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Statoil spennir seg út í Arktis

Statoil spennir seg av álvara út í tí arktiska økinum. Fyrst komu boðini um, at 

felagið hevði funnið olju í Havis-brunninum í Barentshavinum, so komu 

tíðindini um samstarvið við Cairn Energy í Grønlandi, og nú bendir okkurt á, at 

felagið fer at taka tað næsta stigið á teirri risastóru gassleiðini Sjtokman 

russisku megin markið í Barentshavinum. Og so kann tað væl hugsast, at 

Sjtokman bara verður byrjanin í tí russiska Arktis. -Hetta kann gerast eitt sera 

týðandi fet inn á tann russiska partin av Arktis, so vit hava ætlanir, ið røkka út 

um Sjtokman, sigur Jan Helge Skogen, sum er stjóri fyri Statoil í Russlandi. 

Russar hava ikki tikið endaliga avgerð um útbygging á Sjtokman-leiðini, men 

avgerðin kemur væntandi í apríl. Skuldi tað hent, at útbyggingin fær grønt 

ljós, er seinasta orðið ikki sagt kortini, tí feløgini vilja hava russar at broyta 

skattareglurnar, sum oljuvinnan virkar undir. Tey trý feløgini, sum hava 

leitiloyvi á Sjtokman-leiðini, Gazprom 51%, Total 25% og Statoil 24%, hava 

tingast við russisku myndugleikarnar um lagaligari skatt, men higartil uttan 

úrslit, og Jan Helge Skogen sigur við Stavanger Aftenblad, at við verandi 

skattaskipan og váða er tað ikki handlisliga forsvarligt at fara undir 

útbyggingina. Okkurt bendir tó á, at broytingar eru á veg. Russiski 

vararáðharrin í tilfeingismálum, Denis G. Khramov, segði í síðstu viku, at nú 

má okkurt henda. Hann segði, at Russland hevur brúk fyri oljuframleiðslu í 

Arktis, men at tann russiski parturin av økinum er ikki kannaður nóg væl enn, 

og at tað tí er neyðugt at broyta verandi skattareglur fyri økið. Statoil hevur 

gjørt russisku myndugleikunum greitt, at tekniskt er tað eingin trupulleiki at 

fara undir Sjtokman-verkætlanina, men at tað er neyðugt við skattareglum, 

sum gera, at verlætlanin eisini verður fíggjarliga áhugaverd. Tað er tó ikki 

bara í sambandi við Sjtokman, at Statoil hevur áhuga í lagaligari russiskum 

skattareglum, tí ein broyting kann geva felagnum nýggjar møguleikar í 

russiskum øki. Jan Helge Skogen vísir í hesum viðfangi á, at báðir partar 

kunnu fáa gagn av samstarvi í Arktis. -Nýggj tøkni hevur havt avgerandi stóran 

týdning fyri oljuvinnuna í Noregi, og her hevur Statoil verið ein týðandi 

luttakari. Russisk feløg hava royndir og førleikar frá virksemi í arktiskum øki, 

men tað virksemið hevur í høvuðsheitum verið uppi á landi. Vit kunnu fáa 

nógv burtur úr at samstarva, og Statoil kann fáa ein týðandi leiklut í hesum 

arbeiðinum, sigur stjórin á russisku Statoil-deildini við Aftenbladet.
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