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Atlantic Petroleum skorar á norska landgrunninum

Hóast tað ikki eydnaðist føroyska fótbóltslandsliðnum at skora móti Svøríki, 

so gekk betri hjá føroyska oljufelagnum Atlantic Petroleum, sum skoraði 

heilar tvær ferðir á norska landgrunninum í harðari kapping við fleiri altjóða 

oljufeløg. Felagið hevur í dag fingið tillutað tvey nýggj leitiloyvi í 22. 

leitiumfarinum á norska landgrunninum. Hetta kunnger norska olju- og 

orkumálaráðið í morgun. Hetta er fyrstu ferð felagið hevur søkt í i einum 

loyvisumfari i Norra, og fekk felagið alt, sum søkt varð um. Loyvini PL 704 og 

PL 705 goyma møguleikar at gera fund nærhendis tí risastóra oljufundinum 

Aasta Hansteen, sum verður útbygt. Nýggj fund nærhendis eitt nú í loyvunum 

hjá Atlantic kunnu tí binda í komandi útbyggingina av Aasta Hansteen, ið er 

ein av teimum heilt stóru og spennandi útbyggingarætlanunum á norska 

landgrunninum komadi árini. Loyvini eru enn ein týðandi varði í menningini 

av felagnum og leggur aftrat verandi virksemi nýggjar og møguliga 

virðismiklar oljuleiðir. Leititeigararnir á loyvi PL 705 eru á norðara partinum 

av Gjallar Rygginum í Vøring-lagdini í Norskahavinum, tætt við fundini Asterix 

og Naglfar. Loyvini fevna um eitt øki uppá 1039 ferkilometrar, og fleiri 

prosepkt eru skrásett, sum eru kannað við 3D seismikki og hevur tað minkað 

munandi um váðan. Fyristøðufelag er Repsol við 40%, Atlantic Petroleum 

hevur 30% og E.ON 30%. À leitiloyvi PL 704 er eisini skotin seismikkur, 2D og 

3D, sum somuleiðis minkar um váðan. Her er E.ON fyritøðufelag við 40%, 

Atlantic Petroleum hevur 30% og repsol 30%. Ben Arabo, stjóri sigur í eini 

viðmerking, at loyvini eru sera góð tiðindi fyri Atlantic Petroleum, hvørs 

endamál við keypinum av Emergy Exploration oljufelagnum í Norra, var at 

kunna fáa skjóta atgongd til sera lovandi og góð loyvi á norska 

landgrunninum. Okkara dótturfelag í Norra fekk alt tað tað søkti um, sum 

vísir, at keypið var ein skilagóð avgerð. Tað er eisini vert at hava í huga, at 

loyvini liggja tætt við stóru oljukelduna Aasta Hansteen og tað gevur okkum 

nógvar spennandi møguleikar, tá talan verður um møguliga útbygging, sigur 

Ben Arabo. Eisini stjórin í norska dótturfelagnum, Jonny Hesthammer er sera 

væl nøgdur. Hetta er eitt týðandi stig á leiðini at gerast ein týdningarmikil 

luttakari á norska landgrunninum. Vit eiga eisini at geva gætur, at tað vóru 

rættiliga nógv feløg, sum kappaðust um hesi loyvini.
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