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Jan Müller

Norska oljuvinnan ávarar stjórnina móti 

skattabroytingum

Hastverk er lastverk. Uppskotið hjá stjórnini at gera broytingar í 

skattaskipanini ber brá av skundi og kann fáa avleiðingar, sum eingin í vinnuni 

ynskir, sigur stjórin í felagnum hjá norsku oljuvinnuni, Norsk Olje og Gas, Gro 

Brækken. Tað er sama Gro, sum kemur til Føroya at luttaka á oljuráðsevnu 4. 

juni. Hon er sum ikki einaferð aftur við í almenna kjakinum, sum hevur tikið 

seg upp eftir, at norska stjórnin hevur boðað frá broytingum í 

oljuskattaskipanini. Í løtuni er lógaruppskotið til hoyring í fíggjarnevndini í 

Stórtinginum. Í hesi hoyring hevur Norsk Olje og Gass heitt á stjórnina um at 

taka uppskotið aftur, tí tað kann fáa sera óhepnar avleiðingar fyri vinnuna. 

Uppskotið hjá stjórnini fer í serstakan mun at raka útbyggingar av 

marginalum oljufeltum, øktari framleiðslu og verkætlanum, sum eiga at 

byggjast út við verandi infrastrukturi. Stjórnin virkar harvið beint ímóti tí, sum 

eitt samt stórting hevur sett út í kortið. Vit heita tí á Stórtingið at senda 

uppskotið aftur til stjórnina, sigur Brækken. Beinleiðis avleiðingin av 

uppskotinum hjá stjórnini er minni framleiðsla av olju og gassi frá norska 

landgrunninum, lægri skattainntøkur til Norra og færri uppgávur til 

oljuídnaðin á landi, leggur Gro Brækken aftrat. Norsk Olje og Gass metir eisini 

uppskotið frá stjórnini ganga beint ímóti verandi politikki, sum miðjar móti at 

fáa í gongd nýtt virksemi til tess at viga upp ímóti lækkingina í framleiðsluni 

uppá longri sikt. Broytingarnar fara eisini at gera norska landgrunnin minni 

kappingarføran í mun til onnur øki. Ein orsøk til at Norra hevur verið so 

attraktivt at gera íløgur í, eru tey støðugu skattaviðurskiftini. Nú skapa 

ætlanirnar at broyta skattaskipanina stóra óvissu og metir norska felagið, sum 

umboðar oljufeløgini og oljuvinnuna, at broytingarnar kunnu fáa álvarsliga 

fylgjur. Stabilitetur Stabilitetur og trygt at kunna tilrættaleggja sær framtíðina 

hava verið grundleggjandi fyri kappingarevnini á norska landgrunninum. 

Ætlaðu broytingarnar hjá stjórnini fara at skerja kappingarorkuna, sigur Erling 

Kvadsheim, vinnpolitiskur stjóri í felagsnum Norsk Olje og Gass. Stjórnin 

hevur boðað frá, at hon fer at lækka fríinntøkuna í oljuskattinum frá 7,5% til 

5,5%. Hetta svarar til, at samlaða friinntøkan minkar úr 30% niður í 22%. 

Stjórnarpolitikkurin hevur higartil verið tann, at tað skal vera fjølbroytni á 

norska landgrunninum. Broytingarnar, sum eru skotnar upp, eru eitt stig á 

skeivari kós ímóti at stimbra um margfeldni og øktum íløgum m.a. til tiltøk 

fyri at vaksa um framleiðsluna á norska landgrunninum, sigur Kvadsheim. 

Bretsku royndirnar Hóast skattaskipanirnar í Norra og Bretlandi ikki kunnu 

samanberast uttan víðari, so ber kortini til at draga ein paralell úr Norra til 

Bretlands. Tá bretska stjórnin nøkur ár herfyri hækkaði skattin á eitt nú 

teimum stóru útbyggingarverkætlanunum á landgrunninum, kom tað sera 

dátt við hjá oljuídnaðinum. Fleiri av stóru oljufeløgunum løgdu rætt og slætt 

útbyggingarætlanir sínar á hillina. Skattahækkingarnar fingu álvarsligar 

avleiðingar fyri íløgur á landgrunninum. Tá talaði felagið hjá oljuvinnuni, Oil & 

Gas UK harðliga at, og stjórin tók mótmælini til eftirtektar og broytti aftur 

skattalógina. Eftir tað kom verulig gongd á aftur íløguvirksemi og 

útbyggingarnar. Eitt nú vestan fyri Hetland, nær føroyska markinum. Hvørvítt 

bretsku royndirnar fara at hava ávirkan á norsku stjórnina er so ein annar 

spurningur. Hetta fer uttan iva eisini at vera ein av spurningunum, sum verða 

viðgjørdir á komandi oljuráðstevnuni í Havn, har stjórarnir fyri norska og 

bretska oljuvinnufelagið fara at halda fyrilestur.
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