfattes av gassdirektivet og må få tredjepartstilgang, for å
unngå at eieren utøver urimelig markedsmakt. Lokale lageranlegg, som kan være
kommunale/interkommunale eller private, bør unntas fra kravet om tredjepartstilgang.

Fylkesutvalget mener at småskala transportsystemer for transport av LNG basert på
bil, jernbane og båt ikke kan regnes som infrastruktur og omfattes dermed ikke av
kravet om tredjepartstilgang.

Fylkesutvalget er enig i Olje- og energidepartementets forslag i § 10 i naturgassloven
om 100.000 tilknyttede kunder før det utløses krav om å skille virksomhet knyttet til
distribusjon fra virksomhet innen produksjon eller forsyning av naturgass.

Fylkesutvalget er enig i Olje- og energidepartementet forslag om at NVE skal være
den nye regulatorfunksjonen for gass.

Fylkesutvalget støtter Olje- og energidepartementet forslag om at Konkurransetilsynet
skal sikre overholdelse av de generelle konkurransereglene i det norske
gassmarkedet.

Regulatoren må sørge for åpenhet omkring gasspriser, markedstilgang mm og sørge
for at det etableres en hensiktsmessig markedsplass for omsetning av naturgass i
Norge. Dette kan skje ved at det etableres en handelsplass for naturgass i form av en
virtuell HUB i tariffområde D.

Saksbehandler: Asbjørn Rønning, asbjorn.ronning@stfk.no,

Postadresse:

Postboks 2350
sluppen
7004 TRONDHEIM

Besøksadresse: Telefon: +47 73 86 60 00 E-postadresse:

Fylkeshuset Bankkonto: 8601.27.27277 Postmottak@stfk.no
Erling Skakkesgt.14 Org.nr.: 938 634 556 Internett:
7004 TRONDHEIM www.stfk.no  



.å ,., the? \ -..x _.,.. q -s Ã å å J

5:/,~< i r<f x “
x ,\.... a. ....

l.( ”l 7:' ._.,,_.

7. Departementet foreslår at regulatormyndighetens uavhengighet hjemles direkte i
Ioven. Dette må ikke være til hinder for at det kan utformes generelle politiske
retningslinjer som skal gjelde for den uavhengige reguleringsmyndigheten.

Dette til vurdering og videre behandling.

Med hilsen

K
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Senio ádgiver
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