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Fylgiskjal 3
FÍGGJARLIG LÝSING AV LEITIMIÐUM
Umsøkjarin skal gera eina fíggjarliga lýsing av teimum leitimiðum, ið umsóknin fevnir um.

1. Almennar fortreytir
Fíggjarliga lýsingin skal fevna um eina lága (P90), eina miðal (P50) og eina høga (P10)
úrtøkumeting.
Um mett verður, at eitt leitimið kann goyma eitt ella annað slag av kolvetnum, ið útihýsa hvør
øðrum, t.d. olju ella jarðgass, skulu metingar gerast av báðum sløgunum.

2. Jarðgoymsluupplýsingar
Umsøkjarin skal lýsa fyritreytir og roknihættir, ið nýtt eru til framleiðslumetingarnar. Somuleiðis
um hvussu kolvetnini ætlandi kunnu leiðast úr jarðgoymsluni á ein skynsamiligan og
munadyggan hátt, og um úrtøkulutfallið. Eisini eigur umsøkjarin at meta um óvissur knýttar at
týdningarmiklum eginleikum í jarðgoymsluni, og at lýsa møguligar jarðgoymslut økniligar
avbjóðingar undir fram-leiðsluskeiðnum.

3. Fíggjarligar fortreytir
Umsøkjarin skal lata inn upplýsingar um prísir á framleiðslum, diskonteringsstig, gjaldoyravirði,
prísvøkstur eins og møguligar aðrar fortreytir, ið nýttar eru. Nýtti hátturin skal lýsast, og heiti
skulu allýsast. Meting skal gerast bæði fyri og eftir skatt.

4. Fíggjarligar upplýsingar
4.1. Fíggjarlig lyklatøl av týdningi fyri leitimiðið
Umsøkjarin skal her vísa tey lyklat øl, hann leggur dent á í meting síni av leitimiðnum. Hesi
skulu í minsta lagi verða NPV, EMV, IRR og javnvágprísur fyri olju, gass v.m. Upphæddir skulu
vera í milliónum 2000 DKK.
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4.2. Árligar útreiðslur og inntøkur
Umsøkjarin skal gera eina stutta lýsing av hugsaðum útbyggingarhættum saman við metingum
um kostnað, framleiðslunøgd og rakstrarinnt økur.
Upph æddir skulu upplýsast í milliónum 2000 DKK og kolvetnisnøgdir í milliónum Sm3.
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