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Asco Føroyar 
góðar vónir 
um framtíðina
Tey sita ikki hendur ífavn og bíða, 
men arbeiða miðvíst og gera tær 
neyðugu fyrireikinganar til at taka 
ímóti komandi offshorevinnuni við 
Føroyar. Tað snýr seg um samstarvið 
millið Tórshavnar Skipasmiðju og 
skotsku fyritokuna Asco, ið gera klúrt 
at taka ímóti oljuteløgunum - í Havn.
á Sandvíkahjalla, ú
J an M lller

Semjan um markið tykist at 
hava sett gongd á hjá teim- 
um ymsu. sum vilja vera við 
í eini komandi oljuvinnu við 
Foroyar. Og millum hesi er 
felagið Asco Foroyar. ið 
fyribils er ein samstarv's- 
avtala millum Tórshavnar 
Sktpasmiðju og skotsku fyr- 
ítokuna ASCÓ í Aberdeen. 
sum rekur tletri oljuútgerð- 
arhavnir í Stórabretlandi.

Tað er Gunnvor Balle. 
sum hevur hovuðsábyrgd- 
ina av hesi nyggju og 
spennandi uppgávuni at 
vera við til at fynreika eina 
oljuútgerðarhavn á Sundi.

Hon sigur. at tey nú eru 
farin at reka meira miðvísa 
marknaðartóring av Sunds- 
basanum og fara tey at lut- 
taka á altjóða oljumessuni í 
Aberdeen í september. 
Hetta verður so fyrsta ver- 
uliga roynđin at marknað- 
artóra oljuútgerðarhavnina 
á Sundi og eru vónimar 
stórar. nú umboð fyri stóran 
part av oljuverðini hittast í 
bretska oljuhovuðsstaðn- 
um.

Eftir marknaavtaluna eru 
tlein og fleiri oljutelog farin 
at vísa seg aftur í Foroyum 
og onkur av teimum eru 
komið higar við tí eina fyri 
eygað: at hyggja eftir um- 
stoðunum til eina komandi 
oljuutgerðarhavn

Eitt av felogunum. Texa- 
co vitjaði i Foroyum fyri 
stuttum. (Sí samroðu aðra- 
staðni). Gunnvør Balle sig- 
ur. at tað kortini enn er ov 
tíðiiga at taka stoðu til mun- 
andi útbygging av eini 
oljuútgerðarhavn. Tí hetta

Sundi og ú Skúla
veldst eisini nógv unt áhug- 
an frá teimum oljufelogum. 
sum ætla og sleppa at bora 
við Føroyar lkki fyrr enn 
loyvini eru givin og hesi 
feløgini hava gjort síni bori- 
programm kemur tað hartil. 
at tey skulu til at umhugsa 
eitt nú slíkt sum oljuútgerð- 
arhavn. Vlen til ta tíð hevur 
tað so týđning at gera sítt 
fyrireikingararbeiði so væl 
sum gjørligt. Og her ætla 
tey í Asco Foroyar ikki at 
sova í tímanum.

Væl nogdir
Gunnvor Balle sigur seg 
annars vera væl nogda við 
vitjanina hjá eitt nú umboð- 
um fyri Texaco bæði á 
Sandvikahjalla og á Sundi 
herfyri. Hon heldur. at bæði 
hesí plássini vórðu mett at 
hóska væl sum veitarar til 
eina offshorevinnu.

Tað skulu bert gerast av- 
markaðar ílogur á Sundi. 
áðrenn tað kann farast í 
gongđ. og haraftrat kemur. 
at Asco Foroyar kann eisini 
brúka partar av Tórshavnar 
Havn til offshoreuppgávur 
til eina og hvorja tíð. Hetta 
liggur í tí avtalu. sum er 
gjord. Tað var í juni í fjør. 
at avtala varð gjord millum 
Asco Foroyar og Tórshavn- 
ar Kommunu um einkarrætt 
(optión) til leigu av okinunt 
á Sundi í trý ár við mogu- 
leika at leingja sáttmálan.

