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Fra: Olavur Asafsson Olsen [mailto:oao@kj.fo]  
Sendt: 26. mai 2011 08:38 
Til: Logting 
Cc: Høgni Joensen 
Emne: Skipasmiðjustuðul. 
  
Fíggjarnevndin,  
  
Stílað Jørgen Niclassen, formanni. 
  
Viðv. uppskoti til eykajáttanarløgtingslóg fyri mai 2011. 
Í hesum uppskoti, § 6 Vinnumál, er sett upp ætlan um at endurgjaldið fyri skipasmíð verður 
lækkað við 500 tús. kr. 
  
  
KJ Hydraulik hevur seinnu árini bygt nógvar tvíkiljur til alivinnuna í Føroyum, Íslandi og 
Scotlandi. Allanvegin í tættari kapping við norskar skipasmiðjur, sum í stóran mun fáa sínar 
bátar gjørdar lidnar i Baltikum. 
  
Í november í fjør gjørdu vit sáttmála um bygging av okkara bygginr. 26 og 27, og í januar í ár 
bygginr. 28. Vit gjørdu sum vit altíð hava gjørt og sendu umsøkn inn til Vinnuframagrunnin, 
saman við avritið av undurskrivaðum sáttmála. Í okkara kalkulatión lá eisini afturberingin uppá 8 
% inni. 
  
Í januar hoyrdist at tankar vóru frammi um at strika hendan studning, so áðrenn eg skrivaði undir 
sáttmála fyri bygginr. 28 ringdi eg til formannin í stýrinum fyri Vinnuframagrunnin, Regin W. 
Dalsgarð, og spurdi hann um hvussu bleiv við stuðlinum frammyvir. Hann lovaði at kanna tað og 
ringdi meg upp aftur um kvøldi og greiddi mær frá at hetta ikki kom at virka við afturvirkandi 
kraft og at eg kundi avgreiða sáttmálan sum eg var vanur at gera. 
  
Soleiðis gjørdi eg eisini, men nú standa vit við trimum tvíkiljum í hálvum gekki, og vita ikki um 
vit byggja við stórum undirskoti ella ikki. Samlaði sáttmálaprísurin er kr.  12.612.000,00. Um 
stuðulin verður tikin frá okkum er talan um eina góða millión, sum vit fáa ov lítið fyri 
byggingina.  
  
Frammeftir sær tað soleiðis út at vit eru í samráðingum við feløg í Føroyum um at byggja tveir 
alibátar, vit eru biðnir um prís fyri tríggjar tvíkiljur til Íslands. Í næstu viku fáa vit vitjan av 
danskari alifyritøku, har teir eisini vísa áhuga fyri okkara tvíkiljum. 
  
Hetta er ein áralang marknaðarføring og menning vit hava bygt upp sum nú verður forkomið um 
stuðulin blívur burtur. 
  
Støðan hjá KJ er tí hendan:           
Verður stuðulin sum vit hildu okkum eiga tikin frá okkum eru vit fyri órætti. 



Verður stuðulin tikin burtur frameftir er úrslitið at bygging av arbeiðsbátum í Føroyum heldur uppat. 
Tað fer at verða gjørt í Baltisku londunum og vit missa uppímóti  15 arbeiðspláss, umframt tað 
okkara undirveitarir missa. 
  
Eg haldi at tað er sera umráðandi at vit fáa ein fund í lag áðrenn hetta verður viðgjørt. Vit hava við 
tógvi stríð bygt nakað upp sum hevur útflutning við sær og sparir innflutning. Tað er stórt spell bara 
at lata hetta fara. 
  
Líknandi skriv er sent Vinnumálaráðnum. 
  
  
Vinarliga / Best regards 
 

 
 
 
Ólavur Asafsson Olsen  
Stjóri / CEO 
 
Tel.       +298 40 70 00  
Fax       +298 40 70 01 
Mobile   +298 58 88 17 
E-mail    oao@kj.fo 
Web      http://www.kj.fo/ 
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