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Fylgiskjal 1

SAMANDRÁTTUR AV UMSÓKNUM
1.

2.

Alment um umsóknina
a)

Umsóknarøki, lýst við landafrøðiligum krosstølum, avmarkað við breiddar- og
longdarstigum víst við heilum minuttum og við ávísing til teigatøl.

b)

Navn og bústaður hjá øllum luttakarum í umsóknini við upplýsing um luttøkupart (%)
og um, hvønn leiklut hvør einstakur luttakari hevur í møguligum samtaki
(fyristøðufelag og/ella luttakari).

c)

Navn og bústaður hjá tí persóni, ið umboðar umsøkjaran mótvegis myndugleikanum í
Føroyum, meðan umsóknin verður viðgjørd.

Arbeiðsskrá og føroysk luttøka í virkseminum
Fyri hvørja umsókn verður her givin ein stuttur samandráttur um hesi viðurskifti:

3.

a)

Uppskot um loyvistíðarskeið.

b)

Uppskot um arbeiðsskrá.

c)

Uppskot um, á hvønn hátt umsøkjarin vil tryggja veruligar møguleikar fyri føroyskari
luttøku í kolvetnisvirkseminum.

Lýsing av økinum, ið søkt verður um
a)

Stuttur samandráttur (í mesta lagi ein A4-síða fyri hvørt øki) og yvirlitskort (mát
1:75.000), ið vísir leitikervi og møgulig leitimið.

b)

Talva við upplýsingum um hesi viðurskifti:

Hornakrosstøl
fyri
umsóknarøkið +
navn á leitimiði
ella leitikervi

1

1

Mettar kolvetnisnøgdir
(P90, P50, P10). Olja: 106
Sm3 Jarðgass: 109 Sm3

Slag
av Fundkolvetnum sannlíki

Goymslugrýti
(jarðfr. dýpi)

Fyri leitikervi skulu tøl bert uplýsast, har tað ber til.
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JARÐFRØÐILIG METING
1.

Meting
Her verður umsøkjarin biðin um nágreiniliga at lýsa jarðfrøðiliga grundarlagið fyri
umsóknini.
Fylgiskjalið eigur at umfata tað tilfar og tær lýsingar, ið nevndar eru niðanfyri:
a) Eitt yvirlit yvir jarðfrøðiliga og jarðalisfrøðiliga datagrundarlagið fyri umsóknini.
b) Eina meira gjølliga oljujarðfrøðiliga lýsing av umsóknarøkinum, ið viðger tættir so
sum móðurgrýti, oljubúning, oljurensl, goymslugrýti, oljufellur, takgrýti og
kolvetnisvarðveitslu. Lýsingin eigur fyrst og fremst at viðgera viðurskifti av serligum
týdningi fyri serstaka leitikervið ella leitimiðið.
c) Jarðfrøðilig, jarðalisfrøðilig og jarðevnafrøðilig data og kort, ið liggja til grund fyri
oljujarðfrøðiligu lýsingina.
d) Saman við teimum umsóknum, ið fata um kortløgd oljumið, skal leggjast ein neyv
lýsing av hvørjum oljumiði sær. Lýsingin skal fata um viðurskifti so sum:
-

Tíðarkort og dýpdarkort við lýsing av roknihátti fyri dýpdaráseting saman við
mettum tíðar- og dýpdarskurðum niður gjøgnum fláarøðina.

-

Mett slag av kolvetnum, olju-/gasslutfall, lutfalstøl fyri rúmking/svinni,
framleiðslulutfall, grýtisrúmd, grýtistreytaðar goymslueginleikar v.m.

-

Metingar um framleiðsluverdar kolvetnisnøgdir (úrtøku, Sm3), har óvissan verður
lýst við tølum (P90, P50, P10).

-

Sannlíki fyri kolvetnisfundi og lýsing, ið vísir, hvussu hetta verður ásett.

Fyri leitikervi verða samsvarandi upplýsingar at latast í tann mun, tað letur seg gera.
e) Eina neyva lýsing av leitistrategi og arbeiðsskrá. Um so er, at umsøkjarin ikki metir
seg kunna eyðmerkja verulig leitimið á umsóknarøkinum, skal umsøkjarin geva eina
neyva lýsing um, hvørjar kanningar hann metir vera neyðugar fyri at fáa staðfest, um
tílík leitimið kunnu finnast á økinum.
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2.

Allýsingar
a) Eitt umsóknarøki kann fata um leitimið ella leitikervi. Økið fevnir um samfastar teigar
ella partar av teigum og er avmarkað við landafrøðiligum krosstølum við heilum
breiddar- og longdarminuttum.
b) Eitt leitimið er ein møgulig kolvetnisfella við avmarkaðari grýtisrúmd, ið kann
kortleggjast.
c) Eitt leitikervi er jarðfrøðiligur bygnaður, ið møguliga kann rúma eitt leitimið, men har
tað vanta nóg neyvir jarðfrøðiligir upplýsingar til, at ein møgulig kolvetnisfella við
avmarkaðari grýtisrúmd kann kortleggjast.

