
Høringsnotat om endring i tarifforskriften for regulering og tariffastsettelse for 

Vestprosess mv. 

 

Innledning 

For å ivareta de grunnleggende målsetninger og ressursforvaltningshensyn i 

forvaltningen av petroleumsvirksomheten er tilgang til infrastruktur og vilkårene for 

slik tilgang av stor betydning. Det vises til Meld. St. 28 (2010-11) ”En næring for 

framtida – om petroleumsvirksomheten” kapittel 4, der dette er nærmere redegjort for.  

Adgang til bruk av infrastruktur og vilkårene for slik bruk er regulert i lov 29. 

november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet (petroleumsloven) og underliggende 

forskriftsverk.   

Adgang til og vilkårene for bruk av de sentrale innretningene for transport og 

behandling av naturgass er regulert i kapittel 9 i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om 

petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) og i forskrift 20. desember 2002 nr. 

1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften). Gassco 

AS er i henhold til petroleumsloven § 4-9 tillagt det særlige operatøransvaret for 

innretningene som er omfattet av denne reguleringen. 

Forskrift 20. desember 2005 nr. 1625 om andres bruk av innretninger (TPA-forskriften) 

regulerer inngåelse av avtaler om bruk av infrastruktur som ikke er omfattet av 

tarifforskriften.  

Vestprosess er et anlegg som behandler NGL fra felt tilknyttet anlegget på Kollsnes og 

Sture-terminalen og splitter NGL i ulike komponenter som enten brukes på Mongstad 

eller skipes ut derfra. Bruk av Vestprosess er i dag regulert av ulike avtaler mellom 

brukerfeltene og Vestprosess. Etter en endring av petroleumsloven i 2003 er 

Vestprosess omfattet av petroleumsloven. Inngåelse av nye avtaler har siden 2006 vært 

regulert av TPA-forskriften.   

I brev 29. oktober 2013 ba departementet Gassco lede et arbeid med deltagelse fra 

eiere og brukere for å vurdere fremtidig adgangsregime for Vestprosess, inkludert 

regulering av Vestprosess i tarifforskriften og forhold knyttet til operatørskap og 

systemansvar. Gassco leverte 8. april 2014 en rapport som konkluderer med at en 

overgang fra et forhandlet til et regulert adgangsregime er mulig, men at det vil kreve 

visse endringer i dagens avtaler.  

I brev 13. januar 2015 fra departementet til Gassco samt eiere og brukere av 

Vestprosess ble det informert om at departementet vurderte det som formålstjenlig at 

det gjennomføres endringer i adgangsregimet for Vestprosess. Departementet uttalte 

at regulering av Vestprosess i tarifforskriften blant annet vil bidra til: 

 økt forutsigbarhet for brukerne, spesielt for brukere som ikke er eiere 



 en nøytral og fleksibel tildeling av kapasitet med lave transaksjonskostnader 

 å sikre et tariffnivå som legger til rette for utvinning av samfunnsøkonomisk 

lønnsomme ressurser 

Reguleringen av adgang til oppstrøms gassrørledningsnett i petroleumsforskriften og 

tarifforskriften har hjemmel i petroleumsloven § 10-18 første ledd og § 4-8. I henhold til 

petroleumsforskriften § 69 annet ledd kan departementet bestemme at "tilknyttede 

anlegg til oppstrøms gassrørledningsnett, så som behandlingsanlegg, terminal og 

endelig mottaksterminal, samt innretninger for transport og behandling av kondensat, 

skal omfattes av reglene om oppstrøms gassrørledningsnett". Reglene i kapittel 9 i 

petroleumsforskriften og tarifforskriften vil da gjelde for slike anlegg. 

Departementet sender nå på høring forslag til endringer i tarifforskriften. 

Departementet foreslår å etablere Vestprosess som to nye soner, M og N, i 

tarifforskriften. Sone M er rørledningen fra Kollsnes til Mongstad og 

tilknytningsrørledning fra oljeterminalen på Sture. Sone N er Vestprosess-anleggene på 

Mongstad, og vil ha to tjenester – en for prosessering og en for fraksjonering, lagring 

og utskiping.  

Departementet foreslår videre å fastsette ny fast del av kapitalelementet pr. enhet (K-

element) i tariffene for fremtidige avtaler om transport og behandling av NGL i 

Vestprosess. 

Det foreslås at endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2017 og at den får virkning for 

transport og behandling av NGL fra og med 1. januar 2018. Dette vil legge til rette for at 

kapasitetsreservasjoner under et regulert adgangsregime kan skje i 2017, for transport 

og behandling fra og med 2018. 

Det foreslås også enkelte andre endringer i tarifforskriften. 

