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Edmund Joensen undir 1. viðgerð av uppskoti til kolvetnislóg:

Bjóða út næsta ár
til oljuleiting
- Vit fa r a ikki a t bjóda út øki til oljuleitingar, um tad skaðar okkara m øguleika r fx r i at fá a tex landgrunsøki, sum vit m eta okkum eiga ra ttin til, segði
løgm aður
Fyrsl fari eg at tríva í aftur sum í framtiðim vónandi
skulu gera iløgur í Føroy>>g leggjj okkun afturat ti.
sum »agt var i tramløgu- - um
Heldur enrt at dvølja við.
rø«>uni Seinm skal eg gera
vuSmerkmgar til nakat' av hví vit fingu lóggávu- og
ti. ið framsøgumennimr umsitingarvald yvir rácvnhava fort fram undir vuV unum í undirgmndim. eiga
vit nú at nyta henda rxtt til
gerðim
at skapa ta vinnuligu framOljulógm cr ein rammugongd. sum kann spyrjast
lóg. ið setir reglur fyn veitburturúr. um olja ella gass
ing av lovvum umframt
verður funnið í undirgmndreglur fyri øll skeiðini í eini
im.
oljuverkætlan. tvs. torkannSum nevnt i samhandi við
ingar. leiting og meting.
framløguna cr cndam áhð
hygging og framleiðslu umtramt avrigging. Lógtn setir við logaruppskotinum al
karmamar. men neyva inmskapa líðarhóskandi karmar
haldið i tøroyskum oljupoti- fyri eim møguligari oljutikki verður nlcvnað í samvinnu á føroyskum land-.
handi við einstøku uthjóðs jo - ella landgmnsøki. sole ið is at kolvctmstilleingið
ingar-umlørini
gagnar huskapi og arheiðsHaraitrat hevur logaruppmøgulcikum í Føroyum
skotið reglur um forkanningar. loyvisveiting. kolvetnis-virksemi. rørieiðingFu llfiggjaó mynd
Við forkanningarlogim sum
ar. avriggmg av virkseminum og um metingar av
gmndarlag cm gjørdar
tylgjum fyri umhvørvið
nógvar seismiskar og a<''ar
kannmgar. ið hava givið
Eisini eru reglur um arheiðsumhvørv ið. trygd og cina meira lullliggjaða
ulhúgving umframt rarttimynd av jarðfrøðihgu viðliga nagreimligar reglur um urskiftunuin i undirgrundendurgjald og skaðaKvtur ul ini Hóast tað ikki her til við
forkanmngum at siga. um
fiskimenn - Einstøku málsevnini eru n x m greinað í olja og gass eru i undirvnVnerkingunum til lógargmndini. so hava kanninguppskolið. og annars verður arnar víst. at á føroyska
sum heild víst til frágreiðlandgrunmnum eru øki.
ingina frá oljuráðleggingsum oljufcløg væntandi fara
amevndim.
at vísa áhuga. tá boðið
verður út.
Løgtingslógin um kulFøroysk ogn
Logaruppskotið
ásetir
vctnisv irksemi
verður
hornasteinunn í framtíðar
greitt. at kolvctni í undirlógarverkmum viðvíkjandi
grundim eru føroysk ogn.
leiting eftir og framleiðslu
Rztturin til ráevni í undirav olju og jarðgassi Arheitt
grundim varð latin føroyingum við avtalum frá 22.
verður í løtum við at evna
decemher 1992
til eitt uppskot um kolvetnHetta váttaði eisini danski
isskattalóg eins og arheitt
forsætisráðhamn íbratvi til
verður við at gera treytir fyn
løgmann. tá tað í vár stóðst fyrsta útbjóðingammfariðkjak um hesi viðurskifti
Forsstisráðharrin legði aftH avum hvørvisiogin
urat. at stjómin ongar xtldagfø rast
amr hevur um at endurAv aðrari neyðugari lógsamraðast um avtaluna
gávu cr dagfønng av havKortini er neyðugt einaumhvørvislógini. ið landsferð enn - fyri at eingin ivi stýrismaðurin í umhvørvskal vera - at endurtaka
ismálum fer at leggja fram
hetta her. Tað tykist m xr tí cin av komandi døgunum.
óheppið. at tingmaður nú Eisini eigur tað almcnna at
aftur hevur reist henda hava eina skipaða tilhúgvspurning. hesaferð umvcgis
ing. ið kann samstarva við
ríkisumboðið í fyrispurntilhúgvingamar hjá oljufelingi til forsætisráðharran
øgunum Ein landstilbúgvÚtlendskir
eygleiðarar,
ing kann tí fara at krevja
oljuftiøg o.o. fylgja væl við. lógartiltøk.
hvat hendir í Føroyum og
Fyri at styrkja um møgulhvørji mál eru til politiska eikarnar hjá føroyskum
umrøðu.
handils . reiðara- og ídnaðarfyritøkum at koma sær
uppí oljuvinnu verður i <j 10
O vissa m iltum
lógaruppskotmum ásett. at
oljuf eløgini
Ahaldandi spumingar um,
leitingar- og framleiðsiuhvørt vit í veruleikanum
loyvi skulu hava reglur um.
hava ræði á ráevnum í undí hvønn mun loyvishavin.
irgmndim. sáar hert iva og tvs. oljufeløg. skal hrúka
óvissu millum oljufeløgini.
føroyskar veitingar, tænast-

