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Høring — endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett 

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet, datert den 25. april 2011 vedrørende 
høring av endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett samt til brev fra 
Gassco datert den 29. april 2011 yedr. "Possible changes to Terms and Conditions for 
Transportation of Gas in Gassled, Booking Manual and Shipper Manual". Nedenfor følger 
ConocoPhillips sine kommentarer til de foreslåtte endringene_ 

ConocoPhillips er positiv til innføring av avbrytbar kapasitet og endringen av Duly 
Substantiated Reasonable Need som er foreslått i høringsnotatet. Når det gjelder fierning av 
Ability to Use og eiernes fortrinnsrett til å reservere kapasitet ser ConocoPhillips fordeler ved 
å beholde det nåværende systemet. Ability to Use sikrer et velfungerende system som 
minimerer forstyrrelser og sikrer leveransene fra den norske kontinental sokkelen. Det bør 
også være insentiver for å eie Gassled da dette innebærer et stort juridisk, operasjonelt og 
økonomisk ansvar. 

Enkeltdeler av forslaget om innføring av nye blandetjenester for CO 2  og H 2S gjør 
ConocoPhillips bekymret for en sub optirnal utnyttelse av transport systemet. Den foreslåtte 
blandetjenesten gir kun en "reasonable endeavor" rett til å sende gass med H2S innhold opp 
til 15 mg/Nm3, samtidig som Norpipe kan håndtere gass med et H 2S innhold opp til 36 
mg/Nrn 3. Etter samtale med Gassco får ConocoPhillips opplyst at Terms & Conditions bør 
reflektere dette anliggende ved å sette H2S innholdet i gassen opp til 36mg/Nrn 3  på Entry 
punkt D8 (Ekofisk) ved kjøp av blandetjeneste. Dette i kombinasjon med optimal utnyttelse 
av det eksisterende H 2S fierningsanlegget i Emden vil bidra til at systemet kan utnyttes 
bedre. Det må utelukkes at felter må stenges ned på tross av at systemet kan håndtere 
gassen, noe som kan gi store tap for hele sokkelen. 

I dagens Terms & Conditions skal Gassled akseptere "off spec gass" med et H2S innhold 
over 16mg/Nm 3  for Entry point D8, dersom operatøren ser at systemet kan håndtere dette jfr. 
eksisterende Terms & Conditions Appendix A, Operations manual punkt 4.8.1, siste avsnitt. 
ConocoPhillips merker seg at dette avsnittet er slettet i sin helhet i foreslått nye Terms & 
Conditions, uten noen tilsvarende endringer i tariff forskriften eller Terms & Conditions. 
ConocoPhillips kan godta sletting av avsnittet nevnt ovenfor gitt at Terms & Conditions, 
Appendix A, Operations manual punkt 7.4, note 6, øker H2S spesifikasjonen for gassen ved 
kjøp av blandetjeneste for Entry D8 (Ekofisk) til 36 mg/Nm 3, se forslag til ny tekst nedenfor. 
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Selskapet vil også understreke viktigheten av at den fysiske "bookingen' ikke setter noen 
stopper for et godt utnyttet transport system. Hvis det på grunn av uforutsette hendelser ikke 
er nok tid tll å bestille blandetjeneste, må gassen likevel flyte og oppgjøret tas i ettertid. 

ConocoPhillips ser at det er nødvendig å se på en blandet strøm av gass når det gjelder H 2S 
spesifikasjonene i gassen fra Entry punkt D8 (Ekofisk), på samme måte som en ser på en 
blandet strøm av gass vedrørende CO 2  spesifikasjonene. Dette er også allerede diskutert 
med Gassco som ser det på samme måte. Forslag til ny tekst følger nedenfor. 

Selskapet vil også be Gassco utdype Interruptible Capacity avsnittet i Booking Manualen. 
Dette er en ny tjeneste og trenger derfor mer informasjon enn det som er foreslått. 

ConocoPhillips foreslår følgende konkrete endringer: 

Terms & Conditions Appendix A, Operations manual punkt 7.4, note 3: 
For the commingled stream of PL018 Gas, PL006 Gas and PL033 Gas at the Entry point D8 
(Ekofisk) the maximum hydrogen sulphide excluding COS is 15 mg/Nm 3. 

Terrns & Conditions Appendix A, Operations manual punkt 7.4, note 6: 
Subject to article 4.5.3 the maximum hydrogen sulphide is 36mg/Nm 3  for the commingled 
stream of PLO18 Gas. PL006 Gas and PL033 Gas at the Entry point D8 (Ekotisk) and 
15mg/Nm3  for all other entry points. 

Terms & Conditions, Appendix A, Operations Manual punkt 4.5.2. Note 6 må endres til Note 
5 som omhandler CO 2 . 

Terms & Conditions, Appendix A, Operations Manual punkt 4.5.3. Note 7 må endres til Note 
6 som omhandler H 2S. 

"Booked Quality Removal Service" i Terms & Conditions første avsnitt må defineres under 
definitions. 

Med vennfig hilsen 
for ConocoPhillips Skandinavia AS 

Olse 
Manager Commercial & Strategy 

Kopi: Gassco AS 
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