 

Nærmere om Vestprosess 

Om anlegget 

Vestprosess ble satt i drift i 1999. Anlegget er eid av Vestprosess DA, som har følgende 

eiere: Staten1 (41 pst), Statoil Petroleum AS (34 pst), ExxonMobil Exploration and 

Production Norway AS (10 pst), A/S Norske Shell (8 pst), Total E&P Norge AS (5 pst) 

og ConocoPhillips Skandinavia AS (2 pst).  

Vestprosess består av en 56 kilometer lang rørledning fra Kollsnes, via Sture-

terminalen, til Mongstad, og anlegg for prosessering og fraksjonering på Mongstad. 

NGL blir transportert i rørledningen fra Kollsnes og Sture til Vestprosess-anleggene på 

Mongstad. I anleggene på Mongstad skjer først en prosessering av NGL. Nafta blir 

sendt til raffineriet på Mongstad, mens LPG blir sendt videre til fraksjoneringsanlegget. 

                                                 
1 Representert ved Petoro AS 



Fraksjoneringsanlegget mottar i tillegg LPG fra raffineriet, og sender etan tilbake til 

raffineriet for bruk som fyrgass. Fraksjoneringsanlegget skiller ut propan og butan som 

blir sendt til separate kaverner før utskiping over kaianlegget på Mongstad. 

Vestprosess har inngått avtale med Mongstad-raffineriet om lagring, utskiping og 

andre tjenester. 

Ved begrenset kapasitet i Vestprosess er det mulig å skipe ut LPG-volumer fra Oseberg 

og Tune direkte fra Sture-terminalen. LPG lagres da i en egen kaverne som i dag er eid 

100 prosent av Statoil, før den skipes ut over terminalens kaianlegg. Deltakerne i 

Vestprosess, deltakerne i Oseberg Transportsystem (interessentskapet som eier Sture-

terminalen) og Statoil som eier av kavernen er i ferd med å forhandle frem avtaler som 

regulerer bruken av kavernen. Departementet legger til grunn at partene finner en 

løsning som er kompatibel med departementets planlagte regulering av Vestprosess.  

Avtaler om bruk 

Vestprosess forsynes med NGL fra felt som er knyttet til Kollsnes og Sture med 

rørledning. Feltene som i dag bruker Vestprosess-anlegget er Troll, Kvitebjørn, Visund 

og Fram via Kollsnes, og Oseberg og Tune via Sture. I tillegg bruker Mongstad den 

delen av anlegget som fraksjonerer LPG. Disse brukerne har avtaler om bruk av 

Vestprosess som blant annet regulerer kapasitetsrettigheter, ansvarsforhold, tariffer og 

andre vilkår. Avtalene har ulik varighet. Avtalene med Troll, Oseberg og Mongstad vil 

terminere 31. desember 2017 dersom brukerne ikke reserverer kapasitet under 

avtalene for skiping etter denne dato. Avtalene med de øvrige brukerne, samt en avtale 

som omfatter bytte av gass mellom Troll og Kvitebjørn, har ikke noen bestemt 

termineringsdato, men inneholder bestemmelser som knytter terminering til varighet 

av leveranser fra feltet og drift av Vestprosess. 

Utviklingen i myndighetenes regulering av Vestprosess 

Da Vestprosess ble bygget og satt i drift var anlegget ikke omfattet av petroleumsloven. 

Petroleumslovens virkeområde ble endret 27. juni 2003, og etter dette faller 

Vestprosess inn under virkeområdet.  

Alle eksisterende avtaler om bruk av Vestprosess ble imidlertid inngått før Vestprosess 

var omfattet av petroleumsloven og før TPA-forskriften trådte i kraft i 2006. 

Vestprosess er ikke omfattet av petroleumsskatteregimet, men er underlagt ordinær 

selskapsskatt. 

 

Regulering av Vestprosess i petroleumsforskriften kapittel 9 og tarifforskriften 

Vestprosess er nært tilknyttet oppstrøms gassrørledningsnett på norsk sokkel, siden 

mesteparten av NGL-volumene som går gjennom anlegget kommer fra Kollsnes. 

Vestprosess tilbyr tilsvarende tjenester som fraksjonering av NGL på Kårstø. Både 



Kollsnes og Kårstø er omfattet av gjeldende regulering for oppstrøms 

gassrørledningsnett. Vestprosess leverer homogene tjenester til sine brukere, og er 

dermed velegnet for uniforme regler, herunder myndighetsfastsatte tariffer. Det er 

naturlig å benytte eksisterende regulering for transport og behandling av gass.  

