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Tað verður ein dyggur smeitur fyri hetlendska oyggjasamfelagið, nú BP hevur gjørt 

av ikki at halda fram við at flyta oljuna frá stóru oljukelduni Schiehallion til 

oljuterminalin í Sullom Voe í Hetlandi. Í løtuni er eingin framleiðsla á Schiehallion-

leiðini. Hetta tí at stórar útbyggingar og nútímansgerð á kelduni verða framdar. Eitt 

nýtt framleiðsluskip (FPSO) verður smíðað í Korea og haraftrat skal nýggjur 

hátøkniligur útbúnaður setast upp á havbotninum. Roknað verður við at framleiðslan 

kann byrja aftur seint næsta ár skrivar Shetland Times. Ístaðin fyri at flyta oljuna frá 

Schiehallion økinum til Hetlands tá og sum er gjørt øll árini higartil,  verður hon av 

tøkniligum orsøkum flutt til Rotterdam. 

Oljan frá stóru oljukelduni skamt frá føroyska markinum fyllur nógv í Sullom Voe og 

hetlendska búskapinum. Meira enn 40% av oljuni, sum kemur til Sullom Voe, kemur 

frá Schiehallion leiðini og fimta hvørt tangaskip, sum kemur til Sullom Voe við olju, 

kemur frá oljukelduni á Atlantsmótinum. Kortini fer gass frá Schiehallion framvegis at 

verða flutt til Sullom Voe eins og gass frá spildurnýggju gassleiðini Laggan Tormore 

vestan fyri Hetland.  

Í Hetlandi eru tey í øðini um, at teirra heimastýri Shetland Islands Council als ikki 

varð partur av samráðingunum um framtíðina hjá oljuterminalinum.Tey vóru ikki 

spurd eftir. BP verjir seg við, at samráðingarnar vóru í trúnaði.  

Sum plástur á sárið, um ein so kann siga, so er avgerð tikin um, at oljan frá nýggja 

oljufeltinum, Clair Ridge, sum fer undir framleiðslu um eitt ár, fer til Sullom Voe. Har 

er BP eisini fyristøðufelag.  

Talan er um øgiligar íløgur, sum verða gjørdar eystan fyri føroyska markið. 

Ùtbyggingin og nútímansgerð av Schiehallion kelduni, sum nú verður kallað Quad 4, 

er mett at kosta 30 mia. kr. Útbyggingin av nýggja Clair Ridge er mett at kostar 45 

mia. kr. 



Avgerðin hjá BP og tess partnarum at fara uttan um Sullom Voe er eitt vónbrot  í 

Hetlandi. Tavish Scott, sum er valdur í skotska parlamentið fyri Hetland,  sigur, at tað 

er óhoyrt, at BP fer heilt uttan um politisku skipanina í Hetlandi, tá slíkar avgerðir 

verða tiknar. ”Hetland hevur brúk fyri øllum búskaparligum virksemi tað kann fáa, og 

hetta eru sera ring tíðindi fyri fólk, sum arbeiða í oljuídnaðinum  men eisini fyri teir 

mongu undirveitararnar.” 

Tað er greitt, at avgerðin hjá BP fer at hava avleiðingar fyri havnina í Sullom Voe, hvørs 

arbeiðsgevari er Shetland Islands Counsil. Hetlendskir myndugleikar fara nú at tosa við allar 

partar í málinum, eisini bretsku stjórnina fyri at kanna, um avgerðin at fara uttan um Sullom 

Voe ikki kann broytast. BP sigur hinvegin, at orsøkin fyri tað fyrsta er tøknilig og harnæst, at 

BP við hesum kann spara útreiðslur í framtíðini. 

 


