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Atlantic Petroleum (AP) og Statoil hava gjørt fyribilsavtalur um at Statoil skal keypa 

partar av loyvum sum Atlantic Petroleum eigur í norska Vøringsbrunninum. 

Talan er um at Statoil kann yvirtaka partar av loyvunum sum kallast PL704, PL705 og 

PL802. 

Ben Arabo, stjóri í Ataltic Petroleum, sigur at hetta eru loyvir har AP er ein av stóru 

eigarunum. Tað er vanligt at feløg sum AP selja burturav sínum loyvum tá tað nærkast at 

borast skal eftir olju ella gassi, og so sleppa størri og meir múgvandi oljufeløg framat at 

hjálpa til við stóru íløgunum sum skulu til. 



Í teimum trimum loyvunum sum AP nú hevur gjørt avtalu við Statoil um, so eigur AP 30 

prosent. Hesi liggja øll á tí vestara økinum á Vøringsgrunninum, nærhendis Asterix-

økinum. Tey trý loyvini sum AP selur burturav minna um Asterix-økið. Avger um leitast 

skal, ella um ein ikki skal leita, verður tikin í vár fyri PL705-loyvið. Um semja er um at 

fara undir hetta loyvið, so kann borast í 2016. Fyri PL802 og PL704 kunnu feløgini bíða við 

at taka avgerð um boring til 2017. 

Statoil kann áðrenn 30. apríl í ár keypa 20 prosent av loyvinum PL705, so AP situr eftir við 

tíggju prosentum. Somu freist hevur Statoil fingið fyri at keypa burturav hinum báðum 

loyvunum. Statoil kann keypa 30 prosent av PL704-loyvinum og tíggju prosent av PL802-

loyvinum. 

- Vit eru væl nøgd við hesar avtalurnar, og avtalurnar við Statoil vísa at vit eru 

loyvishavarar í einum sera áhugaverdum øki út fyri Mið-Noregi. Hetta vísir eisini at vit sum 

felag duga at fara inn í áhugaverd framtiðarøkir, sigur AP-stjórin, Ben Arabo 
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