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v/ Erik Johnsen 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 

Endringer i adgangsregimet for oppstrøms gassrørledningsnett 

Det vises til Olje- og energidepartementets høringsnotat av 25. mars 2011 vedrørende ovennevnte. 

Statoil har ansvaret for å avsette selskapets egen gass og statens gass fra SDØE-porteføljen. Denne avsetningen utgjør 
om lag 80 prosent av norsk gassproduksjon, og det meste av gassen er solgt til kunder gjennom langsiktige 
gassalgskontrakter. For å sikre maksimal verdiskaping for denne gassporteføljen og opprettholde Norges rolle som en 
langsiktig og pålitelig leverandør av gass er det nødvendig å sørge for at de daglige leveranseforpliktelsene mot kundene 
blir overholdt. Statoil vil i den sammenheng fremheve viktigheten av høy regularitet og sikker drift av oppstrøms 
gassrørledningsnett. 

Statoil mener at de foreslåtte endringer til adgangsregimet vil bidra til god ressursforvaltning, høy verdiskapning og 
videreutvikling av norsk sokkel. Statoil vil spesielt trekke frem forslagene til kapasitetsreservasjon i henhold til feltenes 
daglige leveringsevne og innføring av blandetjeneste i Gassleds tariffområder D og E som tiltak som vil bidra til slik 
verdiskapning og videreutvikling. Statoil støtter derfor i hovedsak forslagene til endringer, men vil benytte anledningen til 
å gi noen spesifikke kommentarer. 

• Kvalitetsblandetjeneste i områdene D og E vil bidra til økt verdiskapning gjennom en god utnyttelse av gass med 
ulik kvalitet. Det vil imidlertid være viktig at ulike exit spesifikasjoner i Gassled reflekteres i entry 
spesifikasjonene, slik at skiperne ikke må betale for blandetjeneste der denne faktisk ikke ytes / benyttes. 

• Ved introduksjon av avbrytbar kapasitet i Gassled forutsetter Statoil at dette ikke skal redusere den enkelte 
skipers evne til å oppfylle sine gassalgsforpliktelser eller svekke muligheten til å sikre en uavbrutt olje — og 
gassproduksjon fra feltene. 

• Når det gjelder forslag til endring i Petroleumsforskriftens § 59, tredje avsnitt, foreslår vi følgende ordlyd, "Det er 
et vilkår for rett til bruk av kapasitet i oppstrøms gassrørledningsnett at naturgass for transport og/eller 
behandling har spesifikasjoner som med rimelighet er forenlige med tekniske krav for og hensynet til effektiv drift 
av oppstrøms gassrørledningsnett." 

Statoil's kommentarer til endringer i Gassled Terms and Conditions og relaterte dokumenter blir meddelt Gassco direkte. 
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Med vennlig hilsen 
Statoil ASA 

(261Y7ce 
ete Birgitte Hajnd 

Senior Vice President, MPR NG PS 

Kopi: Petoro AS, Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger 
Gassco AS, Postboks 93, 5501 Haugesund 

Selskap 	 Postadresse 	 Besøksadresse 
Statoil ASA 	 Forusbeen 50 
The Register of Business 	NO-4035 STAVANGER 	Forus 
Enterprises 	 Norge 	 4033 Stavanger 
NO 923 609 016 MVA 

Telefon Internet 
+47 51 99 00 00 www.statoil.com  

Telefax 
+47 51 99 00 50 


	Page 1
	Page 2