Samarbeiðsavtalan við 
Asco gongur út uppá at 
stovna Asco Føroyar. har 
føroyingar og skotar skulu 
eiga líka nógv. Hetta felagið 
fer so at taka sær av øllum 
avtalum við oljufelogini. 
Higartil er bert ein sokallað
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intentiónsavtala gjørd.

Politikararnir!
Gunnvor Balle hevur eins 
og øll hini. ið arbeiða við 
Sundsverkætlanini stórar 
vónir til komandí útvikling- 
in. men hon vónar ikki. at 
politikaramir fara at leggja 
seg út í hetta málið. -  Her 
eigur at verða talan um van- 
liga kapping uppá markn- 
aðarligar fortreytir. har tú 
kanst bjóða tænastumar út.

Umframt at arbeiða við 
sjálvari oljuútgerðarhavnini 
verður eisini arbeitt við at

útbúgva fólk til at servisera 
m.a. oljupallar og annan 
offshoreútbúnað. Við hes- 
um fáa tey fyrstahonds 
kunnleika til, hvat ið rørist 
í hesum partinum av vinn- 
uni. Fleiri av fólkunum em 
í lotuni hjá Aker Maritime í 
Noregi og fáa upplæring og 
arbeiða. Talan er um felagið 
PAM. sum Skipasmiðjan 
eigur 50^ i.

Uppá fyrispuming hvat 
hon heldur um orðaskiftið 
antin tað skal vera ein ella 
tleiri útgerðarhavnir vísir 
Gunnvør Balle til úttalilsini

hjá oljumálaráðharranum í 
loftmiðlunum nú um dag- 
arnar, har hesin segði. at 
vinnan skal sjálv gera hetta 
av. og politikaramir skulu 
ikki blanda seg uppí. -  Er 
hetta støðan, so kunnu vit 
bert fegnast um tað. tí tá 
sleppa vit at bjóða okkara 
tænastur fram uppá markn- 
aðarliga treytir.

Tey sita so avgjørt ikki 
hendur í favn í Asco Før- 
oyar. M.a. hava tey havt eitt 
fólk til upplæring í ollum. 
sum hevur við ror at gera, á 
einum basa hjá Norsk Hy-

Poul Mohr of> Gunnvør 
Bnlle eru sera bjartskygd 
hvat teenastuveitingum til 

offshorevinnuna viðvíkur - 
bara politikaramir ikki 

blanda seg

at Skálatjørðurin er sera væl 
egnaður, ikki minst í ringum 
veðri.

Annars sigur Gunnvør 
Balle, at ein av fyrímun- 
ununi við at hava eina olju- 
útgerðarhavn á Sundi er 
tann. at her er so lítil ferðsla. 
Her er eingin feija, sum ó-

dro í Noregi.
-  Vit halda okkum hava 

eina rættiliga gcíða støðu út 
út frá tí samanseting talan 
er um - við einum sera 
royndum og sterkum felag 
í Skotlandi og so eini rætti- 
liga stórarí fyritøku í Før- 
oyum.

Gunnvør Balle sigur, at 
verða tað nakrir dagar. har 
oljuskip ikki fáa lagt at á 
Sundi, so er ætlanin at brúka 
Skálatjørðin eisini, og her 
hugsar hon sjálvandi um 
Skála. Pallsopieratørar. sum 
hava verið í Føroyum, siga.

Eisini stóra økió á Sundi 
bíflar eftir komandi 
oljuleiting við Føroyar.

Her á Sandvíkarhjalla 
verflur bíflafl eftir 

oljuvinnuni. Hesin 
bygningurin sigst vera 
ideellur til oljuvinnuna

rógvar. Økið á Sundi liggur 
rætt og slætt og bíðar eftir 
at verða brúkt.

Hvat tíðarhorisontinum 
viðvíkur tvs. teininum mill- 
um leitiøki og land. so held- 
ur Gunnvør Balle fyri, at 
hetta hevur ikki stórvegis at 
siga í eini bytjanarfasu. Tað 
er kanska meira tá fleiri felt 
eru í framleiðslu og talan er 
um nærum taxasigling aftur 
og fram, at hetta hevur týdn- 
ing. Hetta liggur so aftur 
langt frammi í tíðini.


