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Eftir at hava latið innaftur loyvini í Føroyum fyri stuttum, hevur Atlantic Petroleum nú 

avgjørt at lata skrivstovuna aftur í Havn og flyta virksemið haðani til Bergen. 

Meginparturin av tí fíggjarliga virkseminum hjá felagnum hevur ligið í Føroyum higartil. 

Sambært fráboðan frá virðisbrævamarknaðinum fyri løtu síðani er eisini greitt, at 

fíggjarstjórin í felagnum seinastu árini, Mourits Joensen, gevst í felagnum. Nigel Thorpe, 

sum starvast á skrivstovuni hjá felagnum í London, fer at hava ábyrgdina av tí fíggjarliga 

partinum. 



Broytingarnar í fíggjarliga partinum av virkseminum koma í gildi seinast í øðrum 

ársfjórðingi í ár. 

Ben Arabo, stjóri í felagnum, sigur í eini viðmerking, at avgerðin at fremja hesar 

broytingar og aðrar sparingar í felagnum kemur í kjalarvørrinum á broytingum í fíggjarliga 

oljuumhvørvinum. Hann sigur, at felagið verður meira effektivt og robust eftir hesar 

broytingar. Hann takkar um somu tíð Mourits Joensen fyri hansara stóra arbeiði í 

felagnum. Birgir Durhuus, nevndarformaður í felagum sigur, at tað var ein torfør avgerð at 

taka at lata aftur skrivstovuna í Havn, nú Atlantic Petroleum er eitt føroyskt felag, men 

hetta var neyðugt í sambandi við ta truplu støðu, sum vinnan er í í løtuni eins og mangulin 

uppá møguleikar í føroyskum øki í løtuni. 

Oljan.fo skilur, at av teimum sjey starvsfólkunum á skrivstovuni í Havn, verða nøkur 

uppsøgd og nøkur fáa í boði at halda fram í útlandinum. 
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