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Høring — endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett 

Det vises til brev om endringer i petroleurnsforskriften og tarifforskriften knyttet til endringer i 
adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett. A/S Norske Shell støtter i hovedtrekk de 
ambisjoner som trekkes opp i departementets høringsnotat. Når det gjelder de foreslåtte 
endringene med hensyn på fjerning av fortrinnsretten for eiere (2 ganger eierandel) og de 
foreslåtte endringene for BBRB tar vi de til etterretning. Når det gjelder fierning av krav om AtU, 
avbrytbar kapasitet og CO, og H 2S tariffer har vi følgende kommentarer: 

Fjerning av AtU 

Kravet om trykk (AtU) er relatert til et felts mulighet til å levere gass på et bestemt punkt Hvis 
kravet til AtU fjernes ser vi at Gassco kan møte balanseringsproblemer, spesielt i Område D. Før 
kravet til trykk fjernes, ber en derfor om at det redegjøres for hvilke effekter en slik endring kan 
medføre. Dette er i samsvar med tidligere tilbakemeldinger vi har gitt til Gassco. 

Avbrytbar kapasitet foreslås innført 

Vår bekymring knyttet til introduksjon av avbrytbar kapasitet er at det kan endre dynamikken i 
den grunnleggende filosofien for Gassled, og utilsiktede konsekvenser kan oppstå. Det vil åpne 
opp for muligheten til å spekulere i fremddig ledig kapasitet, og insentivet knyttet til å reservere 
langtidskapasitet i gassrørledningssystemet vil bli redusert. Dette vil føre til at inntektsgrunnlaget 
for Gassled vil kunne bli redusert på en uheldig måte. 

Den grunnleggende intensjonen bak endringen bør være å gi insentiv til at skipere tilbyr deres 
ubrukte kapasitet. For å unngå at avbrytbar kapasitet undergraver verdien av fast kapasitet kan 
det være en løsning at avbrytbar kapasitet ikke kan konkurrere med fast kapasitet i 
annenhåndsmarkedet. Da bør avbrytbar kapasitet bare gjøres tilgjengelig hvis det ikke tilbys ledig 
kapasitet i annenhåndsmarkedet. 
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Forslag til endring av tarifforskriften for regulering av nye CO, and H 2S blandetjenester i Gassled 
område D og E 

Det er ikke nødvendig å foreta noen investeringer for å yte blandetjenester i område D og E. Vi 
mener at det foreslåtte tariffnivået for blandetjenester i Omxåde D og E er for høyt. Tariffnivået 
bør ikke settes på et så høyt nivå at utilsiktede konsekvenser oppstår, som for eksempel at 
marginale felter ikke blir utbygget. Beregninger vi har gjort viser at for små til mellomstore felt 
med 5-10% CO2  kan det foreslåtte tariffnivået utgjøre så mye som 10-20% av feltets nåverdi. 
Dette er signifikant for feltøkonomien og vil motvirke en målsetning om å stimulere til nye 
feltutbygginger. 

Vi håper våre innspill er til hjelp i arbeidet med å ferdigstille forskriftene. 

Med vennlig hilsen 

Hilde Bygdevoll 

Regulatory Affairs Manager - A/S Norske Shell 
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