Tredjepartsadgang
En række regler i bl.a. undergrundsloven og olierørledningsloven skal ændres for
at lette muligheden for tredjepartsadgang til central infrastruktur.
Tredjepartsadgang betyder, at andre selskaber end dem, der ejer infrastrukturen,
får adgang hertil. Infrastruktur kan være platforme, rørledninger mv.
Meget af det tilbageværende potentiale af olie og gas udgøres af relativt små fund,
hvoraf over halvdelen pt. ikke er rentable at producere. Størstedelen af det tilbageværende potentiale af olie og gas ligger imidlertid i nærheden af eksisterende
infrastruktur. Hvis de små fund kan benytte anlæggene i den eksisterende infrastruktur til at behandle og transportere deres produktion, kan det medvirke til at
gøre dem rentable.
De ændrede regler om tredjepartsadgang skal derfor bidrage til, at det skal være
enklere for alle selskaber at anvende infrastrukturen i Nordsøen på klare og rimelige vilkår.
Ændringerne består i:
• Rørledningsloven ændres, så det bliver mere fleksibelt at reservere kapacitet i
olierørledningen. Tarifsystemet ændres, så driftsomkostningerne i tariffen beregnes ud fra faktisk brug, mens kapitalelementet beregnes ud fra den reserverede kapacitet. Der vil desuden kunne opkræves udgifter til afvikling for nye
investeringer i tariffen.
• Undergrundsloven ændres, så Energistyrelsen får en klar hjemmel til at indsætte vilkår i godkendelser af udbygninger af anlæg mm. om, at bygherren skal afsætte plads og kapacitet til, at en tredjepart også får mulighed for at benytte
anlægget. Der indføres et krav om, at bygherrens kontrakter på væsentlige dele
af infrastrukturen (såkaldte long lead items) skal præsenteres for Energistyrelsen, så Energistyrelsen kan forholde sig til dem, inden de indgås.
• Derudover revideres en række regler i blandt andet tredjepartsadgangsbekendtgørelsen for at sikre, at det skal være enkelt for alle selskaber at anvende
infrastrukturen i Nordsøen på rimelige vilkår, og at forhandlinger om adgang
til infrastruktur kan gennemføres hurtigt. Der gives blandt andet mulighed for,
at Energistyrelsen kan fastsætte hele, bindende tidsplaner for forhandlinger
om en tredjepartsbrugers adgang til infrastruktur.

22. marts 2017

