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Drelnesbasin skjótt veruleiki:

Fleiri oljufeløg v ísa  
áhuga fyri Drelnesi
Um fcuir vikur verður felagið, sum skal eiga og reka oljuútgerðarhavn á Drelnesi, stovnað. Við ífelagnum verður ein 
AP Møllerfyritøka og tx cer føroyskar fyritøkur. Dcinska fyritøkan fe r  at hava meirilutan av partapeninginum. Samlaði 
kostnaðurin fyri Drelnesbasan er mettur til einar 25 mill. kr. Nú markið við Bretland er kotnið uppá pláss eru olju- 

\ feløg farin at vísa Drelnes-verkætlanini ans. Hetta váttar Steen Hansen, flutningsstjóri hjá Danbor í  Esbjerg.

og kannað umstøðumar á 
Drelnesi. Síðani er gjørd eitt 
modell av eini oljuútgerð- 
arhavn á Drelnesi. Hetta 
modellið varð avdúkað í 
fjør fyri føroyskum mynd- 
ugleikum. harímillum Eyð- 
un Elttør. oljumálaráðharra 
og Anfinn Kallsberg, løg- 
manni. Modellið verður 
skjótt at síggja hjá altjóða 
oljufeløgum og contractor- 
feløgum á oljumessuni í 
Skotlandi.

Vitjaóu í Esb je rg
Herfyri vórðu utnboð fyri 
Tvøroyrar kommunu í Es- 
bjerg at kunna seg um ætl- 
anir at leggja oljuútgerðar- 
havn á Drelnesi og annars 
síggja, hvussu Danbor Ser- 
vice og tess dótturfeløg ar- 
beiða.

Steen Hansen er maðurin.

Oljitpallar og supplyskip 
eru geradiskostur í 

havnini í  Eshjerg. Tíflin 
fer at vísa. hvat av hesum 

verður veruleiki á 
Drelnesi. Her Steen 

Hansen frá Danhor og 
Páll Vang
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Felagið. sum skal standa 
fyri og reka eina komandi 
oljuútgerðarhavn á Drel- 
nesi. \ erður veruleiki innan 
tveir mánaðir. Talan er um 
■Norserv ". eitt dótturfelag 

hjá AP Moller-fyritokuni. 
Danbor Serv ice í Esbjerg og 
tvær føroyskar fyntøkur. 
Onnur av hesum er Richard 
B Thomsen á Tvøroyri. í 
lotuni eru samráðingar við 
eina aðra føroy ska fyntøku. 
sum skal verða triði partn- 
ann í Drelnes-verkætlanmi.

Steen Hansen. stjóri í 
Danbor Service og tann. 
sum hevur arbeitt við hesi 
ætian frá byijan. sigur við 
Sosialin. at felagið. sum 
skal byggja oljuútgerðar- 
havn á Drelnesi fer at lut- 
taka á oljumessuni í Aber- 
deen í september. Eelagið 
verður partur av føroysku 
luttøkuni men fer at hava 
ein sjálvstøðugan bás.

Samlaða Drelnes-projekt- 
ið er mett at kosta einar 25 
mill. kr Høvuðs partaeig- 
ann verður eitt av dóttur-

B\ ráðsformad urtn á 
Tvøroyri Páll Vang og 
Dan Erik Johansen. 
hýráðslimur her saman 
við Steen Hansen frá 
Danhor Service á 
oljuhasanum í  Eshjerg

íeløgunum hjá Danbor Ser- 
vke í Esbjerg. Talan er um 
fyritøkuna Norserv, sum 
eisini arbeiðir í Noregi. 
Møguliga verður oljuút- 
gerðarhavnin marknaðar- 
førd undir hesum navnin- 
um.

Byrjaói i april 1996
Tað var í upríl 19%. at 
spi'nn til oljuútgerðarhavn 
á Drelnesi varð lagdur. Um- 
boð fyri Tvøroyrar komm- 
unu settu seg í samband við 
Danbor Service í Esbjerg. 
sum rekur oljuútgerðarhavn 
og nøktar tørvin á tænastum 
í danska partinum av Norð- 
sjónum. I dag letur fyritøk- 
an eisini nógvar tænastur til 
virki á landi.

