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Fleiri føroyskar kommunur bjóða seg fram at hýsa oljuútgerðarhavn, tá Statoil í næsta ár 

fer undir at bora tveir leitibrunnar. Ein teirra er Tvøroyrar kommuna, sum í gjár hevði 

fund við felagið Norserv Drelnes um eina framtíðar útgerðarhavn á Drelnesi. 

 

Hetta felagið varð longu stovnað í 1996 av Danbor í Esbjerg og P/f Richard B. Thomsen á 

Tvøroyri við tí endamáli at bjóða Tvøroyri fram at hýsa framtíðar oljuútgerðarhavnini. 

 

Danbor er partur av danska Maersk samtakinum og sá longu møguleikar fyri at vera partur 

av føroyska oljuævintýrinum, tá fyrireikingar vórðu gjørdar til at bora fyrstu brunnarnar 

fyri umleið 15 árum síðani. 

 

Tá vóru fleiri pláss í Føroyum, sum buðu seg fram til at hýsa oljuútgerðharhavnini, men 

endin varð, at Runavík gjørdist staðið, har útgerðarhavnin kom at liggja. Tá politisk semja 



ikki fekst um, hvar útgerðarhavnin skuldi liggja, varð avgjørt at lata hesa avgerðina upp 

til oljufeløgini at avgera. Og tey valdu Runavík, sum síðani hevur hýst øllum 

borivirkseminum. 

 

Nú er so í aftur lív av álvara komið í ætlaninar hjá Tvøroyrar Kommunu at gerast partur av 

oljumenniningini og varð fundurin á Tvøroyri eitt stig í hesum ætlanum. 

 

Oljan.fo hitti Steen Hansen, stjóra í Danbor og Bjarna Hammer, formann í Havnanevndini 

hjá Tvøroyrar býráð. Tað er teirra greiða ætlan at bjóða økið á Drelnesi fram, nú borast 

skal aftur í 2014. 

 

Steen Hansen sigur, at Norserv Drelnes er hugað fyri at fara undir aftur gomlu ætlanirnar. 

Á fundinum í gjár varð tosað um, hvussu farast skal víðari fram, nú fleiri nýggir brunnar 

skulu borast á landgrunninum. Felagið ætlar at venda sær til oljufeløg og bjóða sínar 

tænastur fram. Í gjár hevði felagið so eisini fund við Statoil, sum stendur fyri tveimum 

boringum næsta ár. Eisini gekk leiðin á skrivstovuna hjá Jarðfeingi. 

 

Tvøroyrar kommuna er sinnað til at leggja eitt rættiliga stórt øki á Drelnesi av til eina 

útgerðarhavn og verður hon tá granni hjá tí komandi mentanardeplinum á Drelnesi. Sum 

skilst er pláss fyri báðum hesum verkætlanum. Tað vil Suðuroyarportalurin vera við. 

 

Tað hevur annars ligið í kortunum, at Runavíkar havn eisini skal vera útgerðarhavn, tá 

brunnarnir nr. 8 og 9 verða boraðir næsta ár. Men sum oljan.fo skilur, so hevur 

landsstýrismaðurin í oljumálum gjørt av, at eisini aðrar havnir í landinum kunnu vera við 

til at bjóða uppá teir komandi brunnarnar, tó at oljufeløgini undan fyrstu boringunum í ár 

2000 gjørdu av at brúka Rúnavík til oljuútgerðarhavn til teir fyrstu brunnarnar. Mett varð 

at økið har lá best fyri eitt nú tí landfast er til flogvøllin. 

 

Tað hevur ikki eydnast okkum at fáa at vita, hvørja støðu Statoil hevur til spurningin um 

útgerðarhavn komandi ár. 

 

Steen Hansen frá Norserv Drelnes sigur, at tað er eingin trupulleiki hjá teimum at vera 

klárir til komandi boringar, nú Danbor Service hevur stórt virksemi í Esbjerg og eisini er 

við aðrastaðni, eitt nú í Grønlandi. 

 

Hjá Tvøroyrar havn vilja tey fegin bjóða seg fram og tí hava tey eisini víst á eitt stórt øki 

á Drelnesi, sum kann verða brúkt til útgerðahavn. 

 

Sum skilst hevur Tvøroyrar Kommuna longu havt fundir við útlendsk oljufeløg, sum 

arbeiða vestan fyri Hetlandi og hevur bjóðað Tvøroyri fram at hýsa teirra virksemi eisini. 

Her verður serstakliga hugsað um virksemi, sum hevur tilknýti til komandi útbyggingina av 

Rosebank oljufundinum, beint við føroyska markið. 

 

Eisini Vágs kommuna hevur bjóðað seg fram at hýsa oljuvirksemi í føroyskum sjógvi og 

vestan fyri Hetland, og á oljumessuni í Aberdeen herfyri segði Heðin Mortensen, 



borgarstjóri í Tórshavnar Kommunu, at tey fóru at bjóða fram framtíðar tænastur til 

oljuvinnuna. 

 

Mynd 

Steen Hansen frá Norserv Drelnes saman við formanninum í havnanevndini á Tvøroyri, 

Bjarna Hammer og ráðgeva teirra Johan Mortensen. 
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