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Stjóri í Faroe Petroleum, Graham Stewart, gleðir seg til at koma í gongd við Butch-

ætlanina. Fyristøðufelagið Centrica hevur boða frá at tey ætla sær at koma í gongd við at 

útvinna kolvetni úr hesum brunninum sum skjótast, og helst verður talan um at framleiða 

olju í 2018 ella 2019. 

Við í hesum loyvinum er eisini Faroe Petroleum, ið eigur 15 prosent. Talan er um størstu 

íløguætkanina í søguni hjá felagnum. Higartil hevur Hyme-útbyggingin verið størsta og 

dýrasta íløgan hjá føroyska felagnum. 



- Okkara partur í Hyme var 7,5 prosent av loyvinum, og kostaði okkum umleið 300 

milliónir krónur í íløgum. Í Butch eiga vit 15 prosent, so kanst tú rokna út, sigur Graham 

Stewart við oljan.fo. 

Sambært Centrica kemur Butch-ætlanin at kosta millum 3,6 milliardir og 7,2 milliardir 

krónur. Tað merkir at Faroe Petroleum kemur at standa fyri millum 540 og 1,1 milliard 

krónur av íløguni í Butch. Tað vil siga munandi størri íløga enn Hyme-útbyggingin. 

Men hvørjar vónir hevur so Graham Stewart til Butch-útbyggingina? 

- Sera góðar. Talan er um ein sera góðan brunn og útreiðslurnar per fat eru lágar, so talan 

er um eitt loyvi har lønsemi er gott, sigur hann. 

- ùtlit eru eisini til at leigan av boripallinum kemur at vera lægri enn higartil, og tað 

kemur eisini at hjálpa munandi, keggur hann afturat. 

Hvat merkir so Butch-útbyggingin fyri eitt felag sum faroe Petroleum? 

- Her er talan um høga góðsku, og møguleikarnir eru stak góðir at fáa hetta fíggja við 

bankalánum. Hetta kemur eisini at geva Faroe Petroelum eina góða framleiðslu, sigur ein 

nøgdur Graham Stewart. 

Hann sigur at tey hava allar møguleikar opnar fyri hvat sum skal gerast burturúr hjá 

teimum. 

- Ein møguleiki er at selja okkara part, ella at býta hann um við annað loyvi. Men tað er 

bert um vit fáa góðar treytir í einum slíkum handli, so tað kann bara tíðin vísa, sigur 

hann. 

 

LES EISINI: Faroe Petroleum við í milliardaíløgu í Norðsjónum 

 

http://oljan.fo/faroe+petroleum+vid+i+milliardailogu+i+nordsjonum.html#.VEziY_nz0g8
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