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Prosjektlederens forord 

Produksjonen av olje og gass har antatt dimensjoner som medfgrer at Norge er blitt en stor 
aktor i et marked av strategisk betydning, ikke minst for Vest-Europa. 

Europa-programmet tok initiativ til en studie rundt denne problemstillingen senhasten 1996. 
Prosjektrapporten "Strategi - Sikkerhetspolitikk og Energiproduksjon” ble utgitt i november 
1998. I studien ble det bla fokusert pa de strategiske og sikkerhetspolitiske problemstillinger 
for Norge, som konsekvens av olje- og gassproduksjonen. 

Prosjektet ” Norge i energiens geopolitikk”, etablert i 1999, er en viderefgring og utvidelse av 
nevnte prosjekt. Norge er den tredje sterste eksporteren av olje i verden etter Saudi-Arabia 
og Russland og den neste sterste eksporter av gass i Europa etter Russland. 
Energiproduksjonens betydning for landets gkonomi direkte og indirekte er gkende. 
Omverdenens vurdering av Norge, som akonomisk, politisk og diplomatisk aktor preges i 
akende grad av rollen som energiprodusent. I denne sammenheng er analyse av situasjonen 
og definering av helhetlige strategier av vital betydning for var evne til 4 ivareta vare 
nasjonale interesser. Var rolle som energiprodusent har saledes konsekvenser for landets 
diplomati herunder ogsa var sikkerhets- og forsvarspolitikk. 

I denne delrapporten om “Norge som storeksporter av gass”, av Ole Gunnar Austvik, er 
norske interesser og potensielle utfordringer pa gassomradet analysert. 

Det Kgl Forsvarsdepartement, Forsvarets Overkommando/Sjeforsvarsstaben og Norsk 
Hydro ASA har bidratt med finansiell statte. Europa-programmet vil takke bidragsyterne 
som har gitt mulighet for 4 gjennomfgre dette arbeidet. Det rettes ogsa en takk til forskere og 
konsulenter ved Europa-programmet som har bidratt med rad, analyser og vurderinger, 
samt Siw Anett Enerud har bidratt med klargjering av manuskript for trykking og 
produksjon. Det rettes ogsa en takk til Center for Strategic & International Studies/ Energy 
and National Security, Washington, for rad og analyser. 

Oslo, oktober 2000 

Bjernar Kibsgaard 
Prosjektleder 

 





Forord 

Denne rapporten diskuterer liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet og mulige 
konsekvenser for Norge som en betydelig eksporter til dette markedet. Den legger vekt pa A 
gi en sammenfattende analyse av situasjonen. Det refereres til litteratur der enkeltsporsmal 
er studert nzermere. Rapporten er skrevet som separat studie under Europaprogrammets 
prosjekt “Norge i energiens geopolitikk”. Szerlig takk for gode innspill rettes til Torvild 
Aakvaag, prosjektleder viseadmiral Bjgrnar Kibsgaard, prosjektdeltakerne Trond 
Johannessen og Tore Nyhamar. Det samtidige forprosjektarbeidet om petroleumsmakt til 
Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 sammen med professor Svein S. Andersen, 
ARENA-programmet ved UiO, har ogsa veert nyttig. Marry Kristin Sandstaé har bearbeidet 
en del tekster, tabeller og figurer. Siw Anett Enerud som har bearbeidet manus for 
publisering. Alt ansvar for fakta og analyser hviler selvsagt likevel pa forfatter. En takk til 
alle. 

Lillehammer, oktober 2000 

Ole Gunnar Austvik 
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Sammendrag 

Fra olje til gass 

Norge er i ferd med 4 bli en storeksporter av gass. Ettersperselen etter gass vokser raskere 

enn etterspgrselen etter noen annen energibzerer bade globalt og i Europa. Samtidig som vi 
er verdens nest sterste oljeeksportar er vi nd Europas nest sterste, og verdens tredje starste, 

gasseksportor. Fra primeert a veere en “oljenasjon” vil vi i arene fremover i sterre grad bli en 
“gassnasjon”. Mens oljeproduksjonen flater ut og etter hvert synker, vil vi om fa ar levere 60- 
70 milliarder kubikkmeter gass til det europeiske markedet. Bare Russland, som har verdens 
sterste ressurser og er den stgrste produsent av gass, vil komme til 4 ha sterre 

markedsandeler i EU enn Norge. Ved siden av at det er viktig for oss selv, kan Norge i det 
europeiske gassmarkedet ha sterre potensiale til 4 pavirke priser, omsatte mengder og 
leveringssikkerhet for enkeltselskaper og land enn i de fleste andre markeder vi selger vare 

varer og tjenester i. Var rolle som stor gasseksporter er dermed ikke utelukkende viktig for 
neringsliv og gkonomi, men ogsa for norsk diplomati, inklusive utenriks- og 

forsvarspolitikken. Situasjonen gir oss styrke og muligheter, men innebeerer ogsa problemer 
og utfordringer. 

Mot et mer liberalt marked 

Gassvirksomheten skiller seg szerlig fra oljevirksomheten ved de haye transportkostnadene. 
Nar investeringene i transmisjon, lagringskapasitet og distribusjon er foretatt, er det meste 
av transportkostnadene ogsa bestemt. Gassindustrien er en sveert kapitalintensiv neering, der 
de store feltene i eksportlandene (per i dag Norge, Russland, Algerie og Nederland) ofte 
krever investeringer med flere tiars perspektiv. Norge har foretatt betydelige irreversible 
investeringer i produksjon og transmisjon av gass fra slike felt i lopet av de siste 20-30 arene. 
For a sikre disse er det inngatt en rekke langsiktige kontrakter (typisk pA rundt 20 ar) med 
transmisjonsselskapene pa kontinentet med sakalte take-or-pay (TOP) klausuler. 
Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet som det na legges opp til vil sterkt kunne 
pavirke lannsomheten i disse investeringene og var rolle som gassnasjon. 

Liberaliseringen av skyldes bade markedsvekst, utbygging av transmisjons- og 

lagerkapasitet, og politiske beslutninger pa EU-niva og i EU-land. EUs "Gassdirektiv” 
innfgrer et system med tredjepartsadgang (TPA) i transmisjonsnettet som et middel til 4 
oppna liberalisering, men det regulerer ikke konkurransen pa produsentleddet eller i 
distribusjonssystemene til de lokale enkeltbrukere. Direktivet inneholder heller ikke 
bestemmelser om til hvilke priser transmisjonen av gass skal foretas, men forutsetter 
forhandlingslasninger mellom partene, med mindre det enkelte land selv velger 4 innfore 
regulerte tariffer. Gassdirektivet er saledes et skritt pa veien mot et mer liberalt marked, men 
er alene relativt langt fra en fullstendig liberalisert markedsordning. 

Det er imidlertid viktig 4 se Gassdirektivet i sammenheng med utviklingen i markedet for 

evrig. Andre politiske inngrep, som EFTA Surveillance Agencys (ESAs) vurdering av 

Gassforhandlingsutvalgets (GFUs) funksjonsmate, og eventuelle senere tiltak og direktiver 
pa EU-niva eller nasjonalt plan, ma sammen med vekst i etterspersel og tilbud, og utvikling 

av et sterre transportnett og lagerkapasitet, tas inn i vurderingen av hvor liberalt markedet 

blir og hvilke kommersielle og politiske virkninger og konsekvenser det kan innebzere for 
Norge som eksporter. Det er noksa sikkert at markedet blir annerledes enn fer, det blir mer 
mangfoldig og “liberalt’, men det er ikke Apenbart hvor langt utviklingen konkret vil g, og 
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pa hvilke omradder og i hvilke markedssegmenter endringene vil ha de sterste 
konsekvensene for oss. 

Virkninger pa prisene 

Enhver grad av eller form for liberalisering av markedet har potensiale til 4 pavirke priser og 
fortjeneste i ett eller flere ledd i gasskjeden. I utgangspunktet vil som regel kostnadene bli 
senket og fortjenestemarginene bli lavere i de segmentene der vellykket liberalisering finner 

sted, enten det er i form av inngrep fra en reguleringsmyndighet eller som gkt konkurranse. 
Lavere kostnader og priser vil generelt veere en fordel for noen andre i gasskjeden. EU sikter 

mot at konsumentene skal fa denne fordelen. Hvem som tjener og taper pa en liberalisering i 
markedet for europeisk gass som en ikke-fornybar og strategisk ravare er imidlertid 
avhengig av hvordan liberaliseringsprosessene toialt sett utvikler seg. 

Transmisjonsselskapene vil bade i dagens og under et liberalisert system ha relative stabile 
marginer. 1 et liberalisert system vil imidlertid marginene bli lavere. Kjgpernes (lokale 

distribusjonsverk, elektrisitetsverk og store industrielle brukere) muligheter til 4 kjape gass 
fra flere selgere vil bli bedret i et liberalisert marked. Det vil hovedsakelig vere deres 
forhandlingsposisjon i forhold til produsentene som vil bestemme hvorvidt de kan fa 
billigere gass enn tidligere. Gjennom det sterre utvalg av selgere de kan komme til A std 

overfor vil mest sannsynlig deres forhandlingsposisjon styrkes i forhold til det monopol 
(gjennom transmisjonsselskapene) de ofte star overfor i dag. Dette betyr i utgangspunktet at 

prisene kan bli lavere for kjaperne, slik EU legger opp til. Avhengig av tilbudsutviklingen 
vil imidlertid kjeperne ogsa fortsatt kunne ende opp med priser opp mot prisene de betaler i 

dag eller hayere. Dette bestemmes av balansen i markedet mellom tilbud og etterspgrsel og 
har slik en direkte sammenheng med pris til produsent. 

For produsentene ber innfering av TPA og en mer diversifisert kjepergruppe i 
utgangspunktet styrke deres forhandlingsposisjon. De lavere marginene i 

transmisjonsleddene kan tilfalle produsentene sa vel som kjaperne. Ser vi isolert pa gass-til- 
gass konkurransen pa kjgperleddet, sa vil imidlertid den trekke i retning av at prisene til 
produsent faller. Er det fri konkurranse mellom alle sma og store produsenter av gass, vil hver 

selge gass sa lenge det er lannsomt for den enkelte, slik de gjer i andre frikonkurransemarkeder. 
Produksjonsbeslutninger som er foretatt etter bedriftsakonomiske kriterier for den enkelte 
produsent fgrer til at hver vil ake produksjon og salg opp til de kortsiktige grensekostnadene 
(som kan vere svzert lave), slik at det totale tilbudet av gass vil oke. For de enkelte 

gassproduserende nasjoner vil det kunne stille seg annerledes. For disse vil det veere viktigere a 
bevare et hoyt prisniva for inngatte avtaler om leveranser enn en gkning i produksjonen 
dersom det betyr en lavere pris pa hele volumet. 

Nar prisene er kontraktsmessig frikoplet fra prisene pa alternativene vil det pa kort og 

mellomlang sikt kunne fore til okt totaltilbud av gass, med derpa falgende prisfall. PA den 

annen side vil det ogsa fore til raskere vekst i ettersperselen som vil spise opp 
tilbudsoverskuddet hurtigere enn om prisene ikke falt. Gjeldende balanse mellom tilbud fra 

produsentene og etterspersel fra kjaperne vil derfor til enhver tid bli tydeligere reflektert i 
deres priser i et liberalisert marked, og som vil kunne fluktuere i sterkere grad enn hva som 

er tilfellet i dag. Sporsmalet er szerlig hvor lenge et overskuddstilbud pa grunnlag av okt 

konkurranse pa produsentleddet vil kunne eksistere. Kortsiktige kontrakter kan i denne 
sammenheng vanskelig vaere hovedbasis for investeringer i infrastruktur og store 

utviklingsprosjekter for produsentene, Dette vil gke usikkerheten rundt utviklingen av sterre 
prosjekter som trenger sveert langsiktige investeringer. Prisvolatiliteten og prisnedgangen vil 
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dermed kunne senke det langsiktige tilbudet av gass. Nedgangen i det langsiktige tilbudet av 

gass vil forsterke volatiliteten over tid og trekke i retning av haye gasspriser til produsentene pa 
lang sikt. I det europeiske gassmarkedet vil lang sikt lett kunne veere 5-10 ar og lenger. 

For at nye regioner skal komme pa banen kreves investeringer i rorledninger som antakeligvis 
vil kreve gasspriser som er hayere enn dagens niva. Dette gjelder forst og fremst felt fjernt fra 

det europeiske markedet (Nord-Norge, Barentshavet, Sentral-Asia, Midt-Qsten, Nigeria). 
Tilbudet av gass fra store nye leveranderland vil dermed kunne forsinkes gjennom 
liberaliseringen, likesom utviklingen av store nye felt fra eksisterende leveranderland. For 
verdien av dagens gassavtaler og for markedets stabilitet pa lengre sikt vil det dermed vaere av 
stor betydning at den samlede veksten i gasseksporten ikke blir starre enn veksten i 
etterspgrselen slik at prisene ikke blir lavere enn i dag 

Avgifter pa bruk av gass 

Varen 1997 fremmet EU et direktivforslag som siktet mot 4 oke avgiftene pa all energibruk til 

erstatning for avgifter pa arbeid. Pa gass het det at minsteavgiftene skulle okes skrittvis med 
hele 350 prosent i perioden 1998-2002. Dette skulle veere en like hay akning som for kull og 
langt mer enn den foreslatte @kningen for eksempel pa oljeprodukter. At gassavgiftene 

enskes okt savidt sterkt er et paradoks i forhold til internasjonal miljgpolitikk siden gass er 
den minst miljafiendtlige blant de fossile energibeererne. Det synes derfor som at det er 
fiskale og politiske hensyn som motiverer forslaget til skatteomlegg og ikke hensynet til 

miljget. Et problem for oss som gasseksporter er at avgifter pa bruk av gass i det regionalt 
avgrensede europeiske markedet vil kunne ha en tilsvarende effekt som en tollsats for 

importlandene og presse produsentlandenes priser ned, slik vi kjenner det for teorien om 
optimal toll fra internasjonal handelsteori. 

Det er klart at forbrukslandene er tjent med lave gasspriser og at ikke produsentene far en 
sterre fortjeneste enn det som er nedvendig for 4 holde langsiktige investeringer ved like. 
Samtidig ma produsentene fa en fortjeneste pa kort og mellomlang sikt som gir incitament til 4 

foreta nye store langsiktige investeringer. Dersom konsumentlandene onsker en hay vekst i 
gassforbruket vil lave priser til konsument og lave avgifter veere gunstig pa kort og mellomlang 
sikt. Pa lang sikt kan imidlertid mangelen pa langsiktige investeringer fare til hayere priser, slik 
vi har sett i USA utover pa 1990-tallet. Med storre usikkerhet rundt energiavgiftene og 

virkninger av liberaliseringen, desto hwyere ma de forventede prisene veere for at langsiktige 
investeringer skal kunne forsvares. 

Uansett hvordan forbrukslandene vil avveie disse hensynene, peker utviklingen i retning av at 

produsentene ikke bare kommer til 4 ta en okt prisrisiko, men ogsa den politiske avgiftsrisikoen 
og usikkerheten knyttet til beslutninger i andre land. Grunnrenten kan under ulike 

liberaliseringsscenarier ende opp hos produsent, transmisjons- eller distribusjonsverk, eller 
hos elektrisitetsprodusenter eller store industrielle brukere som @kt fortjeneste. I perioder 

kan den ende opp hos konsumentene som okt konsumentoverskudd, slik EU uttrykker 

pnske om. Med en aktiv avgiftspolitikk pa gass i forbrukslandene kan den pa kort og 
mellomlang sikt ogsa ende opp i disse landenes statskasser. Dersom imidlertid politikken 

reduserer investeringsnivaet i de store feltene vil mangelen pa gass kunne fore til heyere 
priser pa lengre sikt, med redusert konsumentoverskudd og press i retning av lavere avgifter 
som falge 

Kontraktsformer og modulering 

Et spotmarked, eller et marked for kortsiktige kontrakter, vil lettere kunne utvikles jo mer 
liberalt markedet blir. Forholdet mellom stgrrelsen pa spotmarkedet og de mer langsiktige 
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kontraktene vil veere avhengig av markedsforholdene. I et marked karakterisert med 
overskuddstilbud, vil spothandelen ventelig sta for en relativ stor del av total gasshandel slik 
vi i perioder har sett blant annet i det amerikanske markedet. I et knappere marked vil 
kundene ventelig vere mer forsiktige med 4 kjgpe gass pa korte kontrakter. 
Kjoperne av gass kan i et liberalisert system i prinsippet handle direkte fra produsent eller 
lisenshaver, men dette er lite sannsynlig for de sma kjgperne. Det er mer naturlig at 

markedssentra (sakalte “hubs”) vokser frem pa steder som Zeebriigge eller Emden hvor flere 
kjgpere og selgere vil me@tes gjennom rerledninger og/eller LNG-terminaler. Aggregering, 
modulering og lagring kan bli bedre ivaretatt pa slike steder og der lagrene ligger (for 
eksempel i nedlagte saltgruver) i forbrukslandene enn hos den enkelte produsent. En kan 

f.eks. tenke seg et system hvor produsentene er ansvarlig for transport av gass til senteret 
hvor kjap og salg foregar, mens kundene (distribusjonsselskapene, store sluttbrukere eller 
elektrisitetsprodusenter) blir ansvarlige for transporten fra senteret og lagrene. 

Kompleksiteten i disse transaksjonene kan fore til at det blir behov for meklere og 
salgsselskap som ordner dem. Disse kan ha kunnskap om opp og nedstremsforhold og 

spesielle markedsoperasjoner som mindre kunder ikke kan ha selv, kunnskap om spesielle 
delmarkeder som heller ikke storre kunder har, og som de er villige til 4 betale for. Ved siden 
av statistisk offentliggjaring av priser, kostnader m.v. vil meklere kunne fere til gkt 
gjennomsiktighet i markedet og slik virke i retning av raskere gjennomslag til alle ledd av 
endringer i enkeltforhold noe sted i kjeden pa andre aktarer. 

Allerede inngatte langsiktige kontrakter 

Dagens langsiktige kontrakter ’sikrer” norsk gass et marked og en pris for gassen etter 
bestemte retningslinjer. Riktignok tar eksporteren gjennom dette prisrisikoen, men den er 

knyttet i kontrakten til utviklingen i forbruksprisene pa konkurrerende energibeerere med et 
etterslep pa 3-6 maneder, noe som i praksis har gitt oss stor grad av prisstabilitet. 
Avgiftspolitikken pa oljeprodukter har serget for at gassprisene utover pa 1990-tallet har 
veert mer stabile enn raoljeprisene. Et liberalisert markedssystem truer denne stabiliteten og 

kan fore til at transmisjonsselskapene gnsker reforhandling eller opphevelse av inngatte 
TOP-bestemmelsene. 

Et viktig problem ligger i at kjgperne av gass (lokale distribusjonsverk, store industrielle 
brukere og gasskraftverk) i et liberalisert marked kan innga nye kontrakter med annen gass 

enn den vi allerede har solgt til transmisjonsselskapene. Transmisjonsselskapene har kjopt 
gassen fra oss pa langsiktige kontrakter under forutsetning at de skal videreselges den til 
disse kjoperne. Ved 4 skille transmisjonsselskapenes transport- og salgsfunksjon, og dersom 
deres marginer blir konkurrert eller regulert ned, kan selskapene i et liberalisert marked bli 

ute av stand til 4 oppfylle sine forpliktelser overfor eksporterene. 

Transmisjonsselskapene grossistrolle kan da matte bli tatt over av produsentene gjennom en 
stgrre og mer diversifisert kontraktsportefglje direkte med kjoperne til erstatning for TOP- 
avtalene. Alternativt kan transmisjonsselskapene ga konkurs dersom de ikke blir fritatt for 

eller far reforhandlet sine forpliktelser pa en force majeure basis. Slike erfaringer ble gjort i 
USA pa 1980-tallet etter at Open Access-systemet ble innfert og overskuddstilbudet av gass 

som fulgte, pa grunn av liberaliseringen av markedet og fallet i oljeprisen. 

Mest sannsynlig er det kanskje at selskapene i denne situasjonen soker 4 unnga en slik prosess. 
Effektene av Gassdirektivet pa inngatte TOP-kontrakter eller bygging av ny transportkapasitet 

behover ikke 4 bli sA dramatisk som skissert over. I en situasjon med gradvis utbygging av 
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transportkapasitet og flere TPA-kontrakter vil reforhandling av prisene kunne foretas som 
avtalt. Gradvis vil vart alternativ til 4 selge direkte til kjoperne tas inn i prisfastsettingen, i 
tillegg til endringer i sluttbrukermarkedene, og slik litt etter litt redusere transmisjonsnettets 
marginer til fordel for produsent- og / eller kjaperne. 

Nye langsiktige kontrakter 

For nye kontrakter vil i utgangspunktet bade kjapere og selgere av gass kunne enske lange 
avtaler da dette gjer planlegging lettere. Likevel vil det veere lange perioder der kjoperne 
gnsker seg kortere avtaler enn selgerne og omvendt. I en periode med lave priser vil 

kjoperne gnske a innga kortsiktige kontrakter med mulighet til 4 endre leverander relativt 
raskt. Dersom de tror at prisene vil ga opp vil de sake 4 skaffe seg langsiktige kontrakter til 
de lave prisene. Selgerne vil i perioder med hye priser, kunne hape pa at prisene stiger 

ytterligere, og anske seg kortsiktige kontrakter. Dersom de tror at prisene vil begynne 4 ga 
ned vil de sake a binde langsiktige kontrakter til de haye prisene. Med et spotmarked for 
gass vil kundene ha alternativer med tanke pa kontraktslengde. En kunde som baserer seg 
utelukkende pa langsiktige kontrakter vil ikke kunne dra fordeler av lave gasspriser i 
spotmarkedet. 

Nar nye langsiktige kontrakter mer direkte bestemmes av markedsforholdene vil de bli mindre 
langsiktige enn i dag. I det transmisjonsselskapene som grossister i dagens system ogsa 

balanserer ut ulikheter i etterspgrselen hos kjaperne (geografisk og sektorielt) vil disse 
ulikhetene tre mer direkte fram overfor produsenten. Jo sterre produsenten er og jo mer det er 
mulig 4 overta grossistfunksjonen til dagens transmisjonssystem, desto jevnere og mer 
langsiktig vil den totale kontraktsportefoljen kunne bli slik at sterre svingninger i 

enkeltmarkeder vil kunne balanseres mot et mer jevnt totalt marked. Det er imidlertid viktig 4 
huske pa at dagens transmisjonssystemer ikke bare kjoper og selger norsk gass, men ogsa 

markedsferer gassen og sikrer den en plass i det totale forbruksbildet. Uten at produsenten 

bygger opp et markedsfgringsapparat som kan erstatte denne funksjonen vil muligheten for a 
konktraktere langsiktig i et liberalisert marked, og dermed ta over deler av 
transmisjonsselskapenes grossistfunksjon, kunne svekkes. 

Usikkerheten i fremtidens europeiske gassmarked aker for produsentene. Problemet ligge 
dels i at det tar sveert lang tid mellom en beslutning om utbygging fattes og det tidspunktet 
da produksjonen faktisk kommer pad markedet. Produsenten ma ta beslutninger om 

investeringer ut fra en rekke antakelser om hvordan disse sentrale forholdene vil utvikle seg 
over mange ar. ] utgangspunktet er gassfelt mer sarbare enn oljefelt pa grunn av bransjens 
naturlige karakteristika og industriens langsiktighet. Samtidig er det slik at om den 

forventede veksten i det europeiske gassmarkedet skal kunne mgtes med tilstrekkelig 

produksjon ma enkelte sveert store gassfelt bygges ut (som Stokman og Ormen Lange), der 
investeringsbeslutmingene kan vsere avhengig av langsiktige avtaler. 

Gitt usikkerheten vil felt som ikke nar kravene til avkastning pa et gitt tidspunkt enten 

utsettes utbygd eller legges pa is i overskuelig fremtid. For markedsforholdene betyr en 
utsettelse redusert tilbud av gass og ventelig heyere pris pa gass, gitt alle andre faktorer 

konstante. Eksisterende felt (produsenter) kan dermed dra fordeler ut av en utsettelse, men 
for norsk kontinentalsokkel generelt kan en utsettelse bety at konkurrerende regioner (f.eks. 

Russland) kan produsere gassvolum som ellers ville kommet fra norsk sokkel. Bade for 
kjopere og produsenter blir det her et spersmal om hvordan det samlede tilbudet kan 
orkestreres inn i markedet slik at en fornuftig total utnyttelse av gass som en ikke-fornybar 

resstirs oppnas over tid. 
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Miljepolitikk 

Alternativene til gass som den reneste energiform er ikke mange. Kjernekraft er i dag et lite 

aktuelt alternativ. Selv i de landene der kjernekraft betraktes som en trygg energiform er 
opinionen stort sett i mot bygging av nye anlegg. For det andre er nye olje- og kullkraftverk 

ogsa dyre, nar de skal kunne fjerne eller redusere utslippsmengden. Slike kraftverk vil 
uansett slippe ut mer CO» per produsert enhet elektrisitet enn et gasskraftverk. For fornybare 
energikilder (sol, vind, belgeenergi eller annet) kan bli lannsomme i et starre omfang enn i 
dag vil det internasjonalt ikke veere noen kraftproduksjon som er mer miljavennlig enn 
gasskraft. Seerlig blir gasskraft gunstig nar anleggene kan kombinere varme og 

elektrisitetsproduksjon (combined heat and power, CHP) for et industrianlegg eller et 

lokalsamfunn. Moderne gasskraftverk er bade renere og mer I@nnsomme enn kull- og 

oljebaserte anlegg, og til dels mer lannsomme enn fortsatt drift av de eksisterende anleggene. 

Veksten i antall gasskraftverk er allerede stor, og kan bli enda stgrre etter hvert som de 

tidligere Osteuropeiske landene skal tilpasse seg de relativt strenge miljekravene fra EU. 
Dette innebzerer at gass implisitt kan fa en prispremie i forhold til andre fossile brensler 
siden rensekostnadene for gass blir lavere enn for olje og kull. Rent praktisk kan det bety at 
gasspriser i @kende grad vil indekseres mot elektrisitetspriser. 

Miljapolitikken er generelt en sentral premissleverandgr for olje- og gasspolitikken i Norge 
og internasjonalt. Dette skulle en tro ville bety at gass ble en favorisert energiform i 
forbindelse med for eksempel forbrukslandenes avgiftspolitikk. Avgiftsstrukturen i EU 

reflekterer i dag ikke dette forholdet. Dersom ”"miljgavgifter” pa gass blir mer vanlig i EU- 
land i fremtiden vil det kunne presse prisen pa gass til produsent ned. 

Organiseringen av norsk gassvirksomhet 

De andre viktige eksportlandene til det europeiske markedet (Russland, Algerie og 

Nederland) har organisert sin produksjon, transmisjon og salg av gass under ett selskap 
(Gazprom, Sonatrach og Gasunie). Ordningen med en departementsstyrt koordinering av 

produksjon gjennom Forsyningsutvalget (FU), regulering av transmisjon pa norsk sokkel og 
salg gjennom Gassforhandlingsutvalget er en noe lasere form for samordning enn i de andre 
eksportlandene, men er etablert av samme grunn. Hensikten er 4 drive en forsvarlig 

ressursforvaltning gjennom 4 optimalisere investeringene i feltutbygging og infrastruktur og 
uttaket av gass over tid, utnytte fordeler ved stor- og samdrift i og mellom produksjon og 
transport og mellom de samtidige uttak av olje og gass i det enkelte felt. Disse hensynene 

blir sa veiet samlet inn i salgssituasjonen der en koordinering ogsa antas a4 gi en bedre 
markedsposisjon enn om flere mindre enkeltvolumer ble tilbudt uavhengig av hverandre. 

Et system der den enkelte rettighetshaver rett til 4 selge sin andel av gassen uavhengig av de 
andre vil bryte med dette systemet. Liberaliseringprosessene utfordrer dermed maten som vi 

organiserer produksjon, transport og salg av gass pa. I utgangspunktet vil en tenkt fri 

konkurranse mellom selskaper som opererer pa norsk sokkel kunne bidra til sterre tilbud av 
gass i markedet pa kort og mellomlang sikt. Som allerede nevnt, vil pa den annen side en slik 
utvikling kunne fore til lavere investeringer i ny produksjon (serlig store felt) og mindre 
tilbud av gass med hgyere priser pa lengre sikt. Et spersmal vil derfor veere hvordan vi skal 
og kan organisere sektoren slik at vi ikke skaper en form for konkurranse mellom norske 

selskaper som presser priser i markedet ned pa bekostning av et langsiktig tilbud. Samtidig 
ma organiseringen veere slik at selskaper gis anledning til 4 dra fordeler av ekt konkurranse 
nedstroms. Handteringen av de store gassressursene som Statens direkte @konomiske 
engasjement (SD@E) disponerer er blant de elementer som vil matte innga i denne 
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vurderingen. Ogsa EU vil matte vzere opptatt av konsekvensene pa det langsiktige tilbudet 
av en eventuell tiltenkt vellykket liberalisering av markedet med lavere priser til 
forbrukerne. Hvorvidt EU skal kunne forlange en helt annen struktur pa norsk 
gassvirksomhet enn i de andre eksportlandene, er ogsa en problemstilling som kan komme 
til 4 matte vurderes. 
Transporten av gass pa og fra norsk sokkel er organisert gjennom egne rerselskaper. Det 
konsentrerte eierskapet til disse rerselskapene reflekterer i mange hovedtrekk et tilsvarende 
konsentrert eierskap til produksjonssiden, med den norske stat gjennom SD@E, Statoil og 

Norsk Hydro som den viktigste aktor. Til sammen kontrollerer disse om lag 70-80 prosent 

bade i de viktigste gassfeltene og i transmisjonsledningene. Selv om ordningen i enkelte 
tilfeller kan virke uheldig for “mindre” gassfelt, som ikke forsvarer utbygging av nye 
rerledninger og der produsenten ikke har eierandel i rgrledningen, sikrer systemet langt pa 

veg langsiktige investeringer og en realisering av vesentlige samdriftsfordeler mellom 
produksjon og transport for hovedtyngden av norsk gass. 

GFU og FU-ordningen og transportlasningene forsvares av norske myndigheter og selskap i 
forbindelse med innferingen av EUs gassdirektiv og ESAs kontroller og vurderinger av 
konkurranseforholdene pa norsk sokkel, De langsiktige kontraktene og den organisatoriske 

modellen sikrer at Norge kan fremsta som en stabil leverandor av gass med ” fabrikkporter” i 
Emden, Zeebriigge, Dunkerque og St. Fergus. En endring av denne samlede ordningen vil 
sette langsiktige investeringer i fare og dermed svekke tilbudet av gass pa lengre sikt, noe 
som vil veere en ulempe for kjeperlandene. 

Valg av organisasjonsform og balansen mellom utnyttelse av ulike samdriftsfordeler, en 

optimal ressursforvaltning over tid og hensynet til markedsmakt krever en avklaring av 
hvem som egentlig skal betraktes som produsenten pa norsk sokkel. I dag styrer norske 

myndigheter (Olje- og energidepartementet) produksjon og salg fram til importlandets 
terminal, og bruker de modeller de mener er de beste for 4 fa dette til ut fra de hensyn vi 

matte ta i forhold til kostnadseffektivitet og ressursforvaltning, herunder tjenester fra ulike 
norske og utenlandske selskap. 

Ytterpunktet ved en liberalisering av tilbudssiden vil veere 4 skape mest mulig konkurranse i 

salget gjennom at den enkelte lisenshaver pa hvert felt selger sin gass uavhengig av 
hverandre. Det synes lite trolig at en slik ordning kan realiseres i noe vesentlig omfang pa 

norsk sokkel. En lisenshaver med en gitt prosentandel av et felt, kan ikke selge mer gass enn 
andelen tilsier, og dette volumet avhenger hva alle de andre lisenshaverne selger. Sammen 
med gassproduksjonen produseres som _ regel dessuten ogsd olje. Fra et 

ressursutnyttelsessynspukt ma produksjonen av olje og gass optimaliseres i forhold til 
hverandre for at reservoarene skal utnyttes optimalt. Det ville veere neer umulig 4 foreta noe 
omfattende salg fra en lisenshaver i et felt uten samordning med de andre lisenshaverne. 
Sely om en muligens kunne tenke seg at ulike former for lefteordninger mellom 
lisenshaverne kunne vere mulig for mindre volumer, peker dette i retning av at det laveste 
mulige niva for definisjon av en produsent i hovedsak vil matte bli pa produksjonsomrade 
eller —felt. 

Samtidig er det slik at tyngden av norsk gassproduksjon kommer fra noen fa felt, med Troll 
som det dominerende. I tillegg er det en sterk konsentrasjon pa eiersiden med statlig norsk 
dominans pa tvers av feltene. En opphevelse av GFU vil dermed ikke nedvendigvis endre 

selgerkonsentrasjonen malt ved felt eller selskap pa norsk sokkel fundamentalt. I forste 
omgang er det derfor vanskelig a se at innfgring av TPA pa norsk sokkel vil endre dagens 
system i noen betydelig grad. Et annet sparsmal, bade pa norsk sokkel og i markedet for 
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avrig, er selvsagt hva som vil skje dersom en part klager et avslag pa transport eller en tariff 

inn for EU for vurdering, for eksempel av konkurransedirektoratet DGIV. Nar slike klager 
eventuelt matte komme er det mulig at en regulert TPA-ordning i alle land tvinges gjennom 

en gang i fremtiden. Muligheten for innfering av noen form for fremtidig de facto 
reguleringsmyndighet fra EUs side legger modererende press pa alle transmisjonsselskapers 
(offshore og onshore) eksplisitte eller implisitte tariffering. 

Gassdirektivet har hatt en trang fedsel siden EU-kommisjonen pa slutten av 1980-tallet 
beskrev imperfeksjonene i dagens marked i forbindelse med innforingen av Det indre 

markedet. At Gassdirektivet lar det vaere opp til det enkelte land 4 velge forhandlet eller 
regulert TPA, gjar at det ogsa er mulig at det ikke skjer s4 mye nedstrgms som intensjonen 

bak direktivet legger opp til. 1 modifiserte former kan det derfor tenkes at 
transmisjonsselskapene fortsetter 4 forbli betydelige kjaperne av gass og at Norge, som de 
andre eksportlandene, fortsetter et i hovedsak samlet salg av gass fra sokkelen. 

Forsyningssikkerhet 

Begrepet forsyningssikkerhet kom spesielt i fokus i forbindelse med oljekrisene i 1973/74 og 
1979/81 og i forlengelsen av disse, forsekene pa en embargo av leveranser til byggingen av 

den sovjetiske rarledningen i 1982. Det har hovedsakelig vert et kjoper- og 

konsumentperspektiv som har blitt lagt til grunn nar forsyningssikkerheten har veert 
diskutert. Sarbarheten for konsumentlandene oppfattes ofte 4 vere en funksjon av 

avhengighetsgraden av en eller fa produsenter, produsentomrader eller transporterer og 
mangel pa alternative energibeerere. For gass kan et avhengighetsproblem synliggjores bade 

gjennom prismekanismer og fysiske leveranser, mens det for olje hovedsakelig (i fredstid) er 
gjennom prismekanismene. 

Markedsliberaliseringen for europeisk gass vil kunne bidra til 4 bedre forsyningssikkerheten 
for konsumentlandene ved 4 liberalisere tilgangen til rorledningen og (serlig) ved fysisk 4 fa 
bygget flere rarledninger og gasslagre. At transmisjonsledningene i dag har forpliktet seg til 

a kjope og a levere gass (take-or-pay og deliver-or-pay) er en formell trygghet for fysiske 
leveranser og forutsigbare priser, men ikke ngdvendigvis en reell trygghet i en mer alvorlig 

krisesituasjon. 

God leveringssikkerhet er imidlertid ogsa avhengig av at tilfredsstillende mengder gass blir 
produsert og levert til kundene nar disse matte kreve det. Mens produksjon av gass er 

rimelig konstant gjennom et ar, er etterspgrselen varierende. Dette stiller store krav til at 
transport og lagring av gass jevner ut tidsforskjeller mellom produksjon og bruk av gass. 

Dersom en ny markedsordning fgrer til at det over tid blir produsert for lite gass til 4 dekke 
den totale ettersporselen er usikkert og ma vurderes ogsd i forhold til leveringssikkerheten 

pa lengre sikt. 

For produsentene vil vanligvis det forhold at det bygges stadig flere rerledninger og at 
gasskonsumet g@ker, bedre og sikre produsentenes tilgang til markedene. Vi blir mindre 

sarbare for potensiell utstengning fra markeder og mindre falsomme for press fra 
enkeltaktgrer i salget av gass. Forsyningssikkerheten for en produsent vil (i fredstid) 
imidlertid som regel heller ikke dreie seg om hvorvidt vi far solgt gassen eller ei, men hvilke 
betingelser vi selger den til. En liberalisering vil fore til starre prisvolatilitet, muligheter for et 
overskuddstilbud, og nye avgifter pa gass. Dette er faktorer som trekker i retning av 
potensiale for svekket forsyningssikkerhet for produsentene. 
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Forsyningssikkerheten ma ogsa sees i et mer allment utenriks- og sikkerhetspolitisk perspektiv. 
Samtidig med liberaliseringsprosessene vokser norsk gasseksport til bortimot 70 BCM 4rlig, 
noe som gj@r oss til en dominerende aktgr i markedet sammen med Russland. Sterrelsen pa 
gasseksporten gjor at Norge har blitt en strategisk akter i et marked av vital interesse for 

Vest-Europas energiforsyninger. Mottakerlandenes okonomiske utvikling og nasjonale 
sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile priser pa et akseptabelt 
niva. Norsk olje- og gassproduksjon skaper et avhengighetsforhold med strategiske og 
sikkerhetspolitiske konsekvenser bade for Norge og mottakerlandene. Infrastrukturen 
knyttet til produksjon og transport av olje og gass er av strategisk viktighet for 

forbrukslandene og NATO. I denne sammenheng er det ikke primaert markedsendringene 
som skaper en ny sikkerhetssituasjon for vare leveranser, men den storrelsen vi har fatt i 
markedene. 

Utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold 

Allerede i 1982 ble norsk gass trukket inn i stormaktspolitikken, da USA forsekte a 

gjennomfere en embargo mot bygging av nye sovjetiske rerledninger til Vest-Europa, med 
norsk gass som erstatningsalternativ. Bade denne konflikten og oljekrisene rundt Den 

Persiske Gulfen er eksempler pa at energi var et av de mest sentrale objektene for 

stormaktsrivaliseringen under den kalde krigen. Tilgangen til petroleumsressursene, 
handelen og prisene pa dem hadde stor betydning bade for de militzre system og 
samfunnsutviklingen ellers. Etter Berlinmurens og Sovjetunionens fall har internasjonal 
politikk endret karakter, med USA som den eneste gjenvzerende globale supermakt, men 

med mange regionalt sterke stater. Verdens petroleumsressurser finnes fortsatt i omrader 
med betydelig politisk ustabilitet, med rom for betydelige markedsforstyrrelser, risiko for 
norske selskaper i sine internasjonaliseringsprosesser og dermed ogsa for norsk gass. 

Siden gass er en ikke-fornybar ressurs med utbygging av langsiktig, kostbar og uflyttbar 
transportkapasitet skaper norsk gassproduksjon et avhengighetsforhold med strategiske og 
sikkerhetspolitiske konsekvenser bade for Norge og mottakerlandene. Sterrelsen pa olje- og 
gasseksporten gj@r at Norge har blitt en strategisk akter i markeder av vital interesse for 
Vest-Europas energiforsyninger. Mottakerlandenes ekonomiske utvikling og nasjonale 
sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile priser pa et akseptabelt 
niva. 

