
TOTAL 

TOTAL €&P NORGE AS 

Olje- 09 energidepartementet 
Postboks 8148 Dep 
0033 Oslo 

Deres dato: Deres ref.: Var ref.: V6r dato: 

21. april 2017 1100082 Stavanger, 2. juni 2017 

Horing av forsJag til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for bruk av Polarled 
og Nyhamna 

Det vises til høringsnotat i forbindeise med endring i tarifforskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om 
fastsettelse av tariffer my. for bestemte innretninger, med høringsfrist 2. juni 2017. 

TOTAL harføigende innspiii: 

Bakgrunnen for Polarled utviklingsprosjekt var (09 er) et behov for ytterligere gasseksportkapasitet 
fra Norskehavet. All kapasitet i Asgard Transport er reservert fram til 2023, og mange funn yule 
vre (og er) for sm6 til a bygge Ut egen transportinfrastruktur. Dette var ogsa en av grunnene til at 
man til slutt vaigte en større dimensjon pa Polarled-røret. Det var viktig for Oljedirektoratet (OD) 
fâ til en god omradeløsning for Norskehavet, 09 6 ta hensyn til mulige oppsider. I ODs anbefaiing til 
tiliatelse til anlegg og drift av Polarled utvikiingsprosjekt var det et viktig element at Polarled kunne 
medføre raskere realisering av prosjekter som sa iangt hadde manglet en infrastrukturiøsning, 
samt stimulere til økt leteaktivitet i Norskehavet. 

Nâr Polarled kommer i drift vii nye utbygginger i Norskehavet ha to evakueringsmuligheter; enten 
Asgard Transport og Karstø, elier gjennom Polarled og Nyhamna. Tariffkostnaden for transport av 
gass gjennom Asgard Transport og Karstø (omrade B og C) er ca 85% lavere per Sm3 enn 
tilsvarende transport gjennom Polarled og Nyhamna (omrade 0 og P). Konsekvensene av dette 
kan vre at prosjekter utsettes til det er plass i Asgard Transport siden dette kan pâvirke 
lønnsomheten. Et forent eierskap og en harmonisert tariff av de to trans portsyste men e vii sikre at 
gassen bhr transported pa en mest muhg effektiv mate. Dette vii igjen generere høyere verdi ved at 
man unngâr interessekonfhkter meUom transportsystemene. Det vU ogsá etter TOTALS mening 
kunne gi en bedre omrâdeiosning for Norskehavet. 

I tiHateise til aniegg og drift av Polarled utvikiingsprosjekt dated 7. november 2013 er det spesifikt 
nevnt at Oije- og energi departementet (OED) kan gi pâiegg om inniemmeise i Gassied. 

TOTAL mener at inniemmeise i Gassled og harmonisering av de to systemene bør vre et mái for 
a hensynta best muiig ressursforvaitning 09 utnytteise av anieggene. 

Med hiisen, 

Kristin Skoftelan~r 
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