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Einki alment føroyskt oljufelag
Oljumálastýrið og landsstýrismaðurin í  oljumálum mæla frá  at stovna eitt alment føroyskt oljufelag í  sambandi við 1. 
útbjóðing. Skal slíkt felag koma uppá tal, má tað vera seinni. Landsstýrið vil heldur ikki leggja seg út í, hvar ein olju- 
útgerðarhavn skal liggja. Eisini hesin spurningurin má bíða at taka støðu til. Uppskotið til I. útbjóðing helst lag tfvri 
tingið í  dag. Mánadagin verður seminar fy r i tingmonnum, har greitt verðurfrá uppskotinum

J an M i l lkr

Hóast uppskonó til 1. út- 
bjóóing til oljuleiting við 
Foroyar enn ikki er vorðið 
almannakunngjort ella lagt 
fyri logtingið. so vóru al- 
mennu lot’tmiðlamir rætti- 
liga tiðindafróðir tysdagin. 
Eyðun Elttor. landsstýris- 
maður í oljumálum segði 
við sjónvarpið. at tað í 
uppskotinum til útbjóðing 
ikkt verður truelt til at seta 
eitt alment oljufelag á stovn. 
Hetta er ein spumingur. sum 
Oljumálaslýrtð heldur 
marlir myndugleikunum til 
at taka stoðu til i framtíðtni. 
Mett verður í hvussu er ikki. 
at tað er raett at taka eitt 
alment oljufelag við i hesa 
fyrstu útbjóðingina. Eyðun 
F.lttor utilokar ikki. at tað 
kann koma tnn sum partur 
av komandt útbjóðingum. 
men um so er. tá liggur hetta 
longri frammt i tiðini. og tað 
veldst so eisini um. antin 
olja er funnin elia ikki og 
um ein lonandi framleiðsla 
er farin ella fer í gongd. 
Landsstýnsmaðunn segði 
við Dag og Viku. at Olju- 
málastýrið metir tað vera 
rættari at seta oljufelog- 
unum i>nnur krov. enn longu 
nú at taka eitt alment 
foroyskt oljufelag við í eina 
komandi útbjviðing.

Landsstýrismaðurin upp- 
lýsti eisini. at i treytunum 
er vanligur partafelags- 
skattur. sum í dag er uppá 
27r<. Landsstýrið ætlar sær 
so at skjóta upp at Ixkka 
hann til 2(y < frá I . januar, 
og verður ikki broyting 
gjord í sambandi við olju- 
felogini. so verður hesin 
nýggi partafelagsskatturin 
eisini at galda fyri útlendsku 
oljufelogini.

Annars er við í treyt- 
unum. at oljufelogini koma 
at gjalda royalty uppá eini 
29L Hetta er nakað. sum 
verður tikið av umsetning- 
inum hjá oljufelogunum 
beinanvegin tey eru virkin 
her. Tvs. at uttan mun til um 
tey finna olju ella ikki, so 
verða tey frá byrjan í einum 
leitiskeiði noydd til at gjalda 
2‘T av umsetninginum til 
landskassan.

Talan verður helst eisini 
um ein serskatt. men einki 
verður upplýst um. hvussu 
stórur hann er. Hetta er eitt 
mál. sum Fíggjarmálastýrið 
fekst við.

Av oðrum treytum kann 
nevnast. at felogini skulu 
gjalda eitt ávíst g jald fyri 
leigu av teigum. Tvs. at tey 
gjalda so og so nógv fyri 
eitt ávíst areal.

S to ð a  ikk i tik in  til 
oljuu tg erð arhavn
í samrøðu við útvarpið týs- 
kvoldið kom Eyðun Elttør 
eisini inn á aðrar spumingar 
í sambandi við eini komandi

oljuleiting. Hóast spum- 
ingurin um útgerðarhavn 
ikki er nakað. sum verður 
beinleiðis umrott í eini 
útbjóðing. so er hetta ein 
spumingur. sum hevur verið 
rættiliga nógv frammi í 
almenna orðaskiftinum. 
Fleiri pláss í Foroyum bjóða 
seg fram til at hýsa eini 
olj uútgerðarhav n.

Vitandi at tað ikkí verður 
tað stóra virksemið á land- 
grunninum ta fyrstu tíðina 
heldur landsstýrismaðurin 
heldur ikki. at tað er so 
avgerandi hjá okkum her og 
nú at taka stoðu til, hvar 
útgerðarhavnin skal vera.

Eyðun Elttor sigur. at 
hann hevur avgjort ikki at 
leggja seg út í henda 
spumingin nú men heldur 
lata standa til. Tvs. at tað

verður upp til vinnulívið 
sjálvt at avgera. hvorjar 
havnir tað vil brúka í eini 
leitifasu. Nakað annað er so, 
hvat skal henda. tá ein 
mogulig framleiðsla kemur 
í gongd. Landsstýrismaður- 
in heldur tað vera góða tíð 
til at hugsa um og taka støðu 
til tað.