Forholdet blir szerlig klart gjennom de tette bindingene transportsystemene for gass ferer til 

mellom oss og kjeperlandene. Norsk gassproduksjon og -transport kan saledes tenkes truet 
av terrorangrep, sabotasje, eventuelt rene krigshandlinger i ekstreme markedssituasjoner, for 
a skade/presse konsumentland. Installasjonene som danner infrastrukturen for 
gasstransport er sarbar i de fleste gassmarkeder. Pa norsk sokkel vil gdeleggelse av 
Draupner og Sleipner som transportknutepunkter alene stoppe mesteparten av norsk 

gasseksport til kontinentet. Tas Ekofisk, Europipe II og Frigg ogsa ut vil det resterende av 
eksporten bli stoppet. 

Gassproduksjon og -transport kan ogsa trues ved kriser i oljemarkedet. I en krisesituasjon 
med reduksjon eller bortfall av oljeproduksjon i andre land, vil oljeprisene kunne oke 
betydelig, seerlig dersom det ikke er ledig kapasitet andre steder. Dette oker samtidig 

gassens betydning, siden olje og gass i mange markeder er substitutter for hverandre. 
Viktige importland vil neppe sitte rolig og bare akseptere slike prisokninger dersom de kan 
gje@re noe med det. I en slik situasjon er det rimelig 4 forvente akt press mot Norge fra 
importlandene for 4 holde i gang, eventuelt ake bade olje- og gassproduksjonen. En politikk 

19  



som gar ut pa 4 stenge norsk petroleumsproduksjon i en krisesituasjon synes séledes som 
uakseptabelt for konsumentland, dvs. vare allierte i gvrige politiske og forsvarspolitiske 

forhold. Pa den annen side kan det vere fordelaktig for avrige produsentland, spesielt 
dersom de er deltakere i en konflikter eksempelvis der olje i Midtesten eller om gass i 
Russland eller Nord-A frika. 

Bindingene og avhengigheten gjer at konsumentland kan onske a forsvare installasjonene pa 

norsk sokkel i en krise om vi ikke gjor det selv, eventuelt skulle gnske 4 stenge 
produksjonen. Dette skjerper kravet til et troverdig norsk forsvar av installasjonene og 
transportsystemene som er knyttet il disse. Selv med et sterkt norsk forsvar pa dette 

omradet, vil Norge ikke kunne klare 4 forsvare alle installasjonene i Nordsjgen alene. Det er 

ne@dvendig 4 legge opp forsvaret av sokkelen i samarbeid med andre land, der spgrsmAlet 
om norsk styring blir sentralt. Dette indikerer at det ogsa er slik at mottakerlandene av norsk 
gass har interesse av utformingen av norsk sikkerhetspolitikk pa dette omradet, seerlig 
europeiske stormakter som Tyskland, Frankrike og Storbritannia. 

Sikkerhetspolitiske dimensjoner ved olje- og gassproduksjon har ellers szrlig veert fokusert i 
forbindelse med mulighetene for produksjon i Nordomradene. I Nordomradene star vi 
overfor flere spesielle og viktige utfordringer i forbindelse med mulig olje- og gassaktivitet. 

Selv om problemene har vzert mindre fokusert det siste tiaret, vil den spesielle situasjonen i 
Barentshavet om noen ar igjen kunne bli politisk aktuell. Det vil vaere behov for bade 

juridiske, politiske og skonomiske analyserer av hvordan  en_ eventuell 
petroleumsvirksomhet i omradet skal utvikles. I en verden med mer liberalisert handel! og 

langt friere kommunikasjon mellom landene, vil ogsa samarbeids- og konfliktpotensialet 
kunne endre seg og muligens modifiseres. Samtidig bestar mange av de samme 

sikkerhetspolitiske, miljamessige og @konomiske skrankene som far. 

Norsk gasstrategi ma i en utenrikspolitisk kontekst derfor utformes med bevissthet om at 
blant annet supermakten USA, kjeperland som europeiske stormaktene og konkurrentene 
Russland og Algerie er opptatt av innholdet i den. Internasjonal oppmerksomhet rundt 

norsk olje- og gasspolitikk ma forventes 4 ake ettersom produksjonsvolumet (ogsa) pa gass 
e@ker. Norge har gjennom dette fatt okt utenrikspolitisk betydning bade for andre 

produsentland og for land som kjaper olje og gass, ikke bare nar det er ufred. 

Et fortsatt politisert marked 

Gass er en ikke-fornybar og strategisk ressurs i det europeiske markedet der 
markedsliberalisering over tid kan ha litt andre virkninger pa priser og tilbud enn 

markedsliberalisering som regel har ellers. Fortsatt eksistens av grunnrente ogsa i et 
liberalisert europeisk gassmarked bidrar til at det ma forventes 4 forbli mer politisert enn de 
fleste andre internasjonale markeder. Politiske handlinger og kommersielle strategier vil 
pavirke hvordan grunnrenten til slutt fordeles. Vi kan ikke regne med at parter med ulike 

interesser pa dette punktet kommer til a bli enige om hva som er den “riktige” modell for det 
europeiske markedet fra produsent til brenner sa lenge prinsippene kan tolkes i ulik retning. 
Pa den annen side er de fleste parter interessert i 4 finne gode lesninger som tar hensyn til 

optimal ressursforvaltning og samdriftsfordeler i et marked som vanskelig kan liberaliseres 

ved hjelp av konkurranse alene. 

I hovedsak star vi alene som gasseksporter og vestlig land for 4 forsvare vare samlede 
interesser som gassnasjon. Spgrsmal om organiseringen av det europeiske gassmarkedet sa 
vel som virksomheten pa norsk sokkel ma forventes a innebzere kontroversielle elementer 
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seerlig mellom Norge og EU i tiden fremover. @konomisk og politisk rasjonalitet skal 
balanseres inn i partenes mulighet og evne til 4 na sine mal. Som smiastat i de fleste 
sammenhenger, men hovedakter i et av Europas viktige energimarkeder, vil derfor 

betydelige krav og utfordringer bli stilt framover til norske politiske og kommersielle 

gassaktorer. Herunder ber det gi oss mulighet til 4 fa innflytelse overfor energipolitiske 
beslutninger i EU. Rapporten argumenter for behovet for utvikling av en helhetlig norsk 

gasstrategi som omfatter maten vi organiserer produksjon, transport og salg av norsk gass, 
hvordan vi forholder oss til EU og EU-lands energi-, milje- og avgiftspolitikk og forholdet til 
andre eksportorer av gass. 

ai  





Dell Norske utfordringer i det europeiske 
gassmarkedet 

Perspektiv 

Norge er i ferd med 4 bli en storeksporter av naturgass. Eksporten nar i ar 2000 opp i rundt 
50 milliarder kubikkmeter (BCM) og vil ake ytterligere til 60-70 BCM om fa ar. Veksten 

forventes a gi oss markedsandeler pa mellom 30 og 40 prosent i viktige land som Tyskland, 
Frankrike og Belgia. Eksporten av norsk gass er na nest sterst i Europa, etter Russland. 
Utover det den haye oljeproduksjonen og heyere oljepriser har fort til, medferer veksten i 

gasseksporten at energiproduksjonens betydning for var ekonomi na oker ytterligere. 
Omverdenens vurdering av Norge som akonomisk, politisk og diplomatisk aktor preges i 
gkende grad av rollen som en petroleumsakonomi og olje- og gasseksporter. Den store 

petroleumseksporten har okt Norges internasjonale sakonomiske og strategiske betydning og 
fert oss inn i en seerstilling blant OECD-landene. Pa enkelte omrader har vi fatt avvikende 
interesser i forhold til importland som ekonomisk og politisk ellers star oss ner. Samtidig 
har vi fatt mer sammenfallende interesser med andre eksportland som i evrig politikk ofte 
star oss fjernere. Var rolle som gasseksporter er dermed ikke utelukkende viktig for 
neeringsliv og gkonomi, men ogsa for norsk diplomati, inklusive sikkerhets- og 
forsvarspolitikken. Situasjonen gir oss styrke og muligheter, men den kan ogsa svekke oss. 

Den heye gasseksporten nas i en periode der de internasjonale skonomiske og politiske 

integrasjonsprosessene mellom kjaper- og selgerland av alle varer og tjenester er mer 
omfattende i dybde og bredde enn noensinne for. Globalt ser vi dette gjennom de stadig mer 
omfattende handelsreglene under Verdens handelsorganisasjon (WTO). Regionalt gar den 
europeiske unionen (EU) lenger enn WTO, med omfattende liberalisering av markeder og 

harmonisering av konkurranseregler. Virkningene av denne utviklingen far vi nesten fullt ut 
i Norge gjennom var apne ekonomi, medlemskapet i WTO og deltakelsen i EUs indre 

marked gjennom Det europeiske O@konomiske Samarbeidsomradet (EQS). De stadig mer 
omfattende konkurransereglene, liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet, okt 

beskatning av energi og omfattende europeisk og global markedsintegrasjon er faktorer som 

direkte virker inn pa organiseringen av produksjon, transport og salg av norsk gass, 
inntjeningen fra virksomheten og utformingen av var strategi og politikk. 

Det vil kunne kreve betydelig politisk og kommersiell innsats fra norsk side for at vi skal 
kunne dra fordeler og unnga ulemper av utviklingen av den nye internasjonale gkonomiske 
orden pa petroleumsomradet. Erfaringene fra pavirkning av gassdirektivet og Kyoto- 
protokollen kan sta som eksempler pa at det nytter for et lite land 4 pavirke internasjonale 

beslutninger, ogsa der vare interesser avviker fra flertallets. Var evne og vilje til 4 pavirke 
internasjonale rammebetingelser vil her vere viktig. Samtidig setter utviklingen store krav til 
at vi har en nasjonal dynamikk som gjer at vi makrogkonomisk, velferdspolitisk og 

industrielt evner a4 innrette oss pa en optimalt mate i forhold til sterrelser det her er snakk 
om og tempoet i de internasjonale endringene. 

Det ma ogsa forventes 4 veere slik at nar en storeksporter til det europeiske gassmarkedet 
skal utforme en ny strategi ma vi regne med at vil det vil bli viet oppmerksomhet i andre 
land. Norge kan i det europeiske gassmarkedet ha sterre potensiale til 4 pavirke priser, 

omsatte mengder og leveringssikkerhet for enkeltselskaper og land enn i de fleste andre 
markeder vi selger vare varer og tjenester i. Dette vil i seg selv veere en utfordring for 

tenkningen i en ”smastat” som ellers betrakter seg som 4 veere av begrenset ekonomisk og 
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politisk betydning for andre land. I den internasjonale gkonomien betrakter vi oss som regel 
ellers som pristaker i markedene. Som utgangspunkt for at vi selv kan innrette oss optimalt 
og eventuelt pavirke endringene i det europeiske gassmarkedet, vil det veere viktig for 
Norge 4 ha selvstendig og best mulig innsikt i hvordan gkonomiske mekanismer og politiske 
handlinger samspiller og hvordan kommersielle og politiske aktorer kan pavirke 
utviklingen. Dette kapitlet drefter noen av de utfordringene vi stér overfor som 
storeksportgr av gass og som resten av rapporten vil ga nzermere inn pa. 

Mot et mer liberalt marked 

Gassvirksomheten skiller seg fra oljevirksomheten pa flere mater. Riktignok har leting etter 
og produksjon av olje og gass mange likhetstrekk. Gass konkurrerer ogsA med andre 
energibeerere, ikke minst oljeprodukter, i sluttbrukermarkedene. Transportkostnadene er 
imidlertid langt heyere for gass enn for olje. Nar investeringene i transmisjon, 
lagringskapasitet og distribusjon er foretatt, er det meste av transportkostnadene ogsa 
bestemt. Driftskostnadene for slike anlegg er vanligvis relativt smA sammenliknet med 
kapitalkostnadene. Utnyttelsesgraden av rerledningen (den sdkalte “load-faktoren”) 
influerer dermed ikke sé mye pa de totale transportkostnadene. En hay eller lav 
utnyttelsesgrad virker dermed direkte inn pa kostnadene per transportert enhet, men ikke 
seerlig mye pa de samlede kostnadene ved transport. Fordelene ved stordrift og vertikal 
integrasjon (samdriftsfordeler) gjor at det i transportleddet er relativt fA bedrifter som 
opererer i markedet. I det europeiske gassmarkedet er det dertil slik at produksjon av gass i 
akende grad foregar samtidig med oljeproduksjon i store felt som befinner seg pa fa steder 
langt fra forbruksomradene. Mens oljen kan transporteres relativt rimelig fram til 

forbruksomradene, er transportkostnadene for gassen og volumenes sterrelse avgjorende for 
hvorvidt det vil vere lannsomt 4 sette slike felt i produksjon. 

Norge har foretatt betydelige irreversible investeringer i produksjon og transmisjon av gass i 
lopet av de siste 20-30 arene. For 4 sikre disse investeringene er det inngatt en rekke 
langsiktige kontrakter med transmisjonsselskapene pa kontinentet med sakalte take-or-pay 
klausuler. Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet som Norge na star overfor 
skyldes bade markedsvekst, utbygging av transmisjons- og lagerkapasitet, og politiske 
beslutninger pa EU-niva og i EU-land. | utgangspunktet inneberer en “perfekt” 
liberalisering av markedet at konkurranse skal etableres der det er mulig (den “usynlige 
hand”) og regulering av tariffer og priser gjennomfares der det er nadvendig (innfering av 
en “synlig hand”). Vertikal integrerte operasjoner skal bli utskilt som separate 
forretningsenheter, enten som egne regnskapsenheter innen et selskap eller ved 4 splitte 
eierskapet (unbundling). Der samdriftsfordeler eksisterer skal reguleringen sikte i retning av 
optimal, heller enn maksimal, splitting. Det er viktig at industrien kan utnytte stor- og 
samdriftsfordeler, men myndigheter (pa EU-niva) vil samtidig veere opptatt av 4 naytralisere 
uheldige virkninger pa priser og markeder gjennom konsentrasjonen av markedsmakt som 
falger at bedriftene ofte blir svzert store i forhold til markedenes stgrrelse. 

Na er det vanskelig 4 utvikle regimer som optimaliserer fordelene ved konkurranse og stor- 
og samdriftsfordeler, og som er tilstrekkelig fleksible 4 ta hensyn til endringer i markedenes 
starrelse og struktur. En etter ekonomisk teori ” perfekt” liberalisering er det sjelden mulig 4 
fa til i noe gassmarked. Erfaringene fra reguleringene av det amerikanske gassmarkedet 
illustrerer at offentlige inngrep i slike markeder kan skape betydelig ineffektivitet i 
gkonomien nar beslutningene er gale og/eller for statistiske. Kommersielle og politiske 

interessekonflikter og konsentrasjonen av gassressursene pa fd steder pa tvers av 
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landegrenser vanskeliggjor en fullstendig liberalisering av det europeiske markedet 
ytterligere. 

Det er ulike syn pa om det er markedets vekst og utvikling eller om det er politiske 
beslutninger som er de sterkeste kreftene for et mer liberalt europeisk gassmarked. EUs 
sakalte Gassdirektiv, som vi i Norge kanskje har veert mest opptatt av, innfgrer et system 

med tredjepartsadgang (TPA) i transmisjonsnettet, men det regulerer ikke konkurransen pa 
produsentleddet eller i distribusjonssystemene til de lokale enkeltbrukere. Direktivet 
inneholder heller ikke bestemmelser om til hvilke priser transmisjonen av gass skal foretas, 
men forutsetter forhandlingslesninger mellom partene, med mindre det enkelte land selv 
velger a innfgre regulerte tariffer. Gassdirektivet er saledes et skritt pa veien mot et mer 
liberalt marked, men er alene relativt langt fra en fullstendig liberalisert markedsordning. 

Det er imidlertid viktig 4 se Gassdirektivet i sammenheng med utviklingen i markedet for 

evrig. Andre politiske inngrep, som EFTA Surveillance Agencys (ESAs) vurdering av 
Gassforhandlingsutvalgets (GFUs) funksjonsmate, og eventuelle senere tiltak og direktiver 
pa EU-niva eller nasjonalt plan, ma sammen med vekst i ettersporsel og tilbud, og utvikling 
av et starre transportnett og lagerkapasitet, tas inn i vurderingen av hvor liberalt markedet 
blir og hvilke kommersielle og politiske virkninger og konsekvenser det kan innebzere for 
Norge som storeksporter av gass. Det er noksa sikkert at markedet blir annerledes enn fer, 

det blir mer mangfoldig og "liberalt”, men det er ikke apenbart hvor langt utviklingen 
konkret vil ga, og pa hvilke omrader og i hvilke markedssegmenter endringene vil ha de 

sterste konsekvensene for oss. 

Priser, avgifter og kontraktsformer 

Enhver grad av eller form for liberalisering av markedet har potensiale til 4 pavirke priser og 

fortjeneste i ett eller flere ledd i gasskjeden. | utgangspunktet vil som regel kostnadene bli 
senket og fortjenestemarginene bli lavere i de segmentene der vellykket liberalisering finner 
sted, enten det er i form av inngrep fra en reguleringsmyndighet eller som @kt konkurranse. 
Lavere kostnader og priser vil generelt veere en fordel for noen andre i gasskjeden. EU sikter 
mot at konsumentene skal fa denne fordelen. Hvem som tjener og taper pa en liberalisering i 

markedet for ikke-fornybar europeisk gass er imidlertid ogsa avhengig av hvordan 
liberaliseringsprosessene totalt sett utvikler seg og hvordan myndigheter og selskap opptrer. 

Et viktig sparsmal for Norge som eksporter til dette markedet er herunder hvordan balansen 

mellom veksten i den produksjon og ettersperselen vil utvikle seg. Denne balansen vil ha 
potensiale til 4 pavirke vare eksportpriser i storre grad og mer direkte enn den gjor i dagens 

marked. I et mer liberalt marked kunne bli av stor betydning for eksportgrene (Norge, 
Russland, Algerie og Nederland) at den samlede veksten i gasseksporten ikke blir storre enn 
veksten i ettersporselen. 

Samtidig er det slik at pa grunn av at gass er en ikke-fornybar ressurs som kun finnes fa 
steder i store kvanta, vil det i det europeiske gassmarkedet, til forskjell fra mange andre 
markeder som blir liberalisert, men som i oljemarkedet, for de fleste produsenter eksistere en 

grunnrente (se Austvik 1999, boks 1) til fordeling. Eksistensen av grunnrente bidrar til at det 

europeiske gassmarkedet ma forventes a forbli mer politisert enn de fleste andre 
internasjonale markeder ogsa i fremtiden. Som olje har ogsa gass bade stor egenverdi og stor 
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strategisk! verdi2 Grunnrenten kan under ulike liberaliseringsscenarier ende opp hos 
produsent, transmisjons- eller distribusjonsverk, eller hos elektrisitetsprodusenter eller store 
industrielle brukere som okt fortjeneste. I perioder kan den ende opp hos konsumentene som 

okt konsumentoverskudd, slik EU uttrykker gnske om. Med en aktiv avgiftspolitikk pA gass i 
forbrukslandene kan imidlertid mye av grunnrenten ogsa ende opp i disse landenes 
statskasser. 

Pa avgiftssiden er Norge i en noksé unik og dels motsetningsfylt situasjon som olje- og 

gasseksporterende vestlig industriland. ] energisammenheng har vi ofte stottet en politikk i 
vare kjgperland som har potensiale til 4 presse prisen pa raolje ned, gjennom stadig hayere 

avgifter pa oljeprodukter ut fra miljahensyn. Okte avgifter pa gass har potensiale for A presse 
vare eksportpriser ned i enda sterre grad. Vare nasjonale okonomiske interesser tilsier at vi 

ber argumentere sterkere internasjonalt for at miljaproblemer mA loses pd en mer direkte 
mate enn at forbrukslandene skattlegger bruken av vare viktigste eksportprodukter s4 mye 
som mulig. Dette spersmdlet ber bli mer fremtredende etter hvert som EU-landenes 
avgiftspolitikk endrer seg fra 4 skattlegge arbeidskraft til 4 skattlegge energi, herunder ikke 
minst bruk av miljavennlig gass (EU, 1997b). 

Et annet viktig spersmal er konsekvensene liberaliseringen har pa vare langsiktige take-or- 
pay (TOP) kontrakter. Kjaperne av gass (lokale distribusjonsverk, store industrielle brukere 
og gasskraftverk) kan i et liberalisert marked innga nye kontrakter med annen gass enn den 
vi allerede har solgt til transmisjonsselskapene. Transmisjonsselskapene har kjapt gassen fra 

oss pa langsiktige kontrakter under forutsetning at de skal videreselges den til de kjgperne 
som fremover kan fa muligheten til 4 kjape annen gass. Ved 4 skille transmisjonsselskapenes 
transport- og salgsfunksjon, og dersom deres marginer blir konkurrert eller regulert ned, kan 
selskapene i et liberalisert marked bli ute av stand til 4 oppfylle sine forpliktelser overfor 
eksportgrene. Transmisjonsselskapene grossistrolle kan da matte bli tatt over av 
produsentene gjennom en starre og mer diversifisert kontraktsportefalje direkte med 
kjoperne til erstatning for TOP-avtalene, Alternativt kan transmisjonsselskapene g4 konkurs 

dersom de ikke blir fritatt for eller far reforhandlet sine forpliktelser pa en force majeure 
basis. Slike erfaringer ble gjort i USA pa 1980-tallet etter at Open Access-systemet ble innfgrt 

og overskuddstilbudet av gass som fulgte, pa grunn av liberaliseringen av markedet og fallet 
i oljeprisen. 

Organisering av petroleumssektoren 

De avrige viktige eksportlandene til det europeiske markedet (Russland, Algerie og 

Nederland) har organisert sin produksjon, transmisjon og salg av gass under ett selskap 
(Gazprom, Sonatrach og Gasunie). Ordningen med en departementsstyrt koordinering av 

produksjon gjennom Forsyningsutvalget (FU), regulering av transmisjon pa norsk sokkel og 
salg gjennom GFU er en noe lgsere form for samordning enn i de andre eksportlandene, men 
er etablert av samme grunn. Hensikten er 4 drive en forsvarlig ressursforvaltning giennom 4 
optimalisere uttaket av gass over tid, utnytte fordeler ved stor- og samdrift i og mellom 
produksjon og transport og mellom de samtidige uttak av olje og gass i de enkelte felt. Disse 

hensynene blir sa veiet samlet inn i salgssituasjonen der en koordinering ogsa antas a gi ogsa 

  

1 Strategiske ravarer er her definert som: «Ravarer som er nadvendig for 4 mote militere, industrielle ag essensielle sivile behov i fred, krise og krig: riverer 

som ikke finnes eller produseres/utvinnes innenfor landets grenser i tilstrekkelige mengder for 4 mate angitte behov: ravarer som er viktige for omverdenen, 

og/eller for var egen akonomi og derved sikkerhet» (Kibsgaard et.al. 1998), 

nm
 

Bade amerikanernes baikott av byggingen av den sovjetiske gassrerledningen ti] Vest-Europa i 1982 (Austvik, 1991b) og Irake angrep pi Kuwait i 1990 

(Austvik, 1992) var eksempler pA konflikter som var motivert ut fra bade akonomiske og strategiske virkninger, og samvirkningen mellom dem, regionalt og 

internasjonalt. 
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en bedre markedsposisjon enn om flere mindre enkeltvolumer ble tilbudt uavhengig av 
hverandre. 

Liberaliseringsprosessene kan komme til 4 kreve endringer i hvordan vi organiserer 
produksjon, transport og salg av gass pa. | utgangspunktet vil en fri konkurranse mellom 
selskaper som opererer pa norsk sokkel kunne bidra til starre tilbud av gass i markedet pa 

kort og mellomlang sikt, og press i retning av lavere priser enn dersom dagens ordning med 
sentralisert salg gjennom GFU, eller andre ordninger som regulerer det samlede tilbudet fra 

Norge, blir bibeholdt. Pa den annen side kan en slik utvikling fore til lavere investeringer i 
ny produksjon (szerlig store felt) og mindre tilbud av gass med dertil hayere priser pa lengre 

sikt. Et spersmalet vil vaere hvordan vi skal og kan organisere sektoren slik at vi ikke skaper 
en form for konkurranse mellom norske selskaper som presser priser i markedet ned pa 

bekostning av et langsiktig tilbud. Samtidig ma organiseringen veere slik at selskaper gis 
anledning til 4 dra fordeler av okt konkurranse nedstrams. Handteringen av de store 
gassressursene som Statens direkte akonomiske engasjement (SD@E) disponerer er blant de 
elementer som vil matte innga i denne vurderingen. 

Perioden med de sveert store og langsiktige gasskontraktene kan veere pa hell. Mengden av, 
og variasjonen i, kontrakter vil kunne gke betydelig i arene framover. Samspillet mellom 

selskapene og offentlige myndigheter vil kunne fa en annen form enn tidligere. 

Myndighetene vil i storre grad enn fer matte bli opptatt av overordnet rammeverk og 
spilleregler for inngdelse av gasskontrakter, enn i godkjennelse av enkeltkontrakter. 

Betydningen av at neringen og det offentlige har nzer dialog og samspill blir altsA ikke 
mindre viktig enn far, heller tvert i mot. For 4 forsvare de store gkonomiske interessene vi 

har i a sikre verdien i bade inngatte og fremtidige gasskontrakter vil imidlertid bade 
myndigheter og selskap ha behov for tilpasning av handlings- og tenkemate. Samtidig vil 
man pa EU-hold matte vere opptatt av konsekvensene pa det langsiktige tilbudet av en 
eventuell tiltenkt vellykket tiberalisering av markedet med lavere priser til forbrukerne. 
Hvorvidt EU skal kunne forlange en helt annen struktur pa norsk gassvirksomhet enn i de 
andre eksportlandene, er ogsa en problemstilling som kan komme til 4 matte vurderes ut fra 
et likebehandlingsperspektiv. 

Utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold 

Som vesteuropeisk land star Norge relativt alene med sine interesser i haye og stabile priser 

pa gass. Prisinteressene deler vi langt pa veg med andre eksportland, som Russland og 
Algerie, som politisk star lenger fra EU-landene enn Norge gjar, men ogsa langt fra Norge. 

Dette illustrerer en ny dimensjon av utenrikspolitisk balansering av vare seeregne nasjonale 
interesser og hensyn som petroleumsprodusent i forholdet til andre vestlige land som vi 

hadde mer like totalinteresser med for olje og gasseksporten ble savidt stor som den er na. 
Norge er ikke tjent med et overskudd av gass i et liberalisert marked. En ugunstig utvikling 
av markedsliberaliseringen og okte gassavgifter vil begge kunne virke i retning av lavere 
fortjeneste for produsentene og dermed gkt usikkerhet i forbindelse med langsiktige 
investeringer. Blir virkningene sterke kan felt bli ulannsomme. Det vil veere derfor veere av 
betydning for Norge hvordan produksjonen i andre land utvikler seg. Markedsutvikling og 
gkonomiske interesser vil matte veies inn i var gvrige utenriks- og sikkerhetspolitiske 
situasjon. 

I tillegg gjor de store gkonomiske og strategiske interessene knyttet til gasshandelen at norsk 
gass pa flere mater kan bli trukket inn i utenriks- og sikkerhetspolitiske problemstillinger. 

Allerede i 1982 ble norsk gass trukket inn i stormaktspolitikken, da USA forsokte 4 
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gjennomfgre en embargo mot bygging av nye sovjetiske rerledninger til Vest-Europa, med 

norsk gass som erstatningsalternativ (Austvik, 1991). Bade p4 grunn av vare sterrelse i 
markedet og ressursenes geografiske beliggenhet kan vi fremtiden bli involvert i 

gkonomiske interessekonflikter og utenriks- og sikkerhetspolitiske dragninger pa grunn av 
gassens egenverdi, og der gassleveranser og transportsystemer for gass blir trukket inn som 

viktige elementer i konflikter som i hovedsak grunner seg i andre (mer allmenne) forhold 
enn energi. Dette gjar at konsumentland kan gnske 4 forsvare norsk olje- og gassproduksjon 

i en krise om vi ikke selv makter det, eller eventuelt selv skulle gnske Aa stenge ned 

produksjonen (Kibsgaard, 1999), Denne  sikkerhetspolitiske konsekvensen av 

petroleumsvirksomheten gjer det nedvendig 4 opprettholde en forsvarspolitisk kapasitet 
som er tilstrekkelig til at vi ikke mister kontrollen med norsk sokkel. 

Rapportens hovedtrekk 

Rapporten drefter forst kortfattet seertrekk ved det europeiske gassmarkedet. Gass selges i 

regionale markeder med selvstendig prisingsstruktur og saeregenheter. I Europa har dette 
fert til store investeringer for produsentene og langsiktige kontrakter. Den sterke 
markedsveksten og EUs tiltak for 4 liberalisere markedet kan komme til 4 endre dette. 
Seertrekkene ved markedet har ogsa fort til den spesielle modellen for produksjon og salg av 
norsk gass, og til en betydelig rolle for Norge som eksporter. 

Dernest diskuteres noe mer inngaende prisdannelsen i dagens marked og hvordan en 
liberalisering av markedet kan endre prisene gjennom gasskjeden. Den okende betydning 
beskatning av energii forbrukslandene har for markedsutviklingen tas ogs4 opp. Selv om 
gass er den mest miljavennlige av de fossile brenslene kan bruk av gass kan komme til a bli 
langt hardere beskattet i fremtiden. Rapporten diskuterer prisvirkninger av en slik utvikling 
i dagens sa vel som i et mer liberalisert marked. 

Gassvirksomhet skiller seg fra oljevirksomheten spesielt ved de store transportkostnadene. 

Transport av gass inneberer betydelige stordriftsfordeler og det er dertil ogsa ofte 
samdriftsfordeler med produksjon, lagring og salg. Bedriftene i det europeiske gassmarkedet 

blir dermed ofte sveert store i forhold til markedet. Dette har fort til, og vil i fremtiden kunne 
fore til, at bedrifter utnytter den markedsmakten som felger sterrelsen, gjerne stettet politisk 
av sine respektive lands myndigheter. Rapporten diskutere hvordan henholdsvis 
konkurranse og regulering kan pavirke markedets funksjonsmate, kostnadseffektivitet og 
markedsmakt. 

Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet er ikke et isolert fenomen. I OECD-landene 
har et stort antall sektorer blitt liberalisert de siste par tidrene. Rapporten drefter endringene i 

de nordamerikanske gassmarkedene (USA og Canada) og i Storbritannia. Det diskuteres 
hvilken relevans erfaringene i disse landene kan ha for utviklingen av det 
kontinentaleuropeiske markedet. 

Pa bakgrunn av de ovennevnte dreftingene fokuserer si rapporten pa hvilke konsekvenser et 
mer liberalt europeisk gassmarked kan ha pa viktige variable for Norge som eksporter. Szerlig 
legges det vekt pa virkninger pa priser og avgifter, kontraktsformer og modulering, 
konsekvenser for bade eksisterende og nye langsiktige kontrakter, forsyningssikkerhet og 
miljespersmal. 

Endringene vil ha betydning for utformingen av en norsk gasstrategi. Dette kan gjelde 

organiseringen av produksjon, transport og salg av gass. Rapporten har her som formal 4 fa 
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fram handlingsrom og mekanismer norsk gassvirksomhet star overfor, men ikke 4 konkret 
diskutere alternative modeller for organisering. Utover organisatoriske forhold, vil EUs og EU- 
lands energirelaterte politikk, og andre gasseksporterers strategier, fa stor betydning for norske 

interesser. Det vil veere viktig for Norge at vi kan pavirke energirelaterte beslutninger i disse 
landene samtidig som landene vil veere opptatt av a felge norsk petroleumspolitikk. 
Avslutningsvis diskuteres enkelte implikasjoner av utenriks- og sikkerhetspolitisk karakter. 
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Del Il Szrtrekk ved det europeiske gassmarkedet 

Et regionalt europeisk marked i sterk vekst 

Et gassmarked skiller seg fra oljemarkedet ved de store og irreversible investeringene som 

gj@res i produksjon, lagringskapasitet, rgrtransport og blant de som bruker gass. Den 
kostbare infrastrukturen gjgr at gassen er mindre mobil over lange avstander enn oljen. Vi 
far derfor “regionale” gassmarkeder med selvstendige prisingsmekanismer. Dette er til 

forskjell fra oljemarkedet der oljen flyttes relativt rimelig over hele verden og har en felles 
global prisdannelse, nar vi korrigerer for transportkostnadene og ulike kvaliteter pa oljen. De 

tre viktigste regionale gassmarkedene i verden er: 

- Det asiatiske, som hittil hovedsakelig har vzert flytende naturgass (Liquified Natural Gas, 
LNG) som importeres til Japan, Ser-Korea og Taiwan fra blant annet Indonesia, Malaysia, 
Australia og Qatar. 

- Det nordamerikanske, som er terrgass gjennom rersystemene i Canada og USA. 
- Det europeiske, som hovedsakelig er torrgass i rorsystemene i Europa og Russland, men 

ogsa noe LNG fra Nord-Afrika. 

Transportkostnadene gjer at ressursene som det i dag er mulig a selge til det europeiske 
markedet begrenser seg til avstander opp til 5000 km fra bruksomradet (figur 2.1). EU- 
landene, som det viktigste bruksomradet, har ogsa en betydelig innenlandsk produksjon, 

men den stort sett liten i forhold til forbruket i det enkelte land. Unntaket er Nederland som 
er den eneste betydelige gasseksporter innen EU. Veksten i det gvrige forbruket innen EU- 

omradet er i dag dekket gjennom import fra tre land som ikke er EU-mediemmer: Norge, 
Algerie og Russland. 

European Natural Gas 
Transmission System 

in 1997 

  

Figur 2.1: Ressurser og transportsystemer i det europeiske gassmarkedet 
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Rundt 1/3 av verdens samlede gassressurser finnes i Vest-Sibir, som gjer Russland til 

verdens stgrste ressurseier, og ogsa den sterste produsent og -eksporter av naturgass. Mye 
gass blir allerede sendt fra dette omradet til det russiske og europeiske markedet (figur 2.2). 
Ogsa i Midt-Osten (Iran, Qatar) er det mye gass. Til tross for en kortere avstand til Europa 
enn den sibirske gassen, selges det ikke gass fra Den persiske Gulfen til Europa enda. Dette 

skyldes i stor grad politiske forhold og vanskelige transittruter. Ogs4 Nigeria kan i fremtiden 
tenkes 4 sende gass til Europa, og da helst som LNG. Det neste eksportlandet for gass til 
Europa blir imidlertid Libya som ogsa ligger nzermest Europa. Det er szerlig politiske forhold 

som har gjort at Libya ikke allerede har veert en vesentlig eksporter til det europeiske 
markedet. 

Selv om nasjonalt produsert gass har blitt brukt i mange land helt siden 1800-tallet, er det 
europeiske gassmarkedet ikke mer enn rundt 40 ar gammelt. Handel med gass mellom land 

begynte med at Nederland startet gasseksport fra det store Groningen-feltet pa 1960-tallet. 
Det tidligere Sovjetunionen, Algerie og Norge kom etter pa 1970-tallet. Infrastrukturen for 
produksjon, transport, lagring og bruk av gass har de siste tiarene utviklet seg i takt med 
veksten i markedet, og flere prosjekter er under utvikling og planlegging. Det europeiske 
nettverket for transmisjon av gass er i dag relativt omfattende, men det er forst de senere ar 
at det innen noen fa geografiske omrader har blitt mer enn én rute 4 sende gassen etter. 

  

  

Figur 2.2: Sammenknytningen mellom russiske og europeiske rgrsystemer, 
Kilde: Petroleum Economist     

Ettersperselen etter gass har vokst sterkt over hele verden i de siste tiarene. Veksten er storre 
enn for energibzerere som olje og kull. Naturgass far derfor en stadig starre andel av neer alle 
lands totale energiforbruk, jfr. figur 2.3. En konvensjonell forventning om den videre 
utviklingen er at den forsetter slik at forbruket av gass bade globalt og i Europa skal dobles i 
lgpet av de neste 20 arene. Veksten som forventes i Europa pa 3-4 prosent arlig fram til 2020 
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representerer dermed om lag det dobbelte av det volumet som ettersporselen steg med i 
Igpet av de foregaéende 20 arene. 

  

    

  

A: Global etterspersel etter energl etter Gassetterspersel i Milliarder 
energibzerer 1970-2020 Europa 1980-2020 kubikkmeter pr.4r 

350 Quadrilion Btu 

Histony Projections:         

  

200.5 

    
had TAS T9988 4008 sor: 0 2010 2045 2026 

Figur 2.3: Etterspgrsel etter energi globalt og etter gass i Europa 

Kilder: Annual Energy Outlook 1998, International Energy Outlook 2000, BPAMOCO Statistical Review 2000       

De sterste bruksomradene for gass i Europa er industriell bruk, husholdninger, 
gasskraftverk og i ulike bedrifter, jfr. figur 2.4. | Vest-Europa forventes veksten 4 bli seerlig 
for gasskraftsektoren. I @st-Europa forventes veksten ogs4 4 omfatte okt bruk av gass i 
husholdninger og bedrifter. 

  

  

SOF Sp 

Figur 2.4: Forbruk av naturgass i EU-15 etter sektor i 1997 
Kilde: Euragas 

Gassen som skal dekke en slik enorm ettersporselsvekst mA foruten Nord-Afrika og de 
eksisterende leverandgromrader i hovedsak komme fra sa vidt begrensede og fjerne omrader 
som Barentshavet, Sibir, Sentral-Asia og Midt-@sten. Det vil veere et vesentlig spersmial i 
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forbindelse med markedsliberaliseringen om den kan utvikles slik at tilstrekkelige volumer 
faktisk vil kunne komme fram til markedet ut fra langsiktige bedriftsekonomiske kriterier 
blant produsentene. 

Store investeringer og langsiktige kontrakter 

Slik dagens kontinentale europeiske gassmarked fungerer, selges og videreselges norsk gass 
flere ganger pa sin vei fra borehullet til brenneren hos forbrukeren. Var eksport skjer 
gjennom fem rerledninger til Kontinentet med ilandferingspunkter i Emden (Norpipe og 
Europipe I og WJ), Zeebriigge (Zeepipe) og Dunkerque (Franpipe), se kart over norske 

transportsystemer i figur 5.4. I tillegg har vi et rorledningssystem fra Friggomradet til 
St.Fergus i Skottland. Salg av gass til britene er per i dag imidlertid sveert liten. Pa 
kontinentet kjoper de store transmisjonsselskapene, som Ruhrgas, Gasunie, Distrigaz, Gaz de 
France, SNAM m.fl, gassen, som illustrert i punkt A i figur 2.5. Transmisjonsselskapene 
fungerer i dagens marked bade som transporterer over lange distanser og som grossister. De 
selger gassen til de lokale distribusjonsselskapene (Local distribution companies, LDC), store 

industrielle brukere og gasskraftverk i punkt B. Mens industrien og kraftverkene bruker 
gassen selv, fungerer distribusjonsselskapene pa samme mate som transmisjonsselskapene 
ogsa som transporterer og grossister, der de selger gassen til de enkelte kommersielle og 
private brukere etter 4 ha sendt den gjennom sitt lokale rarledningsnett. 

