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Atlantic Petroleum leggur til brots í Noregi

Atlantic Petroleum boðaði fríggjadagin frá, at allir partaeigarar í Emergy 

Exploration AS hava tikið av boðnum frá 13. November, og Atlantic 

Petroleum hevur yvirtikið 100% av partabrøvunum í Emergy Exploration AS. 

Ben Arabo, stjóri sigur í eini viðmerking, at felagið fegnast um endaliga keypið 

og bjóðar hann starvsfólkunum, sum fylgja við í keypinum, vælkomin til 

Atlantic Petroleum. Vit síggja nú fram til at vera partur av komandi 22. 

útbjóðingarumfarinum á norska landgrunninum og vóna, at hetta kann 

gróðurfesta felagið í Norra.  Við keypinum broytir felagið navn til Atlantic 

Petroleum Norge AS. Stjóri í felagnum er Jonny Hesthammer, og hann heldur 

fram í starvi sínum. Keypið er týðandi liður í vakstrarætlanini hjá Atlantic 

Petroleum, sum er grundað á menning av egnum loyvum og keyp av 

áhugaverdum loyvum ella smærri fyritøkum.  Við hesum felagnum hevur 

Atlantic Petroleum eitt sera gott grundarlag fyri oljuleiting á norskum øki, ið 

veruliga kann seta ferð á vøksturin av Atlantic Petroleum segði felagið í 

tíðindaskrivi herfyri.  Nýggja felagið hevur eitt starvsfólkatoymi við nógvum 

royndum fólkum og stjórin, Jonny Hesthammer, kann vísa á eina góða 

avrikaskrá í norskum øki. Hann er ein undangongumaður í at nýta nýggjastu 

tøkni til at tulka seismikk, sum merkir neyvari tulking og tí minni váða.  

Atlantic Petroleum fær við keypinum 15% í loyvi PL270, ið liggur norðaliga í 

norska partinum av norðsjóðnum. Fyristøðufelag er VNG Norge AS. 3 fund 

eru í loyvinum, har ímillum Agat gasfundið, ið fyristøðufelagið metir kunnu 

leggja 9 mmboe afturat goymslunum hjá Atlantic Petroleum (mean 

contingent resources). Hitt loyvið er PL559, ið Atlantic Petroleum fær 10% í. 

Hetta loyvið liggur í norska havinum, og fyristøðufelag er Rocksource ASA. Í 

loyvinum eru fleiri leitimið og møguleiki fyri týðandi goymslum.  Atlantic 

Petroleum metir norska økið vera sera áhugavert, við týðandi 

leitimøguleikum, álítandi vinnuviðurskiftum og eini skattaskipan, ið er 

lokkandi fyri leitingarvirksemi. Norsku myndugleikarnir endurrinda 78% av 

øllum leitikostnaði. Atlantic Petroleum virkar annars á føroyska 

landgrunninum, vestan fyri Hetland og í bretska partinum av Norðsjónum.
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