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Høring - Forslag til endring i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om 

fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger 
 
Fylkesrådet i Nordland gjorde følgende vedtak i sak 52/13, den 19.3.2013: 
 
Nordland fylkeskommunes utgangspunkt i alle slike saker er at endringer og utvidelse aktivitet på 
den norske kontinentalsokkel kan gjøres under forutsetning av at dette gir lokale og regionale 
ringvirkninger og at hensynet til miljø, HMS og fiskerier har et sentralt fokus. Imidlertid vil 
Nordland fylkeskommune mer konkret komme med følgende innspill til det utsendte 
høringsnotatet: 
 

• Fylkesrådet i Nordland mener at det er positivt at tariffene i Gassled revideres slik at en får 
best mulig samfunnsøkonomi basert på de gassressursene som ligger på 
kontinentalsokkelen. Det er derfor viktig at både leting, utbygging og utnyttelsesgrad skjer 
med mål om å maksimalisere den totale samfunnsøkonomiske virkningen i Norge. 

 

• Fylkesrådet i Nordland mener imidlertid at det er for snevert å argumentere for de beste 
samfunnsøkonomiske løsningene knytter seg til tariffer i Gassled og (rør) eksportleddet. For 
å få utredet den beste samfunnsøkonomien må også industrielle løsninger utredes på en mer 
grundig måte enn det som gjøres i dag. Det er viktig at tariffene ikke lages på en slik måte at 
eksportløsninger foretrekkes framfor nasjonale industrielle løsninger. Dersom en også hadde 
sett på hvordan en kunne sikre gode samfunnsøkonomiske løsninger gjennom økt fokus på 
landbaserte industriløsninger kunne det gitt et langt bedre grunnlag for å finne de beste 
løsningene for den totale norske verdiskapingen basert på våre gassressurser. 

 

• Fylkesrådet i Nordland ser at det har vært flere revideringer av tariffene i Gassled uten at en 
har gått gjennom norsk gasspolitikk på bred basis. Regjeringen må derfor prioritere å 
utarbeide en stortingsmelding om norsk gasspolitikk så snart som mulig. Denne meldingen 
må ha som mål å se hele verdiskapingen knyttet til den norske gassnæringen i sammenheng. 
Norsk Gassforum som består av et flertall av norske fylker må få en sentral rolle i 
utarbeidelse av denne melingen. 
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