  

  
  
      

  

EKSPORTORER IMPORTORER Konsumenter 

DISCO sesso ey 
Norge io a ” Forbrukslandenes transmisjonsnett _ 
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Store industrielle brukere 
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Sluttbrukere 

Figur 2.5: Europeisk gass fra produsent til konsument       

For a sikre de store og irreversible investeringene i produksjon og transmisjon har det 
utviklet seg tette band mellom produsenter og re@rselskapene og mellom produsent- og 
konsumentland. Dette har fort til store og langsiktige kontrakter mellom for eksempel Norge 
og transmisjonsselskapene. En typisk norsk gasskontrakt kan veere pa 20 az, mens 
kontraktene mellom transmisjonsselskapene og deres kunder (lokale distribusjonsverk, store 
industrielle bedrifter og gasskraftverk) typisk er kortere, som oftest av 1-5 ars varighet. 

Det er i dag sterk konsentrasjon av markedsmakt gjennom sé godt som hele kjeden i det 
europeiske gassmarkedet. De lokale distribusjonsverkene er som regel naturlige monopoler i 

sine distrikter. Samarbeide, stordriftsfordeler og lovgivning har ofte gjort 
transmisjonsselskapene til monopolister i markedene overfor distribusjonsselskapene, 
kraftverkene og de store industrielle brukerne. Flere transmisjonsselskaper har dertil 
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samarbeidet om kjgp og import av gass og har med det fatt sterk markedsmakt overfor 
eksportgrene (som monopsonister eller oligopsonister). Samtidig foregar salget av gass fra 

produsentene pa fa hender, ved nasjonale gasselskap som i Russland (Gazprom), Algerie 
(Sonatrach) eller Nederland (Gasunie), og det koordinerte gassalget fra Norge ved GFU. 

Eksportsiden kan dermed ogsa karakteriseres som et oligopol. Slik blir ikke dagens europeiske 
gassmarkedet ”perfekt” i markedsgkonomisk forstand. Priser og kontraktsbetingelser blir 

gjerne preget av forhandlingslosninger og partenes markedsmakt i ulike ledd. 

Langsiktigheten i kontraktene har bidratt til at det med rimelig grad av akonomisk sikkerhet 
har veert mulig 4 bygge ut kostbare produksjons- og transportinstallasjoner pa norsk sokkel. 

Dette skyldes blant annet de sakalte take-or-pay (TOP) klausulene i kontraktene; dersom 

kjoperne av norsk gass (transmisjonsselskapene) ikke klarer 4 videreselge den, ma de likevel 

betale for (en del av) de kontrakterte volumer. Denne klausulen har sa vidt vites imidlertid 
aldri kommet til anvendelse. Bade transmisjons- og distribusjonsverkene har derved 
fortjenestemarginer som er forbundet med liten risiko; det er ogsa grunn til 4 tro at de er av 

betydelig sterrelse, blant annet ut fra deres sterke markedsposisjon. I dagens marked kan dette 
fore til at det kan veere sveert lannsomt a transportere gass, pa norsk sokkel sa vel som pa 
kontinentet (jfr. kapittel 5). 

EUs tiltak for a liberalisere markedet 

Markedets vekst og byggingen av nye rerledninger presser i retning av mer konkurranse og 
direkte kontakter mellom ulike aktgrer. Pa det politiske plan har EU sgkt 4 forsterke denne 

utviklingen. Enhetsakten (The Single Act) fra 1986 og etableringen av Det indre markedet i 
EU fra 1993 forutsetter fri bevegelse av arbeid, kapital, varer og tjenester. Allerede i 1988 la 

EU-kommisjonen til grunn at forhold innen det vesteuropeiske gassmarkedet fungerer i strid 
med denne forutsetningen (EC Commission mai 1988, side 63 - EU, 1988a): 

"De starste hindringer for en fri bevegelse av naturgass i Europa er offentlig kontroll 
av import og eksport av naturgass og foretak som holder et monopol eller en 
dominerende posisjon som gjar dem i stand til ad blokkere bevegelse av naturgass". 

Om rerselskapene i transmisjonssektoren sier kommisjonen spesielt (ibid, side 64): 

Transport av gass i medlemsstatene er karakterisert ved eksistensen av formelle eller faktiske 
monopoler 1 markedet"..... denne "eksistensen av dominerende eller monopolistiske 
transmisjonsforetak i hvert medlemsland forer til segmentering av Fellesskapets marked; disse 
foretakene kan begrense transporten av naturgass og til og med, der det ikke finnes lougivning 
pa omradet, blokkere import og eksport av gass". 

Med bakgrunn i denne situasjonsbeskrivelsen foreslo Kommisjonen innfering av et sakalt 
“Common Carriage" (CC) system for transport av gass. Et slik system skulle ha apen adgang 
for alle som gnsker a benytte det. Transmisjonsselskapene skulle kreve inn en "rimelig" tariff 

til dekning av sine utgifter og normal fortjeneste, men ikke ta inn ren profitt (fortjeneste 
utover den normale  fortjenesten). Fortjenestemarginene til transmisjons- og 
distribusjonsselskapene i Europa har ikke veert offentlig tilgjengelig. Det synes imidlertid 4 
veere enighet om at marginene har veert og er betydelige (Noreng, 1994). 

Etter lanseringen av Enhetsakten av 1986 forslo EU 3 direktiver som siktet i retning av et mer 
liberalt gassmarked innen EU. Disse omfattet 4 

a) gjore markedet mer gjennomsiktig (EU, 1990), 
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b) tillate transitt av gass mellom hoytrykks transmisjonsledninger (EU, 1991a), og 
c) innfgre tredjepartsadgang (TPA) til transmisjonsledningene samt a splitte ("unbundle") 

transmisjonsselskapenes funksjon som bade transporter og grossist (EU, 1992). 
De to farste forslagene ble vedtatt. TPA-direktivet ble utsatt som felge av sterk motstand fra 
den europeiske gassindustrien og Europaparlamentet. 

Det ble farst i desember 1997 at TPA-direktivet (etter hvert kalt ”Gassdirektivet” - se boks 1) 

ble vedtatt (EU, 1998) for implementering i august 2000. Direktivet innebeerer at produsenter 

og kjgpere av gass kan gjore direkte avtaler seg i mellom og ha rett til 4 forhandle seg til en 
transportavtale med et rarselskap. TPA-direktivet fulgte et tilsvarende direktiv for transport av 
elektrisitet (EU, 1997a). 

Trolig er TPA-direktivet kun det forste av flere direktiv og politiske inngrep som over tid vil 
bidra til at gasshandelen innen EU-omradet blir mer liberal enn i dag. Herunder vurderer 

E@S-avtalens kontrollorgan, ESA (EFTA Surveillance Agency), hvorvidt det norske GFU 
opererer i strid med EUs konkurranseregler, som en falge av at Saga - Wingas kontrakten i 

1995 ble hindret. Saga gnsket 4 selge direkte til Wingas og til en heyere pris enn det GFU- 
avtalene hadde gitt. Dette ble stoppet iGFU. Myndighetene fulgte radet fra flertallet - Statoil 
og Hydro. Wingas klaget til tyske konkurransemyndigheter som gikk videre til EU. ESA har 
lagt saken til side med henvisning til det pagaende implementeringen av Gassdirektivet. Nar 
ESAs vurdering av GFU foreligger kan konklusjonen bli at ordningen ikke kan opprettholdes 
i sin naveerende form (Andersen & Austvik, 2000). Hvis GFU ma oppleses, uten at andre 
ordninger finnes for 4 opprettholde et samlet norsk gassalg, kan det fore til akt konkurranse 
mellom norske gasselskaper overfor kundene i EU. 

Det amerikanske selskapet Maraton har dertil reist sak mot Ruhrgas i Houston og Statoil i 
Stavanger for a klage over urettferdige transporttariffer pa norsk sokkel. Marathon har en 
andel av Heimdal-feltet, og er avhengig av 4 sende gassen gjennom Statpipe-systemet som 
holder h@ye tariffer og akkumulerer stor fortjeneste. 
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Boks 1: ’Gassdirektivet” 

  

  

Etter mange ars forhandlinger ble EUs direktiv om tredjeparts adgang (TPA) til 
bruk av transmisjonsnettene (eller rgrselskapene) vedtatt (98/30/EC). Hensikten 
med gassdirektivet er 4 “establish common rules for access to the market and for 
the criteria and procedures to be used when licensing the transmission, storage, 
and distribution of natural gas”. EUs gassmarked omsetter i dag for rundt 900 
milliarder kroner arlig. 

Direktivet innebzerer at EU-land over en 10-rsperiode vil matte apne for mer 
direkte avtaler mellom produsenter og kj@perne. 20 prosent av markedet skal 
veere tilgjengelig umiddelbart, 28 prosent etter 5 ar og 33 prosent etter 10 4r. 
Alle gasskraftverk skal kunne nytte ordningen, samt industrielle brukere over en 
viss stgrrelse. I startfasen skal de industrielle brukerne som kan nytte systemet 
ha et forbruk pa minst 25 millioner kubikkmeter per &r, minst 15 etter 5 4r og 
minst 10 millioner kubikkmeter etter 10 &r. 

Den stgrste vanskeligheten med 4 enes om direktivet gjaldt fastsettelsen av 
minsteandelene av de enkelte markeder som skulle apnes i planens tre faser. 
Debatten om dette tok nesten ett ar etter at elektrisitetsdirektivet var vedtatt. 
Frankrike og Belgia gnsket 4 begrense liberaliseringen til 4 omfatte et minsteniva 
pa 15 prosent av markedene. Hensikten skal ha vaert & beskytte interessene til 
Gaz de France og Distrigaz som begge har hatt nzr 100 prosent kontroll over 
import og transport i sine respektive land. P& den annen side gnsket 
Storbritannia og Tyskland minst 28 prosent apning i planens fgrste fase. Disse 
landene fremfgrte argumenter om fordelene ved en raskere liberalisering. 

Under direktivet er det adgang ti! 4 innga nye take-or-pay-kontrakter dersom 
nasjonale myndigheter tillater det. Det ble fastsatt en rekke regler for hvordan 
Kommisjonen kunne overpreve slike bestemmelser. Kommisjonen beslutninger 
kan i sin tur bare overpréves av EU-domstolen (EIA, 1998). 

En TPA-ordning skal ideelt sett fore til at r@rselskapene kun opererer som 
transport@rer. I dag er denne retten til transport i hovedsak forbeholdt eierne av 
r@rsystemene. Hensikten ved direktivet er 4 skape lettere og rimeligere adgang til 
gassens hovedveier for produsenter og kjgperne. I stgrre grad skal disse kunne 
gjgre direkte avtaler seg i mellom, og ha rett til 4 forhand/e seg fram til en 
transportavtale med transmisjonsnettene. Direktivet fastsetter imidlertid ikke 
prosedyre for hvordan tvister skal Igses f.eks. om hvilken tariff som skal betales 

for transporten dersom forhandlinger ikke forer fram (EU-domstolen, EFTA- 
domstolen, nasjonale myndigheter eller annet), 

Distribusjonsverkene (de lokale transportnettverkene) vil ikke bli bergrt av 
direktivet, med mindre nasjonale myndigheter selv gnsker det. Dette innebzerer 
at distribusjonsverkene langt pa vei kan operere etter nasjonal politisk kontroll 
som i dag. I august 2000 ble direktivet operativt. 

Siden Norge er med i det indre markedet gjennom E@S-avtalen vil direktivet ogsa 
ha gyldighet pa norsk sokkel. Norske myndigheter har imidlertid sekt om en 
utsettelse pa 5 4r for a finne fram til ordninger som tilfredsstiller direktivet og 
som samtidig ivaretar hensyn til samdriftsfordeler og en _ optimal 
ressursforvaltning.     
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Organiseringen av norsk gassproduksjon og salg 

Eksporten av norsk gass startet i 1977. Bade da og na selges norsk gass i all hovedsak under 
langsiktige kontrakter. Maten norsk gass har blitt solgt pa har imidlertid endret seg. 
Kontraktene som ble inngatt fer Trollavtalen i 1986 var sakalte feltuttommingskontrakter, 
der hele det aktuelle feltets reserver ble solgt. Dette omfattet Ekofisk- og Frigg-gassen, som 
ble kontraktert midt pa 1970-tallet, og gassen fra Statfjord, Heimdal og Gullfaks fase 1, som 
ble kontraktert i 1981. Trollavtalene og senere avtaler er pa sin side volumkontrakter, der 

gassens opprinnelsesfelt ikke ble spesifisert. GFU, som ogsa ble opprettet i 1986, star her for 

de kommersielle forhandlingene med kjaperselskapene. GFU bestar av de norske selskapene 

Statoil (leder) og Norsk Hydro (tidligere deltok ogsa Saga). GFU har ansvar for 4 forberede 
og gjennomfere alle forhandlinger om salg av norsk gass fram til kontraktsinngaelsen, 
uansett hvilke selskaper som er eier av gassen. I 1993 ble det i tillegg opprettet et 
forsyningsutvalg (FU) med deltakelse ogsa av utenlandske selskaper som et radgivende 
organ for Olje- og energidepartementet i sparsmal knyttet til utbygging og utnyttelse av felt 
og rerledninger og allokering av inngatte kontrakter til de enkelte felt. Det er myndighetenes 
ansvar og oppgave a utpeke kontrakts- og leveransefelt til kontraktene, samt a godkjenne de 
kommersielle avtalene (Olje- og energidepartementet, 1999). Dagens organisering av norsk 

gassalg er illustrert i figur 2.6. 
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Figur 2.6: Organisering av norsk gassalg somo 
  

Samtidig er det slik at produksjonen av norsk gass foregar pa relativt fa felter. Fram til midten 

av 1980-tallet bestod norsk gasseksport hovedsakelig av gass fra Frigg- og Ekofisk-omradene 
(figur 2.7). Friggassen med tilherende felter ble solgt til British Gas etter avtaler fra 1973 og 
1980 og ble transportert gjennom rersystemet til St. Fergus i Skottland. Leveransene forventes a 
opphere i ar 2000 da reservene i de aktuelle feltene skal vere uttemt. Ekofisk-gassen ble solgt 
av Phillipsgruppen i avtaler fra 1973 og 1975 til en kjopergruppe bestadende av 
transmisjonsselskapene Ruhrgas (Tyskland), Gasunie (Nederland), Distrigaz (Belgia) og Gaz 
de France (Frankrike). Gjennom denne konstellasjonen oppnadde kjgperselskapene visse 
samdriftsfordeler i sine kjap. Samtidig var hvert av selskapene de jure eller de facto 
monopolister i sine markeder. Konstellasjonen av transmisjonsselskapene som 
innkjepsgrossister i de viktigste markedene for norsk gass fremstod dermed ogsa som et 
kjapermonopol, eller importmonopsoni overfor norske gasseksportorer. 
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Figur 2.7: Norsk gassproduksjon per. felt 
(forpliktede volumer)       

Etter Frigg og Ekofisk-kontraktene kom den neste store norske avtalen i 1981 og omfattet 
gass fra Statford, Heimdal og Gullfaks fase 1. Leveransene startet midt pa 1980-tallet og 
forventes a fases ut om fa ar. Dernest kom Trollavtalen fra 1986. Leveransene av Trollgassen 
startet midt pa 1990-tallet og vokser na fram mot ar 2010. Selv om disse avtalene var 
volumavtaler, og ikke feltuttammingskontrakter, vil gass fra Trollfeltet om fa 4r representere 
om lag % deler av den totale norske gasseksporten. Hoveddelen av evrig eksport vil komme 
fra “restgass” fra Ekofisk-omradet, Sleipner, Oseberg og Asgard. 

1 tillegg til at norsk gassproduksjon er konsentrert om noen fa store felt, er de ogsa 
konsentrert om noen fa selskaper og eiere. Den sterste gasseier er Statens direkte 
akonomiske engasjement (SD@E) som star for 30 - 63 prosent av de store feltene som né vil 

dominere salget (Troll, Sleipner, Asgard og Oseberg) og 40-73 prosent av de feltene som i 
stor grad na fases ned (Gullfaks, Heimdal og Statfjord). Helstatlige Statoil og delstatlige 

Norsk Hydro eier hver i tillegg 9-20 prosent av hvert felt. Legger vi sammen eierandelene til 
SD@E, Statoil og Norsk Hydro kommer vi opp i eierandeler pa 53- 100 prosent, med et 

gjennomsnitt pa kanskje 70-80 prosent av feltene i produksjon, der SD@E alene representerer 
over 40 prosent. Legger vi til utenlandske selskap som Esso og Shell, representerer noen fa 

eierinteresser, med staten som den dominerende part, over 90 prosent av de norske 

gassressursene. Tilsvarende eierkonsentrasjon finnes igjen i de fleste viktige 
transportsystemene fra feltene og til kontinentet, med SD@WE som vesentlig part i alle 

rersystemer bygd etter at ordningen ble etablert i 1986 (Olje- og energidepartementet, 2000). 

SD@E har dermed ikke eierandeler i Statpipe siden dette rgrsystemet ble etablert for 
ordningen tradte i kraft. 
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| Figur 1.5.5 
Forpliktede og mullge nye salg av gass. 
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Figur 2.8: Forpliktede og mulige nye salg av norsk gass. 

Kilde: Oljedirektoratets arsmelding 1999 

Selv om det de neermeste tiarene fortsatt vil eksistere feltutemmingskontrakter (szerlig 
Ekofisk) er den norske eksporten na dominert av forsyningskontrakter, der feltene ikke er 
spesifisert. [ forhold til de kontraktsmessig forpliktede volumene ma imidlertid mer gass 

produseres som enda ikke er allokert pa felt over de neste 10-15 arene. Figur 2.8 viser det 
volumet som ma produseres utover det som allerede er allokert for 4 oppfylle allerede 
inngatte kontrakter med kjoperne. Det er fra et ressurssynspunkt imidlertid tvilsomt at norsk 
gasseksport vil falle sa sterkt fra omkring ar 2015 som illustrert i figuren. Nye salg vil komme 
til som kan opprettholde et volum pa 60-70 BCM utover dette, eventuelt ogsa 4 ake det. 

Oljedirektoratets figur illustrerer et mulig volum pa bortimot 90 BCM fram til 2030 og mange 
ar utover det, med en ekning i andre halvdel av inneverende decennium. I henhold til 
dagens reserveanslag og produksjonsnivé kan Norge produsere gass i vel 40 ar fram i tid. 
Sidene reservene bade i Norge og ellers i verden nesten konsekvent har veert undervurdert, 
er det ikke umulig at Norge kan holde det nye produksjonsnivdet pa 60-70 BCM i 50-100 ar 
framover. Vi har ogsa muligheten til 4 ake produksjon til over 100 BCM per ar i lange 

perioder. 

Den norske modellen for produksjon og salg av gass ble for det ferste utviklet for at norske 
myndigheter gjennom konsesjonstildeling,] og FU skulle kunne ivareta samdriftsfordeler og 
norske interesser i en optimal ressursutnyttelse mellom ulike felt, og mellom olje- og 
gassproduksjon, og transmisjon pa norsk sokkel. For det andre var det argumentert at et 
sentralisert norsk gassalg gjennom GFU svekke ensidigheten av Statoil som den eneste selger 
av norsk gass. Samtidig var det et onske om 4 styrke den norske forhandlingsposisjonen 
overfor markedet som pa det tidspunkt var organisert som et innkjapsmonopsoni. For a 

hindre at kjoperne skulle sitte pa begge sider av bordet i en forhandling ble utenlandske 
selskap pa norsk sokkel ikke tatt inn i GFU. Oppfatningen var at en ’fri konkurranse” 

mellom selskaper som opererer pa norsk sokkel ville kunne bidra til sterre tilbud av gass i 
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markedet og press i retning av lavere priser siden kjopersiden var sterkt konsentrert. I 

forbindelse med Trollavtalen fra 1986 var kjopermonopsoniet fra 1970-tallet utvidet med to 
andre tyske selskap (BEB og Thyssengas). 

Norges betydning i markedet 

1 1986 inngikk GFU i tillegg til Trollavtalen ogsa en avtale om salg av 1 BCM til Osterrike. 

Senere ble det inngatt en rekke avtaler om salg av gass, herunder: 

- 1988: Spania (Enagas) og Nederland (sammenslutning av kraftprodusentene SEP), 
- 1993: Belgia (Distrigaz) og Tyskland (Verbundnetz Gas i det tidligere Ost-Tyskland og til 

Ruhrgas1993), 

- 1994: Tyskland (Mobil MEEG) og Frankrike (Gaz de France), 

- 1995: Frankrike (Gaz de France), Storbritannia (gass fra Freyfeltet til britiske kjapere) 
- 1996: Tyskland (Ruhrgas), 

- 1997: Irland (gass fra Frayfeltet), Italia (G(NAM) og Tsjekkia (Transgas) 

~ 1998: Storbritannia (vintergass til Alliance Gas, British Gas Trading og Norsk Hydro UK) 
- 1999: Polen (polske interessenter) 

GFU har ogsa inngatt langsiktige avtaler om salg av gass til britiske National Power. Det er 
mulig at Storbritannia i tiden fremover blir nettoimportar av gass. 
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Figur 2.9: Norsk gassproduksjon per. land 
(forpliktede volumer) 
  

Som felge av gassalgene utover pa 1990-tallet fremstar norsk gasseksport i dag som mer 
diversifisert pa land enn pa 1970- og 1980-tallet. Likevel er det et trekk at Tyskland na er den 

dominerende kjgper av norsk gass, gjennom a ha kontraktert bortimot halvparten av de 
norske leveransene de neste 10-20 arene. Samtidig er leveransene til Storbritannia sma, mens 

de var relativt sett betydelige pa 1970- og 1980-tallet. Avhengigheten av det kontinentale 
markedet har altsé @kt i perioden, szerlig omradene i nord- og i sentraleuropa. Ved siden av 

Tyskland er seerlig Frankrike en betydelig avtaker, deretter falger Nederland, Belgia og Italia, 
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med mindre volumer til Spania og @sterrike (figur 2.9). Tsjekkia og Polen vil etter hvert ogsa 
bli avtakere av norsk gass. 

Hvilke markedsandeler norsk gass har i det enkelte mottakerland avhenger ikke bare av hvor 
store volumer de kjoper fra Norge, men ogsa hvordan den totale ettersperselen etter gass 
utvikler seg, herunder konkurrerende gassprodusenters eksportvekst. Statoils forventning om 

norske markedsandeler i 2005 er gjengitt i figur 2.10, der det antas en relativt sterk okning av 
norske markedsandeler i vare viktigste kjoperland. Forbruksandelene er her anslatt til A bli 30- 
40 prosent i Tyskland, Frankrike og Belgia. Importandelene vil dermed i flere land kunne na 

40-50 prosent i disse landene. I de andre mottakerlandene har de norske markedsandelene 
tilsvarende sterk gkning, men pa et noe lavere niva. Til tross for at vi kan forvente at Norge blir 
en storeksporter av gass i arene framover, bade for oss selv og for kjaperlandene, er det i en 
markedssammenheng viktig 4 huske pa at Russland er sveert mye storre gassprodusent enn 

Norge og er ogsa en sterre gasseksporter. Norge kommer imidlertid nd opp pa niva med 
Russland i noen land og vil na bli Europas nest storste gassleverandar. 

  

  

5   

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10       2 inne g - ‘Spuin eet Republic q 
France Netherland Austria Italy Poland 

Kilde: Statoil 

Figur 2.10: Markedsandeler for norsk gass basert pa innenlandsk 
produksjon og kontraktfestede volumer       

Spersmalet om bruk av terrgass (metan) i Norge til kraftproduksjon er politisk enda ikke 
avklart. Norsk olje- og gassproduksjon bidrar i betydelig grad til Norges totale utslipp av 
gasser til atmosfeeren. I tillegg kommer risiko for eventuelle ulykker som kan gi mer eller 

mindre "lokal" forurensning. Etter hvert har petroleumsteknologien blitt forbedret slik at 
utslippene per produsert energienhet har gatt ned. Men samtidig er forbruket av olje og gass 

sterre enn noen gang. | denne situasjonen har regjeringen gatt inn for planer om a bygge to 
gasskraftverk i Norge. I debatten har szerlig to synspunkt statt mot hverandre: 

a) De som legger vekt pa at siden gass er den mest miljevennlige av de fossile brenslene, 

vil norsk gasskraft kunne erstatte den mer forurensende olje- og kullkraft i andre 
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land. De samlede CO2-utslipp skal folgelig bli lavere. Ny teknologi forsterker dette 
argumentet. 

b) De som gar mot gasskraft legger mer vekt pa at de norske CO2-utslippene vil ake 
som fglge av utbyggingen og mest sannsynlig komme i tillegg til eksisterende 

kraftproduksjon i andre land, ikke bare til erstatning. Dessuten er dette i strid med 
vedtatte norske mal om 4 stabilisere CO2-utslippene. 

Det allerede en viss bruk av vatgasser i Norge. Pa Tjeldbergodden og Karsta separeres den 
assosierte gassen som kommer inn fra feltene i en terrgassdel (metan) og i ulike vatgasser. 

Vatgassen blir fraksjonert i ulike deler, hovedsakelig etan, butan og propan som blir solgti sine 

respektive markeder. Ogsa ved petrokjemianlegget pa Rafnes i Bamble blir vatgasser brukt 
som industriell innsatsfaktor. Mye av gassen som blir brukt pa Rafnes kommer imidlertid fra 

Teesside, der norsk olje blir separert fra vatgassen som i sin tur blir fraksjonert i ulike 
gassdeler, tilsvarende som pa Tjeldbergodden og Karste. Metanen (terrgassen) blir sendt 
videre til markeder utenfor Norge. Innenlandsk bruk av terrgass kan kanskje forst komme i 
forbindelse gassen som blir separert ut pa Tjeldbergodden, der det blant annet har blitt 

diskutert 4 bruke den i forbindelse med et gasskraftverk i Skogn der ogsa varmen fra 
kraftverket kan nyttes. 
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Del lll Gasspriser 

Prisene i dagens marked 

Selv om det per i dag er mangel pa konkurranse i mange viktige ledd i det europeiske 
gassmarkedet, konkurrerer gass med andre energibzerere i sluttbrukermarkedene. Dette er en 
viktig grunn til at den gassprisen det refereres til i de fleste eksisterende norske kontrakter er 

knyttet til prisene pa kundenes alternative energikilder, szerlig fyringsoljer. Transmisjons- og 
distribusjonsselskapenes bruttomarginer er imidlertid ikke knyttet til sluttbrukerprisene men 

baseres pa deres drifts- og investeringskostnader og deres forhandlingsstyrke i kjap- og 
salgssituasjonene. Transportselskapenes bruttomarginer er over tid tilnezermet uavhengig av 
prisen i sluttbrukermarkedene. 

Produsentprisen, eller det Norge registrerer som eksportprisen ved importlandenes grenser, 

fremkommer pa sin side som differansen mellom de nevnte sluttbrukerprisene, avgifter pa 
bruk av gass og bruttomarginene til transportselskapene. Kontraktforhandlingene mellom 

eksporter og transmisjonsselskap bestemmer hvordan eksportprisen skal variere i forhold til 
sluttbrukerprisene og dermed hvilke marginer som skal tilfalle transportleddene. Produsenten 

tar dermed prisrisikoen i markedet gjennom den direkte knyttingen til sluttbrukerprisene 
(“netbacking"). Nar sluttbrukerprisen pa gass endres, s4 endres ogsa produsentprisen etter en 

formel. Innenfor en gitt kontrakt vil derfor pris til produsent i dagens marked szerlig variere 
med raoljeprisen og avgifter pa oljeprodukter. 
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Figur 3.1: Gasspriser i Europa og sammenheng til oljepriser (forenklet illustrasjon) 

La oss benevne prisen mellom produsenter/eksportorer og kjapende transmisjonsselskap for 
Pp, pris mellom transmisjonsselskapene og de lokale distribusjonsverk for p, og den 
nettoprisen distribusjonsverkene mottar fra sine kunder for pa. Dette er illustrert i den hayre 
s@ylen i figur 3.1. Pa fremkommer som den pris konsumenten betaler, Pc minus eventuelle 
avgifter pa bruk av gass, tgass. Bruttomarginen transmisjons- og distribusjonsverkene sitter 
igjen med, s; (der i= t(rarismisjonsandel), d(istribusjonsandel)), blir da differansen mellom den 
pris de selger gass for og den pris de kjoper den for. Prisen pa gass til sluttbruker, p, skal 
sdledes fordeles til henholdsvis produsent (pp), andeler til henholdsvis transmisjons- (st = pt - 
Pp) og distribusjonsverk (sa = pa-p,), og til offentlige avgifter (teas = Pe-Pa). 

(i) pe = Pp tsrt Sat Egass 

I det europeiske gassmarkedet er altsa stort sett gasskontraktene formulert slik at prisene 
reagerer pa endringer i priser pa alternativ energi (med et visst etterslep) og skal med det 
reflektere gassens verdi for sluttbrukeren. Prisen vi som produsent/eksportor far blir derforen 
funksjon av konsumentenes betalingsvillighet i de enkelte markeder. De enkelte forbrukere har 
ulike alternativer til gass. Norges viktigste gasskontrakter er knyttet til sluttbrukerprisene pa 
fyringsoljer, mens enkelte andre kontrakter er knyttet til prisen pa kull eller strom. 

Forenkler vi gasskontraktene til bare 4 gjenspeile avtaler der gassen konkurrerer med 
fyringsolje kan sammenhengen mellom oljepriser og gasspriser illustreres som i figur 3.1. | 
venstre sgylesett vises sluttbrukerpriser p4 oljeprodukter. I basis for disse prisene ligger 
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raoljeprisen samt kostnader til raffinering, transport, markedsfering etc. Raoljeprisen og 
kostnadene er i figuren illustrert som om de er like pa tvers ulike typer raolje, selv om dette 

ikke er helt nayaktig. Poenget her er imidlertid at forskjellen mellom prisene pa de ulike 
produkttypene i hovedsak framkommer gjennom ulik skattlegging av produktene. Bensin som 
har hgyest beskatning kommer omregnet til pris per fat rdolje ut fra de avgiftssatsene som de 
fleste EU-land var kommet opp i pa 1990-tallet opp i 140 USD/ fat, mens sluttbrukerprisen (og 

avgiftene) faller jo tyngre produktene blir. For et "representativt fat Brent raolje" kom 
beregninger i Austvik (1996b) fram til en avgift pa ca. 46 USD/fat og en sluttbrukerpris pa 
rundt 70 USD/ fat (1994) i OECD-Europa.3 

Prinsippet om prising av gass lik pris pa alternativene gjelder for prisene bade mellom 

eksportgrer og transmisjonsselskap (p,) og mellom transmisjons- og distribusjonsselskap(p)). 
En generell prisingsformel for gass i det europeiske markedet kan saledes farmuleres som: 

n 
(ii) pa = fi (Z ay * pe) 

jr 

Her er pi = Pc, Pay Pu Pp. Faktoren o uttrykker hvilken vekt alternativ energibzerer nr. j gis i 

prisen mens pa er prisen pa alternativ energibeerer nr j. Funksjonen f, uttrykker 
sammenhengen mellom pris pa alternative energibzerere og pris til det enkelte ledd. Det 
initielle startpunkt for prisene i de enkelte ledd i gasskjeden ma nedvendigvis veere forskjellig 
(jfr. figur 3.3), men maten gassprisen variere med prisen pa de energibeerere som inngar i 
kontrakten kan vere mer lik. Dette innebzerer at prisen pA gass som fastsettes i transaksjonene 
mellom de ulike ledd i gasskjeden influeres av: 

1) Hvilke energibzerere som er inkludert i formelen (e; energibeerere, hver med pris pg). 
2) Vektingen av den enkelte energibzerer (a). 

3) Den initielle sammenheng mellom prisen pa alternative energibzerere og gassprisen, jfr. 

figur 3.3. 
4) Eskaleringsmekanismene mellom endringer i prisene pa de alternative energibzerere og 

gassprisen (formen pa funksjonen fi). 

Kontrakter som gjelder salg av gass til husholdningssektoren vil i hovedsak ha en annen 
sammensetning av alternative energibzerere enn f.eks. gass solgt til elektrisitetsproduksjon. I 
hovedsak har det veert slik at gass solgt til husholdninger og kommersiell virksomhet er bedre 

betalt enn gass solgt til de store industrielle brukerne som i sin tur er bedre betalt enn gass til 
elektrisitetsproduksjon, jfr. figur 3.2. @kt bruk av gass ien hayprissektor, som husholdninger, 

vil presse den gjennomsnittlige markedsverdien opp. Tilsvarende vil endret teknologi i en 
sektor, som i kraftproduksjon, kunne bevege deres_ betalingsvillighet opp. 

Prisdiskrimineringen mellom markeder gjer produsent i stand til 4 ta deler av 
konsumentoverskuddene uten a forstyrre forbruksmensteret, noe som ville skjedd dersom 
hver gruppe matte betale samme pris. 

  

3 Reinch, Considine & MacKay (1994) kom fram til om lag samme sterrelser, 
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De ulike gasspriser som framkommer gjer at den gjennomsnittlige eksportprisen per enhet av 
norsk gass (pp) fremkommer som et veid gjennomsnitt av salget til de ulike sektorer og land. 
Trollkontraktene inneholder klausuler som serger for at enten kjaper eller selger kan kreve 
reforhandlinger hvert 3.4r dersom markedsforholdene har endret seg s4 mye at prisformlene 
ikke lenger reflekterer gassens konkurranseposisjon i markedet. 

En endring i prisen pa alternativene til gass forer saledes med stor grad av automatikk ogsa til 
en endring i prisen pa gass for sluttbrukerne. Som nevnt har det stort sett vert slik at 
marginene til transmisjons- og distribusjonsselskapene (s; der i= t,d) har veert uavhengige av 
sluttbrukerprisene. For transmisjonsselskapene (si) er deres niva hovedsakelig fastsatt gjennom 

de forhandlinger selskapene gjer med henholdsvis produsent og distribusjonsselskap. For 
distribusjonsselskapene (sa) er de hovedsakelig fastsatt gjennom de nevnte forhandlinger med 
transmisjonsselskapene og deres relasjon til prisene pA alternative energiberere. Nar 

marginene s og sa er nzer konstante vil saledes en endring i sluttbrukerprisen gjenspeiles i en 
tilsvarende endring i prisen pa gass til produsent/eksportor. 

Fyringsoljer er i vart eksempel alternativet til brukerne av naturgass og bestemmer med det 
sluttbrukerprisen pa gass (p.). Priser pa raolje regnes normalt i USD/ fat (pris pr. volumenhet 
raolje) mens priser pa gass oftest regnes i USD/mmbtu (pris pr energiinnhold av gassen). 

Ordinaten henholdsvis til venstre og hoyre i figur 3.1 indikerer oljeprisens (pr. volumenhet) 
relasjon til gassprisene (pr. energiinnhold). Med en gitt sluttbrukerpris pa oljeprodukter blir 

sluttbrukerprisen pa gass, p., da ogsa bestemt. P- blir sa fordelt til de ulike ledd i gasskjeden til 
henholdsvis avgifter, tgass, distribusjonsverkene, sua, transmisjonsverk, s;, og produsent, pp. Sa 

lenge marginene sa og s; er tilnzermet konstante, kan pris til produsent/eksporter, pp, endre 
seg som felge av endringer i konkurranseforholdet til fyringsoljer, pa folgende mater: 

1) En hgyere raoljepris. Denne hever i vart eksempel ogsa prisen pa fyringsoljer til 
forbruker og dermed sluttbrukerprisen pa gass. 

2) Heyere avgifter pa fyringsoljer. Dette gir i vart eksempel ogsa hayere pris pa 

fyringsoljer til forbruker og dermed ogsa heyere sluttbrukerpriser pa gass. 
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3) Hoyere avgifter pa alle andre oljeprodukter enn pa fyringsoljer vil i den grad dette 
presser raoljeprisen ned, virke i retning av lavere sluttbrukerpriser pa fyringsoljer og 
dermed ogsa til lavere priser til gassprodusent (under forutsetning av at ikke 
raffinerier, markedsforingsledd e.a. ker sine marginer). 

4) Dersom avgifter pa alle oljeprodukter heves samtidig, inkludert pa fyringsoljer, er det 
usikkert hvorvidt en eventuelt lavere raoljepris som matte folge av det over eller 
underkompenseres av en heyere avgift pa fyringsoljer. 

Ut fra disse mekanismene sies det ofte at produsenten tar "prisrisikoen" mens 

transmisjonsverkene tar "volumrisikoen". I det pris og volum er to sider av et samme sak i et 

marked, vil det over tid veere produsenten som tar mesteparten av risikoen forbundet med 
gassalget. Rorselskapene er imidlertid bundet av sine TOP-bestemmelser med produsentene. 

Det kan selvsagt tenkes at transmisjonsselskapene far savidt store avsetningsproblemer, at de 
ma senke sine priser overfor LDCs og andre kunder i forbindelse med nye salgskontrakter at 

TOP-bestemmelsene trer i kraft. Dette kan sla ut imanglende avsetning av volumene og/ eller 
nedgang i pris for salg av gass fra rerselskapene, altsa et potensielt tap. SA vidt vites har dette 
sa langt ikke skjedd, men er, som vi skal diskutere senere, et tenkbart scenario i et liberalisert 
marked. 

I kontraktene siden 1986 refererer gassprisene seg til priser som ligger en del lavere enn 
substituttprisene. Dette refererer seg til den initielle sammenheng mellom gassprisen og 
prisen pa de alternative energibzererne i diskusjonen rundt formel (ii) over. Dette ble gjort for 
at de (store) volumene som ble avtalt solgt skulle ha mulighet til 4 penetrere de markedene 

der gass konkurrerer med andre energiformer. I hovedsak innebar dette at produsentene 
reduserte sine priser i forhold til at de skulle veere pari verdi med substituttprisene. Reelt 

betales det i dag saledes ikke priser pA gass som tilsvarer prisene pa oljeprodukter, jamfgr 
illustrasjonen i figur 3.3. 
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Gassen i Statfjordavtalene fra 1981 var opprinnelig priset tilnzermet tilsvarende 
substituttprisene, men disse prisene ble ogsd redusert i forbindelse med Trollavtalenes 
inngaelse i 1986 (Bartsch,1999:211), Hadde prisene veert satt lik substituttprisene var det 
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antatt at veksten i markedet ikke ville kunne bli stor nok til 4 avta all gassen som skulle 

produseres. Denne prisnedsettelsen var en viktig grunn til Marathons sak mot Statoil og 
Ruhrgas (Aftenposten, 5.1.1997). 

Prisvirkninger av et liberalisert marked 

Prisvirkningen av liberalisering i de ulike ledd i gasskjeden avhenger av hvordan markedet 
blir liberalisert. Som grunnlag for diskusjonen kan det her vere nyttig forst 4 studere 
hvordan et (teoretisk) fullstendig liberalisert gassmarked, altsa ordninger som gar lengre enn 
Gassdirektivet, ville fungere, men som liberaliseringsprosessene beveger seg i retning av. 

I et perfekt liberalisert marked ville transportleddene (transmisjon og distribusjon) fa sine 
fortjenestemarginer bestemt av en reguleringsmyndighet eller av konkurranse. Samtidig skal 
produsentene selge direkte til distribusjonsverk, kraftverk og store industrielle brukere 
(gass-til-gass konkurranse), som bestemt under TPA-direktivet. Dette innebzerer at 
transmisjonsselskapenes grossistrolle vil bli redusert og at de i hovedsak skal fungere som 
transporterer av gass mot en tariff, tilsvarende som i et bomfinansiert veisystem. I et slik 
marked vil transmisjonsselskapenes marginer bli lavere enn i dag (ideelt sett skal de bare 
inkluderte normal fortjeneste). Bruttomarginene vil i en mer direkte form enn under dagens 
markedsordning veere uavhengig av prisendringer i markedet, da de ikke lenger i samme grad 
er resultat av forhandlinger. Rerselskapene kan i et fullstendig liberalisert marked bli mer 
opptatt av a pavirke reguleringsmyndigheten som setter rammene for deres virksomhet 
(principal-agent situasjon). 