Forskjellen i skatteregulering mellom Vestprosess-anlegget og brukerfeltene samtidig 

som det er overlappende eierskap i Vestprosess-anlegget og brukerfeltene gjør også at 

det er hensiktsmessig at Vestprosess underlegges myndighetsfastsatte tariffer fremfor 

et forhandlingsbasert adgangsregime. I et forhandlingsbasert regime vil eiere som 

også er brukere kunne ha interesse av å avtale høye tariffer og reservere mer kapasitet 

enn det deres behov tilsier. 

Eksisterende avtaler om bruk av Vestprosess har tariffer som er så høye at de har gitt 

eierne av Vestprosess en avkastning som oppfyller kravet om rimelig avkastning, jf. 

petroleumsforskriften § 63.  

Den samfunnsøkonomiske kostnaden av transport og behandling i Vestprosess er lav, 

og fastsettelse av nye, lavere tariffer vil dermed gi større sammenfall mellom de 

bedriftsøkonomiske avveiningene til rettighetshaverne på brukerfeltene og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette legger til rette for god ressursforvaltning. 

Tariffnivået i Vestprosess er relevant for alle beslutninger som kan påvirke NGL-

produksjonen fra felt som er tilknyttet Vestprosess, eller funn som kan bli tilknyttet i 

fremtiden. Nye, lavere tariffer vil gi lavere kostnader og bidrar til lønnsom utvinning av 

en større del av petroleumsressursene. 

Regulering av Vestprosess i kapittel 9 i petroleumsforskriften og tarifforskriften gir 

også brukerne økt forutsigbarhet og en nøytral og fleksibel kapasitetstildeling. Det 

regulerte regimet innebærer mer transparens for brukere enn dagens adgangsregime 

for Vestprosess. Informasjon om ledig kapasitet, regler for kapasitetsreservasjon og 

bruk, tariffer og andre vilkår vil være tilgjengelig for brukerne. Det vil være mulighet 

for å gjøre både kortsiktige og langsiktige kapasitetsreservasjoner, og kjøpe og selge 

kapasitet i annenhåndsmarkedet. 

Overgang til et regulert adgangsregime for Vestprosess krever at det utarbeides ny 

standardavtale for bruk, jf. petroleumsforskriften § 65 annet ledd, og prosedyrer for 

operasjon av Vestprosess jf. 59 fjerde ledd. Det må blant annet lages regler som 

regulerer fastsettelse av behørig begrunnet rimelig behov (BBRB) for transport og 

behandling, og regler som regulerer prosessen for reservasjon av kapasitet. Gassco vil 

under det særlige operatøransvaret utarbeide ny standardavtale for bruk og prosedyrer 

for operasjon av Vestprosess. Ny standardavtale sendes til departementet til 

godkjenning innen ikrafttredelse av ny regulering, jf. petroleumsforskriften § 65 annet 

ledd. Nye prosedyrer fastsettes av Gassco i medhold av petroleumsforskriften § 59 

fjerde ledd. Gassco vil konsultere med eiere og brukere av Vestprosess i utarbeidelsen 

av standardavtale og prosedyrer for operasjon. Ny standardavtale og nye prosedyrer for 



operasjon av Vestprosess vil komme til anvendelse for all transport og behandling av 

NGL fra og med 1. januar 2018.  

 

Avkastning i Vestprosess 

Et viktig prinsipp i ressursforvaltningen er at mest mulig av fortjenesten skal tas ut på 

feltene og ikke i infrastrukturen. Dette legger best til rette for god ressursforvaltning. 

Investeringer i infrastruktur skal gis en rimelig fortjeneste. I henhold til 

petroleumsforskriften § 63 fjerde ledd skal kapitalelementet i tariffen fastsettes slik at 

eier kan forvente en rimelig avkastning på den kapital som er investert i angjeldende 

infrastruktur.  

Vestprosess har gjennom betaling for reservert kapasitet og transport og behandling av 

NGL oppnådd en rimelig avkastning på sine investeringer. Avkastningen som er 

oppnådd stammer fra betaling fra brukerne under avtaler inngått mellom 2000 og 2003, 

altså før Vestprosess var regulert under petroleumsloven. Som beskrevet ovenfor vil 

avtalene for en del av brukerfeltene utløpe 31. desember 2017. Transport og behandling 

av NGL fra disse feltene vil i likhet med transport og behandling av NGL fra nye felt få 

nye, lavere tariffer fra 1. januar 2018. 