Serfrøðingar hjá Danbor 
hava síðani verið í Føroyum
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sum hesi seinastu arini hev- 
ur arbeitt viO Drelnesstlan- 
ini. Hóast tað skjótt eru fýra 
úr síðani, at Drelnesætlanin 
fyrstu ferð kom fram í dags- 
ins Ijós, so hevur verið ar- 
beitt miðvíst við projektin 
um, og nú bæði oíjulóg- 
gáva. ol juskattalog og loks- 
ins eisini markið við Bret- 
land eru komin uppá pláss. 
verða seinastu stigini tikin 
til at stovna eina fyritøku. 
ið skal eiga og standa fyri 
Drelnesbasanum.

Drelnesbasin fer í nógv- 
um at byggja á tær royndir, 
sum Danbor Service hevur 
giørt í Esbjerg nú gjognum 
20 ár. í dag er hetta cinasti 
oljubasin í Danmark og 
veitir hann nógvar ytnsar 
tænastur til oljuvinnuna í 
Norðsjónum og eisini til 
\ irki ú landi. Tað arbeiða í 
dag 300 fólk hjá fyritøkuni, 
sum stóra AP Møllersam- 
takið eigur.

Ein  e lla  f le ir i s to ð ir?
Ta \ it spyrja Steen Hansen. 
um tørvur er a tleiri enn 
einuin basa i Føroyum. nú 
oljuleiting fer i gongd sigur 
hann. at tað i framtíðini 
helst bert verður brúk fyri 
eini oljuútgerðarhavn. men 
koma tleiri. so verður kapp- 
ingarførið sjúlvandi at av- 
gera. hvør fær sáttmálamar 
og uni tørvur er á tveimum 
støðum.

Sjúlvur ivast hann ikki í. 
at ein oljubasi á Drelnesi fer 
at fáa súttmálar. Teir em 
longu í samráðingum við 
oljufeløg og er úhugi fyri 
Drelnesbasanum longu nú.

- Vit hava eisini sera 
drúgvar royndir frá tíðini í 
Esbjerg. og annars meta vit 
okkum at vera professio- 
nellar á økinum. Dygd og 
I. tloks tænasta 24 tímar um 
samdøgrið. 365 dagar um 
úrið er tað vit ha\ a at bjóða 
okkara kundum sigur Steen 
Hansen. sum \ ísir ú. at Dan- 
bor í Esbjerg hevur brúkt 
nógvan pening og tíð uppú 
at gera eitt vælaarbeiði alla 
staðni, har teir fúa sáttmálar, 
og haraftrat verður trygdin 
altið sett í húsæti. lletta er 
nakað, sum oljufcløgini 
virðismeta nógv.

Tá tosað verður um ein 
ella fleiri basar og hvar hesir 
skulu liggja í Føroyum. 
ynskir Steen Hansen ikki at

Føroxska flaxxifl varð 
vundið á stong, tá umboð 

fvri Tvøroxrar Bxrái) 
vitjaðu har herjxri

leggja seg út í hetta orða- 
skiftið. -Vit havaíhvussu 
er mett Drelnes vera tað 
rætta plássið til oljuútgerð- 
arhavn. »For os er Drelnes 
det optimale stcd til cn 
base- sum hann málber seg. 
Her er stórt upplanđ. og 
annars er hetta helst eisini 
ein tann stytsta farleiðin til 
komandi leitingarøkini. 
Hann vísir á. at tíðarfak- 
torurin hevureisini nógv at 
siga fyri teir sáttmálar. sum 
verða gjørdir. tvs. tann tíð 
tað tekur at sigla til og frá 
einum leitipalli til eina út- 
gerðarhavn.

Steen Hansen roknar við. 
at tleiri tænastufyritøkur 
fara at stinga seg upp kring 
Drelnes. sohvort ein olju- 
leiting okist og ein mogulig 
framleiðsla fer í gongd.

Hann sær tað ikki sum 
nakran trupulleika, at tlog- 
havnin liggur so langi frá 
Drelnesi, tí hesi bæði nytast 
ikki at hava so nógv við 
hvør annað at gera. Tó er 
neyðugt við fleiri tyrluferð- 
um millum flogvøll og Suð- 
uroynna enn í dag. Hann 
melir tað heldur ikki vera 
nakar trupulleiki at fáa ar- 
beiðsfólk til at byggja upp 
ein basa. og hcldur ikki tú 
talan er um at fáa tak yvir 
høvdið skuldi verið tann 
stóri trupulleikin.