Med sluttbrukerpriser fastsatt av konkurrerende energipriser ber transportleddenes lavere 
marginer tilfalle produsenten / eksportgren. Imidlertid er det sannsynlig at et mer liberalt 

gassmarked ogsa vil fore til flere mer kortsiktige kontrakter for eksporteren, inkludert et 
spotmarked. Eksporteren skal jo ta over det kontraktsleddet som i dag handteres av 
transmisjonsselskapene som selgere av gass. Dette kan fore til storre variasjoner i gassprisene 

for eksportgrene pa kort og mellomlang sikt etter hvor stramt gassmarkedet er. I perioder vil 
det kunne gi bade hoyere og lavere priser enn prisen pa alternativene, jfr. figur 3.4. 
Ustabiliteten vil oppleves som en ulempe i forhold til dagens situasjon. 
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Siden et liberalisert gassmarked vil kunne fore til mer ustabile priser for produsent/eksportor 
vil pris til produsent kunne ga ned dersom markedet samtidig som liberaliseringen finner sted 
er svakt ("overskuddstilbud"), selv om bruttomarginene til transmisjon og distribusjon gar 

ned. Dette er illustrert i den midterste av de tre gassoylene i figuren. En stram 
markedssituasjon vil pa den annen side kunne forsterke den positive priseffekten 
liberaliseringseffekten (partielt sett) kan ha for produsenten, i det sluttbrukerprisene da vil 
kunne holdes hayere enn utgangsprisen ("overskuddsettersporsel") i en periode. Herunder er 
det viktig 4 merke seg at kort- og mellomlang sikt i et gassmarked kan dreie seg om 5-10 ar, 
blant annet pa grunn av lange etterslep i tid mellom investeringsbeslutninger og det tidspunkt 
produksjon faktisk finner sted. Kort- og mellomlang sikt kan dertil vere forskjellig iet stramt 
og et svakt marked. Et stramt marked med hayere priser til produsent, som illustrert i den 
tredje gassgylen, vil kunne fore til redusert vekst i ettersperselen etter gass. Overstiger prisen 
substituttprisen vil gassettersporselen over tid gA ned. 

TPA  direktivet, og/eller konkurranse mellom  rerledninger, vil fore til at 
transmisjonsselskapenes kunder i de fleste tilfeller vil kunne fa lavere innkjgpspriser og 
dermed heyere fortjeneste, pA grunn av okt gass-tilgass konkurranse ved utlgpet av 
rerledningene. Det press transmisjonsselskapene eventuelt vil fa pa prisene til sine kunder vil 
legge press pa deres marginer, all den tid de er bundet av langsiktige TOP-kontrakter med 

blant annet Norge som gasselger. Dette kan fore til gnsker fra transmisjonsselskapene om a 
reforhandle allerede inngatte kontrakter med eksporterene, ut fra et force majeure argument 
om endrede politiske rammebetingelser de ikke er herre over. Bade de inngatte kontraktene og 
utviklingen av nye store gassfelt pa norsk sokkel vil dermed kunne trues av usikkerheten 
vedrorende niva pa og stabilitet i prisene. Ved overskuddsetterspersel vil volumene kunne 
matte holdes tilbake for 4 hindre et overskuddstilbud med prisfall til falge. Et prisfall vil kunne 
gjore investeringene ulennsomme. 

  

4 Dette var erfaringen i USA i arene etter at gassmarkedet ble liberalisert pA midten av 1980-tallet ("the gas bubble’). 
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En liberalisering forer til at norske salgskontrakter kan bli mer mangeartede og kortsiktige. 
Dette vil szerlig gjelde nye kontrakter, men kan ogsa bli alternativet dersom utviklingen skulle 
ga sa langt at eksisterende kontrakter blir opplost (jfr. diskusjon i kapittel 7). Det kan da bli mer 
fordelaktig 4 innga direkte kontrakter med kjeperne enn 4 reforhandle de gamle med 
transmisjonsselskapene. Det er imidlertid ikke nedvendigvis slik at det giennomsnittlige nivdet 
pa eksportprisene ma bli lavere enn i dag i et perfekt liberalisert marked, selv om prisen til 
brukerne skulle ga ned. Rerselskapenes antatt lavere bruttomarginer vil delvis ogsA kunne 
tilfalle produsentene. 

Nettoutfallet av lavere transportkostnader og lavere priser hos kjeperne avhenger blant annet 
av hvordan markedet blir liberalisert og hvordan vi klarer 4 dra fordelene og unnga ulemper 
av utviklingen. Tross alt er det mulig at transmisjonsselskapene tar en hay fortjeneste for 4 
uteve rollen som grossist og markedsbalanser under dagens markedsordning, som norske 
eksporterer vil kunne se som verdifullt 4 kunne ta over. Sely om markedet skulle bli 
fullstendig liberalisert vil det for alle aktorer vere av avgjorende betydning 4 opprettholde 
storst mulig markedsmakt overfor sine kjgpere/selgere, siden det fortsatt vil vaere en 
grunnrente til fordeling. Aktorene i markedet vil, partielt sett, tjene pa at det blir okt 
konkurranse i et annet ledd i gasskjeden, men vanligvis ikke pa at det blir okt konkurranse i 
det ledd en selv opererer innenfor. 
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Del lV _ Energiavgifter 

Stadig okning i energiavgiftene 

Det siste tidrets utvikling i oljemarkedet har vist hvor viktig energiavgifter er for 
prisutviklingen pa raolje. Pa 1970-tallet og fram til oljeprisfallet i 1985/86 tok 
raoljeprodusentene 75-85 prosent av utsalgsprisen pa oljeprodukter (bensin, diesel, fyringsoljer 

osv). Prisene var langt over produksjonskostnadene, og gav produsentlandene eventyrlige 
inntekter. Den gavrige andel gikk til raffinering, markedsforing osv og til avgifter til 

konsumentlandenes statskasser. Etter oljeprisfallet i 1986 har dette forholdet nzermest snudd. I 
dag far raoljeprodusenten rundt 30 prosent av gjennomsnittlig utsalgspris i OECD-landene. 
Avgiftsinntektenes andel varierer mellom Europa, USA og Japan og utgjer i gjennomsnitt 

halvparten av utsalgsprisen. Innen EU utgjor de hele 70 prosent. 
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Konsumentene i EU-land betalte utover pa 1990-tallet 70-80 $/fat for et representativt fat 

med Brent olje (1999), avgifter inkludert (se figur 4.1). Mens Norge som raoljeprodusent 

gjennom 1990-tallet har fatt 10-20 $/fat, har EU-land tatt inn 40-50 $/fat i netto 

avgiftsinntekter, resten er margin til raffinering, markedsfering, transport m.v. (Austvik, 

1996b). De europeiske forbrukslandene tar na tilsvarende statlige inntekter fra salg av 

oljeprodukter som produsentlandene gjorde pa 1970- og 1980-tallet. Et land som Italia har 
eksempelvis lenge hatt sterre avgiftsinntekter fra oljeproduktbeskatning enn den 
saudiarabiske staten har hatt fra sin oljeeksport. Det samlete avgiftstrykket pa petroleum har 
trolig presset raoljeprisen lavere enn den ellers ville vzert (Austvik, 2000a). 

Avgiftene pa oljeprodukter pavirker pa den annen side norske gasspriser positivt. 
Sammenliknet med utviklingen i sluttbrukerpriser pa oljeprodukter har utviklingen i 
sluttbrukerprisene pa gass veert noksa lik, bortsett fra de ferste arene under og etter 
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oljeprisfallet i 1985/86. Oljeproduktavgiftene har medfart at eksportprisen pa gass har vist en 
langt mer stabil utvikling enn raoljeprisen, der prisnedgangen pa raolje for konsumentens del 
delvis er motvirket av okte avgifter pa fyringsoljer utover pa 1990-tallet. Den ulike utviklingen 
for vare eksportpriser pa henholdsvis raolje og naturgass reflekterer det langt mer moderate 
avgiftsnivaet pa gass enn pa olje, og at transportleddenes marginer (transmisjons- og 
distribusjonsselskapene) som diskutert foran er rimelig konstante (tilnzermet uavhengig av 

sluttbrukerprisene). En gkning f.eks. i avgiftene pa fyringsolje vil eksempelvis, under vare 
forutsetninger, dra med seg sluttbrukerprisen pa gass opp uten at mellomleddene far noen 
fordel av det, mens produsentprisen gar opp (jfr. diskusjonen rundt figur 3.1). Er avgiftene pa 
oljeprodukter relativt konstante, som de har veert mot slutten av 1990-tallet, vil gassprisen 
imidlertid hovedsak variere med raoljeprisen, som vist i figur 4.2. 
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Figur 4.2: Norske olje- og gasspriser 
Kilde: Statails kvartalsberetning for 2000 (8.mai 2000) 

Europeiske avgifter pa bruk av selve gassen har vert langt lavere enn avgiftene pa 

oljeprodukter, selv om de ogsa etter hvert har okt noe. Som andel av sluttbrukerpriser til 
husholdninger la de pa 20-50 prosent i 1999, rundt 20 prosent i 1994 mot 15 prosent i 1984 
(tabell 4.1). Avgifter pa gass til elektrisitetsproduksjon og til industrien er lavere og i mange 
land null, selv om ogsa de etter hvert har okt noe. Selv om gass er lite avgiftsbelagt er 
avgiftene pa det forurensende kullet enda lavere i mange sentrale europeiske land. Tyskland 

har eksempelvis ingen avgift pa kull (faktisk subsidierer de kullproduksjonen). Dette 
forsterker et inntrykk at energiavgifter i forbruksland ikke primaert er begrunnet ut fra 

miljomessige hensyn, men primeert ut fra fiskale behov. 
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Avgifter som prosent av sluttbrukerprisen pa naturgass og kull i utvalgte OECD- 
land 

  

Industri Husholdninger | Kraftproduksjon | Kull til industrien 
  

1984 [1994 |Q299 |1984 |1994 |Q299 |198¢ |1994 |Q299 | 1984 |1994 |Q299 
  

OECD-Europa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Belgia 14.5 [20.9 [21.27 [0.0 na. [na |0.0 0.0 na. |0.0 na. | f.a. 
Danmark 18.0 |20.0 |58.1 |n.a. na. na. na. na. n.a. 0.0 25.6 |n.a 

Finland 1.7 28.0 |31.8 |n.a. 12.1 [na 1.7 12.1 |16.8 |9.6 22.6 |59.2 

Frankrike 15.7. |15.7_ |17.1' |0.0 [na [na 0.0 = |00 [na [0.0 [0.0 [na 
Italia 13.4 |42.6 | 43.3" |0.0 na. | Ma 0.0 10.7 |11.6 |0.0 0.0 na. 

Nederland 16.0 (19.1 |35.0 |0.1 7.8 8.8 0.0 7.5 8.5 0.0 na. | na. 

Spania 1.5 14.3 {15.1 [1,5 na. |na. 41.5 na. | fa. na. |na. |n.a. 

Storbritannia | 0.0 5.7 4.8 0.0 na. |na.  |0.0 0.0 na. | 0.0 0.0 na. 
Tsjekkia na. 4.8 18.0 |n.a. na. na. na. na. fa. na. na. n.a. 

Tyskland 12.3 /19.0 |18.8' Ina. [17.7 [15.3' [0.0 14.0 |12.77 | 0.0 0.0 na. 
  

Ungarn n.a. 9.1 10.7 | na. na. n.a. na. n.a. na. na. na. n.a. 
  

@sterrike 16.7 [16.7 |27.7 |0.0 na. [na {0.0 1.5 na. |0.0 6.1 na 
  

Andre OECD-land 
  

  

  

                            
  

USA* na. na. na. na. na. n.a. n.a. n.a. na. na. na. na. 

Canada na. | Ma. | na. [na fma. [ma [ma [ma [ma jma. [ma [nae 

Japan 0.6 [29 |[48' [0.0 Ina [48' [09 [29 Ina [na [2.9  [4.8! 
New 8.1 15.0 |13.8 |n.a. na. na. 11.3 | 6.4 5.0 1.6 na. na. 
Zealand 

Tabell 4.1. 

Kilde: IEA Energy Prices and Taxes (n.a.: not available). 1)1997. 2) Avgifter pa gass varierer mellom 3 og 6 prosent av 
sluttbrukerprisene i USA (IEA). 3) First quarter 1999, 4)1998, 

Det foreligger imidlertid planer om a oke gassavgiftene betydelig. Varen 1997 fremmet EU et 

direktivforslag som sikter mot 4 ake avgiftene pa all energibruk til erstatning for avgifter pa 
arbeid (altsa ikke primzert miljoavgifter) (EU, 1997b). Pa gass heter det at minsteavgiftene skal 

akes skrittvis med hele 350 prosent fra 1998 til 2002. Det tilsvarer avgiftsomleggingen som 
norske politikere i etterkant av EU-direktivet har foreslatt om overgang i retning av «grenne 

skatter». 

Miljaspersmal og Kyoto-protokollen 

At gassavgiftene @nskes @kt savidt sterkt kan oppfattes som et paradoks i forhold til 

internasjonal miljopolitikk. Den viktigste arsaken til globale forurensninger er produksjon og 
bruk av fossile brensler. Kull forurenser mest, deretter kommer olje, mens gass er minst 
miljefiendtlig. Klimaavtalen i Kyoto fra 11.12.1997 forplikter industrilandene til 4 redusere 
de samlede utslippene av klimagasser (herunder karbondioksid, metan, lystgass, 
hydrofluorkarboner m.fl.). Reduksjonen skal veere pa 5,2 prosent i ar 2012 i forhold til nivaet 

fra 1990. Dette skal bety en reduksjon pa 30 prosent i forhold til det utslippene antas a ville 
ha veert dersom ingen tiltak ble iverksatt. Fordelingene av disse utslippsreduksjonene er 

skjev. EU ma redusere sine utslipp med 8 prosent, USA med 7 prosent og Japan med 6 

prosent. Norge, Island og Australia er de eneste tre landene som kan oke sine utslipp, Norge 
med 1 prosent. 
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Klimaavtalen apner for felles gjennomfgring av tiltak. Norge kan eksempelvis betale for et 
tiltak i Polen og fa godskrevet utslippsreduksjonene i utslipp i det norske klimaregnskapet. 
Eventuell kvotehandel skal komme som et supplement til tiltak i hvert land (ikke til full 

erstatning). 149 land har undertegnet klimaprotokollen. Nar minst 55 land som representerer 
minst 55 prosent av i-landenes samlede utslipp av klimagasser har ratifisert avtalen, skal den 
tre i kraft. Dette kan imidlertid komme til 4 ta flere ar. 

Kyoto-avtalen apner slik for fleksibilitet og differensiering i hvordan utslippsmal kan nas, og 
veere en ramme som det ber vere mulig 4 tilpasse seg nar det gjelder norske utslippsmal, 
herunder ogsa f.eks. bygging av gasskraftverk, dersom vi onsker det. For norske 
gassinteresser vil Kyoto-avtalens betydning for utvikling av energiavgiftene i forbruksland 

kanskje veere det viktigste. Vedtakene om begrensning av forurensninger gir grunnlag for 

blant annet a gke avgifter pa utslipp og bruk av energi. Dette skulle lede i retning av 4 tro at 
gass vil bli relativt sett mindre avgiftsbelagt enn andre energibeerere, sa som olje, og seerlig 
kull. Dersom avgiftsstrukturen legges om slik at den miljovennlige gassen blir favorisert 

(lave avgifter pa gass), kan det fare til akt ettersporsel og heyere priser pa gass. 

1 forslaget til omlegging av skattesystemet i EU fra avgifter pa arbeid til avgifter pa energi fra 

1997 heter det at omleggingen skal veere ngytral i den forstand at nedgangen i skatt/avgifter 

pa arbeide skal vere like stor som oppgangen i energiavgifter, slik at det totale skattetrykket 
skal veere det samme. Skatteendringer er her primzert motivert ut fra 4 oke sysselsettingen, 

mens miljgeffektene ved tiltakene argumenteres som en positiv sideeffekt. Nar det i 
direktivforslaget foreslas det at avgiftene pa bruk av miljevennlig gass skal @ke med 350 
prosent pa fa ar er det den samme okning som foreslas for forurensende kull, og langt mer 
enn de foreslatte avgiftsakningene pa oljeprodukter. Selv om det er usikkert hvorvidt Kyoto- 

protokollen blir realisert star dette i kontrast med dens mal om reduserte forurensninger. 

Prisvirkninger av forbruksavgifter i et marked 

I olje- og gassproduserende land har det veert en dominerende oppfatning at eiere av ikke- 
fornybare ressurser ma tjene en grunnrente (ressursrente eller petroleumsrente). Viktige 

elementer i denne logikken er at tilbudet av olje og gass begrenser seg til noen relativt fa 
steder i verden. Etter hvert som ressursene utvinnes, blir gjenveerende reserver mindre. Det 
som utvinnes i dag, kan ikke utvinnes i morgen. Rasjonering av den knappe ressursen 

foregar gjennom prismekanismer. P4 grunn av knappheten md konsumentene betale en 
hgyere pris enn de marginale produksjonskostnadene, slik at mengde tilbudt og etterspurt 

blir like stort. De fleste produsenter av olje og gass, og ikke bare de som produserer 
rimeligst, har derfor til na tjent en grunnrente. 

Det er imidlertid flere forhold enn eierskapet til ressursen som pavirker fordelingen av 

grunnrenten. Produsentsamarbeid og kriger i Midtesten forte etter det farste oljesjokket i 
1973 til at mye av renten tilfalt produsentlandene. For 1973 var det i hovedsak internasjonale 
oljeselskaper som tjente mest, og delvis forbrukerne gjennom et stort konsumentoverskudd. 
Den andre oljekrisen i 1979/80 akte produsentenes inntekter ytterligere. Etter oljeprisfallet i 
1986 har mye av renten som nevnt tilfalt forbrukslandenes statskasser gjennom beskatning 
(seerlig i Europa), inoen land igjen konsumentene (som i USA). 

Avgiftspolitikken pa olje og gass blir politisk spesielt interessant for grunnrentefordelingen 

fordi den vesentlige delen av produksjonen foregar i andre land og omrader enn der forbruket 

finner sted. I figur 4.3 er dette illustrert ved en forenklet situasjon der vi antar at all produksjon 
foregar i andre land enn forbruket. Likevektsprisen i det internasjonale markedet er angitt ved 
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verdensmarkedsprisen Py. En avgift, t, blir sa lagt pa forbrukerne i importlandene. 

Konsumentenes betalingsvillighet forblir den samme (representert ved Ey), men gjennom an 
forbruksavgift tar konsumentlandenes statskasser nd en andel (t/p) av den prisen forbrukerne 

betaler, illustrert ved kurven (Ev- t). Pris til konsumentene presses da opp til Px, mens prisen til 
produsentene presses ned til Pp, mens omsatt mengde gar ned fra Xo til Xi. 
Konsumentoverskuddet reduseres med arealene (A+B). 

Areal A er en overforing av inntekt fra konsumentene til konsumentlandenes statskasser. Areal 
B er netto velferdstap som folge av at forbruket reduseres til de hoyere prisene. 

Avgiftsinntekten utgjores av areal AtD = t * Xi. Areal D blir en overfgring av inntekt fra de 
utenlandske produsentene til forbrukslandenes statskasser. Areal C er et ytterligere tap for de 
utenlandske produsentene som felge av de lavere prisene og redusert produksjon. Siden det 

ikke er noen produksjon av varen i forbrukslandene, representerer areal C ikke et tap for disse. 
Det vil totalt sett veere fordelaktig for forbrukslandene 4 innfgre eller gke en forbruksavgift 
dersom areal D er sterre enn areal B, dvs. nar produsentlandenes andel av avgiftsinntekten er 
stgrre enn konsumentlandenes velferdstap som felge av vridningen i forbruk. 
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Det er viktig 4 merke seg at nar det legges en avgift pa tilbud eller ettersporsel, blir 

virkningen pa priser og omsatt mengde i markedet den samme. Sterrelsen pa arealene D og B 
avhenger av tilbuds- og ettersperselselastisitetene Det er alltid den av etterspgrsels- eller 
tilbudssiden som er mest uelastisk med hensyn pa pris, som betaler mesteparten av avgiften. 

Med en relativt mindre elastisk tilbudsside betaler produsentene over halvparten av 

avgiften. Med en relativt mindre elastisk ettersporselsside betaler konsumentene over 
halvparten av den. Virkningen pd omsatt mengde pavirkes ogsa av priselastisitetene. Er 
enten ettersporselen eller tilbudet lite elastisk, vil nedgangen i omsatt mengde bli liten som 

falge av en avgift, og produksjon og forbruk forstyrres lite. Det er bare i de tilfeller der bade 
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ettersporsel og tilbud er elastisk, at omsatt mengde i et marked endres i vesentlig grad som 

felge av en avgift. 

Virkninger av gassavgifter i dagens marked 

Sa vidt vites er ikke avgifter pa bruk av gass tatt hensyn til eksplisitt idagens gasskontrakter. 
Det ville da ogsa antakelig veere vanskelig 4 binde kjaperlandenes parlamenter til i fremtiden 

ikke a endre sin avgiftspolitikk. En ferste effekt av en okning av avgifter pa bruk av gass 
kunne tenkes 4 vzere at konsumentprisene gker. Imidlertid vil en slik avgiftsekning enten 
matte skyve prisene til de avrige ledd i kjeden ned, dersom veksten i forbruket skal 
bibeholdes. Dersom forbrukerne betaler avgiftsokningene gjennom heyere priser vil det 
redusere etterspgrselsveksten. Skal forbruksveksten holdes kan ikke prisene til konsument 

gkes og prisene i et eller flere ledd i gasskjeden (pa, p: og /eller pp) som ma reduseres. 
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Figur 4.4: Priseffekter av en ekning i avgiftssatsen pa bruk av gass     oga 2000 
  

Hvordan reforhandlinger som felge av en avgiftsekning vil sla ut pa fordelingen av 
bruttomarginer (og en eventuell grunnrente) mellom henholdsvis distribusjon, transmisjon og 
produsentledd, avhenger av forhandlingsstyrken mellom partene, juridiske bindinger osv. 
Transportselskapenes marginer synes, som allerede nevnt, stort sett fastsatt ut fra de 
forhandlinger som er foretatt, der deres marginer (st og sa) fastsettes uavhengige av 
sluttbrukerprisene. Sa lenge disse selskapene kan argumentere for at marginene er nedvendige 
for 4 dekke deres kostnader, vil en avgiftsakning ikke ramme mellomleddene. En okning i 
skatt pa bruk av gass ma da sla ut i tilsvarende nedgang i produsentprisene. Sa vidt vites er de 

(forelapig relativt moderate) avgiftsakninger som har funnet sted, etter noe tid da ogsa blitt 
veltet over pa produsent/eksporter$ 

  

5 ECON (1995, side 6) hevder at "In Continental Europe, import contracts specifically foresee that increased gas taxes compared to cil taxes shall be deducted from 

import prices..", En slik kontraktueil sammenheng mellom avgifter og produsentpriser har vi imidlertid ikke klart 4 fa dokumentert/bekreftet, 
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I figur 4.4 er sluttbrukerpris pa gass vist i farste hayre sayle, med en direkte indeksering til 
sluttbrukerpriser pa fyringsolje (venstre soyle). Avgiftsekningen pa gass kan pa "kort" sikt sla 

ut i form av hgyere forbrukspriser, samtidig som de legger press pa prisene til produsent, 
mens transmisjons- og distribusjonsleddenes marginer ikke endres (midterste” gassayle”). Skal 
veksten i forbruket opprettholdes ma da hele avgiften veltes over til produsent (tredje 
“gasseyle”). Under dagens markedssystem, med salg og videresalg av gass gjernom flere ledd 
har imidlertid alle ledd i kjeden grunn til 4 motsette seg en gkning av avgifter pa gass all den 
tid det i noen grad kan sette transmisjons- og distribusjonsselskapenes fortjenestemarginer 

under press (se nzermere diskusjon i Austvik, 1997). 

Avgiftsvirkninger i et mer liberalt gassmarked 

Vi har rundt figur 3.4 diskutert mulighetene for at et liberalisert gassmarked vil kunne fore til 
mer ustabile priser for produsent/eksporter. Videre dreftet vi hvordan et liberalisert 

gassmarked med okt gass-til-gass-konkurranse ogsa vil kunne fore til lavere priser til 
produsent nar markedet samtidig er svakt ("overskuddstilbud"). Et vedvarende 
tilbudsoverskudd vil kunne fore til vedvarende lavere priser til produsent. I en periode med et 

stramt marked vi pa den annen side kunne forsterke den positive priseffekten 
liberaliseringseffekten (partielt sett) kan ha for produsenten gjennom lavere 
transportkostnader, i det sluttbrukerprisene vil kunne holdes h@yere enn prisene for 

liberalisering over kortere perioder ("overskuddsettersporsel"). Eventuelt kan de holdes 
heyere over lengre tid, men da pa bekostning av lavere etterspersel. 
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Figur 4.5: Priseffekter av liberalisering og aktiv bruk av gassavgifter 
oga 2000     

I figur 4.5 har vi abstraherer bort den okte ustabilitet i prisene som folge av en 
liberaliseringsprosess, og mulige prispress pa forbruks- og produsentpriser i en situasjon med 
tilbudsoverskudd. @kt konkurranse mellom transmisjonsselskaper, eventuelt en regulering av 

transporttariffene, vil omfordele deler av disse selskapenes fortjeneste til henholdsvis kioperne 
og produsentene av gass. Lavere marginer til transportleddene kan pa kort sikt fore til 
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samtidig lavere priser til kjoperne og hgyere priser til produsentene. Situasjonen er illustrert 
ved ’gassoyle” nr. 2. Dette vil fore til okt etterspersel etter gass. Skal ettersporselsveksten 
holdes som fer ma prisen til sluttbruk holdes fast, sa vil mesteparten av ren profitt som 

frigjores i transportleddene kunne tilfalle produsentene/ eksporterene (gassayle nr., 3). 
Denne virkningen kan gjere en politisk initiert liberaliseringsprosess lite attraktiv sett fra 
forbrukslandenes synspunkt, ikke minst siden en stor og akende del av produksjonen foregar i 

andre land enn i forbrukslandene. En positiv effekt av liberaliseringen avhenger da av at 

tilbudet eker minst sa fort som etterspgrselsakningen. Dersom vi abstraherer situasjonen til at 
tilbudet ikke aker utover det planlagte ma sluttbrukerprisene holdes pa samme niva som fer. 
For a forhindre en grunnrenteomfordeling til fordel for produsentene kan forbrukslandene da 
ake avgiftene pa bruk av gass og selv ta inn den frigjorte grunnrenten fra transportleddene i 
stedet for at produsentene far den. Avhengig av produsentenes reaksjon kan avgiftene pa gass 
tenkes hevet til det punkt at konsumentlandene ikke gir noen grunnrente til den marginale 
produsent overhodet. Effektene av en slik avgiftsokning er vist i figur 4.4, og overfort til figur 
4.5 ved gassayle nr. 4 (kort sikt) og nr. 5 (lang sikt). I det vi her star overfor et regionalt 
europeisk marked vil det kunne veere enklere a fa til de facto samordnende handlinger i det 
europeiske gassmarkedet som har en slik effekt for produsentlandene, enn i det globale 
oljemarkedet. 

En avgift kan da ha en tilsvarende effekt som en tollsats for importlandene og presse 

produsentlandenes priser ned, slik vi kjenner det for teorien om optimal toll fra internasjonal 

handelsteori. En aktiv avgiftspolitikk pa gass kan saledes oke interessen blant 
konsumentlandene for 4 forsere en politisk ledet liberalisering av markedet (Austvik, 2000c). 

Pa den annen side avhenger altsa effektene av tilbudsutviklingen, noe forbrukslandene ikke 

har samme grad av innflytelse over som de har over egne transmisjonsledninger og 
forbrukere. 

Avgiftsutviklingen fremover 

Avgiftsveksten pa oljeprodukter som har funnet sted innen OECD-omradet kan komme til 4 

bremse opp dersom ikke vekstland utenom OECD felger samme politikk. Utfordringen 
kommer seerlig fra de nye e@konomene i Asia, inkludert gigantlandene Kina og India, som na 
har langt sterre akonomisk vekst enn OECD-omradet med pafolgende okt energibruk. Det vil 
kunne bli savidt sterk konkurranse bade i markedene for produkter og i markedene for 
innsatsfaktorer (energi), slik at avgiftene innen OECD-omradet ikke lenger kan okes, eventuelt 
ma senkes, Dette kan ogsa komme til pa skje dersom oljeprisen holdes hey over tid. Nar det 
gjelder avgifter pa gass i det europeiske gassmarkedet vil de store industrielle brukerne sta 
overfor en regional konkurransesituasjon om gass som innsatsfaktor, mens de star i en global 

konkurransesituasjon om olje som innsatsfaktor. | produktmarkedene konkurrerer denne 
industrien globalt pa samme mate som industri som bruker olje. Dette kan fore til at 
europeiske land ansker 4 skattlegge bruk av naturgass i forbrukssektoren hardere enn gass til 

industri og elektrisitetsproduksjon, slik tilfellet allerede er. 

Med de forbehold som er gjort foran kan avgifter pa gass komme til 4 virke som 
inntektsgeneratorer for konsumentlands statskasser, slik avgiftene pa oljeprodukter gjar, og 

dertil overfere grunnrente fra produsent- / eksportland til importland. Seerlig kan det for 
forbrukslandene bli fristende a ake avgiftene pa det tidspunkt da tyngden av 
produksjonspotensialet er bygget opp i de gasseksporterende landene, og produsentlandene 
har det aller meste av investeringene som "sunk cost".6 Da vil det leanne seg a fortsette a 
  

6 Eventuelt kan en tollsats nyttes for 4 skille mellom ulike produkejonsonudder. Dette forutsetter imidlertid at WIO / GATT - regler eller bestemmelsene 

i det europeiske energichartret skulle tillate slik diskriminering i fremtiden. 
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produsere for eksportlandene selv om fortjenestene ved salget er langt mindre enn forventet (i 
verste fall til priser ned mot de kortsiktige grensekostnadene) (Austvik, 1995). 
En ekning av gassavgiftene kan for forbrukslandene synes spesielt fristende i en situasjon der 
oljeprisen stiger eller avgiftene pa oljeprodukter oker. Italia okte eksempelvis avgiftene pa 
fyringsoljer pa slutten av 1980-tallet sammen med en noksa tilsvarende gkning av 
gassavegiftene. Det vil vere onsker om hvor store markedsandeler en onsker gass skal ha og 

produsentlandenes kostnader ved 4 bringe gass til markedet som er med a bestemme taket pa 
avgiftene. Dersom det i forbrukslandene oppfattes at det allerede gis "nok" fortjeneste til 
produsenten, ved at han fortsetter 4 investere i ny kapasitet til gjeldende priser, er det liten 
grunn til 4 gi bort "ekstra" grunnrente ved a Ja veere 4 ake avgiftene pa bruk av gass. 

Dersom pa den annen side energiavgiftene i sterre grad blir satt slik at de reflekterer den 

enkelte energibzerers miljomessige fortrinn ber avgifter szerlig pa kull eke kraftig og dens 
subsidier fjernes. I denne situasjonen vil gass fremstéa som den mest miljovennlige blant 
fossile brensler sett fra et avgiftsperspektiv. Nedgangen i kullsubsidiene kan fore til akt 
etterspgrsel etter gass. De fiskale og regionale sysselsettingsmessige konsekvenser dette vil 

kunne ha i kullproduserende land, kan gjare dette til en krevende, og kanskje lite sannsynlig, 
endring for de energiimporterende landene i Europa, ikke minst innen EU. 

Konsekvensene for Norge av kombinert markedsliberalisering og wkte gassavgifter er 
sammensatt. @kt markedsliberalisering gjennom mer omfattende infrastruktur og politiske 
vedtak er noe Norge i noen grad kan tilpasse seg gjennom gkt nedstramsaktivitet og 
utvikling av en mer diversifisert kontraktsportefalje. Avgifter pa oljeprodukter har pa sin 

side den positive bieffekt at de bidrar til 4 dra sluttbrukerprisene pa gass opp. Avgifter pa 
bruk av gass er derimot entydig ikke i norsk interesse, og kan dermed bli en langt mer 

alvorlig trussel for vare gassinntekter enn markedsliberaliseringen. Noe av problemet ligger i 

at avgiftene kan akes etter at kontraktene med sine prisformler er inngatt. Norske og andre 
lands produsenter vil fremover kunne sta overfor en avgiftsrisiko i tillegg til okt prisrisiko. 
Dette kan gjore langsiktige investeringer mer usikre og dermed fore til mindre investeringer 

i store og kostbare prosjekter. Den spesielle strukturen pa tilbudssiden i det europeiske 
gassmarkedet kan dermed fore til tilbakeholdenhet fra EUs side i forbindelse med 
skattlegging av gass. 
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Del V Konkurranse og regulering av transmisjon 
og distribusjon 

Hoye transportkostnader 

Leting etter og produksjon av gass likner mye pa tilsvarende oljevirksomhet. Gass og 

oljeprodukter konkurrerer ogsa i sluttbrukermarkedene i de tilfeller de kan substituere 
hverandre. Dette er hovedarsaken til at prisene pa gass i det europeiske markedet stort sett 
har veert indeksert mot priser pa alternative oljeprodukter, saerlig fyringsoljer, slik vi har 

diskutert foran. Forskjellen mellom olje- og gassvirksomhet er szerlig knyttet til 
transportdelen. Dette skyldes for det ene at en gitt energimengde i form av gass 
representerer et veldig mye sterre volum enn den gjer i form av olje. For det andre krever 
transport og lagring av gass mange fysiske krav pa grunn av at den er nettopp i form av 
gass. Disse forholdene fgrer til at vi far sveert hoye investeringskostnader i 
transportlesninger for gass, liten fleksibilitet og betydelige stordriftsfordeler. 
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Transportleddet tar en langt storre andel av kostnadene ved 4 bringe gassen fram til 
markedene enn det koster 4 bringe oljen fram, og er dermed sveert viktig ogsa for fastsettelse 

av prisene gjennom gasskjeden. De haye transportkostnadene forer til at vi far regionale 
gassmarkeder i verden og til at det europeiske markedet kan forsynes kun fra noen f& 
produksjonsomrader, jfr. kapittel 2. 

Figur 5.1 er hentet fra IEA (1994) og illustrerer noen viktige forskjeller mellom olje- og 
gasstransport. Ferst og fremst viser den at kostnadene per transportert energienhet er 
kanskje ti ganger heyere eller mer for gass enn for olje. At det er dyrere 4 transportere gass 

under vann enn pa land er kanskje ingen overraskelse, men det forutsetter selvsagt ogsa noe, 

63  



blant annet om hvordan bunn- og vannforhold er i forhold til topografi og bebyggelse pa 
land. Transport av gass i form av LNG er betydelig dyrere enn gjennom rerledninger over 

“kortere” distanser, men den som er over sveert lange distanser kan bli billigere (fra rundt 
4000 kilometer). 

De store transportkostnadene gjer at de variable kostnadene for 4 drive gasstransport i 

forhold til kapitalkostnadene er vesentlig lavere enn for oljetransport. Den prosentvise 

utnyttelsesgraden av en r@rledning i forhold til kapasitet (den saékalte “load factor”) influerer 
ikke szerlig mye pa totale transportkostnader. IEA (1994:49) mener at drift og vedlikehold av 
rerledninger, utenom kompressorstasjoner, er faste kostnader. De anslar dem til a 
representere 1 prosent av investeringskostnadene offshore og 2 prosent pa land per ar. 

Vedlikeholdskostnadene for kompressorstasjonene anslar de til 4 veere 3-6 prosent av 
investeringskostnadene per ar ved relative hey utnyttelsesgrad. Nar investeringene er 

foretatt vil ogsa variable kostnader langt pa vei vere gitt selv om transportvolumet endres., 
En hey eller lav “load factor” vil derfor influere sterkt pa kostnadene per transportert enhet, 
men ikke szerlig mye pa de totale kostnadene. 

Utnyttelse av markedsmakt 

Fordelene ved stordrift, og ofte vertikal integrasjon gjennom transportleddene grunnet 
samdriftsfordeler (”"bundling”), skaper ofte de facto prohibitive barrierer for nykommere i 
markedene. Dette gjar mange transportselskap til naturlige monopoler (Austvik 1991a, 2000c 

og Nese & Hagen 1998). De er naturlige monopoler fordi det er billigere for en rerledning 4 
tilby transport pa en strekning enn det er for to eller flere selskaper 4 gjgre det. Et marked 

med slike stor- og/eller samdriftsfordeler utvikler seg ofte med en hey grad av 
konsentrasjon rundt fa selskaper, som far hay avkastning pa sine investeringer, szerlig 
dersom etterspgrselen etter deres tjenester er tilstrekkelig uelastisk. Alle markeder for 
transport av gass er konsentrert om noen relativt fa akterer. For a na samfunns@konomiske 
mal ma derfor ofte myndigheter pa noe vis gripe inn overfor transmittgrer og distributerer i et 
gassmarked for at de ikke skal misbruke sin markedsmakt gjennom hgye priser, darlig 

produktkvalitet, darlig kostnadsstyring, leveransenektelse osv. 

En rerledning uten konkurranse kan holde transportmengden nede for 4 tjene mer enn 

normal fortjeneste. Den sterke markedsposisjonen selskapene kommer opp i gjar at de kan 
presse bade sine kunder og selgere for 4 oppna dette. Et transmisjonsselskap som ogsa 

fungerer som grossist er en privat transporter? som ofte har denne muligheten. Som 
diskutert i kapittel 3 far det en inntekt per enhet transportert som er lik differansen mellom 

prisen den betaler for gassen fra produsenten pp og prisen den kan selge gassen for til f.eks. 
et distribusjonsselskap pi. 

(i) St = Pt - Pp 

En monopsonistisk rerledning star overfor en pris som @ker med kvantum (q) den kjgper fra 

produsenten: 

(il Pp = p(q), der dp(q)/dq = p' > 0 

  

7 En privat transporter ("private carriage") av naturgass er en som kjoper gass ved inngangen og selger den ved utgangen av sin rerledning. De fleste 

transmusjonsselskapene pA kontinentet har til i dag vzert private transporterer, mens de i et liberalisert marked i storre grad vil bli felles transporterer 

(“contract carriage”). 
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Siden den er monopolist mot kjaperne ved utgangen vil prisen de mottar fra de lokale 

distribusjonsverkene, gasskraftverk og store industrielle brukere synke med kvantum solgt: 

(iii) pe= t(q), der dt(q)/dg = t' <0 

Dersom vi antar kostnadene ved 4 drive rersystemet konstant og at det ikke er fysiske tap 

under transporten blir rgrledningens fortjeneste: 

(iv) TI = tq) *q - pq) *q 

Dersom vi setter den deriverte av (iv) med hensyn til q lik null far vi 

dpf/ag =q*t' + pr- pp - q*p' = 0 
(0) => pp+q*p =petg*t 

Venstresiden av (v) uttrykker rerledningens marginale kostnad ved 4 kjepe en enhet gass 

ekstra fra produsent. Elementet q * p' forteller hvor mye prisen til produsent vil ke for 
rerledningen ved a kjope en marginal enhet. Hayresiden av likningen uttrykker den 

marginale inntekten av a selge en ekstra enhet gass. Leddet q * t' forteller hvor mye prisen til 
kjeper vil synke dersom rerledningen selger en ekstra enhet. Likningen (v) forteller at for a 

maksimere profitten skal den marginal inntekten ved a selge en ekstra enhet veere lik den 
marginale utgiften ved 4 kjape en enhet (grensekostnad lik grenseinntekt). Ved a holde igjen 

pa omsatt kvantum i rerledningen mot produsenter og kjgpere, kan rerledningen utnytte 
inelastisitet i etterspersel og tilbud pa en slik mate at (v) oppfylles. Dermed kan 

transmisjonsselskapets egen fortjeneste maksimeres pa bekostning av produsenter og 

kjoapere av gass. 

