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Føroyska oljufelagið Atlantic Petroleum hevur í dag almannakunngjørt vánirnar fyri 

virksemi hjá felagnum í 2015. Oljuprísurin sum er lækkaður meir enn 40 prosent síðani í 

juni, rakar eisini virksemi hjá børsskrásetta føroyska felagnum. 

- Vit rokna við eini samlaðari framleiðslu í 2015 uppá 560.000 føt av oljulíkum, hetta 

svarar til 1534 føt av oljulíkum per dag í 2015. Hetta er frá oljubrunnunumBlackbird, 

Ettrick og Chestnut, sigur Ben Arabo, stjóri í Atlantic Petroleum. 

Samlaða íløguætlanin hjá Atlantic Petroleum í 2015 verður 110 milliónir danskar krónur, 

meðan einar 80-85 milliónir krónur fara til framleiðslu og menning. 



- Ein stórur partur av hesum er kknýttur til útbyggingina á Orlando-økinum. 

Men lági oljuprísurin rakar eisini ætlanirnar hjá Atlantic Petroleum í 2015. 

- Vit minka um leitivirksemi í eina tíð, og íløgurnar í leiting eru í 2015 settar til 25-30 

milliónir krónur, ein minking uppá 75 prosent samanborið við 2014, sigur Ben Arabo. 

Fyritøkan roknar við at hava rakstrarútreiðslur uppá einar 175 milliónir krónur næsta ár. 

Ben Arabo upplýsir at tey meta at brutto rakstrarúrslitið í 2015 kemur at liggja millum 25 

milliónir krónur og 75 milliónir krónur. 

- Fyri at fáa hesi tølini at ganga upp, so hava vit mett oljuprísin at svinga millum 70 og 90 

dollarar fyri fatið gjøgnum árið 2015, sigur hann. 

Brutto rentuberandi skuldin hjá Atlantic Petroleum er umleið 58 milliónur krónur á 

nýggjárinum. Mett verður at Atlantic Petroleum tá 2014 er farið afturum hevur umleið 80 

milliónir krónur á bók 
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