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Graham Stewart við politikaiamar:

- Havið á lit á
em bæ tisfólki
Hóast hann fy r r hevur úttalað, at okkara treytir áttu at
vera linari enn tær hretsku, so m etir hann kortini, at arheiðið, sum føroysku embætisfólkini hava gjørt, er á góðari leið, og hann heitir tí á politikaram ar um at hava álit
á Oljumálastýrinum og ikki spæla sær meira við skattauppskotinum

Frá otjuráðstevnuni í
Aberdeen nú um dut’amar.
har treytimar fyri I .
útbjódiny vórflu
kunngjørdar

J an M úller
Tá vit fyri tveimum mánaðum síðani spurdu Graham
Stewart, hvat hann metir
sum rímulig krøv at seta
oljufeløgunum í 1. útbjóðing helt hann fyri, at krøvini
áttu ikki at verða harðari

enn tey bretsku, kanska
heldur linari, tvs. ikki meira
enn vanligan partafelagsskatt. Hann setti tá spumartekin við bæði royalty og
serskatt. Tað kundi ræða
oijufeløgini. Hann metti tað
meira týdningarmikið at fáa

gongd á. So kundi man
hyggja eftir tí seinni.
Hannvónaði heldurikki.
at føroyingar taka eitt landsoljufelag við. Tað kunnu
føroyingar hugsa um í
framtíðini. Umráðandi var
ikki at ræða oljufeløgini, og

man kann altíð broyta lógir
aftaná, um tað er neyðugt,
men tinnið oljuna fyrst.
I dag. nú treytimar eru
meira ella minni kcndar
heldur Graham Stewart. at
tað kundi verið nógv verri,
men heldur tó, at skipanin
er kompliserað.
Nú tingmenn skulu til at
viðgera I. útbjóðing heldur
Graham Stewart mest týðandi ráðini til føroyskar
politikarar vera at gera eina
útbjóðing, sum er áhugaverd fyri oljufeløgini. Man
kann gera tað sera tiltrckkjandi sæð frá einum
skattasjónarmiði. Føroyingar em ikki bundnir at
krøvum frá ES.
-Finna tit nakað. so er tað
fantastiskt. Tað skal so lítið
til í Føroyum, og tí mugu
vit ikki vera ov grátigir.
Heldur hava færri % av
onkmm, sum er - enn eina
rúgvu ongum. tí eingin

møtti upp. Graham Stewart Graham
Stewart
ber mest ótta fyri. at før- nevndarlórmaður í Føroya
oyingar verða so grátigir. at Kolvetni og Nils Sørensen.
alt dettur á gólvið.
stjóri her á oljuráðtevnuni í
Hann heldur vit mugu Aberdeen í farnu viku. A
ikki gloyma, at føroyskur myndini em eisini Johannes
sjógvur ertann mest vanda- Egholm Hanscn. advokatur.
mikli í verðini, her er tjúkt Ámi Joensen. stjóri og
basall. her er djúpt og dýrt Hjamar Djhurhuus. stjóri
at leita. Ger tú tað uppaftur
tmplan við at at áseta høgar
serskattir ol. so er bara at
Nú so nógv hevur verið
gloyma tað. Ella bíða til tosað um oljuútgerðarhavn
næstu ferð eitt høvi býðst.
á Sundi og á Drelnesi, er
Graham Stewart heldur. taðeingin loyna. at Graham
at Føroyar eiga at hava betri Stewart helst sær Runavík
treytir enn Bretland fyri at
sum ta komandi føroysku
vera kappingarførar við olj uútgerðarha vn ina.
onnur leitiøki. Tað má vera
-Runav ík er einasta havn
ógvuliga tiltrckkjandi fyri. eg hevði viljað torað at
at nakað gott skal spyrjast brúkt í Føroyum til oljuburtur úr frá byijan.
útgerðarhavn. og tað er tí
Men nú útbjóðingin er heldur ikki av tilvild. at
vorðin kend so heldur Gra- Føroya Kolvetni hevur gjørt
ham Stewart eisini. at pol- íløgur har. Annars heldur
itikaramir eiga at hava álit Graham Stewart. at Eyðun
á embætismonnunum í Elttør, hóast hann ikki nú
Oljumálastýrinum.
sum vil
siga.
hvar
ein
hava fyrireikað útbjóðing- oljuútgerðarhavn skal vera.
amppskotið. her ikki minst fyrr ella seinni noyðist til at
stjóran Herálv Joensen. - taka eina avgerð í hesum
Spælið ikki meira við máli.
skattalóggávuni. tí hon er
ivaleysa nóg strong sum er.

