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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING I TARIFFORSKRIFTEN OM FASTSETTELSE AV 
TARIFFER FOR BRUK AV ANLEGG FOR STABILISERING, LAGRING OG UTSKIPNING AV 
KONDENSAT i OMRADE C 

Vi viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev og - notat datert 21. november 2013 med 
departementets forslag til endringer i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. 
for bestemte innretninger. Total setter pris på muligheten til å uttale seg, og ønsker med dette å komme 
med følgende kommentarer. 

Total kan støtte departementets forslag om å fastsette et K-element for bruk av opprinnelig anlegg for 
stabilisering, lagring og utskipning av kondensat i område C, gitt at gjeldende unntak for feltene Sleipner 
Øst, Sleipner Vest og Sigyn videreføres. 

I notatet foreslås det i tillegg at departementet vil fastsette et l-element for modifikasjonsinvesteringene 
som er nødvendige for behandling av petroleum fra Gudrun. Departementet legger til grunn at 
investeringene knyttet til modifikasjon av anlegget kan betraktes som investeringer nødvendige for 
opprettholdelse av systemet. 

Totals forståelse er at modifikasjonene i område C er nødvendige for å behandle petroleum fra Gudrun, 
som ikke kan levere innenfor eksisterende spesifikasjoner. Modifikasjonen er dermed ikke nødvendig for 
å kunne fortsette stabilisering, lagring og utskipning av kondensat fra eksisterende felt eller fra nye felt 
som kan levere innenfor spesifikasjonen. Investeringen må derfor anses som knyttet til modifikasjon og 
ikke til opprettholdelse av kapasiteten i systemet. Total stiller derfor spørsmål til hvorvidt det er riktig å 
dekke investeringen gjennom et l-element fremfor å kategorisere denne typen modifikasjoner som et K-
element. 

Det har blitt kommunisert at volumer fra Sleipner Øst, Sleipner Vest og Sigyn vil gis fritak for nytt tariff-
element, men at tariffen skal betales av alle brukere av stabilisering, lagring og utskipning av kondensat i 
perioden 2014-22. Slik forslaget ligger nå vil dermed også andre, nye felt måtte betale denne tariffen, 
som er ment å dekke nødvendige modifikasjoner for å kunne behandle Gudrun. Total mener 
departementets forslag til nytt tariff-element kun bør gjelde for nye brukere som har behov for denne 
modifikasjonen i gjeldende tariff periode. Vi ber departementet tydeliggjøre hvordan disse fritakene skal 
reguleres. 

Total ønsker i tillegg å oppfordre departementet til å revurdere hvordan l-elementet blir fastsatt. I følge 
Tarifforskriften skal l-elementet beregnes som en årlig annuitet for en gitt tilbakebetalingsperiode, noe 
som medfører enhetskostnad som øker hvert år for en normal, avtakende feltprofil. Dette kan slå negativt 
ut for nye, marginale felt som blir utbygd på slutten av denne perioden. Det ville ha vært en fordel om 

^ • ^ k Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Telefaks: Foretaksnr.: 
C Z Æ Hovedkontor Postboks 168 4001 Stavanger Dusavik 51 50 30 00 51 72 66 66 NO 927 066 440 MVA 

Oslo-kontor Posttwks 1361 Vika 0113 Oslo Haakon Vils gt. 1 22 01 95 00 22 01 95 99 
T O T A L . Harstad-kontor Postboks 63 9481 Harstad Torvet 2 77 28 21 50 77 06 55 22 



T O T A L G & P N O R G G A S 

tariffen ble satt som en flat enhetstariff basert på forventede volumer, tilsvarende K-elementet, med 
årlige korrigeringer for faktiske volumleveranser. 

Vi diskuterer gjerne ovenstående kommentarer videre hvis ønskelig. 

Vennlig hilsen 
TOTALE&PNORGEAS 

Kristin Skofteland 
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