Forholdet mellom avhengighet og gjensidig interesse av hverandres virksomhet mellom 

produsent, rerledning og kjeper kan fa karakter av felsomhet og sarbarhet for bade 
produsent og kjgper nar sterke ulikevekter i markedsposisjonene oppstar som at slik 
markedsmakt kan utgves. Sarbarheten kan oppfattes som et uttrykk for partenes evne til a 

tilpasse seg endringer i adgang til eller den tariff som betales for transport i rerledningen. 
Stengning av adgangen eller en hgy tariff kan eksempelvis gjare det ulannsomt 4 produsere 
gass. Et produsentland kan bli mer sarbar i sin avhengighet av rerledninger dersom det kun 
fins en rerledning til markedet, enn dersom det finnes alternative transporterer. Ved 4 veere 

sarbar kan et produsentland som Norge bli akonomisk skadelidende og oppleve en redusert 
markedssikkerhet ved 4 sta ovenfor en monopsonist i transmisjonsleddet. Tilsvarende kan 
kjoperne fa redusert leveringssikkerhet ved a sta over en monopolist i transmisjonsleddet. Ex 
ante kan en sarbar avhengighet av en transmisjonsledning gjgre en handelsavtale mellom 
produsent og kjgper umulig eller ulannsom. 

Regulering av transporttariffer 

Liberaliseringsprosessene innebzerer ikke at myndighetene ensker 4 gi slipp pa politisk 
definerte samfunnsgkonomiske mal. Myndighetene praver imidlertid 4 utnytte fordelene ved 
konkurranse som et virkemiddel til 4 na malene. En (politisk styrt) liberalisering av det vest- 
europeiske gassmarkedet gar saledes ut pa 4 gke konkurransen der det er mulig (bruke den 

"usynlige hand"). Er det derimot ikke mulig eller optimalt 4 skape konkurranse, hvilket ofte 
kan vere tilfelle nar bedrifter er naturlige monopoler, ma virksomheten gjennom incentiver 

eller tvang reguleres (bruke en "synlig hand"). Dette kan bl.a. omfatte offentlig fastsatte tariffer, 
eller prisingssystemer, for transport av gass. I en liberaliseringsprosess skal dessuten vertikalt 
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integrerte virksomheter splittes opp slik at de foretas av uavhengige firmaer ("unbundling"). 
Dog skal oppsplitting av virksomhet ikke skje i et starre omfang enn at de samdriftsfordeler 
som kan oppnas ved at en enkeltbedrift tilbyr flere tjenester samtidig kan utnyttes optimalt 
(Austvik, 2000c). 

Det er imidlertid ikke uten videre enkelt for myndigheter 4 gripe inn over et naturlig 
monopol som misbruker sin markedsmakt. Dersom vi forenkler monopolets arsak til 4 

omfatte kun stordriftsfordeler i forhold til markedets starrelse kan dette problemet illustreres 

ved det statiske likevektsdiagrammet i figur 5.2, der grensekostnadene er forenklet til 4 antas 
konstante. Transmisjonsselskapet har betydelige investeringskostnader og lave 

operasjonskostnader, og har fallende gjennomsnittskostnader over hele det volumet som 
markedet kan etterspgrre tjenester (et sakalt et “sterkt” naturlig monopol). 
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Figur 5.2; Avtagende gjennomsnittskostnader i en rgrledning 

ogn 2000       

En rerledning som utnytter en slik monopolsituasjon vil holde igjen tilbudet av sine tjenester 
slik at deres marginal inntekt blir lik deres marginale kostnader ved 4 transportere en enhet 
gass (GK=Gl), som diskutert foran. Som enhver annen monopolist vil transportert mengde 
bli satt til qmon og til dette tilbudet vil brukerne vere villige til 4 betale prisen eller tariffen, s:. 
mon. Monopolets ren profitt er illustrert ved arealet GAEF. 

Dersom rerledningen ekte kvantum transportert, ville den grensekostnaden vere hgyere 
enn den grenseinntekten. Rerledningen ville tape penger pa de enhetene den transporterer 
utover Qmon. Pa den annen side ville bruken av rgrledningen bli mer optimal fra et 
samfunnsgkonomisk synspunkt dersom kvantum akte. Dersom monopolet skulle produsere 

pa det mest optimale samfunnsgkonomiske niva skulle prisen pa tjenesten (tariffen) vere lik 
grensekostnaden ved transporten (GK=Gj)), illustrert ved punktet C og tariffen st-comp. Denne 
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prisen vil imidlertid vzere lavere enn gjennomsnittskostnadene. Rerledningen ville tape en 

sum tilsvarende arealet HDCI. Ingen transporttjeneste ville bli tilbudt med mindre noen 
skulle vzere villige til 4 betale for tapet. 

Dersom prisen pa tjenesten ble satt lik gjennomsnittskostnaden (GjK=GjI i punkt B), ville 

selskapet ga break-even med tariffen sac. Rerledningen ville tjene normal fortjeneste men 
ingen ren profitt. Dette punktet er mindre optimalt enn punkt C fordi kundene ville vzere 

villige til 4 betale for oke bruk av rerledningen i det gjennomsnittskostnadene er starre enn 

grensekostnaden opp til kvantum qcomp. Gjennomsnittskostnadene ville fortsatt falle nar 
kvantum gker. Men punktet B er tross alt mer optimalt enn monopollasningen i A. 

Teoretisk skal en kunne na en samfunnsgkonomisk "first-best" lasning gjennom 
nasjonalisering av transmisjonsselskapet, med prising av tjenestene til grensekostnad (St-comp) 
og underskuddsdekning av HDCI, som i vart eksempel felger derav (tilpasning i punkt C). En 

mate 4 gjare dette pa er 4 nasjonalisere virksomheten og betale for de lapende underskuddene 
som oppstar gjennom statsbudsjettet. I europeisk etterkrigstid har dette vaert et mye brukt 
virkemiddel for 4 na samfunnsgkonomiske mal der naturlige monopoler opererer, ofte med 

viktige samfunnsfunksjoner.’ Imidlertid har mange nasjonaliserte bedrifter blitt beskyldt for 
ikke 4 lase alle de problemer de er satt til, gjennom a operere lite kostnadseffektivt, tilby lav 

kvalitet pa tjenestene, ha sen omstillingsevne osv. Etter hvert er ikke nasjonalisering lenger 
betraktet som det beste alternativ til 4 bedre den samfunnsgkonomiske lgnnsomhet i 
forbindelse med naturlige monopoler. Over mesteparten av verden har det dertil over de siste 

20 arene veert et sterkt anske om konkurranse og fri handel for 4 bedre markeders virkemate, 

ofte med privatisering av nasjonalt eide virksomheter som del av prosessen. 

"First-best" losninger er det vanskelig 4 na ogsa gjernom en liberaliseringsprosess av naturlige 

monopoler. En politisk styrt markedsliberalisering kan vanskelig ta sikte pa noe annet enn den 
minst darlige "second-best"-lasningen, og denne ber da veere bedre enn ikke a gjore noe (altsa 

at dagens ordning oppfattes som "third best" - punkt A). I figur 5.2 vil den beste second-best- 
lgsningen vzere kostnadsdekning og normal fortjeneste i punkt B, mens punkter mellom B og 
A langs ettersperselskurven vil veere darligere enn punkt B fra et samfunnsgkonomisk 

synspunkt, men bedre enn punkt A. 

Problemer med og alternativer til regulering 

Det er flere grunner til at det er tvilsomt at ambisjonsnivaet kan settes hgyere enn 4 treffe 
punkter sé ner B som mulig. En varierende grad av stor- og samdriftsfordeler i ulike 
segmenter av det europeiske gassmarkedet gjor det vanskelig 4 finne en optimal 
liberaliseringsportefalje av konkurranse, regulering og "unbundling" (GSunnevag & Nese, 1999). 

Dersom en ferst velger en gitt portefalje av tiltak er det videre vanskelig teknisk 4 finne 
reguleringsmekanismer som ikke skaper nye svakheter i markedet (Austvik, 2000c). Vi skal 

nevne noen av disse her: 

a) Det forste sporsmalet vil vaere hva en rimelig tariff egentlig er. Etter diskusjonen over 
vil den kunne defineres slik at den dekker systemets gjennomsnittskostnader (punkt 
B i figur 5.2). Den eneste fortjeneste som da er inkludert er "vanlig" eller "normal" 

fortjeneste, eller alternativkostnaden ved 4 drive virksomheten og som er kalkulert 
inn i kostnadskurvene sammen med evrige kostnader i figuren. En normal fortjeneste 

  

8 I Norge gijelder dette blant post- og televerk, NSB, seppeltamming, vei- og havnevesen, vann- og kloakk, stramforsyning osv. 
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er den fortjeneste investorene ville fatt dersom de hadde investert i noe annet, 
korrigert for risiko. 

Det er imidlertid vanskelig 4 fastlegge gjennomsnittskostnadene i et slik naturlig monopol 
fordi de vil falle med @kende utnyttelsesgrad, pa grunn av store kapitalkostnader og relativt 
sma variable kostnader. En rerledning med halv kapasitetsutnyttelse vil eksempelvis ha 
betydelig hgyere gjennomsnittstariff enn en rerledning med full utnyttelse. Det er ogsa 
sparsmal om hvordan kostnadene skal fordeles mellom brukere. Den enkleste maten er A 
kreve samme rate av alle gasseiere. Men en kan ogsa tenkes seg diskriminering mellom 
kunder med hey og lav ettersperselselastisitet (sesong- og/eller bransjemessig betinget) slik 
at totalinntekten til rerselskapet i gjennomsnitt tilsvarer systemets kostnader (sdkalt 
“Ramsey” eller ”peak-load” prissetting). 

b) Et annet spersmal er hvordan en eventuell overskuddsetterspgrsel utover 
rerledningens kapasitet skal fordeles. Hvem skal da fa transportert gass og hvem blir 
skjovet ut nar ettersporselen blir si stor at eksisterende rerledningsnett ikke dekker 
den? Et pro rata-system fordeler gjenvzerende kapasitet proporsjonalt med kvantum 
kontraktert. Eksisterende kunders volum blir redusert for 4 gi plass til nye kunder. 
Ulempen ved dette er blant annet at volumene da ikke blir fordelt etter skonomiske 
effektivitetskriterier. Den kan dessuten fore til spekulativ fastsettelse av kontraktering 
av volumer. 

En annen mate er a prioritere kundene. Under en slik ordning kan hayprioriterte kunder veere 
skoler, sykehus og smabedrifter, mens store industrielle brukere og elektrisitetsverk har lavere 
prioritet. En tredje mate er ulik kontraktering av tjenesten. Ved a betale en noe heyere tariff 
kan kunden kjgpe seg til fast plass i stedet for avbrytbar plass til en lavere tariff, dvs avbrytbar 
plass erstattes med gass etter fast-plass-kontrakt. Mengden fast-plass-kontrakter kan da ikke 
overskride rerledningens kapasitet. Uavhengig av hvordan en velger A fordele 
overskuddsetterspgrselen ma det ogsa fastlegges hvem som skal bestemme hvor stor 
kapasiteten faktisk er. Dersom rerselskapet skal gjore det selv, kan det i gitte situasjoner veere 
tjent med 4 definere kapasiteten ned for 4 utnytte inelastisitet i ettersperselen og igjen uteve 
monopolmakt mot gasseierne. 

c) Et tredje sparsmal er hvordan skal ny transportkapasitet prises. Spgrsmalet om a 
bygge ny kapasitet dukker opp nar det er overskuddsetterspgrsel i forhold til 
kapasitet. Vi har allerede diskutert noen mater 4 fordele en slik 
overskuddsettersporsel pa. Pa ett punkt vil imidlertid etterspgrselen vere stor "nok" 
til at kapasiteten etter det kriterium en velger skal akes. Dersom rarselskapet som et 
gjennomsnitt skulle holde en tariff som dekker gjennomsnittskostnadene i 
eksisterende nettverk vil en slik gjennomsnittspris normalt ikke dekke kostnadene 
ved 4 bygge en ny rerledning. En ny rerledning innebeerer en investering med nyere 

og dyrere kapital i forhold til den eksisterende ledningen. Gjennomsnittskostnaden 
for den nye rerledningen vil ligge over den gamle. 

En mate a lase dette problemet pa er a ta kostnadene ved den nye ledningen inn i tariffene for 
all transport. En ny gjennomsnittskostnad som dekker bade de gamle og den nye ledningen, 
vil da bli etablert. Prisen som betales ved et slikt arrangement, vil ikke reflektere de faktiske 

kostnadene i hver ledning. Noen kostnader vil ligge over og noen under gjennomsnittstariffen. 
En annen mate er a vurdere hvert rerledningsprosjekt uavhengig. I dette tilfellet vil den nye 

rerledningen operere med hgyere kostnader enn den gamle, og de som bruker den nye 
rerledningen, vil matte betale en heyere tariff enn dem som bruker den eksisterende. Selv om 
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det sistnevnte systemet i prinsippet bedre tilfredsstiller krav til g@konomisk effisiens (ny 
reriedning skal ikke bygges for kundene er villige til 4 betale for dens fulle kostnader), gir det 
farstnevnte systemet rorselskapene incitament til 4 utvide kapasiteten raskere. 

d) Et fjerde sporsmal dreier seg om hvor stor kapasiteten faktisk ber veere. En ny stor 
gasskontrakt kan rettferdiggjare et nytt rerprosjekt i seg selv, En marginal kontrakt vil 

ikke kunne gjore det. Pa den annen side vil mange marginale kontrakter samlet kunne 
gjere det. Korrigert for usikkerhet skal et nytt rerledningsprosjekt gi en positiv naverdi 

til en passende diskonteringsrate. Med samfunnets ofte lavere diskonteringsrater i 
forhold til den private sektor, kan et prosjekt vere lannsomt a realisere for samfunnet, 
mens det ikke er lonnsomt for den private sektor. Dersom det gis subsidier til bygging 

av ny kapasitet pa en gitt strekning, kan kravet til startkvantum senkes og dermed fa 
konstruksjonen skjovet frem i tid. Det kan veere fornuftig ut fra et total syn og er ogsa et 

argument for noen grad av offentlig engasjement i sektoren (jfr. dreftelsen av det 
canadiske gassmarkedet senere). Et system der rerselskapene kan ta inn kostnadene 
ved en ny ledning i det eksisterende rersystemet vil pa den arnnen side kunne fore til 
overinvestering i transmisjonssystemer, sett fra et samfunnsekonomisk synspunkt. 

e) Et femte forhold er at man ma vurdere hvor gode eller darlige alternativene til 
regulering er. I deler av markedet kan det allerede finnes nok konkurranse til at 
markedet opererer savidt bra at innfering av et reguleringsregime og de problemer 
som det ferer med seg ikke er tjenelig. En alternativ mate a angripe 
ineffektivitetsforholdene i transmisjonssektoren kan da vere 4 sake 4 gi et monopol 

pa en strekning konkurranse. Szerlig vil alternative rerledninger med nye eiere pa 
strategisk viktige strekninger kunne vere et aktuelt virkemiddel dersom 
reguleringsanstrengelsene og motstanden mot dem viser seg a bli kostbare. 

Konkurranse har den fordelen at en slipper samme grad av kontroll og oppfelging av 
det mangfold av detaljer som en ma ha under et regulert system. 

Det vil vere etterspgrselskurvens beliggenhet i forhold til bedriftenes kostnadskurver som 
avgjer hvorvidt stordriftsfordelene pavirker markedsstrukturen, slik at den ikke lenger opererer 
under fri konkurranse. Dersom etterspgrselen i forhold til en bedrifts kostnadskurver ligger 
som illustrert ved kurven E; i figur 5.3, far ikke bedriften utnyttet sine stordriftsfordeler fullt ut, 
tilsvarende som i figur 5.2 Skulle den eksempelvis produsere i kostnadsminimum (Xa), ville 

ikke ettersperselen kunne absorbere produksjonen med mindre prisen ligger under bedriftens 
gjennomsnittskostnader. Dette ville fore til at bedriften drev med tap. I denne 
markedssituasjonen blir derfor bedriften et (sterkt) naturlig monopol. 
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Figur 5.3: Stordriftsfordeler, markedsstgrrelse og konkurranse.     
  

Ligger ettersperselskurven i forhold til bedriftens kostnadskurver som illustrert ved E», vil 
bedriften kunne produsere mer optimalt, og kanskje ville det veere plass til en bedrift til med 
samme produksjonsteknologi. Markedet ville i en slik situasjon operere under oligopol (slik 
figuren er tegnet ville det kunne bli et duopol). Ligger imidlertid ettersporselskurven sa langt til 
hoyre i diagrammet som illustrert ved Es er det mulig at bedriften opererer i tilngermet 
frikonkurranse, med plass til mange bedrifter. I denne situasjonen vil alle bedriftene pa lang sikt 
(teoretisk) produsere i kostnadsminimum. Jo sterre et marked er, dess faerre bedrifter vil som 
regel kunne operere med sterk markedsmakt. Et poeng ved internasjonal handel er generelt, 
ved 4 lage storre markeder, at den gker konkurransen mellom bedrifter og bidrar til at bedrifter 
far utnyttet sine stordriftsfordeler. En bedrift som kanskje er et naturlig monopol i et 
autarkistisk nasjonalt marked (E;) vil i internasjonal konkurranse vere del av et oligopol (E2) 
eller i frikonkurranse med andre lands bedrifter (Es). 

f) I ekonomisk markedsteori tas ofte eierforholdene til en industri som en gitt storrelse 
hvor vi sa drefter hvordan krefter virker inn pa fastsettelsen av pris og kvantum. Men 
et rorselskap opptrer som monopsonist (som gasskjoper) og monopolist (som 
gasselger) fordi dens eiere har interesse av 4 maksimere fortjenesten i rerselskapet. 
Ved 4 endre eierforholdene kan en fa eiere som har andre, eventuelt flere, m4l enn a 
maksimere fortjenesten i rerselskapet. Dersom eieren har samfunnets effektivitet eller 
profittmaksimering i distribusjons- eller produksjonssektoren som ml, ville muligens 
ikke profittmaksimum for rerselskapet veere det beste. Alternative eierforhold kan 
derfor vere at det offentlige gar inn som eier eller at distributorer og/eller 
produsenter eier selskapene med en andel som er sAvidt liten at de ikke onsker at 
deres fortjeneste skal akkumuleres i transmisjonssektoren for 4 f4 en annen 
incitamentstruktur i selskapet. 

g) Et syvende forhold er at markedsforholdene endrer seg over tid. En politisk styrt 
liberaliseringsprosess ma ha dynamikk i seg til 4 endres optimalt over tid (Stern, 1998). 
Sterke akonomiske interesser i bedrifter som omfattes av prosessen gjgr videre at det 
mobiliseres sterk motstand mot endringer som rgrer ved deres fortjeneste. Utviklingen 
i det amerikanske gassmarkedet er et eksempel pa dette (se kapittel 6). 

  

9 Hogan (1987) diskuterer grenseoppgangen mellom konkurrarse og regulering av naturgassindustrien nermere. 
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h) For det attende er europeisk gasshandel internasjonal, der det kan veere nasjonale 
interessekonflikter mellom EU-land, men szrlig mellom EU-land og eksportlandene 
utenfor om grunnrentefordelingen i markedet. Endring av konkurranseforholdene i de 

ulike ledd i gasskjeden og avgiftspolitikken pa olje og gass er blant de forhold som kan 

pavirke denne fordelingen. At det europeiske gassmarkedet er internasjonalt, selv om 
EU skulle utvikle seg til en full s@konomisk og politisk union (Austvik, 1994), gjar at det 

kan forventes a forbli enda mer politisert enn det internasjonale oljemarkedet. 

Transport av gass pa norsk sokkel 

I takt med utbygning av feltene har det utviklet seg et relativt omfattende system for 
transport av gass pa og fra norsk sokkel. De fleste “lokale” systemer som transporterer gass 
mellom ulike felt innen et produksjonsomrade regnes som regel som del av infrastrukturen 
pa produksjonssiden. Nar gassen skal transporteres fra feltene og til terminal i Norge eller 

utlandet er transporten organisert under egne selskaper. De forste transmisjonssystemene 
ble bygget pa 1970-tallet for 4 transportere gass henholdsvis fra Frigg-omradet til St. Fergus 

og fra Ekofisk-omradet (Norpipe-systemet) til Emden. Utover 1980- og 1990-tallet har en 
rekke nye transportselskaper blitt etablert i takt med nye gasskontrakter og ny feltutbygging. 

Vi skal her nevne de som er viktigst forhold til eksportmarkedene pa kontinentet (Kilde: 
OED, 2000). Kartet i figur 5.4 viser bade olje- og gassrorledningene.1 
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Figur 5.4: Norske rgrledninger i Nordsjgen 
Kilde: Oljedirektoratet 2000 

Statpipe-systemet var det neste store transportopplegget og kom i drift i 1985, Statpipe bestar 

av 4 ulike deler: transport fra Statfjord-feltet til Karste, gassbehandlingsanlegget pa Karsta, 
transport fra Karstg til stigerarsplattformen Draupner og transporten fra Draupner til Emden 
i Tyskland. Fra Ekofisk til Emden gar gassen gjennom Norpipe-systemet sammen med 
Ekofisk-gassen eller gjennom Europipe I. Heimdal-gassen er knyttet til systemet ved 

  

10 De viktigste oljererledningene til andre land som er markert pA kartet er Ekofisk-Teesside, Murchison- Sullom Voe og Forties-Cruden Bay (Skottland).- 
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Draupner. Europipe J (1995) transporterer ogsa gass fra Draupner til Emden, mens Europipe 
II (1999) transporterer gass til Emden direkte fra Karstg. Til sammen er det na tre 
transmisjonssystemer for gass fra norsk sokkel til Tyskland med en samlet kapasitet pa 50 
BCM/ ar: Norpipe (19 BCM/ ar) og Europipe I (13 BCM/4ar) og Europipe II (18 BCM/4ar). 

Zeepipe-systemet som transporterer gass til Zeebrtigge i Belgia er, som Statpipe, sammensatt 
av ulike deler, Fase 1 (1993) gar fra Sleipner-feltet til Zeebriigge i Belgia og mellom Sleipner 
og Draupen med en kapasitet pa 13 BCM/ar. Fase II (1996/97) gar med to rerledninger fra 
Kolisnes, der Trollgassen blir tatt i land, til henholdsvis Sleipner-feltet og Draupen- 
plattformen. Med dette knyttes Kollsnes til eksportsystemet til kontinentet. Franpipe er den 
femte rerledningen til kontinentet og gar fra Draupner-plattformen til Dunkerque i 
Frankrike og ble satt i drift i 1998 (15 BCM/4r). Kapasiteten for leveranser av gass til 
kontinentet er med disse fem rerledningene 78 BCM/ar. Siden kontrakterte leveranser i dag 
er pa vel 60 BCM/ ar, er det dermed fortsatt ledig transportkapasitet innenfor eksisterende 
rerledninger for ytterligere gassalg. Med Interconnector fra Bacton til Zeebriigge, som 
knytter Storbritannia sammen med det kontinentale markedet, kan eventuelt norsk gass ogs 
transporteres gjennom henholdsvis den norske og britiske Frigg-rorledningen med samlet 
kapasitet pa rundt 20 BCM gjennom Storbritannia til Zeebrtigge. 

Nar Statoil nad tar over operatgransvaret for Norpipe-ledningen fra Phillips (2000) er 

selskapet operater for alle de fem eksportledningene til kontinentet. Statoil har ogsa 
operateransvaret for de fleste andre transportselskapene for gass p& sokkelen som er 
organisert som egne selskap (Haltenpipe, Asgard transport, Norne gasstransport og Heidrun 
gasseksport). Unntakene er Frigg-systemene til Storbritannia (Total), Oseberg Gasstransport 
(Norsk Hydro) og Draugen gasseksport (Norske Shell). Eierfordelingen i de enkelte 
transmisjonsselskapene er, som for produksjonen, dominert av den norske stat. Eksempelvis 
har SD@E andeler pa 55 prosent i Zeepipe, Europipe I og Norne, 60 prosent i Europipe II og 
Franpipe, 46 prosent i Asgard, 51 prosent i Oseberg, 65 prosent i Heidrun og 58 prosent i 
Draugen. Statoil og Norsk Hydro har i tillegg typisk 10-15 prosent eierandeler hver i tillegg. 
Norpipe og Statpipe ble etablert for SD@E-ordningen ble iverksatt, men der har Statoil 
nesten tilsvarende sterre eierandeler som SDWZE alene. 

SD@E, Statoil og Norsk Hydro eier dermed til sammen 70-80 prosent av de viktigste 
transmisjonssystemene pa og fra norsk sokkel, slik de ogsa gjar pa produksjonssiden. De 
samme eierforholdene gjelder for mottakeranleggene pa land i Norge (K4rsta, Kolsnes, og 
Tjeldbergodden), og noe mindre i mottakeranleggene i Emden, Zeebriigge og Dunkerque. I 
Zeebriigge har belgisk Distrigaz 51 prosent mot Zeepipegruppens 49 prosent og i Dunkerque 
har Gaz de France 35 prosent mot Franpipegruppens 65 prosent. 

Nar transportselskapene pa norsk er etablert som egne selskaper innebzerer det at hver eier 
av gass pa norsk sokkel ma bli enige med det enkelte selskap om en transportlgsning og 
betingelsene for denne. I de fleste tilfeller inngar rettighetshaverne i feltene ogs4 som eiere i 
de aktuelle transportselskapene, og slik sikre seg transportadgang."! Spersmalet er da hvor 

mye de ma betale transportselskapet for tjenesten. Tariffene for transport er sveert forskjellige 

i de enkelte transportselskapene (Eik 1983, Austvik 1984). 

De fleste transportselskapene legger til grunn for beregning av sine fakturaer til gasseierne 
de avskrivninger som foretas pa investeringer som er foretatt i infrastrukturen, 

  

11 Et unntak er Marathon som eier en del av Heimdal-feltet men ikke har andel i Statpipe-systemet. 
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operasjonskostnader, renteutgifter og fortjeneste. Ett ytterpunkt for maten 4 handtere disse 
elementene er prinsippet som Norpipe har holdt seg til for transport av gass som er eid av 
eiere til Norpipe (ikke 3.parts-tariffer). I denne vil kostnadene falle etter hvert som 

avskrivningene blir foretatt. Dersom ingen nye investeringer foretas i systemet vil etter hvert 
kostnadene ved transport bare omfatte operasjonskostnader og fortjeneste til eierne av 

Norpipe. Fortjenesteelementet (for eierne) beregnes som en andel av eiernes aksjekapital i 
retledningen i forhold til den totale gjennomstramning eierne star for i reret. Eierne i 
Norpipe har dermed etter hvert kunne transportere egen gass sveert rimelig gjennom 
systemet. 

Et annet ytterpunkt er prinsippet som Statpipe har holdt seg til. Ved siden av 
operasjonskostnadene beregner Statpipe et belap til dekning av avskrivninger, renter og 

fortjeneste med basis i de til enhver tid akkumulerte investeringene etter folgende formel: 

Ti * 0,227 * E 

Her er T; akkumulerte investeringer pa tidspunkt i, inkludert aktiviserte renteutgifter. 
Faktoren 0,227 gir et arlig kapitalkostnadselement som bestar av avskrivninger, renter og 
fortjeneste. Basis for fastsettelse av faktoren var at avskrivningene skulle foretas over 15 ar og 
investeringene skulle gi en fortjeneste pa 5 prosent i realverdi etter skatt. E er en 

opptrappingsfaktor satt til 70 prosent av ekningen i den norske konsumprisindeksen. 
Formelen innebzerer at Statpipe beregner en kostnad for gasseierne som hele tiden regnes av 
historiske investeringer, justert for inflasjon. 

Til en gitt transportert mengde blir dermed Statpipes tariff stadig heyere over tid, mens 
Norpipes tariff til en gitt transportert mengde faller ned til operasjonskostnader og en 

definert fortjenestemargin. Statpipe innkasserer dermed en betydelig fortjeneste for sine 
eiere (der Statoil som selskap alene har 58,25 prosent). Malt per kubikkmetergass per km blir 

dermed Statpipe-tariffen mange ganger heyere enn Norpipes, alt annet likt. De andre 
transportsystemer som ligger mellom disse to ytterlasningene. 

Stort sett vil 3.parter (de som ikke er eierne av gjeldende rgrselskap) matte forhandle om 
Igsninger. Dreier det seg om “mindre” volumer, dvs volumer som ikke forsvarer utbygging 
av en ny rerledning, forer dette i de fleste tilfeller til at rgrselskapet utnytter sin posisjon og 
avkrever hgyere tariffer av disse enn av sine eiere. Det vil dermed ikke vere mulig 4 bygge 
ut slike “mindre” volumer uten at forhandlingene om transportlesningene foreligger pa 
forhand. Transportselskapet kan overfor 3.part ta et sa heyt belop at mesteparten av 
fortjenesten havner i transportleddet i stedet for hos produsenten. Et slik system kan fgre til 
at felt uten egen transportlesning ikke blir bygget ut. 
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Del VI_ Liberaliseringserfaringer fra Nord-Amerika 
og Storbritannia 

Liberaliseringen av det europeiske gassmarkedet er ikke et isolert fenomen. I OECD-landene 
har et stort antall sektorer blitt liberalisert de siste par tiarene. USA og Canada var de forste 
som liberaliserte sine gassmarkeder pa 1980-tallet, fulgt av Storbritannia. Ogsd Australia og 
New Zealand har privatisert store deler av industrien og @kt konkurransen. Vi skal i dette 
delkapitlet se litt nzermere pa andre lands erfaringer med liberalisering av gassmarkeder, 
seerlig pa utviklingen i USA som har lengst erfaring med denne type markedsorganisering, 

og noe pa Canada og Storbritannia. I den grad en kan hente erfaringer fra andre land er det 
viktig 4 veere klar over at intet marked er helt likt. Det er der ikke mulig 4 forsta et market 
fullt ut ved 4 studere et annet. Likevel vil det ogsa veere en del fellestrekk det kan vere 
nyttig 4 studere pa tvers av markeder. Vi skal komme tilbake til dette mot slutten av kapitlet. 

USA 

Mesteparten av den amerikanske gassen er produsert i Texas og Louisiana. Disse to statene 

produserer mer enn 70 prosent av det totale amerikanske gassvolumet. Tar en med 

nabostatene Oklahoma, Kansas og New Mexico, oker andelen til over 90 prosent. Fra 
produksjonsomradet i Ser-Vest-statene er det utviklet et omfattende transmisjonsnettverk for 
a, sammen med gass importert fra Canada, 4 betjene forbruksomradene i gst, nord og vest 
(se kart i figur 6.1). 

| 
Most of he Natuwal Gas in the U.S. Flows | 

from the Soufwesian States & Canada to ihe 

Northeastem,idwesien and Westen Markets 

      

     Figur 6.1; Hovedrutene for transport av naturgass i Nord-Amerika Xf 

Major North American Natural Gas Transportation Corridors 

Historien til det nordamerikanske markedet gar helt tilbake til farste halvdel av 1800-tallet, og Tt 
er slik sveert mye eldre enn det europeiske markedet. Pa 1920-tallet begynte handelen med gass 
a ekspandere, og forbruksomrader som selv ikke produserte gass ble knyttet til 
produksjonsomradene i et stadig sterre omfang. Transmisjonsselskapene som sto for 
transporten kjgpte gass fra produsenten (well-head) til lave priser i en stat og solgte den ved 

lokale distribusjonsselskaper i byene (city-gate) i andre stater, ofte med betydelig fortjeneste. 
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Noen ganger ble kunder nektet gass eller produsenter fikk ikke solgt gassen sin dersom de 
klaget over de betingelser transmisjonsselskapene satte. Inntil 1938 kunne ikke rettssystemet 
gjgre noe med dette, fordi den enkelte stat ikke hadde jurisdiksjon over handelen mellom 
statene (inter-state handel), men kun over handelen innen egen stat (intra-state handel). 

The Natural Gas Act (NGA), som ble vedtatt enstemmig av Kongressen i 1938, opprettet the 
Federal Power Commission (FPC) som skulle kontrollere gasshandelen mellom statene. FPC 
bestemte fortjenestemarginene for transmisjonsselskaper som drev som transporterer og 

grossister med kjap, transport og salg av gass ("private carriage”) i inter-state-handel pa et 
“rettferdig og rimelig” niva. Det ble bestemt at de betingelser de tilbgd en kunde, matte de ogsa 
tilby andre kunder. FPC tillot transmisjonsselskapene 4 transportere gass som var eid av andre 
(“contract carriage” ), som produsenter eller distribusjonsselskap, men sa ikke eksplisitt at de 
matte gjore det, selv om det var Kongressenes Klare intensjon (Broadman, 1987:127). 

Transmisjonsselskapene hadde dessuten fortsatt fri anledning til 4 forhandle priser direkte med 
store sluttbrukere. 

Fastsettelsen av “rettferdige og rimelige” fortjenestemarginer ble i hovedsak resultat av 
forhandlinger mellom de involverte selskapene og FPC (Davies, 1984: Ch.4), Systemet begrenset 
antakeligvis selskapenes fortjenestemarginer, men gav fortsatt hoyere fortjeneste enn hva som 
kunne betraktes som normal. 

FPC skulle tilpasse regelverket i henhold til NGA. Beslutningene de gjorde kunne imidlertid 

paklages fra enhver part i det amerikanske rettsvesenet. Dermed fortsatte diskusjonene 
mellom kongressen, rettsvesenet, FPC og industrien vedrerende FPC’s myndighet i mer enn 
15 ar etter at NGA ble vedtatt. Farst i 1954 fastslo USAs Hoyesterett at FPPC hadde myndighet 
til 4 sette tariffer og priser til alle selgere av naturgass i inter-statlig handel, bade for, under 
og etter salget til et inter-statlig transmisjonsselskap, gjennom den sakalt Phillips-avgjorelsen 
(Phillips Petroleum Co. Vs the State of Wisconsin, 347 U.S.672, 1954). Phillips-avgjarelsen 

utvidet FPC’s myndighet til ogsa 4 gjelde produsenter av gass, og til 4 fastsette deres priser. 
Men den regulerte kun inter-statlig handel, mens intra-statlig handel forble uten foderal 
kontroll av produsent- og transmisjonspriser og transporttariffer. 

Energimarkedene var rimelig stabile de folgende 20 arene etter Phillips-avgjarelsen, og 
prisene pa gass i inter-statlig handel ble satt nzr prisene i det uregulerte intra-statlige 
gassmarkedet. | denne perioden ble det funnet store reserver med assosiert gass, sammen 

med store oljefunn, og produksjonen okte betydelig. Ogsa rernettet ble betydelig utvidet. 
Det viktigste problemet med Phillips-beslutningen var at prisene som ble fastsatt for 
produsentene var basert pa kostnadene til igangveerende felt, eller til og med felt i nedgang 
(“old gas”). Det ble ikke tatt med i beregningen at den marginale kostnaden ved leting og 
produksjon av nye felt (“new gas”) var hayere enn for felt i produksjon. 

Okt etterspersel etter gass, og spesielt firedoblingen av oljeprisene i 1973-74, okte gassprisen 
betydelig i det intra-statlige markedet. Ettersom prisene i det intra-statlige markedet kunne 

eke med gkte energipriser, men prisene i inter-state handel ikke kunne det, gav prissystemet 
incentiver til produsenter om primeert a levere til intra-stat-markedet. Mangelen pa gass i 

inter-state-handelen som fulgte, tvang en rekke forbrukere til a skifte til alternative og dyrere 
energiberere. Oklahoma, den tredje’ sterste produsenten av naturgass i USA, var 
eksempelvis en betydelig leverandgr til det inter-statlige markedet for oljesjokket. I lapet av 

perioden 1972-77 ble mer en 85% av den nye gassen reservert for det intra-statlige markedet 
til hayere priser enn de kunne fa i inter-statmarkedet (Davies, 1984, side 83). 
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Denne uholdbare situasjonen ble satt i sakelyset nar FPC ble erstattet av the Economic 
Regulatory Administration (ERA) og the Federal Energy Regulatory Commission (FERC) i 

1978. FERC skulle handtere de fleste sakene som involverte den amerikanske gassindustrien 
og ERA skulle ha myndighet til 4 regulere import av naturgass. Disse ansvarsomradene var 

definert i the Natural Gas Policy Act (NGPA), som startet “avreguleringen” (” deregulation”) 
av den amerikanske gassindustrien. 

Gjennom NGPA ble intra- og inter-stat markedene lagt inn under det samme regelverket, og 
dermed ble det etablert et nasjonalt amerikansk gassmarked, noe som stimulerte til okt leting 
og utvinning av gass. Under Special Market Programs (SMPs) i 1983 fikk 
transmisjonsselskapene tillatelse til 4 gi rabatter pa gass til store industrielle brukere. { 

mange tilfeller ferte dette til priser som falt betydelig under prisene for alternative 
energibzerere. Hovedarsaken til dette var at det var et overskudd av gass pa grunn av de 

hgye petroleumsprisene etter den nye tredoblingen av oljeprisen i 1979-81 ("the gas 
bubble”). De hye prisene gav incentiver for energisparing, og sammen med den 
g@konomiske krisen som fulgte etter oljesjokket, sank ettersperselen etter gass. Med SMP- 
ordningen gikk mange industrielle kunder som hadde byttet fra gass under 1970-tallet 
tilbake til gass pa 1980-tallet. 

SMP-opplegget tvang ogsa transmisjonsselskapene til 4 innga flere “contract carriage” 
avtaler, noe som gkte andelen av gass transportert for andre i inter-statlig gasshandel fra 24 
prosent i 1978 til ca 37 prosent i 1984. Men denne gkningen var for det meste avtaler pa 
vegne av andre  transmisjonsselskaper (84% av veksten). Forbindelsene mellom 

transmisjonsselskapene utviklet gjennom dette en mer solid skonomisk basis. Men fortsatt 

dominerte transport og salg av gass der transmisjonsselskapene kjapte gass hos produsenten 
og solgte den til lokale distributgrer i byene (” private carriage’). 

11985 representerte volumet transportert for andre gjennom inter-state systemet mer enn 50 
prosent av totalen. Mange av LDC’ene som fikk kjgpt billig gass fra produsenter kunne 
imidlertid fortsatt nektes tilgang til transmisjonsnettverkene. Fordi SMP’ene diskriminerte 

lokale brukere, fjernet rettssystemet og FERC ordningen i oktober 1985. Under Order 436 
stilte de som betingelse at et transmisjonsselskap, dersom de har en “contract carriage” 

avtale med en kunde, ogsa ma gi mulighet for det til andre pa en ikke diskriminerende, apen 
basis. Dersom transmisjonsselskapene @nsket 4 innga en contract carriage” avtale, sa kunne 

alle deres kunder, i lopet av noen ar fullstendig overfgre sin transport og salg av gass til 
contract carriage avtaler. 

Pa grunn av tilbudsoverskuddet og prisfallet som fulgte, led mange transmisjonsselskaper 

under inngatte take-or-pay kontrakter i denne perioden. Sterre industrielle kunder fikk 
forhandlet frem spesielle avtaler som gjorde at de kunne kjape gass fra produsenter samt at de 

fikk transportert gassen gjernom rersystemene. Pa dette grunnlaget fant Appeals Court at 
take-or-pay ordningen i Order 436 var utilstrekkelig. FERC utstedte derfor Order 500 i 1987, 
som tillot transmisjonsselskaper med apen adgang til 4 innga contract carriage avtaler (Open 
Access) a dele 50 prosent av sine take-or-pay kostnader med kundene.!2 Mange 

transmisjonsselskaper sakte om sertifikater for slike ordninger og antallet contract carriage 

avtaler akte ytterligere med det. 

