C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\
180265 \
2012_uk_divestments_map.jpg

C:\wamp\www\msm\public\images\gallery\180265\2012_uk_divestments_map.jpg
www.oljan.fo
Jan Müller

23 - 06 - 2012

Eysturríkarar trúgva uppá olju við Hetland-Føroyar
Størsta vinnufyritøkan í Eysturríki, oljufelagið OMV, sum er eitt av feløgunum,
ið er við í føroysku oljuleitingini, hevur so mikið góðar vónir til oljuríkidømi í
undirgrundini eystan fyri føroyska markið, at tað er farið at keypa seg inn í
fleiri loyvi vestan fyri Hetland. Um somu tíð selur felagið út av sínum loyvum í
Norðsjónum. Felagið kunnger, at tað hevur keypt seg inn í tvær gasskeldur
har norðuri og rættiliga tætt við føroyska markið, nevniliga Tobermory og
Bunnehaven. Hetta eru sera áhugaverd tíðindini eisini fyri Føroyar, tí hetta
bendir á, at fleiri gasskeldur, sum liggja longur norðuri í framtíðini kunnu
byggjast út við at binda í ta gassleiðing, sum Total og Dong leggja frá
gasskeldunum Laggan og Tormore til Sullom Voe í Hetlandi. Hetta eru fyrstu
stigini til veruliga at miðsavna okkara orku til økini vestan fyri Hetland, sigur
Jaap Huijskes, sum hevur ábyrgdina av leiting og framleiðslu hjá tí meðalstóra
europeiska oljufelagnum. OMV er við í einum av leitiloyvunum hjá Statoil í
Føroyum, nevniliga tað, ið liggur heilt tætt upp at markinum og nærhendis tí
stóra oljufundinum á bretsku síðuni, Rosebank. OMV hevur longu verið sera
virkið í bæði leiting og framleiðslu vestan fyri Hetland, men nú skulu so allar
kreftir brúkast til at finna nýggjar olju- og gassleiðir umframt at fara undir at
byggja út fund, har OMV er við. Eysturríkska felagið er partur av Schiehallion
oljueklduni, sum er ein tann størsta í bretskum øki yvirhøvur og er tí eisini við
í tí fleiri milliardaíløgu, sum verður gjørd í eitt nú framleiðsluskip og nýggjan
útbúnað á havbotninum. OMV er so eisini við í fleiri av fundunum, sum eru
gjørd tætt upp at føroyska markinum seinastu árini. Her er talan um
Rosebank, Cambo og Tornado. OMV er fyristøðufelag í Tornado. Leiistjórin
hjá felagnum sigur í einum tíðindaskrivi frá OMV, at umframt íløgurnar í
útbygging av Schiehallion oljukelduni, so heldur felagið fram við at skunda
undir endaligu avgerðirnar at byggja út tey trý fundini við føroyska markið,
Rosebank, Cambo og Tornado.

