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Wintershall sikrer seg lovende områder i TFO 2018 

• Wintershall Norge tildeles seks lisenser på norsk sokkel (to 
som operatør) 

• Lisenstildelingen styrker Wintershalls posisjon og legger til 
rette for vekst i lovende områder 

Stavanger/Kassel. Wintershall Norge har sikret seg andeler i seks 

lovende nye utvinningstillatelser og styrker med det sin posisjon i 

noen av selskapets kjerneområder på norsk sokkel. I TFO 2018, 

tildelingsrunden i forhåndsdefinerte områder, ble Tysklands største 

globale olje- og gassprodusent tildelt andeler i fire lisenser i 

Norskehavet og to lisenser i Nordsjøen. Selskapet vil være operatør 

for to av disse. Alle lisensene er lokalisert i Wintershalls 

kjerneområder. 

«Så snart sammenslåingen med DEA er gjennomført, blir Norge en 

enda viktigere vekstregion for oss. Norsk sokkel, vil nest etter 

Russland, være det nye selskapets absolutt største 

produksjonsområde. Vi har nå mer enn 100 lisenser og andeler i 20 

produserende felt og vil i nærmeste fremtid kunne øke vår felles 

produksjon i Norge til over 200 000 fat oljeekvivalenter per dag», 

forteller Martin Bachmann, styremedlem i Wintershall og ansvarlig for 

leting og produksjon i Europa og Midtøsten. Selskapet er fortsatt en 

av de største innehaverne av lisenser på sokkelen. Departementet 

tildelte i alt 83 lisenser til 33 forskjellige selskaper i TFO 2018. 
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Viktige strategiske leteområder 

«Wintershall Norge har nok en gang levert gode søknader som vil 

støtte opp om selskapets vekst på norsk sokkel. Norske myndigheter 

vet at Wintershall er et selskap som både er villig til å lete etter og 

utvikle eventuelle funn til produserende felt. Denne prosessen støtter 

opp om vår områdestrategi og er med på å opprettholde vår 

forpliktelse til bærekraftig, langvarig bruk av eksisterende 

infrastruktur, samtidig som vi skaper verdier for det norske 

samfunnet», sier Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i 

Wintershall Norge. 

En av lisensene ligger i kvadrant 35 i Nordsjøen, der Wintershall 

allerede er operatør for Vega-feltet og Nova-utbyggingen. Begge er 

tilknyttet Gjøa-feltet, hvor Wintershall har en andel på 20 %. Den 

andre lisensen i Nordsjøen ligger i nærheten av Edvard Grieg-

plattformen, der Wintershall har en andel på 15 % i tillegg til at 

selskapet eier andeler i Ivar Aasen og Luno II-utbyggingen. 

I Norskehavet støtter tre av de nye lisensene opp om Wintershalls 

strategi i Vøringbassenget, der Wintershall har en andel på 24 % i 

Aasta Hansteen-feltet og er operatør for Balderbrå-funnet og Marisko-

prospektet. Den andre lisensen i Norskehavet ligger i nærheten av det 

Wintershall-opererte Maria-feltet. 

Utnytte videre vekstpotensial: Vøringbassenget og kvadrant 35 

«Disse lisensene er viktige for oss fordi de gjør at vi kan lete i områder 

vi har stor tro på og der vi har eksisterende kunnskap..Dette gir gode 

muligheter for funn og for å finne kreative måter å utvikle disse på. 

Aasta Hansteen i Vøringbassenget fungerer som et regionalt 

gassknutepunkt som kan legge til rette for kostnadseffektive 

muligheter for tilknytning til eksisterende felt. I tillegg kan nye funn 

bidra til at vi kan utnytte potensialet til eksisterende funn. I kvadrant 

35 har vi allerede bevist at vi på en effektiv måte tar i bruk 

eksisterende infrastruktur for å utvikle felt, og vi ser lignende 
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muligheter i forbindelse med disse nye lisensene» sier Guy Oakes, 

letesjef i Wintershall Norge. 

Tildelingen av nye lisenser ble annonsert under Oljeindustripolitisk 

seminar i Sandefjord av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. 

TFO-runden for 2018 omfatter blokker i forhåndsdefinerte områder i 

Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. 

Wintershall lisenser i TFO 2018: 

Nordsjøen: 

PL 338 FS Wintershall Norge AS 15% 

PL 418 B Wintershall Norge AS 35% Operatør 

 

Norskehavet: 

PL 1020 Wintershall Norge AS 40% Operatør 

PL 1019 Wintershall Norge AS 20% 

PL 1018 Wintershall Norge AS 30% 

PL 1004 Wintershall Norge AS 30% 

 

Wintershall Holding GmbH har hovedkontor i Kassel i Tyskland og er et heleid 

datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt innen utvinning av 

naturressurser i 120 år og i leting og produksjon av råoljeolje og naturgass i mer 

enn 85 år. Wintershall fokuserer på utvalgte kjerneregioner, der selskapet har 

opparbeidet seg omfattende regional og teknologisk ekspertise. Disse regionene er 

Europa, Russland, Nord-Afrika, Sør-Amerika og i økende grad Midtøsten. Selskapet 

har som mål å ekspandere innen leting og produksjon gjennom utvalgte 

partnerskap, innovasjon og teknologisk kompetanse. Wintershall sysselsetter 

globalt rundt 2,000 medarbeidere fra 50 nasjoner og er Tysklands største 

internasjonale produsent av råolje og naturgass. 

I slutten av september 2018 signerte BASF og LetterOne en bindende avtale om å 

fusjonere sine respektive olje- og gassvirksomheter, Wintershall og DEA (Deutsche 

Erdöl AG). Transaksjonen forventes gjennomført i første halvdel av 2019, forutsatt 

myndighetsgodkjenning. Wintershall DEA vil bli en ledende, uavhengig olje- og 

gassprodusent i Europa. På mellomlang sikt planlegger BASF og LetterOne en 

børsnotering (IPO) av Wintershall DEA. 

 



Side 4  PI-19-01 

  

Wintershall. Shaping the future. 

Få ytterligere informasjon på internett – www.wintershall.com – eller følg oss på 

Twitter, Facebook, YouTube eller Instagram.    

http://www.wintershall.com/en.html
https://twitter.com/wintershall_com
https://www.facebook.com/Wintershallcom
http://www.youtube.com/wintershall
https://www.instagram.com/wintershall/

