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Endring i adgangsregime for oppstrøms gassrørledningsnett - merknader fra GDF SUEZ 

Generelt 

GDF SUEZ E&P Norge AS viser til Olje- og Energidepartementets høring datert 25. mars 2011 om endringer i 
adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett samt til Gasscos høringsnotat om "possible changes to Terms and 
Conditions for Transportation of Gas in Gassled, Booking Manual and Shipper Manual". 

GDF SUEZ støtter de fleste av de foreslåtte endringene. Lettelsen på trykkravet i forhold til hvor en kan reservere kapasitet, 
introduksjon av avbrytbare kapasitetsrettigheter samt flerningen av eierprioritet ved fordeling av eksisterende kapasitet 
bidrar alle til å sikre bedre utnyttelse av Gassled og gi incentiver til økt verdiskapning i norsk olje- og gassvirksomhet. Disse 
endringene er dessuten med på å gjøre Gassled til et mer balansert system hvor nye og/eller mindre skipere i større grad 
gis samme mulighet som de store historiske skiperne til å reservere og nyttegjøre seg gasseksportkapasitet. 

GDF SUEZ mener imidlertid at forslaget bør forbedres på to punkter for at det justerte systemet skal gi best mulig incentiver 
sett fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel samt for å sørge for at det nye systemet balanserer bedre hensynet til det 
framtidige behovet for eierne i de store, historiske svingfelt og hensynet til eierne i de nye og/eller mindre "must take"-felt. 

Behøri Berunnet Rimelig Behov (BBRB) 

Det er foreslått å endre beregningsregelen for BBRB slik at selskapene skal gis mulighet til å reservere langsiktig kapasitet 
opp til et felts maksimale daglige produksjonskapasitet. 

I følge dagens regler vil en slik langsiktig reservasjon av kapasitet være begrenset til det laveste av forventet maksimal 
daglig produksjonskapasitet og 122 prosent av den årlige produksjonstillatelsen fra feltet. Denne begrensningen anvendes 
ikke i reservasjonsvinduene for månedlig og daglig kapasitetsrettigheter slik at kapasitetsbehovet som ikke kan dekkes i 
den langsiktige reservasjonen kan sikres i disse reservasjonsvinduene. Slik fleksibilitet i de kortere 
kapasitetsreservasjonsvinduene er ment for at selskapene skal kunne gjøre de nødvendige markedstilpasninger av sine 
kapasitetsrettigheter, inklusive sikre seg "sving"-kapasitet for sine fleksible felt. 

Dagens system gir skipere av gass fra de større svingfeltene en betydelig konkurransefordel med hensyn til booking av 
langsiktig kapasitet. Dette skyldes at BBRB settes til 122 prosent av årlig produksjonstillatelse for disse feltene og at 
gassreservene er så store at betydelige kapasitetsreservasjoner kan gjøres. Kapasitetsreservasjon for skipere av gass fra 
mindre og/eller "must-take" felt, inklusiv så å si alle nye felt, vil derimot bli begrenset til "daglig maks". De foreslåtte 
endringene representerer en ytterligere forverring av konkurransesituasjon for nye skipere siden historiske "svingskipere" vil 
kunne booke enda mer av tilgjengelig langsiktig kapasitet. Dette er problematisk fordi deler av Gassled (0mråde B og 
Område D til alle andre terminaler enn St Fergus) er så å si fullbooket. En utvidet reservasjonsrettighet til svingfeltene vil 
derfor kunne føre til at hele eller størsteparten av den gjenværende kapasiteten blir booket. Dette er spesielt uheldig om 
den utvidete rettigheten strekker seg mer enn 2-3 år ut i tid siden dette åpner for å reservere kapasitet for sving på 
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bekostning av nye felt. Skulle så skje vil derfor eiere av nye felt i enda større grad enn i dag være avhengige av bilaterale 
kapasitetsavtaler for å kunne gå videre med en feltutbygging. Dette er en uheldig situasjon og vil kunne føre til at feltet blir 
forsinket eller ikke utbygd i det hele tatt. I tillegg vil en slik utvikling gjøre andre konkurrerende infrastruktursystemer med 
ledig kapasitet mer attraktive og følgelig føre til at den valgte utbygningsløsningen blir å sende gassen utenom Gassled. 

Endringen representerer dessuten en urimelig vridning i fordelingsnøkkelen for knapp kapasitet i og med at et felts daglige 
produksjonsevne fullt ut likestilles med et felts årlige produksjonsbehov, også på lang sikt. Dermed gis i praksis prioritet til 
svingproduksjon fremfor basisproduksjon, GDF SUEZ mener dette ikke vil maksimere verdiskapningen på norsk sokkel. 
Videre ser ikke GDF SUEZ verdien av å reservere svingkapasitet langt fram i tid siden denne kapasiteten i stor grad vil bli 
brukt til å optimalisere gassleveransene på kortere sikt. Dette kapasitetsbehovet er i GDF SUEZ' øyne allerede dekket i det 
eksisterende regimet gjennom at BBRB-restriksjonen er fjernet i ST- og MT-reservasjonsvinduene. Med bakgrunn i dette 
stiller GDF SUEZ spørsmålstegn ved hvorfor det er viktig å gi svingfelt en utvidet mulighet til å reservere langtidskapasitet — 
spesielt når denne utvidete rettigheten potensielt kan være på bekostning av eksisterende og kommende "must take" felt. 

GDF SUEZ ser på innføring av avbrytbare kapasitetsrettigheter som en optimalisering av systemet og støtter som sagt en 
slik endring. GDF SUEZ vil imidlertid framheve at det først og fremst er skipere av gass fra de større svingfeltene som vil 
kunne nyttegjøre seg av dette produktet — skipere av gass fra "must take" felt kan vanskelig basere feltinvesteringer eller 
daglige operasjoner på slik usikker kapasitet. Dette underbygger GDF SUEZ' syn at langsiktige bookingrettigheter knyttet til 
svingproduksjon bør begrenses for å sikre samfunnsøkonomisk optimal fordeling av knapp kapasitet. 

CO2 blandetienester 

Departementet foreslår at blandetjenester i Gassled område D og E skal innføres med et skiperbasert allokeringssystem og 
at booking skal være per inngangspunkt i Gassled område D. GDF SUEZ støtter innføring av regulerte blandetjenester i 
disse delene av Gassled, men mener at booking må gjøres mer feltspesifikt for å sikre at ulike rettighetshavere i enkeltfelt 
får samme mulighet til å løfte gassen sin. Ulike løftemuligheter kan oppstå der det er flere CO2-rike felt oppstrøms ett 
Gassled inngangspunkt og blandekapasiteten er begrenset. Ulike løftemuligheter vil svekke incentivene for nye selskaper i 
å investere i høy-0O2 felt. GDF SUEZ støtter at CO2 utblandingsbooking skal gjøres på selskapsbasis, men forslår at 
bookingobjektet bør være per felt og ikke per Gassled område D inngangspunkt. 

Konklusion 

GDF SUEZ støtter endinger i adgangsregimet for gassinfrastruktur som foreslått av Olje- og energidepartementet og Gassco, 
men mener at forslaget bør forbedres på følgende måte: 

• Dagens beregningsmetode for BBRB beholdes. 
• CO2 blandetjenester bør ha felt og ikke Gassled område D inngangspunkt som bookingobjekt. 

Med vennlig hilsen 

-e_  CL)— 
Terje Overvik 
Administrerende direktør 
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