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Um boringin í Lopra helt fram í 1981:

Álvarslig vanlukka
kundi verið hend tá
Umborað hevðiverið nakað longur niður íLopra í 1981 og raktvarðvið gasskundiein
álvarslig vanlukka staðist av hesum. Bonútgerðin varð nevniliga ikki gjørd til at at
kunna handfara møguligt gass. Slíkurvandi er tóikki tilsteðar hesaferð hava íbúgvarnir í Lopra fingið at vita. Brúkt verður framkomin útgerð. sum tryggjar móti slíkari
vanlukku. Útgerðin er av sama slag sum tann, ið verður brúkt, iá borað verður eftir olju
)an M ú iler
Hevftj v e n í bora<> longir
nnVir í Lopra i IMHI Luihíi
ein veruliga vanlukJva vtaOist av hesum Møgulcikma!
raka á ein gasslumma var
ikka óhugsandi. men hesum
he»ði N m íelagió t i als ikki
tikió hxdd fyn Taó var ió
íslendski
honmeistann.
sum m xlti til at steóga bor
ingim. tá hann legói til
merkis. at okkurt broytnst f
løgunum
Hetta eru upplysingar
sum Sosialunn hie>ur fingið
frá vzlvttandi keldum
Scinni er so komið fram. at
bxA olja og gass er seyraó
upp ur bortholinum.
Tá umboð fyn oljufynsitingina og Danop vóru á
kunningarferð i Lopra
herfyn varð eisini nomið
við hetta vandamálið
Bygdaráðslimimar har
fingu tá at vita. at um borað
varð longur niður i 1981
kundi álvarslig vanlukka
staðist av hesum
Tað vísu seg nevniliga at
henda ein broytmg í jarðløgunum umlcið2()0metrar
undir hotmnum á ti umleið
22<M)m đjupahonholinum
Ame Rost'nkrand\ Larsen
her saman vid einumn um
boð fy n DGU og leiAara
num á Oljufsrisitingint
Msnd jan

Ame Rosenkrands Larsen
frá danska oljufelagnum
Dopas, sum er við f bonxtianini i Lopra. og sum var
við á kunnandi fundinum í
bvgdini herfyn. váttar fyn
Sosialinum. at ein "uoverskuehg' vanlukka kundi
vcnð hend. um borað hevði
venð longur niður f 1981.
og komið varð fram á gass
I að sutn fievur undrað
okkum. er. at tann bonngin
varð gjørd uttan at hava
nakra sum helst trygdar

útgcrð. sum annars alttð
vcrður brúkt f sltkan bortng
Hevði tað tá venð borað
niður á størri nøgdir av
gassi. so kundi úrslitið venð
cin vanlukka á staðnum. tf
cingin hcvði venð førur fyn
at havt tamarhald á gassinum
Nú borað fer at verða
aftur i Lopra er cingin vandi
áfcrð Ttbonlelagiðbrukar
útgerð. sum tekur hxdd fyn
møguleikanum at koma
mður á bxðt ol|u og gass

Hóast tað ikki verður
borað efur olju og gassi.
talan er meira um eina vfsmdalikga boring. so er
sjálvandi møguleiki f y n . at
har er olja og gasv. hóast
hann tykist at vera sera Iftil
Tí er tað eisini nkið v ið í
projeknð at bmka so fram
komna útgerð. at øll trygd f
sambandi við møguliga
olju og gass cr tikm við
Og skuldi tað hent. at
olja og gass er f und
irgrundini f Lopra. tá hava
tørovingar etn posMivan
trupullcika taka støðu Ul
leggur hann aftrat
Spurningurin hvat verður
gjørt. um olja og gass er f
Lopra. hevur sum so tkki
vcrið viðgjørdur skilst Eitt
er tó vfsl. og tað „-r at tá cr
oljan og gassi ogn hjá
Føroya Landsstyri burtur
av Vanliga er annars. lá
oljufeløg eru viðtil at figgja
eina boring. at tey sjáivi
tryggja sxr rxtt til part av
inntøkunum thesum førinum cr tó øðrvfsi. tf primera

SoletAts urr hon Ur. nsgfya
boriutgerAin sum Mtersk
Contractors hevur krspt til
at bora í Lopru við
UtgerAin verAur i nastum
rosndarkosrd i Aberdeen

endamálið er at útvcga sxr
vitan

Uppboðssøla
Eftir aheitan frá Ađvokatfelagnum og Advokatsknvstovum vegna uttokuánarar,
verður uppboðssola hildin á Norðoya
Sýslu
leygardagin hin 16. mars 1996 kl. 14.30
Selt verdur:
1 Borivognur Inqorsol Rand« stendurá
Idnaðarokmum vto Borðoyarvik
1 Byggikrani Potain 116« stendurá ídnaðarokmum vtð Borðoyarvik
2 Bingjur «20 fót« standa i Grótbrotinum
áBumshamri
Uppboðstreytimar eru. at goldtð verður
kontant, ella at bankatrygd verður veitt
Lutimir kunnu synast eftir avtalu vtð uppboðshaldaran
Klaksvik htn 2. mars 1996
Karsten Hansen
uppboðshaldart

Handilshøli til leigu
Handilsholt til leigu á Áarvegnum
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