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Industri Energi takker for muligheten å komme med innspill, og har til pågående høring 

følgende kommentarer. Vår generelle bekymring er at her står en i fare for å gjøre 

forhastede beslutninger, som kan medføre ugjennomtenkte konsekvenser både på kort og 

lang sikt.   

 

 

Vanskeliggjør bruk av gass til industri på land 

Industri Energi er urolig for at forslag om billigere transport av gass til kontinentet 

vanskeliggjør bruken av gass industrielt på land i Norge. Gassprisen i Norge er en funksjon 

av gassprisen på kontinentet, minus transport. Når transportkostnadene går ned forsvinner 

det konkurransefortrinnet Norge har ved kort transport av gass til industriell bruk på land i 

Norge.  

 

 

Likebehandling av rørinfrastruktur og LNG produksjonsanlegg 

Industri Energi mener det vil verre hensiktsmessig at en ser på gevinstene ved å likestille 

investeringer og avskrivingsregler mellom rørinfrastruktur og LNG fabrikker ved nye 

utbygginger. Analyser viser at det er stor sannsynlighet for at gassprisene i Europa vil 

komme under stadig sterkere press.  Det vil da være avgjørende for norske gassinntekter 
at en har en god ressursutnyttelse.  Eksempelvis ved at en har fleksibilitet til å sende 
gassen som LNG til de markedene som har høyets betalingsvilje, Asia. Det som nå 
foreslås med tariffene gjør at Norge «binder seg til masten» mot Europa, og nærmest 
forplikter seg til å fortsette å selge det meste av gassen dit, gjennom eksisterende og 
nye rørledningssystemer.  LNG-fabrikker er dessuten industrianlegg på land, med 
industriarbeidsplasser og multiplikatoreffekt mot lokale leverandører. 

 

 

Omdømmetap for norsk sokkel 
Industri Energi er bekymret for at en her har tatt en forhastet beslutning, som i alt for liten 

grad er uredet. Norsk sokkel har et særs godt omdømme for å være en sokkel preget av 

stabile og forutsigbare rammebetingelser, og derav et attraktivt for investorer. Dersom 

denne endringen skulle bli gjennomført vil dette sende signaler til investorer om at vårt 

gode rykte som stabil sokkel er under endring, og at en kan oppleve endringer over natten. 

Vi frykter naturligvis at dette vil fremstille norsk sokkel som mindre attraktiv for 

investeringer.    

 

 

 

 



 

 

Marginale felt 

Industri Energi er kjent med at det finnes bekymringen for at dersom en ikke senker 

transporttariffen vanskeligjør en produksjon av marginale felt. God ressursutnyttelse 

gjennom muliggjørelse av marginale felt er noe forbundet støtter, men vi tror en må finne 

løsninger på dette gjennom mekanismer enn rørtariffer.  
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