ur o.l.
Føroysk arbeiðsm egi

Somuleiðis verða í loyvunum ásettar reglur um hrúk
av føroyskari arheiðsmegi.
eins og staðfcst verður.
hvaðani loyvishavin kann
reka virksemi sitt
Hoast oljufeløgmi lyri cin
part sjálvi siggja fynmun í
at reka virksemið út frá Føroyum og at hruka føroyska
arheiðsmcgi, vørur og tænastur. so er ncyðugt at hava
møguleika fyn i loyvunum
at áleggja teimum hctta. soleiðis al vit kunnu tryggja.
at oljuvirkscmið førir til
vcruligt húskaparligt virksemi í Føroyum og verður
eitt íkast til tøroysku samfclagsúrtøkuna
Landsoljuf elagið

Tað kann i hcsum samhandi
verða ncvnt. at lógaruppskotið nevmr ikki heinleiðis
eitt landsoljufelag. Hinvegin vcrður i § 6 lagt upp
til. at landsstýrið i loy vun
um kann áscta tær trcytir.
ið neyðugar eru fyn at
tryggja almcnn áhugamál.
m.a. rcglur um hvussu eitt
landsoljufelag kann vcra
við í virkscminum
L andsstýrissam gongan
avgjørdi i vár at kanna
rnálið at stovna eitt landsoljufelag Arbcilt vcrður í
løtuni við at sela nevnd. og
setningurin hjá nevndini
verður samhært oljuálitinum hesin ».. at greiða og
koma við tilmxlum nl. um
og hvussu eitt føroyskt
landsoljufclag eigur at
verða skipað við atliti at
ognarviðurskiftum. stýnng.
handilsligum og samfelagsligum stevnumiðum og
lcikparti tcss i sambandi við
ta politisku og umsitmgarligu skipanina og tað pri
vata føroyska vinnulívið *
Ik k i fy ri um stridd økl

I.andgrunsmarkið millum
Føroyar og Breiland er ikki
endaliga ásett. Sum nevnt
undir framløguni ciga partarnir i einum marknastriði
sambært altjoða rælti ikki
at taka stig. ið kunna skaða
ella forða fyri cini cndaligari samráðingarloysn. m a.
eiga umstridd øki ikki at
verða btxðin út.
Kannað verður í løtuni.
um (að cr møguligt at hjtiða
út øki á landgrunninum.
sum ikki cru rakt av
marknastríðnum við Bretland. Hctta verður gjørt í
vónini um. at fyrsta útbjtiðingarumfar skal fara av
hakkastokki í 1998.

- Løgmaður hevur áður

ført tram. at citt gott undirgrundarntark hevur størn
týdning enn cin skjot hyrjan
av oljulcinngum Vit eiga tí
at gcra okkum greitt. al vit
fara ikki at hjóða út øki Ul
oljuleitingar. um tað skaðar
okkara møgulcikar fyri at
fáa tey landgrunsøki. sum
vit meta okkum at ciga
rættin til.
Løgtingið samtykti í
1993. at ein komandi oljuvinna má hava fynlit fyri
fiskivinnu. umhvørvi og
vxðrum samlelagsáhugamálunt Landsslýriðhcvurtikið
hetta til eftirtcktar. og kcm
ur hctta til sjóndar hxði í
lógaruppskotinum og í ymsum kapitlum i frágrciðingini frá oljuráðleggingarncvndmi. M a. verður víst
á vandan fyri. al oljuvinna
avlagar samfclagshuskapin.
lønarlagið og harvið kappingarlønð hjá fiskivinnuni
Fo rstaiisi m illum oljuvinnu og fis k iv in n u

Hvat riskivinnuni viðvikir.
so cr ætlanin við tiðini at
fáa skipamr. sum kunna
try ggja. at tað slepst undan
óneyðugum samanstoytum
millum oljuvtnnu og fiskivinnu.
í løtum arheiðir oljumáladcildin við dagfønngum av
seismiktrcytunum. soleiðis
at fiskiskip fáa eina betri
fráhoðan um seismiska
virkscmið Skuldi okkurt
óhapp horist á. so cru í lógaruppskotinum (5}35 - 37)
reglur. ið hava til cndamáls
at tryggja. at fiskiskip manning og eigarar - fáa
skaðabøtur. cisini í førum
har vanligar endurgjalds
reglur ikki høvdu vcitt endurgjald
Oljuvinna á føroyskum
øki er cm hin hesti møguleikin fyri i komandi árum
at skipa eitt veruligt altcrnativ u) fiskivinnuna. Og
hóast tað er vandi í hvørjari
vælferð. ciga vit at taka við
tcimum avabji'íðingum, ið
standa fyri framman
H aldgott fa k lig t støói

