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Utbygging og drift av Wisting-feltet i Barentshavet - Høring av tilleggsutredning til konsekvensutredningen  

 

På vegne av rettighetshaverne i utvinningstillatelsene PL537/PL537B i Barentshavet legger Equinor som operatør 

fram tilleggsutredning til konsekvensutredning for utbygging og drift av Wisting‐feltet for høring. 

Konsekvensutredningen med tilleggsutredning utgjør del II av Plan for utbygging og drift (PUD) og Plan for anlegg 

og drift (PAD) som er planlagt fremmet for myndighetene i desember 2022. Konsekvensutredningen og 

tilleggsutredningen med tilhørende dokumentasjon er tilgjengelig på Equinors internettside (www.equinor.com):  

https://www.equinor.com/no/baerekraft/konsekvensutredninger-wisting 

 

Wisting-lisensene er lokalisert sentralt i Barentshavet i blokkene 7324/7 og 7324/8, ca. 310 km fra fastlands-Norge 

og ca. 185 km fra Bjørnøya. Wisting består av funnene i Wisting Central og Hanssen. Lisensens rettighetshavere 

er Equinor Energy AS (operatør), AkerBP ASA, Petoro AS, og Idemitsu Petroleum Norge AS. 

  

Det er stor offentlig interesse for Wisting-prosjektet og for å imøtekomme behovet for ytterligere informasjon, har 

Equinor besluttet å utarbeide en tilleggsutredning med tilhørende høringsprosess. Tilleggsutredningen gjelder 

tema som er belyst i konsekvensutredningen, og hvor operatøren har mer utfyllende informasjon i forkant av 

behandling av PUD og PAD. 

 

Med referanse til PUD/PAD-veileder, sendes tilleggsutredningen på høring til de som har avgitt uttalelse ved 

høring av konsekvensutredningen. Det er i samråd med Olje- og energidepartementet satt en høringsfrist på 2 

uker. Fristen for å komme med eventuelle merknader er satt til mandag 7.november 2022. Vi ber om at eventuelle 

uttalelser sendes innen fristen til følgende e-post adresser: konsekvensutredning@equinor.com med kopi til 

postmottak@oed.dep.no. For nærmere opplysninger vennligst kontakt Equinor på 

konsekvensutredning@equinor.com eller telefon v/Kari Stokke, 51990000. 

 

Vennlig hilsen, 

Equinor Energy AS 

 

 

Einar Erfjord 

Prosjektdirektør for Wisting 

 

Høringsinstanser (vedlagt liste) 

Kopi: Olje- og energidepartementet 

 

Vår referanse: 2021-007878  

    

24. oktober 2022 
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Høringsinstanser e-post 

Nasjonale myndigheter og statlige foretak  

Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no 

Forsvarsbygg post@forsvarsbygg.no 

Forsvarsdepartementet postmottak@fd.dep.no 

Havforskningsinstituttet postmottak@hi.no 

Klima- og miljødepartementet postmottak@kld.dep.no 

Kystverket post@kystverket.no 

Miljødirektoratet post@miljodir.no 

Norges arktiske universitetsmuseum - UiT postmottak@umak.uit.no 

Norsk polarinstitutt post@npolar.no 

Petroleumstilsynet postboks@ptil.no 

Riksantikvaren postmottak@ra.no 

Lokale/regionale myndigheter  

Troms og Finnmark fylkeskommune postmottak@tffk.no 

Alta kommune postmottak@alta.kommune.no 

Hammerfest kommune postmottak@hammerfest.kommune.no 

Nordkapp kommune postmottak@nordkapp.kommune.no 

Nærings- , arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner 

Energiklyngen Nord anemarthe@kupa.no 

Fagforbundet post@fagforbundet.no 

Fiskarlaget Nord nord@fiskarlaget.no 

Hammerfest næringsforening post@hfnf.no 

Industri Energi post@industrienergi.no 

Landsorganisasjonen I Norge (LO) lo@lo.no 

Norges Fiskarlag fiskarlaget@fiskarlaget.no 

Norsk tjenestemannslag post@ntl.no 

Arctic Energy Partners post@petroarctic.no 

Miljø-, natur- og samfunnsinteresseorganisasjoner 

Bellona info@bellona.no 

Besteforeldrenes klimaaksjon post@besteforeldreaksjonen.no 

Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms** Ingunn Elstad <iel001@post.uit.no> 

Birdlife Norge* post@birdlife.no 

Framtiden i våre hender nord** nord@framtiden.no 

Framtiden i våre hender Tromsø** lien.kjersti@hotmail.com, 

cottishoff.sigurd@gmail.com 

Framtiden i våre hender, Tromsø studentlag** tromsostudentlag@gmail.com 

Greenpeace* info.no@greenpeace.org 

Natur og ungdom* info@nu.no 

Naturvernforbundet* naturvern@naturvernforbundet.no 

Naturvernforbundet i Tromsø og omegn** tromso@naturvernforbundet.no 

Naturvernforbundet i Troms** troms@naturvernforbundet.no 

Norske Samers Riksforbund (NSR)* nsr@nsr.no 

Norges institusjon for menneskerettigheter info@nhri.no 

Spire Tromsø** spire.uit@gmail.com 

Tromsø Natur og Ungdom** marlavitagehrt@gmail.com 

Troms Rød Ungdom** ole.andreas.smith@hotmail.com 
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Tromsø Rød Ungdom** t-mata@online.no 

Tromsø Sosialistisk Ungdom** tromso@su.no 

Tromsø Unge Venstre** tromsogfinnmark@uv.no 

WWF* post@wwf.no 

* Felles høringsuttalelse (6) mottatt fra Naturvernforbundet  

** Felles høringsuttalelse (12) Klima- og miljøorganisasjoner og politiske ungdomsorganisasjoner i Troms og Tromsø, 

mottatt fra  Besteforeldrenes klimaaksjon i Troms/Framtiden i våre hender 
  

 


