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BP rindar 44 milliardir í endurgjaldi fyri dálking
Bretska oljufelagið BP er gingið við til at rinda meiri enn 40 milliardir krónur í
endurgjaldi fyri skaða, ið stóðst av teirri stóru oljuvanlukkuni í Meksikoflógva
á sumri í 2010. Men tað er ikki øll rokningin. Í longri tíð hava løgfrøðingar og
aðrir serfrøðingar hjá BP og saksøkjarunum tingast um endurgjaldið, og nú
eru partarnir vorðnir samdir um, at BP skal rinda fiskimonnum, hotelleigarum
og øðrum vinnurekandi fram við Meksikoflógva 7,8 milliardir dollarar ella 44
milliardir krónur. Nú er bara eftir at fáa dómsvaldið at góðtaka semjuna. Heilt frá byrjanini hava vit í BP lagt okkum eftir at halda okkara skyldur
mótvegis samfelagnum í økinum, og vit hava lagt nógva orku í at røkka tí
málinum, sigur forstjórin í BP, Bob Dudley. Tann bretski oljurisin fær ongar
trupulleikar av at rinda endurgjaldið. Felagið hevur skipað ein grunn, sum skal
fíggja endurgjaldskrøv eftir vanlukkuna í Meksikoflógva, og í grunninum eru
20 milliardir dollarar ella einar 114 milliardir krónur. Ikki liðugt enn Eftir
spreingingina á pallinum Deepwater Horizon rann olja upp úr brunninum á
botni í Meksikoflógva, og tað tók BP og tess samstarvsfeløgum 87 samdøgur
at steðga lekanum. Tey, sum stevndu eftir endurgjaldi, valdu at royna at fáa
semju við BP fyri at sleppa undan einum drúgvum rættarmáli, og tað kom ikki
óvart á greinarar, at tað eydnaðist pørtunum at semjast. Men hóast BP er
gingið við til semju, er dálkingarmálið ikki endað enn, minni enn so.
Amerikanska stjórnin hevur lagt sak ímóti oljufelagnum og øðrum feløgum,
sum høvdu tilknýti til vanlukkuna, og tað málið kann kosta BP milliardir av
dollarum í bót. Sambært Reuters hava samráðingar verið millum BP og
stjórnina, sum hevur ákært oljufelagið fyri at hava brotið
umhvørvislóggávuna, men sum skilst er tað ikki líkt til, at semja fæst í hesum
málinum. BP eigur 65 prosent av teirri oljukelduni, sum fór at leka. Felagið
Transocean, ið er skrásett í Sveis, átti pallin Deepwater Horizon, sum
sprongdist, og tað var tað, sum elvdi til ta ógvusligu vanlukkuna. ? ? ? ?