Eg havi á<3ur víst á. al tað
hevur stóran týdning. at
oljupohtikkurin
verður
hygdur á eitt haldgott fakllgt støði.
Stahihr politiskir karmar
geva truvirði millum oljufeløgini T a ð e rtí mín von.
at tingmenn gera sitt hcsta
fyri at tryggja. at lógin um
kolvctnisvirkscmi
fær
breiða undirløku.
Síðan vi I eg gera nakrar
viðmcrkingar til tað. ið
framsøgumennimr førdu
fram fyrrapanin:

Tingmcnmmr Jørgcn Niclasen og Hcnrik Old hildu at
$ 35 i lógaruppskotinum
cigur at siga. at loyishavarnir skula stovna skaðahotagrunn við ti cndamáli
al gjalda krøv. ið setl verða
fram efur rcglum
Hcrtil cr at siga. at § 35
hert hevur hesa ásetingina
fyri at gera oljufcløgum
grcitt. at møguligt er at
stovna cin grunn. ið kann
v irka sum >huffari- millum
oljufeløgini <>g teir. ið scta
fram krøv í lógarv iðmcrkingunum cr vist á . at hóast
grunnurin verður stovnaður.
so frítekur tað ikki einstaka
loy vishavan. tí teir eru undir
samáhyrgd. solciðis at
skilja. at cr grunnurin tóm
ur. so kann kravið vcrða sett
fram hcinleiðis moti einum
elia llciri av loyvishavunum.
O u m d u r við Jørgen

Jørgen Niclasen var inni á.
at lógin í § lO cigur rncira
nágrciniliga at áseta treytirnur um nýtslu av føroysk
ari arheiðsmcgi. vørum og
tænastum. t.d. ncv ndi hann.
at flutningur álti al verða
y vir føroyskan bryggjukant
Hcsum eri eg ikki hcilt
samdur í. tí tað cr hclst hetn.
um tað er møguligt at just
era slikar trcytir frá cinum
úthjóðingarumfari til annað.
og eigur lógin tí ikki at virka
sum binding í so máta.
Henrik Old spurdi. um
løgmaður framvegis var av
teim áskoðan. at markið átti
at vera komið uppá pláss.
á<Vcnn boðið verður út
Ik k i to s a ov nogv
um m arkift

Løgmaður heldur at gongdin í marknamálinum hevur
staðfcst. at hetri hcsði vcrið.
um markið var komið uppá
pláss. áðrenn allar fyrircikingarnar til oljuvinnu fóru
igongd. Hinvcgin ciga vit
ikki at tosa ov nógv um
hetta málið nú. ti marknasamráðingarnar eru í trúnaði, og umrøða av málinum
kann lættliga gera størri
skaða enn gagn
Óli Jacohscn spurdi. hvat
landsstýrið gcr fyri at fáa í
lag skipanir. ið kunna høta

um sarnstarvið millum oljuog fiskivinnu Sum nevnt
verður í løtuni arheitt viðal
dagføra scismisku treytirnar. og cg kann lova Óla
Jacobsen, at aðrenn øki
verða Kn3in úl til oljuleitingar vilja ráðføringar vcra
millum oljumynduglcikarnar og avvarðandi fiskivinnumyndugleikar. -fcløg
og -stovnar.
Hclena Dam á Neystahø
spurdi. hví 1950-lógin um
ráevm i undirgrundim ikki
vcrður tikin av eins og forkanningarlógin frá 1993
Hertil er at siga. at hetta
lógaruppskotið hara snýr
seg um olju <>g gass. og
verður tað tí hildið skilagott
at varðveita 1950-lógina (
gildi fyri møgulig onnur
rácvni í undirgrundini.
M egna ø ftirittih

llm vit hava nóg góðan
førletka lil at hava cftirlit
vit oljufcløgum. og um tey
halda scg innanfyri mark.
spurdi Hclena I) á Ncystah<> cisini - Nú cr tað solciðts, at vit hava bygt upp
eina
oljufynsitm g
frá
grundim av. og sjálvsagt
rcstar cnn ymiskur føriciki.
mcn eg havi álit á, at tað fer
at eydnast okkum at hava
ncyðuga førleikan til ta tíð.
ið talan verður um veruligt
eftiriit
Eg fari at takka framsøgu
monnunum fyn tcina viðmcrkingar. og sum nevnt
undir framløgurøðum. so er
tað min vón. at (ingmenn
gcra sflt hesta fyri at
tryggja. at lógin um kolvctmsvirkscmi fær hreiða
undirtøku.
1 .øgtingið cigur nú at taka
sær tfð og gcra sær omak at
geva
lógaruppskotinum
holla viðgerð Tað fer at
tx n a politisku skipanini.
umsitingini <>g oljufcløg
unum. um taðeydnast at fáa
eina breiða scmju um
grundarlagið fyri føroyskum oljupolitikki frá hyrjan
Kdmund Joensen
løgm aður

