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Høringsnotat      21.november 2013 

 

 

Forslag til endring i tarifforskriften om fastsettelse av tariffer for 
bruk av anlegg for stabilisering, lagring og utskipning av kondensat 
i område C 
 
Adgang til og vilkårene for bruk av de sentrale innretningene for transport og 
behandling av naturgass er regulert i kapittel 9 i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om 
petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften) og i forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 
om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger (tarifforskriften).  
 
Kapittel 9 i petroleumsforskriften fastslår hovedprinsippene i adgangsregimet. 
Prinsipper for rett til bruk gjelder for alle oppstrøms gassrørledningsnett og anlegg for 
behandling av naturgass på norsk sokkel samt ilandføringsterminalene. Tariffer for 
behandling og transport av naturgass er fastsatt i tarifforskriften. Tariffene i nyere 
rørledninger er fastsatt slik at eierne kan forvente en realavkastning på om lag 
7 prosent før skatt på totalkapitalen, med mulighet for mindre tilleggsinntekter for å 
stimulere til økt utnyttelse og kostnadseffektiv drift. 
 
Olje- og energidepartementet sender med dette et forslag til endring av tarifforskriften 
på høring. I forskriften foreslås inntatt nye bestemmelser for fastsettelse av K-element 
for bruk av opprinnelig anlegg for stabilisering, lagring og utskipning av kondensat i 
område C.  
 
Opprinnelig anlegg for stabilisering, lagring og utskipning av kondensat ble investert i 
av rettighetshaverne på Sleipnerfeltet og kom i drift i 1993. Ved etableringen av Gassled 
ble anlegget innlemmet i Gassled og brukerne fikk fritak for K- element i tariffen for 
volumer fra feltene Sleipner Øst, Sleipner Vest og Sigyn.  
 
Fra 2014 vil petroleum fra Gudrun-feltet bli behandlet i anlegget. Dette gjør det 
nødvendig å fastsette nytt K-element for bruk av tjenesten. I forbindelse med 
investeringsbeslutningen for Gudrun, sendte departementet 1. desember 2009 brev til 
operatøren Statoil om at det vil bli tatt hensyn til eksisterende bruk av anlegget ved 
fastsettelse av tariffer for nye brukere og at tariffen skulle være maksimalt 44 
NOK(2002)/tonn. 
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Behandling av petroleum fra Gudrun gjør det nødvendig å modifisere det opprinnelige 
anlegget. Departementet legger til grunn at investeringene knyttet til modifikasjon av 
anlegget kan betraktes som investeringer nødvendige for opprettholdelse av systemet, 
jf tarifforskriftens § 4. Departementet vil derfor fastsette et I-element for 
modifikasjonsinvesteringene.   
 
Endringsforslaget 
Det foreslås å fastsette et K-element for tjenesten stabilisering, lagring og utskipning av 
kondensat i område C til 42.8 NOK(2002)/tonn frem til 1. oktober 2016. Med et K-
element på 42.8 NOK(2002)/tonn vil den opprinnelige investeringen oppnå en rimelig 
avkastning basert på reservert kapasitet frem til i dag og forventet reservert kapasitet 
frem til 1. oktober 2016.  
 
For volumer som behandles etter 1. oktober 2016, foreslås K-elementet fastsatt til 4.3 
NOK(2002)/tonn. Departementet legger til grunn at dette vil gi eierne en rimelig 
fortjeneste også fra nye transportavtaler.  
 
Den gjeldende tariffreguleringen for stabilisering, lagring og utskipning av kondensat 
fra feltene Sleipner Øst, Sleipner Vest og Sigyn, videreføres. 
 
Departementet foreslår på denne bakgrunn at 
 
§ 4 i) femte ledd forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for 
bestemte innretninger skal lyde: 

 

For stabilisering, lagring og utskipning av kondensat er K 4,3 kroner/tonn 

Unntak: 

- For rett til stabilisering, lagring og utskipning av kondensat for bruk før 1. oktober 
2016 er K 42,8 kroner/tonn. 

- For rett til stabilisering, lagring og utskipning av kondensat for feltene Sleipner Øst, 
Sleipner Vest og Sigyn, er K 0.  

 
 
Departementet tar sikte på å fastsette endringene i tarifforskriften med virkning fra 1. 
februar 2014. 

 


