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Hoyringssvar viðv. fimta útbjóðingarumfar
Víst verður til teldubræv tykkara 30. januar 2019 um uppskot til løgtingslóg um fimta
útbjóðingarumfar til leiting eftir og framleiðslu av kolvetnum.
Oljuvinnufelagið fegnast um, at farið verður undir fimta útbjóðingarumfar, og at hetta
verður gjørt samstundis sum 32. útbjóðingarumfar verður á bretska økinum.
Eins og áður víst á, so hevur Oljuvinnufelagið ta áskoðan, at undantøk frá kravinum um
bryggjukant einans kann gevast, tá tað yvirskipað er til fyrimun fyri føroyskar fyritøkur. Eitt
dømi er, at loyvishavari ger avtalu við føroyska fyritøku um veitan av øðrum tænastum til
loyvishavaran, sum varir í eitt longri tíðarskeið enn í samband við aktivitetin hjá
loyvishavaranum í føroyskum øki.
Skrivað verður í viðmerkingunum, at oljufeløg hava eina “almenna skyldu at geva
føroyingum møguleika at bjóða uppá arbeiði”. Oljuvinnufelagið heldur, at myndugleikarnir
eiga at krevja, at oljufeløg møta hesum kravi, og at próvskyldan liggur á oljufeløgunum.
Víst verður eisini á, í viðmerkingunum, at summi oljufeløg halda leiting í Føroyum verða
kostnaðarmiklari enn neyðugt orsaka av kravið um, at útgerð skal siglast til Føroya, leggjast
upp her, fyri síðani at verða skipað til pallin. Oljuvinnufelagið hevur ikki somu fatan, og
tann fatanin er grundað á royndirnar, sum vinnan hevur frá undanfarnu leitingum á føroyska
økinum. Heldur hinvegin hava afturmeldingarnar frá oljufeløgunum verið góðar í mun til
skjóta avgreiðslu, lætta atgongd til útgerð og um stuttar siglingarteinar.
Oljuvinnufelagið harmast um, at skotið verður upp at strika kravið til oljufeløg um at rinda
til kolvetnisgransking og førleikamenning, tí hetta kann verða, og hevur áður verið, ein
møguleiki fyri vinnuliga menning í Føroyum.
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