Steen Hansen sigur, at teir 
hava havt følarar úti og 
hava umrott Drelnes og tess 
plasering við fleiri oljufel- 
øg. Har hava ikki verið 
nakrar negativar viðmerk- 
ingar. heldur tvørturímóti.

R y ta  fe rju leg u
Hann dylur ikki fyri, at tað 
í framtíðini neyvan verður 
plúss fyri ai hava Smyril 
liggjandi ú Drelnesi eisini. 
samtíðis sum økið verður 
brúkt til basa. Tí hcitir hann 
á myndugleikaniar um al 
fáa loyst tað múlið. eins og 
tað er umrúðandi at fáa bøtt 
um infrastrukturin soleiðis. 
at betri samband verður 
millum Suðuroynna og
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sjúlv peikar ú tey brúkiligu 
plássini. Púll Vang vísir 
annars til viðmerkingamar. 
sum Vinnunevndin gjørdi 
hert'yri til kolvetnislógina 
og sum hann metir eru sera 
positivir mótvegis Suður- 
oynni. í hesurn viðmerk- 
ingum varð sagt. at man 
fegin sá. at oljuvirksemið 
varð spjalt úti kring landið.

Hóast hann ikki bein- 
leiðis hevur nakað við æt- 
laninar at brúka Drelnes til 
oljubasa at gera. so sær Páll 
Vang oijuna sum einasta 
altemativ til fiskivinnuna. 
sum longu er við skerdan 
lut i oynni. Hann ber ótta

Umboðni fxri hxráðið á 
Tvøroxri vitja stóra økið. 
har oljurørini liggja. Hesi 
taka nógv pláss. Her 
saman við Steen Hansen

Ta mtuhieUð av 
Drelnesbasamun varð 
avJákað í  tjør av Páll 

Vang og Steen Hansen.
Løgmaður og 

oljumálaráðluirrin eru 
hjástwiblir

fyri. at kemur ikki olju- 
vinnan eisini at hava sín 
leiklut í oynni. so verður 
endin tann. at eim 1000- 
2000 fólk fara at flyta av 
oynni. Møguleikar em ikki 
at menna fiskivinnuna 
meira. tí tað fæst m.a. tkki 
innflutnignsloy vi til sktp. - 
Hví ikki gera sum í Noregi 
og í Danmar. har fyrisit- 
ingin hjá oljufeløgunum er 
í høvuðsstaðnum og sjálv 
operationskontónni liggja 
úti um landið. í Noregi hev- 
ur tú uppbýtið millum Oslo 
og Sta\ anger og í Danmark 
millum Keypmannahavn og 
Esbjerg. Tí vildi eg hildið 
tað hevði verið skilagott. at 
man ger á sama hátt í 
Føroyum eitt uppbýti mill- 
um miðjuna a\ landinum og 
t.d. Suðuroynna.

Páll Vang heldur sjálvur. 
at tað ikki er neyðugt við 
meira enn einum basa í Før- 
oyum. Ger man tveir. so 
verða tað óivað onkur før- 
oysk feløg. sum fara at 
missa pengar.

flogvøllin.

Fy rire ik a  okkum
Púll Vang. býráðsformaður 
úTvøroyri hevur saman við 
hmum býráðslimunum ver- 
ið ein av ítarstu talsmonnum 
fyri at fáa Drelnes til olju- 
útgerðarhavn. Hann sigur. 
at tað frú kommunalari 'iðu 
verður arbeitt við oljuút- 
gcrðarhavnini og við at 
finna eina loysn uppú ferju-

leguspumingin.
Hvat spurninginum um 

plasering av oljuútgerðar- 
havn viðvíkur. so roknar 
Púll Vang við. at politik- 
aramir kunnu semjast um, 
hvat ein oljuútgerðarhavn 
ikki skal vera. -Men eg dugi 
ikki at ímynda mær. at pol- 
itikaramir fara at semjast 
um. hvat ein útgerðarhavn 
skal vera. Út frá tí er tað 
uttan iva rætt. at vinnan