Útbjóðing á
tingborði
Jan Múller
Týsdagin varð uppskot til
oljuleiting og framleiðslu á
føroyska landgmnninum
lagt fyri løgtingið. Viðgerðin av uppskotinum verður
longu í dag. Leingi er tað,
ið væl skal verða, verður
tikið til, og hetta mega vit
sanna oftani. So eisini við
hesum uppskoti. Ikki tí at
tað hevur verið arbeitt seint.
Fólkini í Oljumálastýrinum
og teirra mongu ráðgevar og
hjálparfólk annars hava
arbeitt dag sum nátt við at
fáa hetta uppskotið liðugt.
Tað em heldur onnur viðurskifti, sum vit ikki einsamøll hava verið harrar yvir,
sum hava gjørt, at henda
útbjóðing er komin í drag.
Marknaavtalan við Bretland, sum vit hava bíðað
eftir í so mong ár, kom loks-

ins uppá pláss fyrr í ár, og
við henni vórðu dymar latnar upp fyri eini útbjóðing á
landgrunninum.
Nú hava vit so bæði ftngið marknaavtalu uppá pláss.
og uppskotið til 1. útbjóðing
liggur á tingborði. Sjálvt
lógamppskotið fyllur bert
eina síðu. Hinvegin em viðmerkingamar sera drúgvar.
Aftrat tí fylgir so eitt standardloyvi til leiting og
framleiðslu av kolvetnum.
í hesum standardloyvi em
treytir og kor fyri at kunna
vera við í útbjóðingini. Aftrat hesum fer so Fíggjarmálaráðharrin seinni at
leggja fram ískoyti til kolvetnisskattalógina
um
nýggjar skattatreytir fyri
tey, sum skulu til at leita og
seinni framleiða á føroyskum øki.

Vera í sterkum bólki
Jan Múller
-Vit kenna okkum púra
tryggar, og er tað als einki
óvanligt í tí, at bólkar broytast undan eini útbjóðing sigurVilhelm Petersen. stjóri í
Atlants Kolvetni í sambandi
við grein í Sosialinum í gjár
um tvístøðuna hjá Norsk
Hydro í bólkinum. Vilhelm
Petersen sigur, at vit hava

sæð slíkar broytingar í nærum øllum bólkum. Er tað
so, at eitt felag fer úr teirra
bólki, so standa onnur og
ynskja at koma inn. Hann
ivast tí ikki í, at The Faroes
Partnership verður eins
sterkur bólkur, tá útbjóðing
verður sum í dag. -Tað er
sjálvandi spell. um eitt felag, sum man hevur havt sera
gott samstarv fer úr

bólkinum. Eg kann bert
vissa allar okkara partaeigarar. at tað verður eitt
sterkt Faroes Partnership.
sum fer at søkja um leitiloyvi við Føroyar sigur Vilhelm Petersen. sum vísir á.
at Atlants Kolvetni tekur
sjálvt avgerð um tað vil gera
iløgur í útbygging av einum
felti. í dag eru umleið 2(KK)
partaeigarar í Atlants Kol-

vetni við tilsamans 46.2
mill. kr. Partafelagstekningin herfyri eydnaðist sera væl
og fingu teir góðar 14 mill.
kr. aftrat í partapeningi.
Stjórin í felagnum heldur vit
ganga spennandi tíðum á
møti og fer felagið eisini at
fylgja væl við gongdini og
vera virkið alla staðni. har
hetta her til.