  

12 Mellom disse paragrafene ble Order 451, som tillate reforhandlinger av gamle gass kontrakter til 4 reflektere det ndverende markedssituasjonen, gitt, 

Men Order 481 ble aldri tradte aldriikraft. 
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Betingelsene som ble satt for 4 levere contract carriage tjenester hadde blitt bestemt ved a 
samle faste og variable kostnader, respektivt, til kunder ved en todelt tariff ("access/ usage” 
tariff, se kapittel 5 og Austvik, 1996a). Tilgangen til systemet ble regulert med en “demand 

charge”, som representerte den maksimale daglige mengden av gass som en kunde hadde 
krav pa 4 kunne fa kjgpe til enhver tid over ett ar fra et transmisjonsselskap. Kundene betale 
sa en annen avgift ettersom hvor mye gass de faktisk kjapte (“commodity charge”), Alle 

variable kostnader ble innarbeidet i “commodity charge” delen, mens ulike 

tarifferingssystemer ble brukt til 4 dekke de faste kostnadene. Den volumetriske metoden 
hvor alle faste kostnader ble tatt inn i “commodity charge” delen var ett ekstremt 
ytterpunkt. Det andre ytterpunktet var en fast-variabel (’ fixed-variable”) metode, der alle 
faste kostnader ble innarbeidet i “demand charge” delen. I de fleste situasjoner innfarte 

FERC en mellomting mellom de to. FERC hadde ogsad myndighet over sakalt 
“abondonment”, der de kunne la et transmisjonsselskaps lovfestede tjenester bli avsluttet. Et 
transmisjonsselskap kunne, i de fleste tilfeller, ikke slutte 4 betjene en kunde fer det er 
godkjent av FERC, selv om kontrakten er utgatt. 

Men nye regler betydde nye problemer. Transmisjonsselskapene kunne fortsatt nekte a selge 
gass, selv om de var palagt a tilby transporttjenester dersom de hadde ledig kapasitet. Derfor 
hadde kundene i mange tilfeller ikke mulighet til 4 bytte ut ” private carriage” med “contract 

carriage” avtaler. Begrensninger i inngdelse og avslutning av kontrakter utgjorde i tillegg 
institusjonelle barrierer for inter-statlig handel. Men samtidig gkte konkurransen mellom 
rerledningene og reduserte med det behovet for reguleringer. 

Lavere oljepriser, gass-til-gass konkurranse og overskuddstilbud i markedet ferte til at 
gassprisene falt i andre halvdel av 1980-tallet. Fra 1984 til 1991 falt produsentprisene fra 2,69 

$/tef til 1,58 $/tcf (tcf = trillion cubic feet). Det svake markedet og den frie tilgangen til 
transmisjon ferte ogsa til akning i antallet kortsiktige avtaler og spotkontrakter, som gradvis 
erstattet mange av langtidskontraktene. Produsentenes og konsumentenes gnsker om 4 selge 

og kjape gass ble raskere reflektert i markedet og skillet mellom rgrselskapenes transport- og 
meglerfunksjoner ble tydeligere. Gass kunne na kjepes fra helt nye produsenter i nye 
omrader. Tilgjengelig kapasitet i, og a4pen tilgang til transmisjon, kombinert med store 
menger gass som ble tilbudt, gjorde at korttids- og spotkontrakter ble dominerende i 
markedet. 

Med liiberaliseringen fremsto ogsd nye aktgrer i markedet. Markedsforere (” marketers”) 

begynte 4 kjape gass for videresalg, og meglere begynte 4 arrangere handel mellom parter. 
Ogsa et marked for futures-kontrakter ble etablert i 1990. Markedsfgrerne begynte 4 
konkurrere med meglerfunksjonen til transmisjonsselskapene nar rernettverkskapasiteten 

ble tilgjengelig. Men under toppen av vinterettersperselen var transmisjonsselskapene sikret 
tilgang til rersystemet, men ikke markedsforerne, noe som _ svekket deres 
konkurranseposisjon. I 1991 nadde contract carriage 82 prosent av det totale markedet. Order 
636 i 1992 skulle fremme den videre konkurranseevnen ved a kreve at transport og lagring 
skulle arrangeres separat av uavhengige firma. 
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Figur 6.2: Gjennomsnittlige priser pa gass levert til amerikanske kunder 1967-1998 

Kilde: Natural Gas Annual 1998     

Figur 6.2 viser prisutviklingen for perioden 1967-1998 til de enkelte markedssegmentene. 
Som det ble illustrert i figur 3.2 er det ulik betalingsvillighet for gass i de enkelte sektorer. 
Dette reflekteres i hayere priser til husholdninger og bedrifter enn til industrielle brukere og 

kraftverk, Forskjellen mellom prisene i de ulike sektorene var i det amerikanske markedet 
imidlertid betydelig mindre for liberaliseringen enn den var etter. Samlet fulgte prisene pa 
gass utviklingen i raoljeprisen fram til tidlig 1980-tall. Midt pa 1980-tallet oppstod en 
betydelig sterre differanse mellom prisene pa gass solgt gjennom distribusjonsverkene og 

gass solgt til industri og kraftverk. Nar oljeprisen falt i 1985/86 ble samtidig markedet 
liberalisert. Begge deler dro i retning av lavere priser pa gass i alle segmenter. Det er ulike 
meninger om hvilken av faktorene som var viktigst for dette prisfallet. Seerlig falt prisene pa 
gass til industri og kraftverk. 

Allerede i 1991 var prisene til husholdninger og bedrifter imidlertid igjen pa samme niva 

som fgr prisfallet i 1986, mens prisene til industri og kraftverk syntes 4 vere stabilisert pa et 
lavere niva enn tidligere. ”Boblen” forsvant gradvis utover pa 1990-tallet som falge av at de 
lavere prisene. Produksjonen ble lavere og ettersperselen heyere. Dette forte til at flere 

langtidskontrakter igjen ble signert og prisene har gradvis okt. Den "nyetablerte” 
  

13 Mot clutten av 1980-tallet dominerte tilfeldige eller 30 dagers kontrakter gassmarkedet, og representerte nzr 75 prosent det totale gasssalget. Tidlig pA 1990- 

tallet var ca 50 prosent av gass salgene under ett-4rs kontrakter, 35 prosent p4 30-dagers basis og resten pa kontrakter lengre enn 30 dager, men mindre en ett 

ar (Saga, 1993), Historisk har ikke langtidskontrakter svert like viktige 1 USA som i Europa. 
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forskjellen mellom prisene i til de enkelte segmentene har holdt seg, men prisene til 
husholdninger og bedrifter ble (nominelt) hgyere enn fer prisfallet, men prisene til industri 

og kraftverk i 1997 nzermet seg samme niva. Sammenliknet med prisen pa oljeprodukter i det 
amerikanske gassmarkedet (inkludert amerikanske avgifter) har prisene pa gass falt langt 
mindre, og var igjen stigende mot slutten av 1990-tallet selv om prisen pa raolje var fallende 
(figuren viser ikke utviklingen etter oljeprisoppgangen i 1999/2000). Dette er parallelt til 

utviklingen i Europa. I Europa skyldes imidlertid de mer stabile gassprisene hayere avgifter 
pa oljeprodukter (se kapittel 4) mens det i USA synes vanskelig a forklare pa annet vis enn et 
strammere gassmarked. 

Canada 

I Canada ligger mesteparten av gassreservene i den vestlige delen av landet. Provinsen 
Alberta regnes alene a ha rundt 60 prosent av disse reservene. Mesteparten av befolkningen 
er imidlertid bosatt pa astsiden. Gassnettverket i Canada ble derfor bygget primeert for 4 
kunne transportere gass fra vest til ast. | tillegg er Canada og USA knyttet sammen gjennom 
et nettverk fra nord til ser. 

Nar de ble etablert mottok de fire store canadiske transmisjonsselskapene stette fra 
provinsen eller federalt slik at de kunne utnytte de betydelige stordriftsfordelene som 
eksisterer i gasstransport (se kapittel 5). Dette star i kontrast til den amerikanske 

gassindustrien som utviklet seg fra private bedrifter. De lange distansene gjorde at de 

canadiske rorledningene ble fa og store. Det har dermed ikke veert mye konkurranse mellom 
transmisjonsselskapene i Canada, hvor det vanligvis er en eller noen ganger to 
transmisjonsselskaper som star for en enkelt transportrute. 

Alberta begynte 4 regulere produsentpriser, inter-provensiell transport og eksportpriser i 
1949, og andre produsentprovinser fulgte etter. 1 1958 ble National Energy Board (NEB) 
etablert for 4 regulere konstruksjonen og drift av inter-provensiell og internasjonale 
rgrledninger, gasseksport og toll og tariffer pa rorselskaper under deres myndighetsomrade. 
Inntil 1970 ble bade innenlandsprisene og eksportprisene overlatt til forhandlinger mellom 

kj@per og selger. NEB satte imidlertid grenser for hvor mye som kunne eksporteres og 
begynte a regulere prisene. | 1973 var industrien fullstendig regulert av NEB. 

Nar mangelen pa gass oppstod i det inter-statlige markedet i USA pa 1970-tallet, s okte 
ettersporselen etter canadisk gass. Pa denne tiden sakte Canada om 4 eksportere gass til 
priser tilsvarende nivaet pa oljeprisene, mens priser pa innenlandsgass fortsatt var regulert. 
Pa begynnelsen av 1980-tallet forte de haye internasjonale olje- og gassprisene, og nedgang i 
den amerikansk @konomien, til redusert etterspersel etter canadisk gass. Den canadiske 

eksporten stupte med rundt 40 prosent pa kort tid. Noen transmisjonsselskaper, spesielt 
TransCanada, led under av store take-or-pay forpliktelser, slik som i USA. 

The Western Accord, signert av NEB og provinsene i 1985, tvang alle internasjonale og inter- 
provensiale pipelines a bli “Open access” transporterer pa a en ikke diskriminerende basis 

(“contract carriage”). Videre skulle prisene pa gass i den inter-provensielle handelen bli 
bestemt av kjaper-selger forhandlinger. Eksportprisene forble fleksible, men de skulle ikke 
veere lavere enn innenlandsprisene. 

Western Accord spesifiserte at transmisjonsselskapenes meglerfunksjon burde overfgres til 
en separat enhet (unbundling). Nar etterspgrselen oversteg tilbudet ble kapasiteten fordelt 
ettersom hvor oppsigelige kontraktene var i nedadstigende orden fra uoppsigelige til 
avbrytbare avtaler. Innenfor den enkelte gruppe av kontrakter, ble kapasiteten fordelt pa en 
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“pro rata” basis (se kapittel 5). Tariffene var alle av fixed-variable type, hvor alle faste 
kostnader ble lagt inn i “demand charge” delen. Take-or-pay kostnmadene kunne ikke 
inkluderes i transporttariffene. I folge amerikansk terminologi, gjorde Western Accord 
transmisjonsselskapene til “common carriers”. 

Storbritannia 

Fram til midten av 1980-tallet hadde det statlig eide firmaet British Gas (BG) nesten full 

kontroll over hele gasskjeden i Storbritannia, med praktisk talt eksklusive rettigheter over 
transmisjon, distribusjon og videresalg av gass. BG var selv en betydelig produsent av gass 

og i tillegg kjopte de gass fra et stort antall produsenter pa den britiske kontinentalsokkelen. 
Markedet var delt inn i et ’tariffmarked” (hovedsakelig til bolig og nzringsmarkedet) og et 
”kontraktsmarked” (hovedsakelig til industrielle kunder). 

The Oil and Gas Enterprise Act (OGEA) fra 1982 tillot salg av gass av andre enn BG, men 
disse hadde ingen tilgang til BGs nettverk. I 1986 ble British Gas privatisert og the “Office of 

Gas Supply” (OFGAS) ble etablert. Det ble fastsatt etter hvilke betingelser gass kunne 
transporteres gjernnom BGs nettverk, men nye aktgrer kom ikke inn pa markedet i noen 

serlig grad. The Monopolies and Merges Commission (MMC) fastslo i 1988 at BG ikke 
skaffet til veie tilfredsstillende informasjon om kostnader pa tredjeparts transport og at det 
var mulig 4 diskriminere mellom kunder pa grunn av markedsdominansen. BG ble bedt om 
a publisere mer prisinformasjon, hvordan de ble kalkulert og 4 dele opp operasjonen rundt 
transport og markedsfering/handel (unbundling). I 1990 tok OFGAS dessuten initiativ til en 
20 til 40 prosent reduksjon i transporttariffene. 

Spesielt viktig ble liberaliseringen av elektrisitetsproduksjonen. 1 1989 ble the “Central 
Electricity Generating Board” (CEGB) privatisert og delt i to. Selskapet National Power 
skulle ta hand om lokal distribusjon gjennom de regionale elektrisitetsselskapene, mens 

kraftproduksjon (ikke kjernekraft) skulle tas hand om av selskapet PowerGen. 
Transmisjonsselskapet, National Grid, skulle serge for at tilbud og ettersporsel hele tiden ble 

holdt i balanse gjennom en sakalt ’pool”. Mens British Gas i forste omgang bare ble 
privatisert, uten noen betydelige endringer i markedet som folge, ble elektrisitetsindustrien 
altsa splittet i produksjon, transmisjon, distribusjon og salg fra begynnelsen. 

Gjennom liberaliseringen av elektrisitetsindustrien begynte kraftprodusenter 4 bygge 
combined-cycle turbiner som brukte gass som innsatsfaktor. All den tid British Gas ikke 
lenger hadde noe kjapsmonopol pa produsert gass, kunne gassprodusentene selge til denne 

nye delen av kraftsektoren der de ogsd kunne fa heyere priser. Samtidig begynte 
produsentene 4 selge direkte til store industrielle brukere, hvor de kunne underby de 
regulerte prisene til British Gas. 

Utover pa 1990-tallet utviklet det seg relativt kortsikte avtaler mellom produsenter og 
kjepere, og spotmarkedet som gjennom dette ble skapt begynte ogsa a pavirke de langsiktige 
prisene. I 1996 publiserte the International Petroleum Exchange (IPE) en forward kontrakt, 
og handel med gass futures kontrakter begynte. En rekke markedsfarere og 
stremprodusenter kjepte na gass direkte fra produsenter. Men BGs konkurrenter hevdet at 

markedet fremdeles ikke fungerte med en tilfredsstillende grad av konkurranse. MMC 
anbefalte i 1993 at transport- og meglerfunksjonene til BG skulle opploses fullstendig innen 

1997, at terskelen for monopolforsyning til tariffkunder skulle reduseres, og at 
tilbakeferingsraten ved kalkulering av transmisjonsselskapenes priser burde tilsvare 6.5 til 
7.7 prosent pa nye investeringer. 1 1998 var hele den britiske gassektoren apnet for 
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konkurranse, og British gas hadde skilt ut sin transmisjons- og distribusjonsvirksomhet 

(Transco). 
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Figur 6.3 Interconnector 

1 1993 startet ogsa planene for byggingen av Interconnector mellom Bacton og Zeebriigge, 
som skulle knytte de kontinentale og britiske markedene sammen. Den forste gassen ble 
sendt gjennom systemet i oktober 1998. Gjennom Interconnector vil liberaliseringen av det 
britiske markedet ogsa pavirke utviklingen ellers i Europa, der gassen kan bli sendt gjernom 
systemet bade til og fra Storbritannia. Zeebrtigge kan utvikle seg til et betydelig knutepunkt 
(hub) for kjep og salg av gass, ikke minst kortsiktige avtaler. Samtidig vil koplingen mellom 

det britiske og det kontinentale markedet kunne bidra til at prisene i de to markedene etter 
hvert vil naeerme seg hverandre. 

Relevans for det kontinental-europeiske markedet 

I diskusjonen om et mer liberalisert europeisk gass marked er det nedvendig 4 holde det 
innenfor en kontekst om det vesteuropeiske markedsstrukturen. Den mest pafallende 

forskjellen mellom det europeiske og det amerikanske gassmarkedet er graden av 
markedskonsentrasjon. I Europa er det pa de fleste nivaer og segmenter av markedet sterk 

konsentrasjon om fa bedrifter, mens markedet i USA utgjores av tusenvis av produsenter og 
en mengde distributerer. Mens det typiske transmisjonsselskap i Europa meter henholdsvis 
et oligopol og oligopsoni pa sin inntreden og utgang, meter det typiske amerikanske 

transmisjonsselskapet noe som mer ligner konkurranse i hver ende. 

Til na har gasshandelen i Europa matte forhandles bilateralt, slik som mellom statene i USA 
fer 1938. Slik kan EU kommisjonen gkende mulighet til 4 intervenere i (deler av) markedet 
sammenlignes med den amerikanske faderale statens rolle i reguleringen av inter-statlig 
handel pa den tiden. Det er interessant 4 observere at mer enn 50 ar etter de forste 
reguleringen gikk gjennom i Kongressen i 1938 hadde fortsatt det amerikanske gassmarkedet 
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problemer med 4 fungere effektivt. Kongressens vilje var ikke alltid nok til 4 {4 markedet til 4 
tilpasse seg deres onsker. Gjentatte reguleringer og avreguleringer forte til periodevis 
dramatisk ’stopp-og-ga politikk”. 

De amerikanske erfaringene indikerer at reguleringer ogsa i Europa bar lages med bevissthet 

om markedets komplekse rammeverk og mekanismer, og om hvordan disse utvikler seg 
over tid. Dersom mange av disse vurderingene overlates til politikere og advokater alene, 

kan det fore til ineffektivitet ogsa i Europa, slik som i USA. Om det er mulig 4 finne 
selvregulerende mekanismer, kan skadene pa akonomiene laget av feilbedgmmninger og 
ineffektivitet bli redusert. Slik kan reguleringstekniske erfaringer fra USA veere til noe hjelp for 
utformingen av et europeiske liberaliseringsregime. 

Det er ogsa verd a observere at valget om a “ikke gjgre noe” med stor sannsynlighet ble 
vurdert til 4 veere den verst mulige lasningen i USA. Fa foreslo at situasjonen som eksisterte 
fer NGA var virkeliggjort i 1938 var bedre enn de mer eller mindre regulerte situasjonene 

etterpa. \Tilsvarende er det tvilsomt om vi i Europa na kan fa noen sterke ensker om A 
reversere de liberaliseringsprosessene som Gassdirektivet har vaert med 4 initiere. 

Sa langt er et overnasjonalt byra til 4 handtere gassmarkedsreguleringen, tilsvarende som det 
foderale FERC i USA, fraveerende i Europa. Europeisk gasshandel er internasjonalt, og vil 

fortsette a veere det i overskuelig framtid. Dette skyldes bade at EU i hovedsak né er en 
konfoderasjon og ikke en federasjon som USA, og at mye gass vil bli importert fra omrader 
utenfor EUs myndighetsomrade. Det viktigste “utenforlandet” er i denne sammenheng 

Russland, og det er i skrivende stund usikkert hvordan EU kan pavirke det norske gassalget 
gjennom E@S-avtalen. Ogsa nordafrikansk gass er utenfor EUs jurisdiksjon. I USA er bare 

mindre deler av forbruket importert. Mangelen pa mulighet til 4 regulere hele markedet 
begrenser muligheten for en full liberalisering av det europeiske markedet. Det faktum at 
handel passerer nasjonalstater utenfor og innenfor unionen, men alle sine ulikheter, 
understreker problemene med 4 handtere sprikende gkonomiske interesser i Europa. 

En viktig erfaring fra USA er at et mer liberalt marked ferte til storre og flere prisvariasjoner, 
selv om konkurrerende energimarkeder over tid begrenser disse variasjonene i 
forbrukermarkedet pa den avre siden, og produksjonskostnadene pa den nedre siden. Det er 
likevel viktig 4 merke seg at fallet i amerikanske priser pa slutten av 1980-tallet ikke 
ngdvendigvis primzert skyldtes liberaliseringen av markedet. Lavere oljepriser og et 

overskudd av gass var antakeligvis de viktigste grunnene. Liberaliseringen og gass-til-gass 
konkurransen gjorde nok likevel fallet sterkere og raskere enn det som ellers ville veert 
tilfellet. Tilsvarende steg de amerikanske gassprisene pa 1990-tallet pa grunn av bedre 

balanse mellom tilbud og etterspgrsel. Et liberalisert europeisk gassmarked ma ogsa antas 4 
fore til hayere priser nar det er stramt og lavere priser na det er mye ledig kapasitet, alts4 en 

noe mer uavhengig prising av gass en i dagens marked, slik vi diskuterte i kapittel 3. 

En annen erfaring er den starre variasjonen i kontraktbestemmelsene. Jo fortere og sterkere 
markedet svarer pa en endret situasjon, dess raskere endres portfolioen av landtids, 
avbrytbare, korttids og tilfeldige kontrakter. I den grad dette forer til et gnske om 4 
reforhandle eksisterende (langtids take-or-pay) kontrakter i Europa avhenger av hvordan 
den eksisterende kontraktsportfolioen ligner den portfolioen et gitt liberalisert marked ville 
gi. Bade produsenter, transmisjonsselskaper, LDCer, store industrielle konsumententer og 
kraftverk kan komme til 4 kreve reforhandlinger av eksisterende kontrakter om portefaljen 
avviker mye, og innga nye kontrakter der de er mest fordelaktige. I et stramt marked kan 
produsenter tenkes 4 fa bedre priser ved a signere kontrakter direkte med kundene, men 
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kjoperne vil kunne fa lavere priser direkte fra produsentene i et svakt marked.14 Sa lenge 
rarledningsselskapene far avsetning for de mengder gass de har kontrahert til dagens priser, er 
det lite trolig at det kommer krav om reforhandlinger. Problemene kan oppstA dersom 
produsenter gar inn i markedet og direkte konkurrerer om eksisterende kunder. I sf fall vil 
rorledningsselskapene kunne onske 4 reforhandle kontrakter med produsentene gjennom de 
TOP-problemene de da kan fa. 

  

14 Hagen (1994) diskuterer likhetene og forskjellene mellom det europelske og amerikanske gassmarkedet mer i detalj. 
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Del Vil Konsekvenser av liberalisering 

Analysen av markedet 

Vi vil i det etterfalgende ta utgangspunkt i at det europeiske gassmarkedet blir mer liberalt enn 

det har veert. Samtidig legger vi til grunn at markedet ikke vil kunne bli fullt ut liberalisert. Det 
vil ikke veere mulig 4 si med sikkerhet verken hvor langt liberaliseringsprosessene kommer til 4 
ga, eller hvordan de fullt ut vil utvikle seg. Det vil heller ikke veere mulig 4 si eksakt hvordan 

nasjoner og selskaper vil tilpasse seg endringene, og dermed pavirke hvilke virkninger og 
konsekvenser prosessene far for oss som eksporter. I dette ligger at norske selskaper og 

myndigheter i stor grad ma akseptere okt usikkerhet som en integrert del av grunnlaget for 
beslutningsprosessen for hvordan de skal tilpasse seg, i stedet for 4 gjore det pa grunnlag av 

ekstrapolerte trender som ofte gj@res pa grunnlag av den ene eller annen erfaring eller ”tro”. 
Handlingene ma veere robuste ikke bare for de “mest enskelige” eller “mest sannsynlige” 
endringer, men ogsa for de som i dag synes lite sannsynlige, men som ikke er umulige, 
ekstreme utfall i positiv eller negativ retning. 

Selv om det ikke vil veere mulig 4 forutsi utviklingen szerlig eksakt, vil det med sterre grad av 
sikkerhet vere mulig 4 trekke fram szertrekk som liberaliseringsprosessene forer med seg. Vi vil 

legge til grunn ulike modeller og mekanismer gjennom flerfaglig integrasjon5 for 4 ake 
forstaelsen for hvordan markedet fungerer, snarere enn 4 gi alternative eksakte prognoser 
under gkonomiske eller statsvitenskapelige teorier og metoder. Vi vil i diskusjonen seke 4 
integrere disipliner og faktorer gjennom 4 oversette konsekvensene av endringer i teknologiske 

og politiske faktorer pa priser og markedsutvikling, til de effekter de kan ha pa skonomiske 
faktorer, aktarenes strategiske type og markedsstruktur. Alternativt kunne vi brukt for 

eksempel en ren gkonomisk analyse av problemstillingene. I perioder med stabilitet kan en slik 
tilnzermingsmetode ha betydelig forklaringskraft. Deres periodiske suksess bidrar imidlertid 
samtidig til 4 gjare slike prognoser farlige. Ettersom de ofte er basert pa forutsetninger om at 
framtida vil se ut omtrent som i dag, tar de sjelden hensyn til muligheten for sterre og mer 
grunnleggende endringer i markeder og adferd. Dersom en i en periode blir vant til at de 
stemmer, kan begrensningene de er satt opp under lett glemmes. Slike prognoser legger typisk 

til grunn et eller annen vekstforlap i etterspgrselen etter gass, bestemte tilbudsendringer, visse 
politiske trekk fra EU osv. 

Det mulighetsomradet for utviklingen som vi vil seke 4 skissere i dette kapitlet sikter mot 4 fa 

frem hva ulike fremtidige utfali avhenger av og sarmenhengen mellom de ulike variable. I 
mange tilfeller kan det like ofte gis en indikasjon pa hva som ikke kan skje enn hva som 
omtrentlig vil bli utviklingen. Pa en mate har vi i en forstand et lavere ambisjonsniva enn de 
mer deterministiske modellene. Under spesifikke forutsetninger vil imidlertid en-disiplinzer 

analyse kunne forstas og tolkes innenfor rammen av var analyse.1¢ I en annen forstand har vi 
et heyere ambisjonsniva. Siden vi trekker sammen flere typer forklaringsvariable ber var 
tilnzerming gi sterre forstdelse for sammenhengene i det sterkt politiserte europeiske 
gassmarkedet, om enn pa et mer aggregert niva. 

  

16 Dette tilsvarer i prinsippet tilnzermingen i scenario-analysen av oljemarkedet i Austvik 1993c/2000a 
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Vi skal i dette kapitlet diskutere konsekvensene av ulike former og grader av liberalisering 
pa falgende hovedomrader: 

Priser og avgifter. 

Kontraktsformer og modulering. 
Konsekvenser for langsiktige kontrakter 
Allerede inngatte kontrakter 
Incentiver for nye langsiktige kontrakter 
Forsyningssikkerheten. 
Milja og miljapolitikk. 

Denne diskusjonen vil sd vaere grunnlag for analysen av de strategiske opsjoner og 
konsekvenser for Norge som eksporter i kapittel 8. Selv om vi allerede har argumentert for at 
et fullt liberalisert europeisk gassmarked ikke er mulig eller sannsyniig, vil vi analytisk legge 
en slik ytterlosning til grunn for dreftingen av forskjellige modifiserte utviklingstrender. 
Fgrst skal vi beskrive noe mer i detalj hva vi mener med et fullt liberalisert marked. 

Et fullt liberalisert marked 

Vi har allerede lagt til grunn at en perfekt liberalisering av det europeiske gassmarkedet 
innebeerer at konkurranse skal etableres der det er mulig og regulering av tariffer og priser 
gjennomferes der det er nedvendig. Vi legger felgende mer spesifiserte forutsetninger til 
grunn for dette ytterscenariet: 

a) 

b) 
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TPA bli innfort pa alle transmisjonsledninger i Europa, ogs4 pa offshore rarledninger 
pa norsk sokkel, og til lagerkapasitet. Store sluttbrukere far TPA ogsa til 
distribusjonsnettet. Gjennom "unbundling" ma transmisjonsselskapene regnskaps- eller 
organisasjonsmessig skille transport og lagring fra salg av gass. Gassalg fra 
transmisjonsselskapene kan  fortsatt foretas, men na  gjennom  egne 
markedsforingsselskaper eller salgsenheter. Lokale distribusjonsselskap reguleres slik at 
de har leveringsplikt til husholdninger og sma neeringslivskunder til regulerte priser og 
tariffer. ‘Transmisjonsselskapene har ikke plikt til 4  levere til de lokale 
distribusjonsselskapene, til gasskraftverk eller til industrien. Slike avtaler ma gjgres 
kommersielle, slik at produsenter og markedsfgringsselskaper tilbyr slik fast service mot 
betaling. 

De norske Gassforhandlingsutvalget og Forsyningsutvalget blir eliminert. Transport av 
gass pa norsk sokkel blir regulert etter de samme prinsippene som i EU. Lisenshaverne 
pa gassfelt i Nordsjgen far rett til 4 selge egen gass. Pa kontinentet blir tilsvarende alle 
import- og eksportmonopol opphevet. Lokale distribusjonsselskap og store sluttbrukere 
far med det rett til 4 kjape gass direkte fra produsent eller lisenshaver. I Russland blir 
Gazprom privatisert slik at ogsd utenlandske selskap far tilgang til russiske 
gassressurser og rett til gassalg. Et statlig transportselskap skal drive transportnettet 
etter de samme prinsipper som i EU-omradet. Vestlige bedriftsakonomiske prinsipper 

blr lagt til grunn for investeringer i rerledninger og for utbygging av gassfelt i 
Russland. 

Regler for hvordan begrenset rerledningskapasitet skal allokeres blir innfart av et 
regulerende organ pa EU-niva. Organet regulerer ogsa tariffer for transport og lagring 
der konkurransen ikke blir betraktet som sterk nok. Prinsippet for reguleringene er at 
tariffene skal dekke kostnadene til transmisjonsselskapene som felge av investeringer og  



drift av rerledningene pluss en alminnelig fortjeneste som er stor nok til a sikre 
investeringer i nye ledninger og lagringskapasitet. Sa lenge det er ledig kapasitet til 
transmisjonsnettet skal den veere tilgjengelig bade for langsiktige og mer tilfeldige 
kontrakter, og offentliggjares av transmisjonsselskapene. Tilfeldige transportavtaler 
(‘interruptible service’) ma vike plassen for langsiktige kontrakter dersom 
ettersporselen etter transportkapasitet er hayere erm det som faktisk er ledig. Her kan 
ogsa andre ordninger etableres. Transportkontrakter kan omsettes slik at en eier av 

transportkapasitet kan selge eller leie denne ut for kortere eller lengre perioder. Den 
regulerende myndighet tar stilling til faktorer som avskrivningstid, tariffstruktur, 
prising av ny rerledningskapasitet og andre problemer i forbindelse med de enkelte 
reguleringstiltak, som diskutert i kapittel 5. 
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Figur 7.1: Europeisk gass i et liberalisert marked     pga 2000 
  

I en slik ny organisering av markedet skal transmisjonsselskapenes markedsmakt bli eliminert 
og kjapere og selgere av gass kan handle gass direkte seg i mellom. De nytter rerledningene 
kun som transporterer, tilsvarende som i et bomfinansiert veisystem. Dagens struktur, hvor et 

oligopol av selgere i punkt A meter et monopsoni av kjgpere i punkt B i figur 7.1, blir erstattet 
med en struktur hvor mange selgere innen hvert produsentland meter mange kjopere i punkt 

B. 

Priser og avgifter. 

I et perfekt fungerende liberalisert marked skal i prinsippet renprofitten (grunnrenten for 
produsentene og monopolrenten for transporterene) forsvinne i alle ledd. EUs forutsetning 
(EU 1998) er at brukerne av pass veere de som far fordelen av liberaliseringen gjennom lavere 
priser, slik det har skjedd i de fleste andre markeder som har blitt liberalisert. 

Forutsetningen om at ren profitten forsvinner i et slik marked kan veere riktig for 
transmisjons- og distribusjonsselskapene, i det manglende konkurranse forutsettes erstattet med 

et effektivt reguleringsregime. De har bade under dagens system, og vil under et liberalisert 
system ha, relative stabile marginer. I et liberalisert system vil imidlertid marginene bli 
lavere. Dersom det flere transmisjonssystemer som konkurrerer, vil de dertil kunne fa okt 
usikkerhet om hvilke volum de vil transportere. De kan sdledes fa @kte variasjoner i sine 
inntekter, noe som ytterligere forverrer deres situasjon. Transmisjonsselskapene vil derfor ha 
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interesse av 4 vanskeliggjore gjennomfgringen av enhver liberaliseringstendens. PA et 
tidspunkt da et tiltak oppfattes som uunngéelig, vil de soke 4 pavirke utformingen av 
eventuelle reguleringsordninger slik at mest mulig av profitten reelt blir liggende igjen hos 
dem selv ( en sakalt “principal - agent” situasjon). Deres strategi vil saledes innebzere 
elementer bade av konflikt og samarbeide med den/de myndigheter og krefter i markedet 
som eventuelt matte drive en liberaliseringsprosess fram (Schelling 1978, 1984). 

Kjapernes (lokale distribusjonsverk, elektrisitetsverk og store industrielle brukere) muligheter 
til 4 kjope gass fra flere selgere vil bli bedret i et liberalisert marked. Det vil hovedsakelig 
veere deres forhandlingsposisjon i forhold til produsentene som vil bestemme hvorvidt de 
kan fa billigere gass enn tidligere. Gjennom det sterre utvalg av selgere de kan komme til 4 
sta overfor vil mest sannsynlig deres forhandlingsposisjon styrkes i forhold til det monopol 
(gjennom transmisjonsselskapene) de ofte star overfor i dag. Dette betyr i utgangspunktet at 
prisene kan bli lavere for kjaperne. Avhengig av tilbudsutviklingen vil imidlertid kjoperne 
ogsa fortsatt kunne ende opp med priser opp mot prisene de betaler i dag. Dette bestemmes 
av balansen i markedet mellom tilbud og ettersparsel og har slik en direkte sammenheng 
med pris til produsent. 

Som for kjgperne, vil markedsutviklingen og konkurrerende energikilder veere med 4 

bestemme de prisene produsentene far i markedet. Samtidig vil innforing av TPA og 
eliminering av importmonopsoniet styrke produsentenes forhandlingsposisjon. De lavere 
marginene i transmisjonsleddene kan tilfalle produsentene s4 vel som kjaperne. Ser vi isolert 
pa gass-til-gass konkurransen pa kjeperleddet (i punkt B i figur 7.1), s4 vil den trekke i 
retning av at prisene til produsent faller. Er det fri konkurranse mellom alle sma og store 
produsenter av gass, vil hver selge gass sa lenge det er lonnsomt for den enkelte, slik de gjor 
i andre frikonkurransemarkeder. Produksjonsbeslutninger som er foretatt etter 
bedriftsokonomiske kriterier for den enkelte produsent fgrer til at hver vil @ke produksjon 
og salg opp til de kortsiktige grensekostnadene (som kan vere sveert lave), slik at det totale 
tilbudet av gass vil ake. Nar prisene er kontraktsmessig frikoplet fra prisene pa alternativene 
vil dette pa kort og mellomlang sikt kunne fere til gkt totaltilbud av gass, med derpa 
folgende prisfall. Samtidig vil det fore til raskere vekst i ettersporselen som raskere vil spise 
opp tilbudsoverskuddet enn om prisene ikke falt. 

Gjeldende balanse mellom tilbud fra produsentene og etterspersel fra kjgperne vil derfor til 
enhver tid vil bli tydeligere reflektert i deres priser, og som vil kunne fluktuere i sterkere 
grad enn hva som er tilfellet i dag. Sporsmélet f er szerlig hvor lenge et overskuddstilbud pa 
grunnlag av @kt konkurranse pa produsentleddet vil kunne eksistere. Kortsiktige kontrakter 
kan i denne sammenheng vanskelig veere hovedbasis for investeringer i infrastruktur og 
store utviklingsprosjekter for produsentene. Dette vil ake usikkerheten rundt utviklingen av 
sterre prosjekter som trenger sveert langsiktige investeringer. Prisvolatiliteten og 
prisnedgangen vil dermed kunne senke det langsiktige tilbudet av gass, slik ogsa klassisk 
ressursgkonomisk teori diskuterer (Austvik, 1993a). Nedgangen i tilbudet av gass pa sikt vil 
forsterke volatiliteten over tid og trekke i retning av heye gasspriser til produsentene pa lang 
sikt. | denne sammenheng vil lang sikt lett kunne veere 5-10 ar og lenger, og tilsvarer 
situasjonen i det amerikanske gassmarkedet, som illustrert i figur 6.2. 

Mkt tilbud av gass pa lengre sikt kan, gitt dagens prisniva, i hovedsak komme fra regioner 
som allerede er leverandgrer til det europeiske kontinentet. For at nye regioner skal komme 
pa banen kreves investeringer i rerledninger som antakeligvis vil kreve gasspriser som er 
heyere enn dagens niva. Dette gjelder farst og fremst felt ffernt fra det europeiske markedet 

(Barentshavet, Sentral-Asia, Midtosten, Nigeria). Figur 7.2 illustrerer en langsiktig 
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grensekostnadskurve for gass til det europeiske markedet som ble tegnet i 1994. Den gangen 
var prisen ved EUs grenser rundt 2.40 $/mbtu, noe som dekket kostnadene ved all 

produksjonen innen EU, algeirsk, norsk og russisk gass som allerede var pa markedet da. 
Prisen dekket etter beregningene imidlertid ikke nye prosjekter som Haltenbanken, Nigeria, 

Yamal eller Qatar. Formen pa en slik kurve kan opplagt analyseres og diskuteres neermere, 
men det er klart at lave og mer ustabile priser som ville vere gunstige for forbrukerne pa 
kort sikt kan lage problemer for tilbudet av gass pa lang sikt. 
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Figur 7.2: Ilustrativ langsiktig grensekostnadskurve for gass tit det europeiske 
markedet til 2015 
Utviklet fra Pauwels 1994, JEA 1995 og BFAMOCD 2000.     aga 2000 
  

Tilbudet av gass fra store nye leveranderland vil dermed kunne forsinkes gjennom 
liberaliseringen, likesom utviklingen av store nye felt fra eksisterende leverandgrland. Fordi 
gass er en ikke-fornybar ressurs som finnes bare fa steder (potensielt) tilgjengelig for det 
europeiske markedet vil prisene etter hvert kunne stige opp mot prisene pa alternativene og i 
perioder ogsa over alternativprisen nar tilbudet av gass fra eksisterende / utbygde omrader 
(inkludert satellittfelt) flater ut. Pa lang sikt kan saledes produsenten tiene mer enn under 
dagens system, om ikke annet skjer enn den ovennevnte liberaliseringen. 

Avgiftspolitikken i forbrukslandene vil veere det mest usikre element som har direkte 
innvirking pa prisene til kjaper og produsent. Avgiftene kan dels bestemmes uavhengig av 
liberaliseringsendringene, men ogsa som del av dem. Som vi har diskutert i kapittel 4 kan 
avgifter pa bruk av gass presse prisene til produsent ned. De kan i dagens situasjon, med priser 

lavere enn prisene pa alternativene, ogsa samtidig heve prisene til konsument og slik regulere 
veksten i ettersperselen. 
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Figur 7.3: To mulige prisbaner for gass som ikke-fornybar 
ressurs til det europeiske markedet. 
Illustrerte langsiktige grensekostnader (LSGK) for utvikling av mindre felt og fra store og 
felt (antatt)       

Det er klart at forbrukslandene er tjent med lave gasspriser og at ikke produsentene far en 
sterre grunnrente enn det som er nadvendig for 4 holde langsiktige investeringer ved like. 
Samtidig ma produsentene fa en fortjeneste pa kort og mellomlang sikt som gir incitament til a 
foreta nye store langsiktige investeringer. Dersom konsumentlandene gnsker en hey vekst i 
gassforbruket vil lave priser til konsument og lave avgifter vaere gunstig pa kort og mellomlang 
sikt. Pa lang sikt kan imidlertid dette altsd fore til hoyere priser, slik vi har sett i USA utover pa 
199-tallet, fordi investeringene kan ga ned. I figur 7.3 illustreres en situasjon der prisene til 
produsent faller pa tidspunkt T' grunnet liberalisering og/eller hyere avgifter. Figuren 
illustrerer et prisen faller lavere enn de langsiktige grensekostnadene for store og fjerne felt. De 
lavere prisene forer til hayere forbruk og absorpsjon av eksisterende kapasitet og de mindre og 
marginale felt som ville bli utviklet. Siden prisen blir lavere enn kostnadene ved utvikling av 
store og fjerne felt vil dette tilbudet ikke komme pa markedet, noe som kan innebeere at prisen 
pa lengre sikt, pa tidspunkt T?, blir hayere enn om prisfallet pa tidspunkt T? ikke hadde funnet 
sted. 

