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Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport for udbygning, drift og afvikling 
af Solsort-feltets West Lobe i Nordsøen 

  
 
 
 
 
Energistyrelsen har modtaget en ansøgning fra INEOS Oil & Gas Denmark om 
tilladelse til udbygning og drift af Solsort-feltets West Lobe på den danske 
kontinentalsokkel i Nordsøen. Projektet omfatter bl.a. boring af to brønde fra Syd 
Arne Nord-platformen til Solsort West Lobe-reservoiret samt dertilhørende 
ændringer på Syd Arne-anlæg for at kunne behandle og transportere væskerne fra 
Solsort West Lobe-reservoiret. 
 
Sammen med ansøgningen fra INEOS Oil & Gas Denmark er vedlagt en 
miljøkonsekvensrapport, der belyser miljøpåvirkninger i Danmark fra udbygningen 
og driften af Solsort-feltets West Lobe. Derudover er vedlagt en Espoo-rapport, der 
belyser evt. grænseoverskridende miljøpåvirkninger fra projektet i Danmark. 
 
Følgende dokumenter er fremlagt af ansøgeren, INEOS Oil & Gas Danmark, for at 
belyse og vurdere miljøpåvirkninger fra projektet: 
 

Dokumentation i relation til vurdering af miljøpåvirkning i Danmark: 
• Miljøkonsekvensrapport Solsort West Lobe, 2022 

 
Et ikke-tekniske resumé af miljøkonsekvensrapporten: 

• Ikke-teknisk resumé – vurdering af virkninger på miljøet, 2022 
 
       Ansøgeren har vedlagt resumé af ansøgningen: 

• Ansøgning om udvikling og drift af Solsort West Lobe – resumé, 2022  
 

Dokumentation i relation til grænseoverskridende miljøpåvirkninger kan findes 
på engelsk og tysk: 

• Espoo report, 2022 
• Espoo-Bericht, 2022 

 
 

Miljøkonsekvensrapporten med tilhørende bilag er fremlagt for offentligheden fra 
den 17. februar 2022 til den 14. april 2022, og sendt til de danske myndigheder og 
organisationer.  
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Dokumenterne er tilgængelige på www.hoeringsportalen.dk samt Energistyrelsens 
hjemmeside https://ens.dk/ansvarsomraader/olie-gas/offentliggoerelser-om-olie-
gas.  
 
Eventuelle bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til 
de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Solsort-projektet fra Danmark, bedes 
sendt til Energistyrelsen, ens@ens.dk med kopi til mklh@ens.dk eller Carsten 
Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, senest den 14. april 2022.  
  
Oplysninger om miljøkonsekvensrapporten kan fås ved henvendelse til 
Energistyrelsen, Mads Kløve Hallstrøm, tlf. 33 95 08 37, e-mail: mklh@ens.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Mads Kløve Hallstrøm 
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