Tað hevur annars Ijóðað. 
at tað verður gjørt ávíst 
lobbyarbeiði fyri at fáa 
landsstýrið longu nú. 
áðrenn I. útbjóðíng at koma 
viðeinum úttalilsi um. hvar 
oljuútgerðarhavnm eigur at 
verða. Tað er eingin loyna. 
at tað serliga eru fólk í 
Suðuroynni. sum vilja gera 
vart við ta høpisleysu støðu. 
sum oyggin er í. Mett verð- 
ur. at myndugleikamir, sum 
í løtuni tosa nógv um at

varðveita og menna útjaðar- 
an, eisini eiga at taka spum- 
ingin um oljuútgerðarhavn 
upp. Hinvegin hava umboð 
fyri líknandi áhugamál 
bæði í Havn og í Eystur- 
oynni biðið politikararnar 
halda fingrarnar lagt vekk 
frá hesum máli. Tey meta 
tað vera rættast. at vinnu- 
lívið sjálvt finnur fram til. 
hvorja útgerðarhavn tað vil 
brúka.

Við avgerð síni um ikki 
at leggja seg út í hetta málið 
hevur landsstýrismaðurin 
sostatt latið hvønn tann. 
sum vil fyrireika seg til at 
taka ímóti komandi olju- 
virksemi, hava frítt at fara.

M øguliga lagt fyri 
tingið í dag
Tað er ógreitt, nær upp-

skotið til 1. útbjóðing verð- 
ur lagt fyri tingið. Men Sos- 
ialurin skilur. at tað verður 
møguliga gjørt í dag. 
Ætlanin er so at fara undir 
I. viðgerð longu í næstu 
viku. Tað Ijóðar. at lands- 
stýrismaðurin í oljumálum 
fegin vil fyrireika eitt 
seminarfyri politikamnum. 
áðrenn rnálið kemur fyri. 
Hetta verður so antin mána- 
dagin ella týsdagin. Hesi 
tíðindi skulu tó takast við 
fyrivarni. Vit fáa tey hvørki 
váttað ella avsannað. Tor- 
ført tyri ikki at siga ógjørligt 
er at fáa tonnina á lands- 
stýrismannin, sum uttan iva 
hevur út at gera í hesum 
døgum. nú hann í næstuin 
verður í brennideplinum á 
løgtingi og skal til at greiða 
frá og verja tað stóra ar-

/ dtif’ vertiur helst uppskot 
lagt fyri Føroya Løytiny 
um na'r og hvar spónurin 
skal setast í. tá farið 
verflur undir I. úthjófliny 
á landgrunninum. Mynd 
Jan Miiller

beiðið. sum Oljumálastýrið 
og mongu arbeiðsbólkarnir 
og ráðgevaramir undir 
stýrinum hava gjørt undan 
útbjóðingini. Ikki er ov 
nógv sagt. at landsstýris- 
maðurin rættiliga sleppur at 
royna seg, tí helst em mein- 
ingamarog mctingarnar hjá 
tingmonnum nógvar og 
ymiskar. nú uppskot til eina 
slíka útbjóðing fyri fyrstu 
ferð nakrantíð verður fyri á 
tingi.

R aðstevna í Aberdeen
I gjár byrjaði ein stór 
ráðstevna í Aberdeen. sum 
burturav snýr seg um kom- 
andi oljuleiting við Føroyar. 
Tað er eitt bretskt felag. 
Eurofomm, sum hevurtikið 
stig til ráðstevnuna, har 
nógvir føroyingar luttaka og 
halda fyrilestrar. Umleið 
120 fólk em við á ráð- 
stevuni, sum er tann fyrsta 
av sínum slag. 011 olju- 
feløgini, sum hava áhuga í 
Føroyaøkinum em við og 
okkurt. sum enn ikki hevur 
verið virkið her, er eisini við 
sum eygleiðari. Tað er olju- 
felagið OMV. Annars em 
fleiri seismikkfeløg og 
eontractorfeløg umboðað.

Tað hevur alla tíðina ver- 
ið roknað við, at uppskolið 
til I . útbjóðing fór at verða 
lagt fyri tingið í so mikið 
góðari tíð. at tað bar til hjá 
føroysku fyrilestrarhaldar- 
unum at greiða frá innihald- 
inuni í uppskotinum. Hóast 
uppskotið enn ikki er komið 
á tingborð verður roknað 
við. at uppskot til treytir ol. 
kortini fór at verða kunn- 
gjort á ráðstevnuni - tó við 
tí fyrivami, at hetta bert er 
eitt uppskot. sum løgtingið 
hevur fulla heimild til at 
broyta.

Sosialurin frættir annars 
úr Aberdeen, at stómr áhugi 
er fyri føroysku útbjóð- 
ingini. Eisini útlendsk olju- 
bloð vísa ráðstevnuni stóran 
ans.