I et langsiktig perspektiv vil kunne veere mest rasjonelt for forbrukslandene 4 anske lavere 
produsentpriser fgrst nar de fleste store investeringer er foretatt. Aller helst ville 
forbrukslandene vere tjent med differensierte avgifter justert i forhold til de enkelte 
produksjonsomradenes langsiktige grensekostnader. Dette ville kunne lgses med 
differensierte tollsatser, men vere i strid med de frihandelsregimer som nd er etablert bade i 
Europa og globalt. Uansett hvordan forbrukslandene vil avveie disse hensynene, peker 
utviklingen i retning av at produsentene ikke bare kommer til la ta en okt prisrisiko, men 
ogsa den politiske avgiftsrisikoen og usikkerheten knyttet til politiske beslutninger i andre 
land. 

Norsk gasseksport kan derfor, gjennom pris- og avgiftsutviklingen, pa kort og mellomlang 
sikt vaere folsom overfor disse endringene. Dersom liberaliseringen far for oss en sveert 
uheldig form, med konkurranse pa eksportleddet og lite konkurranse nedstrams med en 

derpa felgende aggressiv avgiftspolitikk i EU-omradet, kan utfallene ha dramatisk 
betydning for oss vare allerede foretatte langsiktige investeringer. Verst tenkelige situasjon 
er et teoretisk ekstremscenario der prisene faller eller presses ned etter at det meste av 

infrastrukturen pa norsk sokkel er bygget ut. Da vil vi fortsatt @nske 4 produsere selv til 
priser ned mot de_ kortsiktige grensekostnadene, uten 4 f& dekket alle 
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investeringskostnadene. Det kan synes som at norsk gasseksport er potensielt sarbar for 
grader av en slik utvikling.!” 

Kontraktformer og modulering 

Et spotmarked, eller et marked for kortsiktige kontrakter, vil lettere kunne utvikles jo mer 
liberalt markedet blir. Forholdet mellom sterrelsen pa spotmarkedet og de mer langsiktige 
kontraktene vil vaere avhengig av de markedsforholdene. I et marked karakterisert med 

overskuddstilbud, vil spothandelen ventelig sta for en relativ stor del av total gasshandel slik 
vi i perioder har sett blant annet i det amerikanske markedet. | et knappere marked vil 

kundene ventelig veere mer forsiktige med a kjope gass pa korte kontrakter. 

Som regel vil spotsalg vere avhengig av at det enten er ledig kapasitet i 
transmisjonssystemene og hos produsent eller at gasslagre er bygget opp slik at 
tilfeldig/ kortsiktig etterspersel kan tilfredsstilles. Slik tilfeldig etterspgrsel kan tas hand om 
av en grossist (f.eks. som i dag) eller det kan lages egne kontrakter for slik salg. Det synes 
sannsynlig at det er potensiell etterspgrsel etter gass dersom tilbudet av slik gass kan gjares 

mer fleksibel. Samtidig vil en del av de kjaperne som na bare kontrakterer langsiktig ogsa 
enske seg mer frihet gjennom mer kortsiktige kontrakter. Slik kan spotmarkedet bli starre i et 
liberalisert marked enn bare tilleggsettersparselen en kan skape ved mer dynamikk i 
tilbudet. Jo sterre mulighetene for spotsalg er, dess sterre kan markedet dermed bli. 

En TPA-ordning ma apne for "tilfeldig transport" basert pa transportkontrakter av kortere 

varighet. Med fortsatt oligopol pa produsentsiden kan det tenkes at et spotmarked unngas 
dersom det fgrer til at tilbudet ikke gker for mye. Under et system hvor det er fri 

konkurranse mellom produsentene er det vanskelig 4 tenke seg at samarbeidet er godt nok 
til A unnga utvikling av et spotmarked. I et fullt liberalisert marked vil det dessuten vzere 
illegalt. 

Kjgperne av gass kan i et liberalisert system i prinsippet handle direkte fra produsent eller 
lisenshaver, men dette er lite sannsynlig for de sma kjgperne. Det er mer naturlig 4 anta at 
markedssentra (sakalte “hubs”) vokser frem pa steder som Zeebriigge eller Emden hvor flere 
kjapere og selgere vil mates gjennom rerledninger og/eller LNG-terminaler. Aggregering, 
modulering og lagring kan bli bedre ivaretatt pa slike steder enn hos den enkelte produsent. 
En kan f.eks. tenke seg et system hvor produsentene er ansvarlig for transport av gass til 
senteret hvor kjgp og salg foregar, mens kundene (distribusjonsselskapene, store 
sluttbrukere eller elektrisitetsprodusenter) blir ansvarlige for transporten fra senteret. 

Kompleksiteten i disse transaksjonene kan fere til at det blir behov for meklere og 
salgsselskap som ordner dem. Disse kan ha kunnskap om opp- og nedstremsforhold og 

spesielle markedsoperasjoner som mindre kunder ikke kan ha selv, kunnskap om spesielle 

delmarkeder som heller ikke storre kunder har, og som de er villige til 4 betale for. Ved siden 

av statistisk offentliggjering av priser, kostnader m.v. vil meklere kunne fore til okt 

  

7 Det & veere avhengig av 4 kunne eksportere eller importere en vare eller tjeneste, kan defineres som en situasjon der et land ikke har kapasitet til 4 konsumere 

‘100 prosent av egen produksjon, som altsa er en helt normal situasjon for alle land, Keohane & Nye (1977) bruker denne definisjonen som grunniag for 4 

diskutere importavhengighet, Alle land som deltar i det internasjonale vare- og tjenestebytte, blir saledes avhengige av & kunne eksportere og importere, Et 

land kan sies 4 veere folsomt, sarbart eller ingen av delene i sin ekaport- eller importavhengighet nar den internasjonale ettersparsel, respektivt tilgang til 

eller prisen pA varen eller tjenesten endres. Dette vil vere en funkajon av hvor viktig den er for landets utenriksekonomi og nasjonale produksjoneliv, 

sterrelben pa og varigheten av endringene og landets evne til d tilpasse aeg endrede rarnmebetingelser. Se Austvik 1999 for neermere diskusjon. 
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gjennomsiktighet i markedet og slik virke i retning av raskere gjennomslag til alle ledd av 
endringer i enkeltforhold noe sted i kjeden pa andre aktorer. 

Den gkte volatiliteten i markedet som folge av liberalisering vil kunne fordre sterre 
dynamikk i beslutningsprosessene hos produsentene. Vi vil fa en sterre mengde kontrakter 
med flere typer og sterrelse pa kundene. Flere mindre og mer kortsiktige kontrakter og 

forventinger om den langsiktige markedsutviklingen vil kunne bli et barometer for hvor 
langsiktige kontrakter kjgperne onsker seg, slik vi i perioder har sett i oljemarkedet. Dette vil 
veere av betydning for produsentene at de organiserer produksjon, transport og salg fram til 
markedet for a dra nytte av disse endringene. 

Konsekvenser for langsiktige kontrakter 

Fra produsenthold har det veert argumentert mot en markedsliberalisering fordi den setter de 
langsiktige kontraktene i fare, Langsiktige og store kontrakter har vzert en forutsetning for de 
store investeringene i gassfeltene i Nordsjaen. For det ene gjelder spersmalet hva som vil skje 
med de allerede inngatte kontraktene. For det andre gjelder spgrsmAlet hvilke incentiver det vil 
foreligge for nye langsiktige kontrakter i et liberalisert marked. 

Allerede inngatte kontrakter 

Dagens langsiktige kontrakter ’sikrer” norsk gass et marked og en pris for gassen etter 
bestemte retningslinjer (kapittel 3). Riktignok tar eksporteren gjennom dette prisrisikoen, 
men den er knyttet i kontrakten til utviklingen i forbruksprisene pd konkurrerende 
energibzerere, noe som i praksis har gitt oss stor grad av prisstabilitet. Avgiftspolitikken pa 
oljeprodukter har serget for at gassprisene har veert mer stabile enn oljeprisene. Et 
liberalisert markedssystem truer denne stabiliteten og kan fore til at transmisjonsselskapene 
krever reforhandling eller opphevelse av inngatte TOP-bestemmelsene. Konkurranse, 
eventuelt regulering av deres tariffer, vil redusere deres fortjenestemarginer, samtidig som 
press i markedet vil kunne fore til lavere priser pa den gass de kan selge, og dermed gjore 
dem ute av stand til 4 oppfylle inngatte kontrakter med produsentene. 

Selv nar det kommer en konkurrerende rerledning kan inngatte kontrakter trues. Anta i figur 
7.4 at eksportor E1 selger gass til transmisjonsselskap T1 i en langsiktig kontrakt pa 20 ar. T1 
selger gassen videre til kunde C1 gjennom en mer kortsiktig kontrakt, som i praksis fornyes 
hver 1-5 ar. Sa bygges det en ny rerledning, T2, og et konkurrerende transmisjonsselskap 
etableres. Dersom en ny eksportor, E2, na lager en ny kontrakt med kunde C1, som tidligere 
var knyttet til en kontrakt med E1 gjennom T1, gjennom den nye rerledningen T2, s4 mister T1 
et volum, og T1 matte dekke sine kostnader med et lavere transportert volum. Dersom 
transmisjonsselskapet opererer under fallende gjennomsnittskostnader s4 vil det lavere 
volumet fore til at kostnadene per transportert enhet gar opp. Dersom eksporter E2 
transporterer gass gjennom T1 og erstatter en gammel kontrakt som E1 hadde, skulle pa den 
annen side bare transaksjonskostnadene veere av betydning for T1. 
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Figur 7.4: Nar et nytt transmisjonsselskap etableres i markedet     oge 2000 
  

Selv om den nye selgeren E2 tegner en kontrakt med en ny kunde, C2, som ikke allerede 
kjaper gass (for eksempel fordi ettersperselen etter gass gar opp), og transporterer denne 
gassen gjennom dent nye transmisjonsselskapet T2, vil fortjenesten til T1 bli pavirket. For a bli 

det beste transportalternativet ma T2 senke sine transporttariffer (eller bruttomarginer) i 
forhold til T1, noe som vil vaere en fordel bade for eksporter E2 og kjoper C2. Den nye 

konkurransesituasjonen vil fore til et press mot at T1 ogsa senker sine tariffer siden stadig flere 
kontrakter ellers vil plasseres gjennom T2s nett. Samtidig vil det bli vanskeligere for T1 4 selge 
gass pa sine mer kortsiktige kontrakter enn de har kjept gass etter, siden prisene til kjaperen i 
noen grad vil presses ned. 

Den nye situasjonen med en rekke tilbydere vil skape incentiver for kjoperne til A 

reforhandle de eksisterende kontraktene med transmisjonsselskapene, og i alle fall lage nye 
kontrakter nar de gamle utleper. Siden disse kontraktene er kortere (1-5 ar) enn de 
langsiktige TOP-kontraktene (20 ar), vil transmisjonsselskapet kunne sitte igjen med store 
volum av gass de ikke kKlarer 4 videreselge til de kontrakterte betingelsene, slik de 
amerikanske transmisjonsselskapene erfarte pa slutten av 1980-tallet. 

Med en tilstrekkelig hay markedsvekst vil T2 pa sin side kunne beregne nar et nytt prosjekt er 
loannsomt, til en gitt (tilstrekkelig lang) planleggingshorisont og utfordre det eksisterende 
monopolet T1. Nedgangen i tariffer vil fore bade lavere priser til kjaperne og hgyere priser til 
produsentene, og dermed til ekt tilbud og omsetning av gass. Dersom veksttakten er hay nok, 

vil etter hvert ogsa T2 fylles opp med gass. Er ikke veksten stor nok, vil T2 kunne utkonkurrere 
T1, slik at T1 ma kreve reforhandlinger av sine TOP-klausuler. Dersom E1 fortsetter 4 selge 
gass gjennom T1 til C1, ma dette fore til at prisene til E1 ma ga ned og slik ta hele ulempen ved 

den nye markedsstrukturen, men ikke ta del i fordelene de bedre nettobetingelser salg 
gjennom T2 ville medfore. Dette vil presse E1 til ogsa a transportere gass giennom T2 og selge 
under nye betingelser til bade Cl og C2. Dermed kan ogsa eksporterene pa et tidspunkt 
komme i en situasjon hvor de krever opphevelse av de langsiktige kontraktene, siden de ikke 
lenger reflekterer de priser de kunne fatt i markedet med lavere transporttariffer gjennom T2. 

Det er ikke opplagt hvordan tariffstrukturen vil pdavirkes i et slik oligopol av 

transmisjonsselskaper vil ende opp. Verken T1 eller T2 vil ha interesse av 4 konkurrere 

hverandres tariffer ned for mye, og det vil oppsta et spill mellom de to. Pa et tidspunkt vilT1 
tjene pa a endre strategi fra 4 veere motstander av et endret markedsregime til 4 delta i 4 
pavirke utformingen av det. Samarbeide med T2 ville da veere det beste for bade T1 og T2. En 
konkurransemyndighet vil ha som sin opplagte oppgave 4 sikre at T1 og T2 ikke begynner 4 
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samarbeide. Samtidig vil Tl og T2 ogsd begynne a arbeide for 4 fange 
myndigheters/ regulators handlinger til 4 tjene sine interesser (” principal-agent” situasjon). 

En utbygging av infrastruktur i markedet, for eksempel i Tyskland, indikerer at det kan komme 
en situasjon da et selskap som Ruhrgas (T1) kan onske reforhandlinger av gamle kontrakter 
med blant annet norske eksporterer. Dersom dette skal gjennomfgres med det eneste innhold at 
priser og andre kontraktuelle forhold skal reflektere den nye konkurranseposisjonen 
transmisjonsselskapet star overfor, vil norske gasspriser matte ga ned. Da vil norske eksportorer 
kunne veere bedre tjent med 4 akseptere den nye konkurransesituasjonen, og begynne 4 selge til 
bedre priser gjennom T2 (Wingas), kanskje ogsa fer T1 presenterer reforhandlingskravet. 

Mest sannsynlig er det kanskje at selskapene i denne situasjonen sgker 4 unngé en slik prosess. 
Effektene av Gassdirektivet pa inngatte TOP-kontrakter eller bygging av ny transportkapasitet 
behever ikke 4 bli sd dramatisk som skissert over. I en situasjon med gradvis utbygging av 
transportkapasitet og flere TPA-kontrakter vil reforhandling av prisene kunne foretas som 
avtalt (som under Trollavtalen). Gradvis vil vart alternativ til 4 selge direkte til kjaperne tas inn i 
prisfastsettingen, i tillegg til endringer i sluttbrukermarkedene, og slik litt etter litt redusere 
transmisjonsnettets marginer til fordel for produsent- og / eller kjeperne. 

Incentiver for nye langsiktige kontrakter 

For nye kontrakter vil i utgangspunktet bade kjepere og selgere av gass kunne gnske lange 
avtaler da dette gjor planlegging lettere. Likevel vil det vaere lange perioder der kjaperne 
ensker seg kortere avtaler enn selgerne og omvendt. I en periode med lave priser vil 
kjoperne enske 4 innga kortsiktige kontrakter. Dersom de tror at prisene vil g opp vil de 
sake a skaffe seg langsiktige kontrakter til de lave prisene. Selgerne vil i perioder med haye 
priser, kunne hape pa at prisene stiger ytterligere, og onske seg kortsiktige kontrakter. 
Dersom de tror at prisene vil begynne a ga ned vil de sake 4 binde langsiktige kontrakter til 
de haye prisene. Med et spotmarked for gass vil kundene ha alternativer med tanke pa 
kontraktslengde. En kunde som baserer seg utelukkende p4 langsiktige kontrakter vil ikke 
kunne dra fordeler av lave gasspriser i spotmarkedet. 

Dagens TOP-kontrakter gir hey leveringssikkerhet under normale forhold, men heller svak 
sikkerhet under force majeure situasjoner som krigsutbrudd, streik, tekniske problemer, etc. Vi 
fikk se tendenser til dette under striden mellom Ukraina og Russland om transitavtaler pA 
begynnelsen av 1990-tallet da leveransene til Vest-Europa falt med 50 % pa en uke. Problemene 
var av kort varighet og de enkelte sluttbrukere kunne ikke merke noe som helst, da det ble 
tappet av gasslagrene samtidig som ettersperselen var lavere enn vanlig for arstiden. Under et 
TPA-regime vil kundene ha tilgang til flere leveranderer, selv om de kan sta overfor bare et 
transmisjonsselskap, noe som i seg selv medferer en heyere leveringssikkerhet. Argumentet om 
at langsiktige kontrakter er bedre for kundene utfra leveringssikkerhetsmessige hensyn vil 
dermed svekkes. Incentivene for inngéelse av langsiktige kontrakter fra kundesiden endrer seg 
med en ny markedsstruktur og nye kontraktspartnere vil kunne oppsta. 

Nar nye langsiktige kontrakter mer direkte bestemmes av markedsforholdene vil de bli 
mindre langsiktige enn i dag. I det transmisjonsselskapene som grossister i dagens system 
ogsa balanserer ut ulikheter i ettersparselen hos kjaperne (geografisk og sektorielt) vil disse 
ulikhetene tre mer direkte fram overfor produsenten i et liberalisert marked. Jo sterre 
produsenten er og desto mer det er mulig 4 overta grossistfunksjonen til dagens 
transmisjonssystem, desto jevnere og mer langsiktig vil den totale kontraktsportefeljen 
kunne bli slik at starre svingninger i enkeltmarkeder vil kunne balanseres mot et mer jevnt 
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totalt marked. Det er imidlertid viktig 4 huske pA at dagens transmisjonssystemer ikke bare 
kjoper og selger norsk gass, men ogsa markedsfgrer gassen og sikrer den en plass i det totale 
forbruksbildet. Uten at produsenten bygger opp et markedsfgringsapparat som kan erstatte 
denne funksjonen vil muligheten for 4 konktraktere langsiktig i et liberalisert marked, og 

dermed ta over deler av transmisjonsselskapenes grossistfunksjon, kunne svekkes. 

I kjolvannet av et spotmarked kan ogsa nye mater a tilpasse seg/redusere risikoen pa presse 
seg fram. Dette gjelder for det ene verktey av finansiell karakter, som instrumenter for et 

futures marked og/eller et opsjonsmarked, slik vi ser det innenfor handelen av raolje. For 
det andre vil det ogsa kunne komme gnsker fra selskaper nedstrams som er interessert i 

vertikal integrasjon oppstroms av tilsvarende argumenter som at det kan veere rasjonelt for 
produsenten 4 integreres nedstroms. Vertikal integrasjon innebzerer at produsentene gar 
fremover i verdikjeden enten gjennom eierskap (helt eller delvis) eller gjennom 
samarbeidsavtaler med aktorer i gasskjeden, eller at nedstramsakterer gar oppstrams. 
Vertikal integrasjon vil redusere den gkte prisrisikoen markedsliberaliseringen medforer, 
gjennom at et annet ledd hvor produsenten har eierandeler vil kunne dra nytte av deres 

prisreduksjoner. Vertikal integrasjon kan forbedre mulighetene for 4 bli med pa 
verdiskapning i gjennom hele gasskjeden. Samtidig blir markedskunnskapen bedre. 

Det er mange rasjonelle argumenter ogsa for horisontal integrasjon for en produsent. For 4 

forsvare de store investeringer som foretas i infrastruktur er det mange mindre felt f.eks. pa 
norsk sokkel, som ber betraktes samlet. Ogsa for a forsvare utbygginger vil det for en 
produsent vil det kunne veere rasjonelt 4 samordne salg til ulike kjopere. Det at produsenten 
gjer det for kjoperne er antakeligvis fordelaktig for produsenten i forhold til om kjaperne 

foretar koordineringen. Den akonomiske, tekniske og ressursmessige rasjonalitet bak slik 
samordning vil pa den annen side lett kunne bli matt av EU-regler som onsker 4 hindre at 
slik samordning etableres for 4 drive prisene til produsent opp. ESAs kritikk av GFU- 
ordningen er et eksempel pa at slike ordninger blir vanskeligere i fremtiden, dersom de 
hovedsakelig oppfattes som en mate a fa markedsmakt og okte priser pa. 

Utover dette synes det ikke 4 vere mulig a trekke noen entydig konklusjon om hvordan 
noen grad av okt volatilitet og kortsiktighet i priser og kontrakter vil sla ut i forhold til 
endret prisniva og eventuelt bedret markedstilgang, som grunnlag for vurderinger for 

investeringer i ny produksjonskapasitet. Det vil avhenge av hvilken utvikling en tror pa i 
sluttbrukermarkedene, hvordan en har sikret salget gjennom markedsforingsapparat og 
tiltak, hvordan en har sikret seg adgang til transport f.eks, gjennom vertikal integrasjon i 
ulike ledd, hvordan portefelien av kontrakter er satt sammen og hvordan 
forhandlingsposisjonen er overfor kjeperne. Til sist, og ikke minst, ma produsenten ha en 

oppfatning av den politiske utviklingen i kjaperlandene, spesielt hvordan strukturen pa 

energiavgifter vil endre seg. 

Usikkerheten i fremtidens europeiske gassmarked gker for produsentene. Problemet ligge 

dels i at det tar svzert lang tid mellom en beslutning om utbygging fattes og det tidspunktet 
da produksjonen faktisk kommer pa markedet. Produsenten ma ta beslutninger om 
investeringer ut fra en rekke antakelser om hvordan disse sentrale forholdene vil utvikle seg 
over mange ar. 

I utgangspunktet er gassfelt mer sarbare enn oljefelt pa grunn av bransjens naturlige 
karakteristika og langsiktigheten i gassindustrien. Felt som ikke nar kravene til avkastning 

pa et gitt tidspunkt kan enten utsettes utbygd eller legges pa is i overskuelig fremtid. For 
markedsforholdene i gassindustrien betyr en utsettelse redusert tilbud av gass og ventelig 
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heyere pris pa gass, gitt at alle andre faktorer er konstante. Eksisterende felt (produsenter) 

kan dermed dra fordeler ut av en utsettelse, men for norsk kontinentalsokkel generelt kan en 

utsettelse bety at konkurrerende regioner (f.eks. Russland) kan produsere gassvolum som 
ellers ville kommet fra norsk sokkel. Bade for kjapere og produsenter blir det ogsa her et 

spgrsmal om hvordan det samlede tilbudet kan orkestreres inn i markedet slik at en 
fornuftig total utnyttelse av gass som en ikke-fornybar ressurs oppnas over tid. 

Forsyningssikkerhet 

Begrepet forsyningssikkerhet kom spesielt i fokus i forbindelse med oljekrisene i 1973/74 og 

1979/81. I forbindelse med forsekene pa en embargo av leveranser til byggingen av den 

sovjetiske rerledningen i 1982 ble det hevdet at akte leveranser fra Sibir kunne innebeere akt 
usikkerhet for fremtidige gassleveranser (Austvik, 1991), Det har hovedsakelig veert et kjoper- 

og konsumentperspektiv som har blitt lagt til grunn nar forsyningssikkerheten har veert 
diskutert. Dels er argumentet fremfort som et volumargument, mens det ofte like gjerne 
betraktes som et prisargument. Et importlands sarbarhet for knapphet i tilgangen pa olje og 

gass kan (i fredstid) ofte presiseres som sarbarhet overfor for heye petroleumspriser gjennom 
betydelig overfgring av grunnrente fra konsumenter til produsenter (Austvik, 1999). For mange 
land betyr dette en proporsjonal oppgang i importutgiftene. For heye petroleumspriser kan fore 
til arbeidsleshet, inflasjon, underskudd pa driftsbalansen med utlandet og gkonomisk 
tilbakegang. Slik blir en markeds- og prisrisiko ogsa en politisk risiko. 

Sarbarheten for konsumentlandene oppfattes ofte 4 veere en funksjon av avhengighetsgraden 
av en eller fa produsenter, produsentomrader, eller transporterer. For gass kan et 
avhengighetsproblem synliggjeres bade giennom prismekanismer og fysiske leveranser, 
mens det for olje hovedsakelig (i fredstid) er gjennom prismekanismene. 
Markedsliberaliseringen for gass vil kunne bidra til 4 bedre forsyningssikkerheten for 
konsumentlandene, gjennom 4 splitte eksisterende produsenter og produksjonsomrader i 
flere enheter, ved a liberalisere tilgangen til rerledningen, og (seerlig) ved fysisk a fa bygget 
flere rorledninger og gasslagre. At transmisjonsledningene i dag har forpliktet seg til 4 kjape 
og 4 levere (take-or-pay og deliver-or-pay) er en formell trygghet for fysiske leveranser og 
forutsigbare priser, men ikke nadvendigvis en reell trygghet i en mer alvorlig krisesituasjon 

Institusjoner som Det internasjonale energibyra (IEA), konsumentland i Europa, EU og 
stormakten USA, er blant de som vil vere opptatt av videre utbygging av nettverk og 

lagersystem for 4 bedre forsyningssikkerheten for gass for 4 redusere en fortsatt sarbarhet 
overfor nye dramatiske begivenheter i Midt-Osten (oljesjokk der okt gassbruk bidrar til 
diversifisering av forbruket) og 4 redusere virkningen av sterre avbrudd i forsyningen eller 
transporten av gass. For konsumentlandene vil markedsinteresser her falle sammen med 
ensker om a unnga politisk press fra produsenter og transporterer. 

God leveringsikkerhet er imidlertid ogsa avhengig av at tilfredsstillende mengder gass blir 

produsert og levert til kundene nar disse matte kreve det. Mens produksjon av gass er 
rimelig konstant gjennom et 4r, er etterspgrselen varierende. Dette stiller store krav til at 
transport og lagring av gass jevner ut tidsforskjeller mellom produksjon og bruk av gass. 

Hvorvidt en ny markedsordning forer til at det over tid blir produsert nok gass til 4 dekke 

den totale ettersperselen er usikkert og ma vurderes i forhold til leveringssikkerheten. Et 
annet forhold er om transmisjonssystemene og lagersystemet vil fungere godt nok i et 
liberalisert marked. En skille mellom transport-, lagrings- og grossisttjenester (unbundling) 
kan egentlig bade styrke og svekke forsyningssikkerheten ettersom den vil fare til aket eller 

minsket effektivitet i markedet. En unbundling som hindrer gkonomisk rasjonell integrasjon 
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kan fgre til svekket forsyningssikkerhet, mens en unbundling som fgrer til redusert 
markedsmakt og lavere priser pa den gjeldende tjeneste kan styrke den. 
For store industrielle sluttbrukere er leveringssikkerhet ogsd et spersmal om alternative 
energikilder nar det er mange] pa gass. Det at disse til en viss grad benytter avbrytbare 
kontrakter skaper muligheter for a frigjare gassvolumer som kan leveres til andre kunder i 
en gitt situasjon. Industrielle kunder med sma muligheter for alternative energikilder vil 
veere mer utsatt for prissjokk og leveranseavbrudd. Dette vil sannsynligvis skape et marked 
for noen form for forsikring gjennom backupleveranser. Konsekvensen kan bli at 

leveringssikkerhet for disse aktwrene blir et spersmal om betalingsvillighet. Uansett vil 

diversifisering bade mellom energiformer, leveransekilder for den enkelte energibeerer og 
alternative transportruter eller -mater oke leveringssikkerheten i brukerne av gass. 

Vanligvis vil det forhold at det bygges stadig flere rerledninger og at gasskonsumet aker, 

bedre og sikre produsentenes tilgang til markedene. Vi blir mindre sarbare for potensiell 
utestengning fra markeder og mindre falsomme for press fra enkeltaktgrer i salget av gass. 

Forsyningssikkerheten for en produsent vil (i fredstid) imidlertid som regel heller ikke dreie 
seg om hvorvidt vi far solgt gassen eller ei, men hvilke betingelser vi selger den til. En 
liberalisering vil fore til sterre prisvolatilitet, muligheter for et overskuddstilbud, og nye 
avgifter pa gass. I denne forstand kan vi si at det er et potensiale for svekket 

forsyningssikkerhet for produsentene i et liberalisert marked. 

Forsyningssikkerheten ma ogsa sees i et mer allment utenriks- og sikkerhetspolitisk 
perspektiv. Samtidig med liberaliseringsprosessene vokser norsk gasseksport til bortimot 70 

BCM Arlig, noe som gjer oss til en dominerende akter i markedet sammen med Russland. 
Sterrelsen pa gasseksporten gjar at Norge har blitt en strategisk aktor i et marked av vital 

interesse for Vest-Europas energiforsyninger. Mottakerlandenes gkonomiske utvikling og 
nasjonale sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile priser pa et 

akseptabelt niva. Norsk olje- og gassproduksjon skaper et avhengighetsforhold med 
strategiske og sikkerhetspolitiske konsekvenser bade for Norge og mottakerlandene. 
Infrastrukturen knyttet til produksjon og transport av olje og gass er av strategisk viktighet 
for forbrukslandene og NATO. Et angrep eller trussel om angrep mot installasjonene vil 
kunne fa alvorlige falger for de ekonomiske interessene til NATO-landene og forarsake 
svekkelse av NATOs militzere kapasitet. Selv om trusselen om et omfattende angrep mot 
NATO synes fraveerende i dag, anser NATO at det foreligger en kontinuerlig risiko for 

angrep eller skade spesielt av sarbar infrastruktur til sjas (Kibsgaard 1999). I denne 
sammenheng er det ikke primeert markedsendringene som skaper en ny sikkerhetssituasjon 
for vare leveranser, men den sterrelsen vi har fatt i markedene. 

Milje og miljopolitikk 

Alternativene til gass som den reneste energiform er ikke mange. For det ene er kjernekraft i 
dag et lite aktuelt alternativ. Selv i de landene der kjernekraft betraktes som en trygg 
energiform er opinionen stort sett i mot bygging av nye anlegg. For det andre er nye olje- og 
kullkraftverk ogsa dyre, nar de skal kunne fjerne eller redusere utslippsmengden. Slike 
kraftverk vil uansett slippe ut mer CO per produsert enhet elektrisitet enn et gasskraftverk. 
Fer fornybare energikilder (sol-, vind, belgeenergi eller annet) kan bli lonnsomme i et sterre 

omfang enn i dag vil det internasjonalt ikke vere noen kraftproduksjon som er mer 
miljevennlig enn gasskraft. Saerlig blir gasskraft gunstig nar anleggene kan kombinere varme 
og elektrisitetsproduksjon (combined heat and power, CHP) for et industrianlegg er et 
lokalsamfunn. 
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Veksten i antall gasskraftverk er allerede stor, og kan bli enda storre etter hvert som de 
tidligere ast-europeiske landene skal tilpasse seg de relativt strenge miljakravene fra EU. 

Dette inneberer at gass implisitt kan fa en prispremie i forhold til andre fossile brensler 
siden rensekostnadene for gass blir lavere enn for olje og kull. Rent praktisk kan det bety at 

gasspriser i a@kende grad vil indekseres mot elektrisitetspriser. Okt etterspersel etter gass til 
kraftproduksjon og liberaliseringen av elektrisitetsmarkedet blir gjennom miljahensyn 
dermed en padriver til ogsa liberalisere gassmarkedet. Spersmalet er igjen om 

gassmarkedsliberaliseringen samtidig vil medfore et lavere tilbud av gass over tid. 

En rekke direktiver er vedtatt for a redusere utslipp fra biler og industri og en del er under 
arbeid, blant annet for a beskytte ozonlaget. Reguleringer ytrer seg farst og fremst som 
avgifter. Det burde gi vridninger bort fra kull og olje og mot gass. Det har veert et 
vedvarende press i retning av en omfattende og forpliktende avtale om reduksjon av CO2- 

utslipp. Kyoto-avtalen fra 1997 er en milepzel, selv om den faktiske gjennomfgringen enna er 
noe usikker. 

I EU matte vedtaket om en felles CO2-avgift i EU skrinlegges midt pa 1990-tallet. Avgiftene 
ble likevel relativt rask innfert (Reinsch, Considine & MacKay 1994). Flere EU-land har 

gjennom avgifter pa oljeprodukter na sterre "oljeinntekter" enn Norge. Avgiftene har 
sannsynligvis medvirket til at realprisen pa rdolje har veert fallende det siste tidret. Selv om 
miljgargumenter ofte blir brukt for a innfgre eller gke avgifter pa petroleum skyldes den 
voldsomme avgiftsakningen pa oljeprodukter de siste 10 arene oftest andre forhold. Den 
kanskje viktigste grunn er fiskal, nemlig at energiskatter har blitt en viktig finansieringskilde 
for offentlige budsjetter. 

I gassmarkedet er sluttbrukerprisen i dag bestemt av prisen pa dens alternativer, 
hovedsakelig oljeprodukter. Dette innebzerer at gassprisene gker dersom raoljeprisen eller 
avgiftene f.eks. pa fyringsolje gar opp. Norsk gasseksport kan altsa tjene pa heyere avgifter 
pa oljeprodukter. Avgifter pa bruk av selve gassen er i EU langt lavere enn pa oljeprodukter. 
Siden distribusjons- og transmisjonsnettenes marginer er nzermest konstante og 
konsumentprisen er bestemt av prisen pa gassens alternativer, vil imidlertid gassavgifter i 
sin helhet ofte matte betales av produsent/eksporter. Dersom avgifter pa gass blir mer 
vanlig i EU-land i fremtiden vil altsa vare inntekter fra gasseksporten kunne bli langt mindre 
enn det vi har trodd. I det europeiske gassmarkedet er vi i begynnelsen av en mulig 
tilsvarende prosess, der liberalisering, avgifter og markedsmakt i ulike ledd i kjeden vil fa 
avgjorende virkning pa en annen mite enn fer, for hvordan vare gassinntekter vil utvikle 
seg. 

Miljepolitikken har generelt blitt en sentral premissleverander for olje- og gasspolitikken i 
Norge og internasjonalt. I internasjonal sammenheng var EU en viktig padriver tidlig pa 
1990-tallet, og Norge var med pa 4 stette en slik politikk, selv om det pa 1990-tallet har blitt 
Klarere at det foreligger en malkonflikt mellom olje- og gasspolitikken, pa den ene side, og 

miljapolitikken, pa den annen side. Den norske debatten om bygging av gasskraftverk er 
neert knyttet til gjennomfgringen av handel med CO>-kvoter. Krav om redusert bruk av 
energi og en vridning mot renere energiformer kan skape nye prisformler og 

reguleringstiltak i markedet. Her er det ofte sterke koalisjoner utenfor energisektoren som 
driver prosessen. Ikke bare er det en sterk interesse for miljetiltak i befolkningen og blant 
lederne i de enkelte europeiske land. Det er ogsa krefter innen EU-kommisjonen og i EU- 
parlamentet som har miljapolitikken som hayt prioritert omrade, der samtidig energi er en 
stadig mer attraktiv vare 4 skattlegge for 4 dekke fiskale behov. 
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Del Vill Konsekvenser for Norge 

Behovet for en gasstrategi 

Rammene og spillereglene for de internasjonale gakonomiske integrasjonsprosessene settes 
globalt i dag szerlig giennom WTO, og regionalt i Europa szerlig gjennom EU. Energicharteret 
(IEA, 1995) er blant annet et forsek pa innfere WTOs prinsipper pa energisektoren ogsa for 
land som ikke er medlem av WTO. I disse og andre internasjonalt viktige fora er 

ravareprodusenter ofte i mindretall og blir lett en politisk svak gruppe. | den moderne 
internasjonale integrerte ekonomi er spillereglene forskjellig fra den tid da eiendomsretten til 

ressursene var avgjerende for utnyttelsen av dem og pafolgende inntjening ved salg. 
Utviklingen og omorganiseringen av det europeiske gassmarkedet og avgiftspolitikken for 

olje og gass understreker at makten i energimarkedene na i vel sa stor grad ligger hos 
konsument- som hos produsentlandene. Selv om Norge bade gkonomisk, politisk og 

forsvarsmessig er alliert med konsumentlandene, og har mange fellesinteresser med disse, 
ma vi veere klar over at vi er noksa alene om 4 ivareta interessene som gasseksporter. Det vil 

veere behov for 4 utarbeide en balansert strategi som omfatter bade kommersielle og 
politiske forhold som ivaretar interessene som gasseksporter innen rammen av vare evrige 
interesser.18 

Hvem som tjener og taper pa en liberalisering er, som diskutert foran, avhengig av hvordan 
liberaliseringen finner sted, og hvordan kommersielle og politiske aktorer i de enkelte ledd i 
gasskjeden opptrer, hver for seg og sammen. Uavhengig av politiske vedtak vil norsk gass i 
gkende grad matte selges direkte til distribusjonsselskaper, industrien og gasskraftverk. 

Markedsutviklingen og politiske vedtak tvinger sammen fram nye kommersielle strategier, 
@ker behovet for nye former for samspill mellom industrien og norske myndigheter, og setter 
nye krav til myndighetene for 4 pavirke og samspille i utformingen av internasjonale 
institusjoner og egen, kjaperlandenes og andre eksportlands energipolitikk. 

En strategi for norsk gassproduksjon og -salg ma omdfatte helhetlige vurderinger og 

sammenstilling av en rekke ulike typer forhold av teknisk, sosial, politisk og gkonomisk 
karakter. Siden gass er en ikke-fornybar og strategisk ressurs i det europeiske markedet vil en 

liberalisering av markedet kunne virke noe annerledes enn i de fleste andre markeder som blir 
liberalisert. Forventet fortsatt eksistens av en grunnrente vil gjore det mer politisert enn andre 
markeder. For a bli konsistent ma en norsk gasstrategi utvikles pa grunnlag av en forstdelse 
bade for gkonomiske og politiske forhold i seg selv og for deres sammenhenger. @konomiske 
analyser vil her kunne drefte hvordan gkonomien og samfunnet virker under (ulike) 

forutsetninger om rammer, spilleregler og akterenes posisjoner. Politikk omfatter pa sin side 
forhandlinger (inkludert diplomati) og bruk av posisjoner og makt, og utvikling og pavirkning 

av institusjonelle forhold i det norske og internasjonale samfunnet (Andersen & Austvik, 2000). 

For Norge som eksportar av gass vil en del av en strategiutvikling omfatte maten a 
organisere produksjon, transport og salg av gass pa innen rammen av en mer integrert 

internasjonal okonomi. Den ma ogsa omfatte mater 4 forbedre kvaliteten og fleksibiliteten i 
de produktene vi tilbyr i markedet pa og hvordan kostnadsreduksjoner i produksjon og 

transport kan nas, slik at merverdiskapningen gker ogsa gjennom nye produkter og 

  

18 Strategia er et opprinnelig gresk ord og betyr kontoret til en general. | det militere ekal en strategi projisere og na overordnede maisetninger mens de taktiske 

Manovrene skal hjelpe til for 4 na de strategiske mal. Mens de taktiske v4pen brukes pA slagmarken, nar strategiske vapen malene direkte (ref: som regel 

atomvapen). For 4 utforme en strategi lages en plan over alle nuualig utfall og hvordan en skal handle under de ulike alternativene. En nytte-kostnadsanalyse 

kan vurdere fordeler og ulemper ved ulike tiltak neddiskontert over tid. 
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markeder. Her inngar spgrsmialet i hvilke grad norske selskaper ber utnytte de mulighetene 

markedsliberaliseringen apner for gjennom 4 engasjere seg sterkere nedstrams gjennom 
vertikal integrasjon, og i hvilken grad nedstremsselskaper skal tillates 4 integreres 
oppstrems pa norsk sokkel. 