 

Forslag til kapitalelement for nye transportavtaler 

Lave tariffer gjenspeiler den lave samfunnsøkonomiske kostnaden av transport og 

behandling i Vestprosess. Fastsettelse av nye, lavere tariffer legger dermed til rette for 

god ressursforvaltning. Som beskrevet over har Vestprosess oppnådd en rimelig 

avkastning på sine investeringer. Det kan dermed fastsettes en betydelig lavere tariff 

for nye transportavtaler. Departementet har lagt til grunn at K-elementet skal fastsettes 

slik at tariffene vil gi eierne i Vestprosess en rimelig fortjeneste også fra nye 

transportavtaler. Departementet har også hensyntatt den risiko som eierne i 

Vestprosess vil påta seg som følge av nye transportavtaler. Det er videre tatt hensyn til 

at det er usikkerhet knyttet til omfanget av nye kapasitetsreservasjoner og dermed 

størrelsen på inntektene som kan påregnes fra nye transportavtaler. 

Departementet foreslår å fastsette K for område M og N til følgende: 

 Område M: 7,44 NOK 2002 per Sm3 

 Område N, prosessering: 3,42 NOK 2002 per tonn 

 Område N, fraksjonering: 22,79 NOK 2002 per tonn 

Departementet foreslår unntaksbestemmelser i tarifforskriften som viderefører det 

avtalte tariffnivået for transport og behandling av NGL som er omfattet av avtaler som 



ikke har en bestemt termineringsdato2. I disse avtalene er kapitalelementet dels basert 

på reservert kapasitet og dels på gjennomstrømming. Dette vil videreføres gjennom 

unntaksbestemmelsene. 

 

Forslag til andre endringer i tarifforskriften 

Under § 1 foreslås justeringer av beskrivelse av Område D for å reflektere at Norsea 

Gas terminalen er frakoblet og målefasiliteter etablert i Emden er integrert med den 

nye terminalen som samlet gis betegnelsen Terminalen i Emden. Videre foreslås 

plattformene B-11 og H-7 tatt ut av forskriften da disse er fjernet. 

Under § 2 foreslås det at nye utganger i Område D for uttak av gass til injeksjon i Gina 

Krog-feltet og for fyrgass på Mariner-plattformen legges til.  

Under § 4 foreslås det at unntaket for rett til utblanding av karbondioksid i område D 

fra feltet Huldra tas ut, da dette feltet har avsluttet produksjon.  

 

Administrative og økonomiske konsekvenser 

Forslaget vil legge til rette for bedre ressursforvaltning på norsk sokkel ved at det 

styrker muligheten for at flere samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir 

gjennomført. Dette vil øke verdiskaping og statlige inntekter på sikt.  

Forslaget innebærer operatørskifte for Vestprosess. Gassco er utpekt som operatør for 

de anleggene som er regulert av tarifforskriften og har et særlig operatøransvar for den 

helhetlige driften av oppstrøms gassrørledningsnett, jf. petroleumsloven § 4-9.  

Departementet legger til grunn at Statoil vil være teknisk tjenesteyter for Vestprosess. 

Dette er en etablert modell – Statoil er i dag teknisk tjenesteyter for blant annet 

Kollsnes og Kårstø hvor Gassco er operatør. Vestprosess-anleggene er tett integrert 

med Mongstad-raffineriet der Statoil er operatør, og effektiv drift av anleggene kan 

derfor kreve enkelte tilpasninger i arbeidsfordelingen mellom Gassco som operatør og 

Statoil som teknisk tjenesteyter, sammenliknet med arbeidsfordelingen på Kollsnes og 

Kårstø. Departementet forventer at Gassco og Statoil finner en god arbeidsfordeling. 

Departementet foreslår at endringen i tarifforskriften skal tre i kraft 1. januar 2017, men 

at den får virkning for transport og behandling av NGL først fra 1. januar 2018. Dette 

innebærer at Vestprosess vil være regulert under petroleumsforskriften kapittel 9 og 

tarifforskriften fra 1. januar 2017, men at det vil være en overgangsfase i 2017. 

Transport og behandling vil skje under gamle avtaler frem til og med 31. desember 

2017, og systemdrift og ordinært operatørskap vil ivaretas av Statoil inntil Gassco 

                                                 
2 Avtaler mellom Vestprosess og eierne i henholdsvis Kvitebjørn, Visund, Fram, Tune og Kvitebjørn/Troll, se 

forskriftstekst for nærmere angivelse. 



overtar fra og med 1. januar 2018. Det foreslås at ny standardavtale og prosedyrer for 

operasjon skal utarbeides av Gassco innen 1. januar 2017. Gassco vil forestå 

administrasjon av kapasitetsreservasjoner som inngås fra og med 1. januar 2017 for 

bruk etter 1. januar 2018. 

 

Ikrafttredelse 

Departementet foreslår at endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2017, men slik at 

endringene i § 4 først får virkning for NGL som transporteres og behandles i område M 

og N fra 1. januar 2018.  

 