3.

Dataformat og mátistokkar v.m.
a) Alment:
- Format og mátistokkar v.m., ið nevnd verða niðanfyri, skulu skiljast sum
minstukrøv. Um umsøkjarar, fyri at lýsa ávís viðurskifti av týdningi fyri
umsóknina, ynskja tað, kunnu onnur dataformat ella mátistokkar v.m. somuleiðis
nýtast.
- Øll talgildig (digital) data skulu sendast inn á týðiliga merktum CD-teldufløgum,
ið lætt kunnu lesast á vanligum teldufløguspælara, og í týðiliga merktum eskjum.
- Øll kort skulu hava ásett landafrøðilig krosstøl og/ella innteknaðar teigar.
- Allar knattstøður, krosstøl og niðurfellingar á kort skulu ásetast sambært ETRS89
(WGS84), UTM øki 30.
- Alt skrivað skjaltilfar skal lættliga kunna lesast inn í Microsoft Office 2003.
- Umsøkjarin skal upplýsa navn og bústað hjá persóni, ið kann hjálpa til við at loysa
møguligar trupulleikar í sambandi við at lesa inn tað elektroniska tilfarið, og hjálpa
við at útgreina spurningar, ið Jarðfeingi kann hava viðvíkjandi umsóknini v.m.
b) Kort:
Pappírskort:
- Minst eitt kort yvir leitimið og leitikervi skal latast inn í mátistokki 1:75.000
- Minst eitt kort yvir umsóknarøkið skal latast inn í mátistokki 1:75.000
Talgildiskort (digital):
- Kort skulu sendast sum TIF, JPG ella CGM fílar.
c) Seismisk data:
- Minst ein tíðarlinja gjøgnum hvørt leitimið, og hvørt leitikervi skal latast inn í
mátistokki: 10 cm/sek., 1:25.000,
d) Mettir jarðfrøðiligir skurðir í ætlaðum boringum skulu latast inn í hæddarmátistokki
1:10.000.
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FØROYSK LUTTØKA Í VIRKSEMINUM
Niðanfyri verður víst til ásetingar í standardloyvinum. Ásetingar um føroyska luttøku í
kolvetnisvirkseminum á føroyskum øki eru í §§ 12-14.

1.

Veruligar møguleikar at bjóða, jvb. § 12
Sambært § 12 skulu føroyskar fyritøkur hava veruligar møguleikar fyri m.a. at veita vørur og
tænastur í sambandi við útinning av virksemi sambært loyvum til leiting eftir og framleiðslu
av kolvetnum. Føroyskar fyritøkur skulu hava møguleika at bjóða í kapping við útlendskar
fyritøkur.
Landsstýrismaðurin hevur sett í verk mannagongdir, sum áseta, hvussu hendan skyldan skal
lúkast og um skyldu hjá loyvishavarum at lata inn frágreiðingar í hesum sambandi. Víst
verður til brot 5.5.1 í viðmerkingunum til lógina um triðja útbjóðingarumfar.

2.

Avtalur um menning av førleika og tøkniligum kunnleika, jvb. § 13
Loyvishavarar skulu virka fyri, at avtalur verða gjørdar millum føroysk og útlendsk virki um
at menna førleika og tøkniligan kunnleika í føroyskum virkjum.
Í umsóknini skal vera ein ætlan um, hvussu umsøkjarin fer at skipa arbeiðið at menna
førleika í føroyskum virkjum.
Umsøkjarin skal eisini greiða frá, hvussu hann ætlar at tryggja, at virksemið sambært hesum
avtalum inniber eina støðuga menning av teimum føroysku virkjunum, sum verða fevnd av
hesum avtalum.
Umsøkjarar, sum arbeiða við ítøkiligum ætlanum av hesum slagi, kunnu greiða nærri frá
hesum í umsóknini.

3.

Gransking, jvb. § 13, stk. 1
Loyvishavarar skulu leggja seg eftir at geva føroyskum útbúgvingar- og granskingarstovnum
og føroyskum vinnulívi møguleikar fyri at luttaka í granskingar- og menningarætlanum.
Hevur umsøkjarin ítøkiligar ætlanir um at fara undir granskingar- og menningarætlanir í
sambandi við virksemið á føroyskum øki, skal hann í umsóknini greiða frá hesum ætlanum.
Harumframt skal greiðast frá, hvussu umsøkjarin fer at skipa samstarvið við føroyskar
útbúgvingar- og granskingarstovnar og føroyskt vinnulív hesum viðvíkjandi.
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Útbúgvingar, jvb. § 14
Avtala skal gerast millum landsstýrismannin og loyvishavaran um skyldur loyvishavarans til
at skipa fyri og bera kostnaðin av útbúgvingum v.m. í leitiskeiðinum.
Umsøkjarin skal vísa á, á hvørjum økjum og í hvønn mun umsøkjarin vil skipa fyri
útbúgvingum av starvsfólki hjá føroyskum myndugleikum og almennum stovnum.
Umsøkjarin skal harumframt í umsóknini greiða frá, á hvørjum økjum og í hvønn mun, hann
vil átaka sær at útbúgva starvsfólk hjá føroyskum fyritøkum. Talan kann eitt nú vera um
starvsfólk í føroyskum fyritøkum, ið luttaka í samstarvi sambært § 13.
Nýggj avtala um útbúgvingar skal gerast, um loyvið verður longt.

