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Enn ein oljuútbygging eystan fyri markið

Avgerðin hjá bretsku stjórnini at lækka skattin á oljuleiting og útbygging á 

djúpum vatni vestan fyri Hetland hevur av álvara fingið oljufeløg at fara aftur 

til tekniborðið at hyggja at sínum útbyggingarætlanum. Tá stjórnin fyri góðum 

ári síðani hækkaði skattin munandi vóru tað fleiri oljufeløg, sum løgdu bæði 

leiti- og útbyggingarætlanir á hyllina. Nú er so vent í holuni. Eitt av 

oljufeløgunum, sum leingi hevur bíðað við at taka eina endaliga avgerð at 

byggja oljukeldu út vestan fyri Hetland er Premier Oil, sum eftir 

skattalækkingarnar hevur gjørt av at geva endaligt grønt ljós til útbygging av 

Solan leitimiðinum vestan fyri Hetland. Bretski loyvismyndugleikin DECC 

hevur nú um dagarnar eisini givið felagnum endaligt loyvi til at fara undir 

útbygging av eini oljukeldu, sum er mett at goyma umleið 40 milliónir tunnur 

av olju. Felagið ætlar at framleiða 25.000 tunnur um dagin og fer henda 

framleiðslan at økja samlaðu framleiðsluna hjá felagnum til 100.000 tunnur 

um dagin. Bretski orkumálaráðharrin fegnast um avgerðina at fara undir 

umrøddu útbygging og sigur, at hon hevur stóran týdning fyri oljuvirksemið 

ikki bara vestan fyri Hetlandi men eisini fyri bretska oljuídnaðin sum heild, tí 

hon fer at skapa nógv arbeiði til bretskar veitarar. Útbyggingin er mett at 

kostar einar 2,5 milliardir krónur og verður roknað við fyrstu oljuni í 2014. 

Solan, sum varð funnið av Amerada Hess nógv ár herfyri, hevur higartil verið 

mett at vera ov lítið til at kunna bera eina einsamalla útbygging. Men við 

høgum oljuprísi og skattalætta og nógv mentari tøkni kann henda útbygging 

løna seg. Solan liggur í ein sunnan og eystan úr oljukeldunum Foianven og 

Schiehallion. Ætlanin er at manning skal vera á framleiðandi pallinum ta 

fyrsta árið men eftir tað fer hann at vera mannleysur og rikin úr landi. 

Premier Oil stendur fyri 60% av oljukelduni, hini 40% stendur oljufelagið 

Chrysaor fyri.
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