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ST kann krevja inn søguligan oljuskatt

Norska olju- og orkumálaráðið hevur latið eitt leitiloyvi eftir olju, sum liggur 

uttan fyri norska búskaparøkið. Tá og um fyristøðufelagið Chevron fer undir 

at framleiða olju á loyvinum, skal altjóða felagsskapurin ST, Sameindu Tjóða 

hava 7% í skatti frá framleiðsluni skrivar NTB. Í eini ST avtalu, sum Norra 

hevur sett í gildi verða loyvishavarar álagdir at gjalda upp til 7% í skatti til ST, 

har olja verður framleidd uttan fyri 200 fjórðingamarkið. Hetta verður fyrstu 

ferð nakrantíð í heiminum, at umrødda samtykt verður tikin í brúk skrivar 

Dagens Næringsliv. Harald Brekke frá norska Oljedirektoratet sigur, at hetta 

er fyrstu ferð, at reglugerðin er staðfest í einum leitiloyvi. Grein 82 í 

havrættarsáttmálanum ger greitt, at avgjaldið byrjar við 1% frá sjeynda 

framleiðsluárinum og hækkar til 7% frá 12. leitiárinum. Tað kunnu tó ganga 

nógv ár, áðrenn ST kann fáa pengar í kassan frá hesum serstaka 

oljuskattinum. Fyrst má fyristøðufelagið Chevron gera eitt fund á loyvinum, 

sum liggur har vesturi í Norskahavinum. Vit mugu fyrst gera eitt fund og so 

byggja tað út. Tað kann taka úr 15 til 20 ár, sigur stjórin í norska almenna 

oljufelagnum Petoro, Tor Skjærpe. Petoro er ein av partnarunum í loyvinum. 

Atlantsmótið Tað er neyvan skeivt at siga, at hetta loyvi hevur eisini týdning 

fyri leitingina á Atlantsmótinum, sum Føroyar eru ein partur av. At eitt av 

teimum mest virknu oljufeløgunum á leiðunum vestan fyri Hetland og nær 

føroyska markinum fær leitiloyvi longur norðari kann koma at fáa týdning fyri 

vitanina um undirgrundina á okkara leiðum eisini. Samtíðis kann tann vitanin, 

sum Chevron hevur frá sínum leitivirksemi um okkara leiðir eisini vera av 

týdningi fyri leitingina longur norðari. Amerikanska oljufelagið Exxonmobil, 

sum fyri ikki so langari tíð síðani gjørdist partur av oljuleitingini við Føroyar, er 

eisini eitt av teimum stóru oljufeløgunum, sum vísir djúphavsleiðunum vestan 

fyri Norskahavið ans. Felagið arbeiðir rættiliga miðvíst í hesum økinum, har 

tað eins og í Føroyum finnast tjúkkar basaltfláir, eitt nú á Vøring 

háslættanum. Tað kann tí ikki sigast annað enn, at leiting á nýggjum økjum 

langt til havs út fyri Miðnoreg hava eisini týdning fyri oljuleitingina um okkara 

leiðir og sum sagt, eisini øvugt.
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Norska olju- og orkumálaráðið hevur latið eitt leitiloyvi eftir olju, sum liggur 

uttan fyri norska búskaparøkið. Tá og um fyristøðufelagið Chevron fer undir 

at framleiða olju á loyvinum, skal altjóða felagsskapurin ST, Sameindu Tjóða 

hava 7% í skatti frá framleiðsluni skrivar NTB. Í eini ST avtalu, sum Norra 

hevur sett í gildi verða loyvishavarar álagdir at gjalda upp til 7% í skatti til ST, 

har olja verður framleidd uttan fyri 200 fjórðingamarkið. Hetta verður fyrstu 

ferð nakrantíð í heiminum, at umrødda samtykt verður tikin í brúk skrivar 

Dagens Næringsliv. Harald Brekke frá norska Oljedirektoratet sigur, at hetta 

er fyrstu ferð, at reglugerðin er staðfest í einum leitiloyvi. Grein 82 í 

havrættarsáttmálanum ger greitt, at avgjaldið byrjar við 1% frá sjeynda 

framleiðsluárinum og hækkar til 7% frá 12. leitiárinum. Tað kunnu tó ganga 

nógv ár, áðrenn ST kann fáa pengar í kassan frá hesum serstaka 

oljuskattinum. Fyrst má fyristøðufelagið Chevron gera eitt fund á loyvinum, 

sum liggur har vesturi í Norskahavinum. Vit mugu fyrst gera eitt fund og so 

byggja tað út. Tað kann taka úr 15 til 20 ár, sigur stjórin í norska almenna 

oljufelagnum Petoro, Tor Skjærpe. Petoro er ein av partnarunum í loyvinum. 

Atlantsmótið Tað er neyvan skeivt at siga, at hetta loyvi hevur eisini týdning 

fyri leitingina á Atlantsmótinum, sum Føroyar eru ein partur av. At eitt av 

teimum mest virknu oljufeløgunum á leiðunum vestan fyri Hetland og nær 

føroyska markinum fær leitiloyvi longur norðari kann koma at fáa týdning fyri 

vitanina um undirgrundina á okkara leiðum eisini. Samtíðis kann tann vitanin, 

sum Chevron hevur frá sínum leitivirksemi um okkara leiðir eisini vera av 

týdningi fyri leitingina longur norðari. Amerikanska oljufelagið Exxonmobil, 

sum fyri ikki so langari tíð síðani gjørdist partur av oljuleitingini við Føroyar, er 

eisini eitt av teimum stóru oljufeløgunum, sum vísir djúphavsleiðunum vestan 

fyri Norskahavið ans. Felagið arbeiðir rættiliga miðvíst í hesum økinum, har 

tað eins og í Føroyum finnast tjúkkar basaltfláir, eitt nú á Vøring 

háslættanum. Tað kann tí ikki sigast annað enn, at leiting á nýggjum økjum 

langt til havs út fyri Miðnoreg hava eisini týdning fyri oljuleitingina um okkara 

leiðir og sum sagt, eisini øvugt.


