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Oljupallar og skip høggjast upp í Danmark
Marknaðurin fyri at upphøggja oljupallar og gomul skip er ovurstórur. Hetta
er tað, sum á oljumáli verður kallað "decommissioning". Harafturat er hetta
ein marknaður við sera góðum framtíðarvánum, tí nógvur oljuútbúnaður er
vorðin gamal og skal skiftast út, samstundis sum farmaskipavinnan hevur tað
trupult og hevur eina rúgvu av eldri skipum, sum skulu høggjast upp. Nú ætlar
danski býurin Frederikshavn sær at fáa part av hesum ovurstóra og spennandi
marknaðinum, og tí eru ætlanir um eina stóra havnarútbygging, sum skal gera
havnina føra fyri at taka ímóti teimum stóru oljupallunum, sum skulu
endurvinnast sum gamalt jarn. -Vit liva í einum heimi, har eingi ráevni eru
óavmarkað, so hjá okkum var tað í roynd og veru ikki tann stóra vísindin at
finna útav, at skipaupphøgging er ein stórur marknaður, sigur Preben
Reinholt, havnarstjóri í Frederikshavn, við ShippingWatch. Strangari reglur
Sjálvur heldur hann, at havnin í Frederikshavn fer at hava góðar møguleikar í
kappingini við tilsvarandi havnir aðrastaðni. Havnin lýkur øll umhvørviskrøv,
og tá ES seinni í ár fer at samtykkja strangari reglur fyri upphøggingarvinnuna,
fer tað at gera, at fleiri upphøggingarpláss verða útistongd, tí tey lúka ikki
umhvørviskrøvini, sigur Preben Reinholt. Tað verður so ein fyrimunur fyri
Frederikshavn. Preben Reinholt sigur, at feløg, sum lata oljupallar til
upphøggingar, vilja hava at vita, hvat verður av tilfarinum aftan á
upphøggingina. Í Bretlandi er burturbeining og upphøgging av gomlum
oljupallum og oljuútbúnaði ovarliga á skránni hjá bæði havnum og
vinnufyritøkum. Bretska stjórnin arbeiðir eisini í løtuni við at broyta
skattaskipanina, soleiðis at tað kann løna seg hjá vinnuni at fara undir hesar
nýggju møguleikar. Mett verður at henda nýggja vinna kann skapa mong
nýggj arbeiðspláss og inntøkur til samfelagið. Spurningurin um upphøgging av
gomlum oljuútbúnaði hevur eisini verið frammi í kjakinum í Føroyum. Í fjør
setti Vinnufelagið í Eysturoynni fokus á nettupp hesa vinnuna, har ein
framstandandi serfrøðingur á økinum í Bretlandi helt fyrilestur. Tað hevur
verið tosað um at brúka eitt nú Skálafjørðing til at kunna taka ímóti
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Myndir Sundurtikin pallur á veg til upphøgging Hvíti parturin er ætlaða
útbyggingin av havnini í Fredrikshavn