En annen del vil omfatte hvordan vi skal pavirke markedsstruktur og konkurranseregler, 
politisk og gjennom egne handlinger. De viktigste politiske fora for norske gassinteresser 
ligger na i EUs institusjoner og i EU-land. Politisk ber spersmalet om okt norsk innflytelse 
over EUs energirelaterte beslutninger veere et sentralt utenrikspolitisk tema i arene fremover, 

enten vi formelt blir medlem av EU eller ikke. Spesielt i det europeiske gassmarkedet kan 
Norge veere felsom, eventuelt sarbar, i avhengigheten av 4 eksportere gass til EU, ettersom 
hvordan energi-, milja- og avgiftspolitikken i EU og EU-land blir utformet. EUs reguleringer 
pa norsk sokkel av produksjon, transport og salg av gass vil ikke nadvendigvis ha samme 
gjennomfgringskraft gjennom E@S-avtalen som om vi hadde vert EU-medlem. Vi kan for 
eksempel formelt sett reservere oss mot opphevelse av GFU, Norge har som ikke-medlem av 

EU pa den annen side liten innflytelse overfor formen pa markedsliberaliseringen 
nedstrams, likesom pa innferingen av okte energiavgifter. 

Ogs4 forholdet til andre gasseksporterende land er viktig. Andre gasseksportgrer, og szerlig 

Russland, vil vere konkurrenter til norsk gass i markedet. Samtidig er det slik at gassprisen 
er relativt lik for de enkelte eksporterene. Norge far altsé ikke noen prispremie for politisk 

tilhgrighet eller pastatt bedre leveringssikkerhet enn russerne (Austvik, 1986). Det vil veere 
viktig for Norge 4 felge med i russisk energipolitikk. 

Vi skal i avslutningen av denne rapporten ga litt neermere inn pa noen av disse spgrsmalene; 
organiseringen av sektoren, forholdet til andre eksportorer av gass og utenriks- og 
sikkerhetspolitiske forhold. 

Organiseringen av norsk gassproduksjon, transport og salg 

Produksjon, transport og salg av norsk gass er i dag under sterk styring fra Olje- og 
energidepartementet (OED), jfr. diskusjonen rundt figur 2.5. Det er OEDs ansvar og oppgave 

a tildele konsesjoner og utpeke leveransefelt til kontraktene, samt 4 godkjenne de 
kommersielle avtalene som blir inngatt. GFU star for forhandlingene i forbindelse med salget 

av norsk gass og bestar i dag kun av de to norske selskapene Statoil (leder) og Norsk Hydro. 
For 4 hindre at kjaperne skulle sitte pa begge sider av bordet i en forhandling ble de 

utenlandske selskapene ikke tatt inn i GFU. GFU har ansvar for 4 forberede og gjennomfgre 
alle forhandlinger om salg av norsk gass fram til kontraktsinngdelsen, uansett hvilke 
selskaper som er eier av gassen. Forsyningsutvalget (FU) er i tillege radgivende organ for 

OED i spersmal knyttet til utbygging og utnyttelse av felt og rerledninger. Gjennom denne 
ordningen skal norske myndigheter ivareta samdriftsfordeler i en optimal ressursutnyttelse 
mellom ulike felt og transmisjon pa norsk sokkel. Et sentralisert norsk gassalg skal dessuten 

styrke den norske forhandlingsposisjonen overfor sterke kjapere pa kontinentet. 

Transmisjonen av gass pa og fra norsk sokkel (se kart i figur 5.4) er organisert gjennom egne 

selskaper. Produsenter som gnsker transport ma forhandle om transportlesninger og - 
betingelser med rerselskapene. De selskap som eier gass, men ikke har en andel i det aktuelle 
transportsystemet (3.parter), vil generelt matte betale mer for transporten enn de som ogsa 
eier en andel av transportsystemet. Haye transporttariffer flytter fortjenesten fra feltene til 
rerselskapene. Det konsentrerte eierskapet til rarselskapene reflekterer i mange hovedtrekk 

et tilsvarende konsentrert eierskap til produksjonssiden, med den norske stat gjennom 
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SD@E, Statoil og Norsk Hydro som den viktigste aktar. Selv om ordningen kan veere uheldig 
for ”mindre” gassfelt, som ikke forsvarer utbygging av nye rerledninger og der produsenten 
ikke har eierandel i rgrledningen, sikrer systemet langt pa veg langsiktige investeringer og 
en realisering av vesentlige samdriftsfordeler mellom produksjon og transport for 
hovedtyngden av norsk gass. 

GFU- og FU-ordningen og transportlesningene forsvares fra et nasjonalt stasted i forbindelse 
med innferingen av EUs gassdirektiv og ESAs kontroller og vurderinger av 
konkurranseforholdene pa norsk sokkel. “Fri konkurranse” i produksjon og salg mellom 
selskaper vil kunne bidra til darligere ressursforvaltning, sterre tilbud av gass i markedet og 
press i retning av lavere priser, seerlig pa kort og mellomlang sikt. Svekkede muligheter til 4 
utnytte samdriftsfordeler ved a apne de norske rerledningene gjennom en TPA-ordning vil 
teknisk kunne virke kompliserende og fordyrende. De langsiktige kontraktene og den 
organisatoriske modellen sikrer at Norge kan fremstaé som en stabil leverander av gass med 
“fabrikkporter” i Emden, Zeebriigge, Dunkerque og eventuelt St. Fergus. En endring av 
denne samlede ordningen vil sette langsiktige investeringer i fare og dermed svekke tilbudet 
av gass pa lengre sikt, noe som vil vaere en ulempe ogsa for kjgperlandene. 

Samdrifts- og ressursforvaltningsargumentene er noe som EU ogsa ma ta hensyn til og 
fremme i sine liberaliseringsbestrebelser. Prinsippene for FU er dermed ikke uten videre i 
strid med prinsippene for EUs indre marked, s4 lenge OED ikke diskriminerer mellom hvem 
skal fa lisenser pa sokkelen. Argumentet om 4 styrke norsk gass sin markedsmakt er pa den 
annen side opplagt i strid med prinsippene ved et liberalisert marked og med interessene til 
kjoperlandene (EU-medlemmene). Samtidig er markedet under endring gjennom en mer 
omfattende infrastruktur og vekst, som fordrer at norsk gass selges til flere kunder under 
mer ulike forhold enn tidligere. Det er ikke opplagt at GFU er et organ som har nok 
dynamikk i seg til f.eks. 4 ivareta norske interesser i forbindelse med en mengde mindre og 
met kortsiktige kontrakter. 

GFU-ordningen er dermed under press bade fra politisk hold og fra markedet. Det er 
samtidig klart at det foreligger samdriftsfordeler mellom produksjon og transport av norsk 
gass, likesom det er samdriftsfordeler mellom Norge som gasselger totalt og de store 
transmisjonsselskapene pa kontinentet, noe har gitt seg utslag gjennom de langsiktige 
kontraktene. Dette gjar at et samlet norsk gassalg ogsa har mange elementer i seg som 
ivaretar rasjonell ressursforvaltning og utnyttelse av samdriftsfordeler ogsa i forhold til 
oljeproduksjonen. Et spersmal her blir da om samdriftsfordelene ved undersjoisk 
produksjon og transmisjon har stgrre samdriftsfordeler enn transmisjon pa kontinentet, slik 
at TPA ikke bar innferes pa norsk sokkel selv om det blir innfgrt lenger ned i gasskjeden. Et 
annet spgrsmal er om et norsk gassalgsmonopol er nadvendig for 4 ivareta disse hensynene, 
eller om salget ber ordnes pa andre mater som ogsd fremmer konkurransen pA tilbudssiden i 
markedet. 

Bade markedsutviklingen og de politiske tiltakene peker i retning av at produsentene i 
@kende grad selge gass direkte til kjaperne av gass (distribusjonsverk, industrien og 
gasskraftverk) nar markedet blir mer liberalt. Transmisjonsselskapene skal helst virke som 
rene transporterer mot kostnadsdekning, slik at deres transport- og lagerholdsfunksjon og 
grosserer roller opphgrer eller skilles (unbundling). Vi har allerede diskutert konsekvenser 

dette kan komme til ha for allerede inngatte norske langsiktige kontrakter (”gammel” gass). 
Kj@perne av “ny” norsk gass (nye kontrakter) vil pa sin side ikke i samme grad vere de 

samme som fgr (transmisjonsselskapene) men transmisjonsselskapenes naveerende kunder. 
Ny gass skal i okende grad selges i punkt B i stedet for i punkt A i figur 2.5. Som vi 
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diskuterte i kapittel 7 vil dette kunne fore til at betingelsene for den gamle gassen kan komme 
til 4 matte bli reforhandlet, eller solgt pa nytt direkte til kjaperne. 
For organiseringen av sektoren blir det et sporsmal om hvem som egentlig skal betraktes 
som produsenten pa norsk sokkel. I dag styrer norske myndigheter produksjon og salg fram 

til importlandets terminal, og bruker de modeller de mener er de beste for a fa dette til ut fra 

de hensyn vi matte ta i forhold til kostnadseffektivitet og ressursforvaltning, herunder 
tjenester fra ulike norske og utenlandske selskap. Dersom produsenten forblir som i dag i et 
mer liberalt marked vil det innebeere at GFU (eller tilsvarende) i fremtiden selger direkte til 

kjoperne i stedet for a selge til transmisjonsselskapene og gar med det forbi 

transmisjonsselskapene som grossister. Dette er illustrert ved pil 1 i figur 8.1. Avhengig av 
den samlede tilbudsveksten i forhold til ettersparselsveksten kan dette vere en bedring for 
Norge i forhold til dagens situasjon, siden den styrker var relative forhandlingsposisjon i 
markedet dersom vi ser bort fra transaksjonskostnader. ESAs motargument mot et slik utfall 
vil serlig vere at den bibeholder et norsk salgsmonopol overfor kjeperne. 
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kraftverk     Figur 8.1: Modeller for salg av norsk gass 
age 2000 

Ytterpunktet for 4 skape mest mulig konkurranse i salget vil pa sin side i prinsippet vere at 
den enkelte lisenshaver pa hvert felt selger sin gass uavhengig av hverandre (pil II og III), og 
slik splitte hvert felt maksimalt. Det synes lite trolig at en slik ordning kan realiseres i noe 

vesentlig omfang. En lisenshaver med en gitt prosentandel av et felt, kan ikke selge mer gass 
enn andelen tilsier, og dette volumet avhenger hva alle de andre lisenshaverne selger. 
Sammen med gassproduksjonen produseres som regel dessuten ogsa olje. Fra et 
ressursutnyttelsessynspukt ma produksjonen av olje og gass optimaliseres i forhold til 
hverandre for at reservoarene skal utnyttes optimalt. Det ville vere ner umulig 4 foreta noe 
omfattende salg fra en lisenshaver i et felt uten samordning med de andre lisenshaverne. 
Dette peker i retning av at det laveste mulige niva for definisjon av en produsent vil matte bli 
pa produksjonsomrade eller -felt (illustrert ved pil III). 

I kapittel 2 sa vi at tyngden av norsk gassproduksjon bestar av noen fa felt, med Troll som 

det dominerende. I tillegg er det en sterk konsentrasjon pa eiersiden med statlig norsk 
dominans pa tvers av feltene. SDGE representerer alene over 40 prosent. SD@E, Statoil og 

Norsk Hydro representerer sammen 70-80 prosent. Dersom en _ kan _lese 
samdriftsnadvendighetene og -fordelene ved produksjon og transport, og produsenten 

skulle defineres som et produksjonsomrade, vil det fortsatt vaere sterk konsentrasjon rundt 
de samme akterene som i dag handterer norsk gassalg gjennom GFU. En opphevelse av GFU 
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vil dermed ikke nadvendigvis endre selgerkonsentrasjonen malt ved felt eller selskap pa 
norsk sokkel fundamental. 

Samdriftsfordeler mellom feltene og det norske transmisjonssystemet vil variere. En 
innforing av en TPA-ordning pa en del av rerledningene pa norsk sokkel vil det 

sannsynligvis i utgangspunktet veere vanskelig 4 argumentere mot ut fra et generelt 
konkurranse- og resssursforvaltningssynpunkt, mens det vil veere lettere for andre. Gjennom 

en TPA-ordning kan en del marginale felt lettere kunne bli solgt enn under dagens system 
der de norske transmisjonsselskapene kan nekte transport eller ta prohibitive tariffer. 
Rerselskapene pa norsk sokkel, som pa kontinentet, kan ha fortjenestemarginer som langt 

overstiger normal fortjeneste, selv om de varierer sterkt. De overstiger ofte ogsa fortjenesten 
til produsentene av gass, noe som kan veere uheldig fra et incitamentsynpunkt overfor 

produsentene (jfr Marathons sak mot Statoil og Ruhrgas) og var en del av bakgrunnen for 
tankene bak GasLed-prosjektet. 1 GasLed-prosjektet skulle eierinteressene til flere av de 

norske transmisjonsselskapene samies for 4 ivareta terrgasstransport fra norsk sokkel til 

kontinentet (Statpipe, Zeepipe, NorFra/Franpipe og Europipe II). Selskapene ble verdsatt i 
forhold til hverandre og seknad om etablering ble sendt norske myndigheter hasten 1995 
men ble avslatt (Elf’s arsrapport 1995 og 1996 og Stortingsproposisjon nr. 15 for 1996-97), 

Innenfor det foreslatte TPA-direktivet er det opp til nasjonale myndigheter om det skal veere 
en forhandlingslasning eller offentlig regulerte tariffer for transport. Siden den norske staten 

sitter med tilsvarende konsentrasjongrad pa eiersiden rundt SD@E, Statoil og Norsk Hydro 

pa transportsiden som de gj@r pa produksjonssiden (i enkelte tilfeller over 80 prosent) synes 

det sannsynlig at Norge vil velge en forhandlet TPA-ordning om direktivet blir innfert her. I 
farste omgang er det derfor vanskelig 4 se at innfgring av TPA pa norsk sokkel vil endre 

dagens system i noen betydelig grad. Et annet spersmal, bade pa norsk sokkel og i markedet 
for evrig, er selvsagt hva som vil skje dersom en part klager et avslag pa transport eller en 

tariff inn for EU for vurdering, for eksempel av konkurransedirektoratet DGIV. Nar slike 
klager eventuelt matte komme er det mulig at en regulert TPA-ordning i alle land tvinges 
gjennom. Muligheten for innforing av noen form for de facto reguleringsmyndighet fra EUs 

side legger modererende press pa alle transmisjonsselskapers (offshore og onshore) 
eksplisitte eller implisitte tariffering. 

Gassdirektivet har hatt en trang fodsel siden EU-kommisjonen beskrev imperfeksjonene i 

dagens marked i forbindelse med innferingen av Det indre markedet (EU,1988 - se kapittel 
2). At Gassdirektivet lar det veere opp til det enkelte land 4 velge forhandlet eller regulert 
TPA, gjer at det ogsa er mulig at det ikke skjer sa mye nedstrams som intensjonen bak 
direktivet legger opp til. Det kan derfor ogsa tenkes at transmisjonsselskapene i relativt stor 

grad fortsetter a forbli kjoperne av gass. En begrenset oppsplitting av salget av norsk gass 
som diskutert over vil da kunne svekke den samlede norske forhandlingsposisjonen (pil IV), 
og heller ikke veere til fordel for de marginale feltene. 

Denne rapporten skal ikke diskutere konkret ulike modeller for organisering av norsk 

gassproduksjon, - transport og -salg og hvordan samspillet mellom myndigheter og norske 

og utenlandske selskaper skal fungere. Poenget vi legger vekt pa her er at vi som 
storeksporter av gass fra store og kostbare felter trenger en modell som gir oversyn over 
ulike samdriftsfordeler og fortjenestefordelingen gjennom gasskjeden, og mange (men ikke 
alle) av disse interesser og synspunkter ma EU ogsa dele. Siden gass er en ikke-fornybar 
ressurs er det grunner til noen grad av kontroll av hvordan ressursene totalt blir tatt ut og 

solgt, ogsa fra konsumentlandenes langsiktige interesser. I enda mindre grad enn nedstrems 
i markedet vil det imidlertid vere mulig 4 finne enkle en-gang-for-alle losninger som bade 
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gker konkurransen, sikrer en forsvarlig ressursforvaltning og det langsiktige tilbudet av 
gass. 

Grunnrenten kan i et liberalisert marked pa ulikt vis kan ende opp til produsentene, 
produsentlandenes statskasser, transmisjonsselskapene, kjoperne, brukerne eller 

forbrukslandenes statskasser. Politiske handlinger og kommersielle strategier vil ogsa 
pavirke hvordan grunnrenten til slutt fordeles. Her er vi isolert sett alene i en 

interessekonflikt med kjaperne av gass. Vi kan ikke regne med at parter med ulike interesser 

pa dette punktet kommer til 4 bli enige om hva som er den "riktige” modell for det 
europeiske markedet fra produsent til brenner sa lenge prinsippene kan tolkes i ulik retning. 

Max Webers klassiske definisjon framhever sannsynligheten for at individer eller grupper far 
sin vilje i en relasjon basert pa interessemotsetninger eller konflikt. I et slikt perspektiv vil 

materielle ressurser og formelle posisjoner sta sentralt i analysen, men rammen for utevelse 
av slik makt vil gjerne vere innebygde skjevheter i utbredte normer, forestillinger og 

autoritativ kunnskap. At akonomiske prosesser har en makt- og demokratidimensjon er 
allment akseptert. Weber dreftet dette innen rammen av nasjonalstaten: ‘Processes of 
economic development are in the final analysis also power struggles, and the ultimate and 

decisive interest at whose service economic policy must place itself are the interests of 
national power’ (Andersen & Austvik, 2000). Spgrsmal om organiseringen av markedet sa 
vel som pa norsk sokkel ma forventes fortsatt 4 veere sterkt politisert i overskuelig fremtid, 

der gkonomisk og politisk rasjonalitet skal balanseres inn i partenes mulighet og evne til Ana 
sine mal. 

Forholdet til andre eksporterer. 

Interesser om stabilitet og langsiktige investeringer deler konsumentlandene med oss. I 
sparsmalet om prisenes niva vil vi utenfor visse grenser ha en interessekonflikt med dem. 
Disse interessene deler vi pa den annen side med andre eksportland, som Russland og 
Algerie. Dette representerer en ny dimensjon av utenrikspolitisk avbalansering for Norge 
mellom vare szregne nasjonale interesser og hensyn som petroleumsprodusent i forhold til 

andre vestlige land, som vi hadde mer like totalinteresser med for olje og gasseksporten ble 
savidt stor som den er na. 

Tempoet i produksjonsveksten vil kunne pavirke hvordan okt konkurranse nedstrems vil 
pavirke prisene i et mer liberalt marked. Vokser tilbudet sterkere enn ettersperselen, vil 
prisene til produsent kunne presses ned. @kte avgifter pa bruk av gass vil uansett 

liberaliseringsform sette eksporterenes marginer under press. En ugunstig utvikling av 
markedsliberaliseringen og @kte gassavgifter vil begge kunne virke i retning av lavere 
fortjeneste. Blir virkningene sterke, kan felt bli ulannsomme. Veksten i tilferselen av gass kan 
da bli begrenset. For a forhindre eller begrense et overskuddstilbud med derpa folgende 
prisfall, vil det i et mer liberalt marked veere viktig for eksporterene (Norge, Russland, 
Algerie og Nederland) at den samlede veksten i gasseksporten ikke blir sterre enn veksten i 
ettersporselen. 

En noe tilsvarende problemstilling av interessefellesskap og -motsetninger som Norge star 
overfor i forholdet til Russland i det vesteuropeiske gassmarkedet star medlemslandene i 
Organisasjonen av petroleumseksporterende land (OPEC) overfor seg imellom. Hvert OPEC- 
medlem har fellesinteresse med de andre OPEC-medlemmene i at det felles gode, nemlig 

oljeprisen i det globale oljemarkedet, skal rimelig hay og at markedet skal veere s4 stort som 
mulig. Men medlemslandene har motstridende interesser seg imellom nar det gjelder hvem 
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som skal betale for at prisen holdes hey. Dette synes gjennom stadige diskusjoner om 

produksjons- og kvotefordelinger, szerlig i perioder der ettersporselen er fallende etter OPEC- 
olje. Alle OPEC-land onsker 4 pavirke de andre til 4 redusere sin produksjon slik at mer blir 
igjen til dem selv. 

I det europeiske gassmarkedet representerer norsk gass na gjennomsnittlig rundt 18 prosent 

av importen, noe etter hvert vil gke til rundt 25 prosent. Av samlet europeisk 
gassproduksjon (uten Russland og tidligere sovjetrepublikker) utgjor norsk produksjon 
rundt 16 prosent og forventes 4 passere 20 prosent om fa ar. Dette er langt hayere enn var 

volummessige betydning i oljemarkedet. ] oljemarkedet representerer vi rundt 8 prosent av 

verdenseksporten og 4 prosent av -produksjonen. Som vi na vurderer markedsvirkninger av 
var produksjonspolitikk pa olje sammen med andre oljeeksporterende land, kan vi ogsa 

komme til 4 se oss tjent med 4 vurdere markedsvirkninger av var produksjonspolitikk pa 
gass. 

Markedsmakt gjennom konsentrasjon av selgere eller kjapere har tradisjonelt veert 

avgjorende for stabiliteten i og grunnrentefordelingen gjennom verdikjeden i 
petroleumsmarkedene. Som en del av en helhetlig strategi har Norge i gitte situasjoner gode 
grunner til 4 samspille med andre produsentland for 4 pavirke prisstabiliteten og - 
utviklingen gjennom 4 gi bidra til 4 gi produsentene slik makt. Mens OPEC og OPEC-land er 
hovedpartnere pa tilbudssiden i oljemarkedet, vil Russland vere den potensielle 
hovedpartneren i det europeiske gassmarkedet. Langsiktige stabiliseringstiltak ber her ikke 
veere i konflikt med konsumentlandenes interesser, med mindre prisene administreres 
heyere enn de langsiktige grensekostnadene for marginale felt som leverer til markedet. En 
slik innsats for 4 hindre en stopp-og-ga utvikling i tilbudet vil vere til fordel for oss selv, 
men ogsa vere et viktig bidrag til 4 stabilisere energimarkedene til fordel for alle land. Det 
trenges imidlertid en neermere analyse hvordan slik tilbudssamarbeide eventuelt skal 
gjennomfgres og balanseres inn mot gvrige utenriks- og sikkerhetspolitiske forhold, 
inkludert hvordan EU og alliansepartner og stormakt USA skal trekkes inn. 

Ogsa her vil det offentliges rolle veere av stor betydning. Som regel vil det veere slik at Staten 
optimaliserer bruk av naturressurser over en lengre tidshorisont enn private selskaper. Dette 
skyldes blant annet at Staten har flere hensyn 4 ta enn bare 4 tjene mest mulig pa utvinning av 
dem pa kort sikt, som hensyn til milja, makrogkonomisk balanse, markedsvirkninger osv. 

Ogsa sikkerhetspolitiske forhold kan tenkes trukket inn; gjennom hey produksjon eksponeres 
landet sterkere internasjonalt, noe som kan ngdvendiggjore gkte forsvarsutgifter. Summen av 
en rekke slike forhold gjer at det offentlige ofte har en lavere diskonteringsrate ved verdsetting 
av en fremtidig utnytting av ressursene. Jo lavere diskonteringsrate, dess heyere blir naverdien 
av fremtidig utvinning.!9 Dette bidrar til at det offentlige i mange situasjoner vil komme frem til 
et lavere utvinningstempo enn private selskaper. Optimalisering av nasjonale 

petroleumspolitiske interesser gir derfor Staten en viktig rolle som ressursforvalter.20 
  

19 Sertig kjent er Harold Hotellings behandling av temaet i 1931. 

20 Skulle eksempelvis Saudi-Arabia velge produksjonstempo bare ut fra bedriftsekonomiske kriterier, ville det vert en rekke selskaper som onsket A investere i landet for dette 

formal (forutsatt at politiske forutsetninger foravrig li til retts). Det er imidlertid ikke sikkert at Saudi-Arabia som nasjon ville verre tjent med a oke produksjonsvolumet til kanskje 

20-30 mfd/dag, med pafelgende pris- og inntektsvirkninger. Staten har her som oppgave a ivareta de kollektive interessene som hvert av selskapene blir for smd til 4 kunne ivareta 

og handtere eller ikke har som sin oppgave. 

En reprivatisering av oljesektoren i Den persiske gulfen vil séledes kunne tenkes 4 forsterke koordineringproblemene og interessekonfliktens mellom eksportland om eventuelle 

produksjonsreduksjoner. Det var nettopp nasjonaliseringen av oljeselskapene pa 1960- og 1970-tallet som mange har oppfattet som en nedvendig forutsetning for at OPEC-land 

skulle kunne ff til koordinerte tilbudshandlinger etter Yom Kippur-krigen i 1973. 

Det offentlige vil i de fleste land riktignok ha ordninger som gjor at de kan palegge private solskaper produksjonsreduksjoner. Konflikten mellom a produsere mye nd (det enkelte 

selskap) og 4 vente noo longer (Staten) vil imidlertid tydeliggjores aterkere nar private selskaper har sterke interesser i produksjonsbeslutningene. Ofte er det slik at do som arbeider 

i det offentlige gar til selskapene, Kompotansen i selskapene vil ofte kunne bli tyngra enn feks. i fagdepartement og blant politikere, Slik kan selskapene «fange» det offentlige til 

foreta beslutninger de sely onsker (her: hay produksjon). 
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Nar Staten eventuelt skal beslutte et lavere produksjonsvolum enn summen av det 
selskapene hver for seg g@nsker, kan den tilsvarende som nar det gjelder valg av 
produksjonstempo for olje, i hovedsak velge mellom tre virkemidler: a) utsettelse av tildeling 
av utvinningstillatelser, b) utsettelse av utbygging av paviste gassfelter, eller c) 

produksjonskutt i utbygde felt. Utsettelse av tildeling av utvinningstillatelser vil ikke kunne 
veere til hjelp for 4 motvirke et kortsiktig prisfall i et liberalisert marked, men veere et signal 
til markedet om en mer langsiktig tilbakeholdenhet. Utbygging av petroleumsfelt skal pa sin 
side forrentes gjennom en senere produksjonsfase. Ved a utsette denne vil selskapene padra 

seg @kte kostnader. Ogsa dette virkemidlet vil hovedsakelig ha langsiktige virkninger og 
signaleffekter overfor markedet. Produksjonskutt ved utbygde felt vil representere et 
finansielt tap for selskapene (og derigjennom ogsa for Staten). 1 denne situasjonen er alle 

kostnader (bade faste og variable) tilnzermet de samme om man produserer for fullt eller 

reduserer. Reduksjonen i tilbudet skal da fgre til en prosentvis sterre oppgang i prisen enn 
den prosentvise nedgang i produksjonen for at tiltaket skal vare lonnsomt. Av disse 
virkemidlene vil utsettelse av tildeling av utvinningstillatelser vaere det mest relevante 
virkemiddel for Staten. 

Utenriks- og sikkerhetspolitiske implikasjoner. 

Oljekrisene rundt Den persiske Gulf og konflikten rundt byggingen av den sovjetiske 

gasstarledningen var eksempler pa at energi var et av de mest sentrale objektene for 
stormaktsrivaliseringen under den kalde krigen. Tilgangen til petroleumsressursene, 
handelen og prisene pa dem hadde stor betydning bade for de militere system og 

samfunnsutviklingen ellers, Etter Berlinmurens og Sovjetunionens fall har internasjonal 

politikk endret karakter, med USA som den eneste gjenveerende globale supermakt, men 
med mange regionalt sterke stater. Verdens petroleumsressurser finnes fortsatt i omrader 
med betydelig politisk ustabilitet, med rom for betydelige markedsforstyrrelser, risiko for 
norske selskaper i sine internasjonaliseringsprosesser og dermed ogsa for norsk gass. 

Siden gass er en ikke-fornybar ressurs med utbygging av langsiktig, kostbar og uflyttbar 
transportkapasitet skaper norsk gassproduksjon et avhengighetsforhold med strategiske og 
sikkerhetspolitiske konsekvenser bade for Norge og mottakerlandene. Sterrelsen pa olje- og 
gasseksporten gjer at Norge har blitt en strategisk aktor i markeder av vital interesse for 

Vest-Europas energiforsyninger. Mottakerlandenes gkonomiske utvikling og nasjonale 
sikkerhet er i stor grad avhengig av sikre energileveranser til stabile priser pa et akseptabelt 
niva. 

Norske installasjoner kan tenkes 4 bli objekter i militaere konflikter som del av: a) generelle 
konflikter i vart naeromrade, b) globale gkonomiske konflikter, og c) europeiske gkonomiske 
og/eller politiske konflikter. Her har olje og gass bade stor egenverdi og stor strategisk verdi, 
hvor trusselbildet i stor grad er avhengig av den internasjonale situasjonen. Den vil ake i 
perioder med konflikter i vart nzeromrade, men ogsa nar konflikter oppstar der Norge, 

NATO, eksportorer eller importerer av energi er involvert, og i omrader der norske 
selskaper er aktive. Anslag og angrep kan ogsa komme som resultat av konflikter der Norge 

i utgangspunktet ikke er involvert. Her vil hensikten kunne veere 4 ave et politisk eller 
militaert press mot Norge eller mot land som er avhengige av energileveranser fra Norge 

  

Problemet rundt produksjonsreguleringer i oljesektoren nar produksjonen forestas i hovedsak av private selskaper, kan tenkes 4 vere spesielt stort mellom store, multinasjonale 

selskaper og sma land med begrensede kompetansemessige og strategiske styringsressurser. Dette er kjent som en «principal-agent» situasjon, og inntrefler blant annet ofts som et 

problem nar offentlige myndigheter skal regulere bedrifters adferd i immpertekte markeder, hvor bedriftene ofte bhi relativt {4, men for mange til 4 ivareta kollektive interesser. Det 

vil kunne stille sterre krav til det offentliges egen kompetanse og styrke for 4 ivareta andre samfunnainteresser sorn pavirkes av en betydelig petroleumssektor enn nar offentlig cide 

nasjonale selskaper er dominerende. Denne utfordringen ma imidlertid selvsagt veies mot at det er viktig for de floste oljeproduserende land a engasjere private (og ofte 

moultinasjonale) selskaper i teting og utvinning, for 4 skaffe kapital, oppdatert unnskap og teknologi til vitksomheten. 
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eller prisutviklingen pa energi der Norge har en innflytelse. Norge behever da ikke veere det 
primeere malet, men vi kan bli involvert i konflikter pa grunn av var viktighet for andre 

eksportorer eller importerer. Dette kan skje i fredstid og i perioder med okt internasjonal 
spenning. Dette kan vere terrorangrep og sabotasje som falge av spredning av konflikter 
andre steder i verden (Kibsgaard, 1999). 

Forholdet blir szerlig klart nar det gjelder vare gassleveranser, gjernnom de tette bindingene 

transportsystemene fgrer til mellom oss og kjaperlandene. Norsk gassproduksjon og - 
transport kan saledes tenkes truet av terrorangrep, sabotasje, eventuelt rene krigshandlinger 
i ekstreme markedssituasjoner, for 4 skade/presse konsumentland. Installasjonene som 
danner infrastrukturen for gasstransport er sarbar i de fleste gassmarkeder. Pa norsk sokkel 
vil gdeleggelse av Draupner og Sleipner som transportknutepunkter alene stoppe 

mesteparten av norsk gasseksport til kontinentet. Tas Ekofisk og Europipe II ogsa ut vil det 
resterende av eksporten bli stoppet. 

Gassproduksjon og -transport kan ogsa trues ved kriser i oljemarkedet. I en krisesituasjon 
med reduksjon eller bortfall av oljeproduksjon i andre land, vil oljeprisene kunne gke 
betydelig, seerlig dersom det ikke er ledig kapasitet andre steder. Dette oker samtidig 

gassens betydning, siden olje og gass i mange markeder er substitutter for hverandre. 
Viktige importland vil neppe sitte rolig og bare akseptere slike prisokninger dersom de kan 
gjgre noe med det. J en slik situasjon er det rimelig 4 forvente akt press mot Norge fra 
importlandene for 4 holde i gang, eventuelt gke bade olje- og gassproduksjonen. En politikk 

som gar ut pa 4 stenge norsk petroleumsproduksjon i en krisesituasjon synes sdledes som 
bortimot uakseptabelt for konsumentland, dvs. vare allierte i ovrige politiske og 

forsvarspolitiske forhold, og en gnskedrem for svrige produsentland, spesielt dersom de er 
deltakere i en konflikter eksempelvis om olje i Midtgsten eller om gass i Russland eller Nord- 
Afrika. 

Bindingene og avhengigheten gjar at konsumentland kan anske 4 forsvare installasjonene pa 
norsk sokkel i en krise om vi ikke gjer det selv, eventuelt skulle gnske 4 stenge 
produksjonen, Ekstremt sett kan press fra andre krigforende land fore til at forbruksland tar 

over kontrollen med Nordsjeproduksjonen, og tenkes provosert frem av mange typer 
internasjonale konflikter, ikke bare energirelaterte, der viktige forbruksland er involvert og 
petroleumsmarkedene er, eller blir gjort, stramme gjennom bortfall av produksjon annet 

sted. Dette skjerper kravet til et troverdig norsk forsvar av installasjonene og 
transportsystemene som er knyttet il disse. Selv med et sterkt norsk forsvar pa dette 
omradet, vil Norge imidlertid ikke kunne klare 4 forsvare alle installasjonene i Nordsjaen 
alene. Det er nodvendig a legge opp forsvaret av sokkelen i samarbeid med andre land, der 

spersmalet om norsk styring blir sentralt (Austvik, 1999). Norges energieksport har gjort 
oss utsatt fra alle som g@nsker 4 pavirke store mottakere av norsk energi. Norsk 
utenrikspolitikk ma forholde seg aktivt til disse skiftende trusler og kartlegge hwvilke 
interesser som sammenfaller med vare under forskjellige omstendigheter. Konkret betyr det 
at stater som er strategisk sarbare for bortfall av norsk energiproduksjon, som Tyskland, 
Frankrike og Belgia, utgjar en ny ressurs for militeer assistanse som ber utnyttes” (Nyhamar, 
1999), Dette indikerer at det ogsa er slik at mottakerlandene av norsk gass har interesse av 

utformingen av norsk politikk, seerlig europeiske stormakter som Tyskland, Frankrike, 
Storbritannia og Italia. 

Det at Norge ble trukket inn i dragkampen om den sibirske gassrerledningen allerede i 1982, er 
et eksempel pa at det er av betydning for supermaktene hvordan vi formulerer var 
energipolitikk. Og det er ikke bare USA som vil veere opptatt av den. Likesom amerikanerne 
var opptatt av at russerne ikke skal fa inntekter i slike dimensjoner som gasseksporten 
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innebeerer, er russerne opptatt av at de far det. For Russland er Norge derfor ogsa en 
gkonomisk konkurrent. I noen utstrekning begrenser vi deres muligheter til 4 skaffe vestlig 
valuta. Selv om vi har mange fellesinteresser pa prisomradet, er vi konkurrenter nar det gjelder 
volum. Ut fra dette vil norsk gasstrategi ha ekonomisk og strategisk betydning for Russland. 

Norsk gassalg kan veere det enkeltomradet i norsk politikk som har sterst betydning for 
russerne, nest etter sikkerhetspolitikken. 

Sikkerhetspolitiske dimensjoner ved olje- og gassproduksjon har seerlig vert fokusert i 
forbindelse med mulighetene for produksjon i Nordomradene. Det har sA langt ikke vert 
olje- eller gassutvinning utenfor kysten av Troms eller Finnmark, men potensialet for 
fremtidig virksomhet antas a veere stort bade pa norsk og russisk side. Analyser av 

produksjons- og transportkostnader ved gassproduksjon i dette omradet har vere 
gjennomfgrt. I Nordomradene star vi overfor flere spesielle og viktige utfordringer i 

forbindelse med mulig olje- og gassaktivitet. For det ene er det fortsatt uavklarte grenselinjer 

mellom Norge og Russland i Barentshavet. Pa grunn av den sarbare naturen i omradet vil 

miljehensyn veere en begrensende faktor for produksjon og transport av petroleum. 
Kolabasenes fortsatt store strategiske betydning gjor at petroleumsaktivitet kan virke 
negativt for operasjonsbetingelsene for russerens Nordflate, og spesielt for de strategiske 
ubatene (Kibsgaard 1998). 

Selv om problemene har veert mindre fokusert det siste tiaret, vil den spesielle situasjonen i 

Barentshavet om noen 4r igjen kunne bli politisk aktuell. Det vil vere behov for bade 

juridiske, politiske og gkonomiske analyserer av hvordan en_ eventuell 
petroleumsvirksomhet i omradet skal utvikles. Den kalde krigen er slutt med et Russland pa 
en mulig langsom vei mot markedsgkonomi som stormakten i omradet. I en verden med 
mer liberalisert handel og langt friere kommunikasjon mellom landene, vil ogs4 samarbeids- 
og konfliktpotensialet kunne endre seg og muligens modifiseres. Samtidig bestar mange av 
de samme sikkerhetspolitiske, miljomessige og oakonomiske skrankene som for. 

Norsk gasstrategi ma i en utenrikspolitisk kontekst derfor utformes med bevissthet om at 
blant annet supermakten USA, kjaperland som de europeiske stormaktene Tyskland og 
Frankrike og konkurrenten Russland er opptatt av innholdet i den, med ulike fortegn. 
Internasjonal oppmerksomhet rundt norsk olje- og gasspolitikk ma forventes 4 eke ettersom 
produksjonsvolumet (ogsa) pa gass oker. I de fleste internasjonale markeder er Norge 

pristaker. I olje- og gassmarkedene kan vi i mange situasjoner vere med 4 pavirke 

prisutviklingen og stabiliteten i markedene. Norge har gjennom dette fatt okt 
utenrikspolitisk betydning bade for andre produsentland og for land som kjaper olje og gass, 
ikke bare nar det er ufred. 

Konkurrerende selgerland og kjeperlandene har dermed incitament til 4 s@ke 4 pavirke 
norsk energi- og utenrikspolitikk, likesom vi har incitament til 4 pavirke andre selgerlands 
og kjeperlandenes politikk. Dette har vi i oljemarkedet i senere tid blant annet gjennom den 
amerikanske energiminister Bill Richardsons skytteldiplomati til Norge og ande viktige 

oljeeksporterende land vinteren 2000. Situasjonen Apner muligheten for a styrke var 
internasjonale posisjon, men kan ogsa gj@re oss mer falsomme og sarbare overfor andre land. 

Norge er et lite land med bare én prosent av Europas befolkning. Samtidig med dette foregar 
det en sikkerhetspolitisk reorienteringsprosess i Europa. NATO far andre roller, og Europa 
vil spille en sterre egenrolle enn tidligere. Norge ma generelt orientere seg i denne prosessen, 

og tillegge energien en sterre vekt enn fgr. Bade utenriks- og forsvarspolitikken ma ta hoyde 
for den gkte gkonomiske og strategiske betydning vi har fatt for andre land i var 
interesseposisjonering sa vel som i den sikkerhetspolitiske trusselvurdering. 
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Industry, approaches the Artic | V.P. Kuznetsov 
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