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Týska oljufelagið Bayerngas hevur gjørt av ikki at gera ætlaðar milliarda íløgur í danska 

partinum av Norðsjónum, eftir at danska stjórnin hevur samtykt nýggja skattaavtalu. 

Ístaðin er felagið farið at hyggja eftir íløgumøguleikum í Bretlandi og Noregi. 

 

Tað er ein av afturvendandi spurningunum í oljuøkjum kring heimin, nær tað er skilagott 

ella minni skilagott av myndugleikunum at broyta verandi karmar kring vinnuna og eitt nú 

leggja hægri skatt á framleiðslu og íløguverkætlanir. Hetta var eitt av høvuðs 

kjakevnunum á oljumessuni í Aberdeen herfyri og somuleiðis á oljumráðstevnu í Danmark 

nú um dagarnar. 

 

Nú hevur so danska stjórnin gjørt av at síggja burtur frá møguligum negativum 

avleiðingum av at broyta skattaviðurskiftini hjá oljufeløgunum. Og tað hevur sum vera 

man fingið øði í oljufeløg. 



 

Tað er avgerðin hjá stjórnini at lækka íløgufrádráttin og hækka skattirnar á 

oljuframleiðslu í danska partinum av Norðsjónum, sum nú møtir harða mótstøðu frá týska 

oljurisanum, sum heilt fer at gevast at gera nýggjar íløgur í donskum øki. 

Bayerngas sigur í einum tíðindaskrivi, at stjórnin við síni nýggju skattaavtalu hevur tikið 

grundarlagið undan ætlaðu íløgunum hjá felagnum. Felagið sigur víðari, at tað fer ikki at 

luttaka í 7. útbjóðingini í donskum øki. Ein útbjóðing, sum danskir myndugleikar og 

oljuvinna annars síggja fram til, tí hon skal tryggja framhaldandi virksemi og íløgur í at 

fáa meira olju upp úr donsku undirgrundini. 

 

Felagið metir, at manglandi íløgur umframt uppsagnir eisini fara at merkja, at Danmark 

fer at missa skattainntøkur uppá meira enn 20 milliardir kr. Hetta fer serstakliga at ganga 

út yvir ídnaðarøki í Esbjerg og Fredricia. 

Bayerngas undirstrikar, at tey halda tað vera heilt rímuligt, at tey verða skattað á sama 

hátt sum onnur feløg, ið arbeiða í Danmark, men halda tað vera skeivt, tá skattað verður 

við afturvirkandi megi. 

Tað heldur felagið, tí tað hevur keypt inn til framtíðar boripallar á Hejrefeltinum fyri 

fimm milliardir undir galdandi treytum, sum hava givið fullan avsláttur. Nú vísir tað seg, 

at avslátturin er bert uppá 16% av íløgum, sum felagið longu hevur goldið fyri. Tvs. at 84% 

av íløguni nú verða skattað við afturvirkandi megi. Einki danskt felag hevur verið fyri 

slíkum. Og tað hevur ta fylgju, at vit ikki longur kunnu meta Danmark fyri at trygt land at 

gera íløgur í, verður sagt. 

“Vit fara tí at mæla øllum til, sum spyrja okkum, um ikki at gera iløgur í Danmark orsakað 

av teirri fíggindastøðu, sum er móti útlendskum feløgum og síðani stóru óvissuna um 

karmarnar,” sigur Arne Westeng frá Bayerngas sambært Ritzau. 

Orsøkin til at danska stjórnin nú hækkar skattin hjá oljufeløgunum er tann, at hon skal 

brúka pengarnar til at fíggja eina risastóra tokverkætlan, sum skal stytta um koyritíðina 

úr eitt nú Ålborg til Keypmannahavn tile in tíma. Henda ætlan er mett at kosta 28 mia. 

kr. sambært DR1. 

 


	Týskt oljufelag vendir Danmark bakið
	Jan Müller
	18.09.2013 - 14:05



