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Faroe Petroleum vil finna íslendsku oljuna
Nú freistin var úti at søkja um loyvi at leita eftir olju og gassi á íslendska
landgrunninum hava trý feløg latið inn umsókn, har eitt teirra er føroyskt.
Faroe Petroleum, sum hevur sín uppruna í Føroyum men sum síðani hevur
víðkað sítt virksemi til bretskt og norskt øki, fer nú at royna eydnuna hjá
grannanum fyri norðan, Íslandi. Faroe Petroleum hevur fyrr hugt í ein norðan
og søkti í 2010 um leitiloyvi í Grønlandi, men tá avtornaði rakk tað ikki at vera
millum tey stóru altjóða oljufeløgini, sum fingu leitiloyvi. Krøvini til fíggjarliga
orku eftir vanlukkuna í Meksikoflógvanum vóru so mikið stór, at meðalstór
feløg megnaðu ikki at lyfta hesa uppgávuna. Nú hevur so Faroe Petroleum
førkað seg longur eystur eftir og er millum tey trý feløgini, sum hava søkt um
leitiloyvi á íslendska landgrunninum. Felagið er eisini virkið í leitingini enn
longur fyri eystan, í Barentshavinum. Hini feløgini, sum hava søkt um leitiloyvi
í Íslandi, eru bretska Valiant Petroleum og íslendska felagið Eykon Energy.
Tær tríggjar umsóknirnar koma frá íslendsku feløgunum Kolvetni, sum
samstarvar við Valiant Petroleum, frá Íslendskt kolvetni, sum samstarvar við
Faroe Petroleum og síðani frá Eykon Energy, sum burturav er íslendskt tó við
útlendskum áhugamálum eisini. Stjórin í íslendska orkustovninum, Guðni A.
Jóhannesson sigur sambært blaðnum Visir, seg vera sera væl nøgdan við
úrslitið av útbjóðingini. Menninir aftanfyri Kolvetni eru Jón Helgi
Guðmundsson, sum eigur handilsfyritøkuna Byko og hansara handilsfelagi
Gunnlaugur Jónsson, sum eiga 50%, síðani verkfrøðingafyritøkan Mannvit,
sum eigur 25% og norski vinnulívsmaðurin, Terje Hagevang, sum stendur fyri
teimum restandi 25%, sambært ruv.is. Hagevang er í dag stjóri í Valiant og
hevur áður staðið á odda fyri fyrst Saga Petroleum og seinni Sagex, sum søkti
um leitiloyvi í 1. útbjóðing í 2009. Bæði Jón Helgi og Gunnalaugur hava
partabrøv í Valiant. Íslenskt kolvetni eiga verfrøðingafyritøkan Verkís,
íslendska oljufelagið Olís og felagið Dreki Holding. Í Eykon Energy eru fleiri
íleggjarar - Heiðar Már Guðjónsson, formaður, Ragnar Tórisson, Jón Einar
Eyjólfsson og fyrr umrøddu Gunnlaugur Jónsson og Terje Hagevang. Íslendski
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Eyjólfsson og fyrr umrøddu Gunnlaugur Jónsson og Terje Hagevang. Íslendski
fíggjar- og orkumálaráðharrin Oddný Harðadóttir var til steðar, tá
umsóknirnar vóru latnar upp á Orkustovninum í vikuni. Hon segði, at mest
bjartskygdu metingarnar eru, at oljuleiting fer at geva inntøkur til samfelagið
eftir tíggju ár. Ætlanin er, at Orkustovnurin fer at geva endaligu loyvini í
seinasta lagi í november í ár. Íslendingar høvdu sína fyrstu útbjóðing í 2009,
men hon miseydnaðist orsakað av teirri torgreiddu skattaskipanini. Síðani tá
eru reglarnar broyttar og gjørdar meira einfaldar. Nú verður lagt upp til at
lata loyvi fyri eitt 12 ára skeið. Ísland og Noreg undirskrivaðu í 1981 eina
avtalu um økið millum Ísland og Jan Mayen. Sambært avtaluni hevur Noreg
rætt til 25 prosent luttøku í møguligum leitiloyvum í hesum økinum, sum
eisini fevnir um Dreka-økið, har tey trý oljufeløgini hava søkt um leitiloyvi. Tá
ein umsókn kemur um leitiloyvi í hesum øki, fær Noreg eitt avrit av
umsóknini, og skal so innan 30 dagar boða frá, um tað brúkar sín rætt at
verða við. Myndir - ruv.is

