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22. april 2010 fór boripallurin Deep Water Horizon í luftina í Meksikoflógvanum. 

Oljubrunnin eigur BP, men eisini amerikanska fyritøkan Halliburton er dømd at gjalda 

endurgjald fyri vanlukkuna. Halliburton hevur góðtikið eina bót uppá 1,1 milliard dollarar, 

meðan BP fekk upprunaliga eina bót millum 16 og 18 milliardir dollarar. Pengarnir skuldu 

fara til fiskivinnuna og onnur som blivu rakt av vanlukkuni. 

Men nú vil bretski oljurisin hava eina lægri bót, og sambært Financial Times er BP farið til 

rættin við kravi um at fáa eina lægri bót. 



BP hevur fleiri grundgevingar fyro hví bótin eigur at lækka. Millum annað verður víst til at 

BP hevur brúkt nógva orku til at rudda upp eftir vanlukkuni, og hevur tryggja at 

havunhvørvi í Flógvanum er komið fyri seg aftur. 

Harafturat verður víst til at lækkandi oljuprísurin eisini hevur nógv at siga fyri gjaldføri 

hjá BP. Tá vanlukkan hendi lá oljuprísurin um 75 dollarar fatið. 

BP hevur í longri tíð roynt at fáa eina gjøgnumgongd av øllum málinum, tí fleiri 

granskingar hava víst á at nøkur av teimum sum hava fingið endurgjald hava fingið 

munandi meir enn tað tey hava mist fyri. Tí hevur BP kravt at hesi rinda aftur tað tey 

fingu ov nógv. 

Higartil hevur BP ikki fingið viðhald í amerikanskum dómstólum fyri hesum krøvunum, 

men nú hevur so fyritøkan á fyrsta sinni kravt at bótin skal lækka. Í hesum arbeiðnum 

liggur eisini kravið um at alt málið skal gjøgnumgangast aftur, og at hyggjast skal nærri 

eftir hvat teir ymsu bólkarnir hava fingið útgoldið í endurgjaldi, og samanbera tað við 

veruliga tapið. 
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