5.

Onnur viðurskifti av týdningi fyri føroysku luttøkuna
Sambært § 16, stk. 2 skulu loyvishavarar innan 3 mánaðir eftir, at loyvið er veitt, leggja eina
ætlan fyri landsstýrismannin til góðkenningar um, hvussu og hvar virksemi loyvishavarans á
landi skal skipast í leitingarskeiðinum.
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UPPLÝSINGAR UM UMSØKJARA
Upplýsingar um niðanfyri standandi viðurskifti skulu latast inn fyri hvønn einstakan umsøkjara
1.

Bygnaður
Føroyskt felag/deild:

Navn og bústaður hjá føroyska felagnum/deildini.
Umsøkjarar, ið ikki hava dóttirfelag ella skrásetta deild í
Føroyum, skulu hava fingið hetta í rættlag innan 3 mánaðir eftir,
at loyvið er givið.

Løgfrøðiligur formur:

Løgfrøðiligi formurin hjá føroyska felagnum/deildini

Stjóri / leiðari og nevnd: Navn á og bústaður hjá leiðaranum av føroyska felagnum/
deildini.
Er umsøkjarin umboðaður í Føroyum av partafelag, skal eisini
upplýsast um navn og bústað nevndarlimanna.

2.

Móðirfelag:

Navn, bústaður og skrásetingarstað móðurfelagsins.

Nevnd og stjórn
móðirfelagsins:

Nøvn á nevndarlimum og stjórn móðurfelagsins

Partaeigarar:

Partaeigarar við 10% eigaraparti ella meira og/ella sum hava
avgerandi ávirkan á felagið. Eigaraparturin hjá hesum skal
upplýsast.

Samtaksútgreining:

Skrivlig frágreiðing og grafisk lýsing av samtaksbygnaði, íroknað
tilknýtt feløg. Frágreiðingin skal lýsa virksemið, tey einstøku
feløgini í samtakinum hava.

Fíggjarviðurskifti
Kredittmeting:

Umsøkjarar og móðirfeløg teirra, ið verða kredittmett av altjóða
fyritøkum, sum t.d. Standard & Poors, skulu upplýsa
kredittmetingina frá ár 2005 og frameftir.

Roknskaparviðurskifti:

Seinasti ársroknskapur fyri samtakið, umsøkjarin er partur av, og
fyri umsøkjaran skal viðleggjast. Eisini seinasti almenni
perioduroknskapur skal viðleggjast, um hesin er nýggjari enn
ársroknskapurin.
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SKJALATILFAR VIÐVÍKJANDI
HEILSU, TRYGD OG UMHVØRVI
Í umsóknartilfarinum skal umsøkjarin skjalprógva førleika til og royndir av virksemi, ið søkt
verður um í arbeiðsætlanini.
Umsøkjarar, ið áður hava latið inn slíkt tilfar, nýtast ikki at lata inn skjalatilfar uttan so, at talan
er um nýggjar ella endurskoðaðar upplýsingar.
Skjalatilfarið skal lýsa krøv viðvíkjandi heilsu, trygd og umhvørvi, og dentur skal leggjast á
viðurskiftini í litra a-c:

a)

Áskoðan umsøkjarans á avbjóðingar og lyklaspurningar viðvíkjandi virksemi í
føroyskum sjógvi.

b)

Krøv umsøkjarans til upplæring og hvussu starvsfólkið verður tikið við í ráðlegging og
útinning av virksemi.

c)

Umhvørvisskjalatilfarið skal innihalda:
i.
ii.
iii.
iv.

eina heildarlýsing av umhvørvinum í økinum, søkt verður um
eina lýsing av at umsøkjarin hevur kunnleika til viðkomandi føroyska lóggávu fyri
ætlaða virksemið
eina lýsing av árinum, sum ætlaða virksemi kann hava á umhvørvi, og hvørji
verjutiltøk ætlanin er at seta í verk til tess at minka um hesi árin
umhvørvisskipanir, sum ætlanin er at nýta til virksemi í føroyskum sjógvi.

Kravda skjalatilfarið skal lýsa veruligu umstøðurnar á økinum, sum umsóknin fevnir um.
Verður søkt i felag, skal hvørt einstakt felag útvega skjalatilfar til krøvini, ið eru ásett í litra a-c
omanfyri.
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