
Skjal E 

 
Fra: Gunnleyg Árnafjall [mailto:Gunnleyga@vmr.fo]  
Sendt: 27. mai 2011 09:30 
Til: Høgni Joensen 
Cc: Atli Leo 
Emne: Strandfaraskip Landsins Oljuprísir ultimo mai 2011 
 
 
Niðanfyri eru viðmerkingar frá Strandfaraskipum Landsins viðv. útlitunum í oljuprísum. 
Nýggja metingin sum víst niðanfyri er, at tað koma at tørva 9,7 mió kr afturat til 
oljuútreiðslur. Vit hava í fyrsta umfari biðið um 7 mió kr, av tí at tað er ein ávís óvissa, tá 
talan er um metingar. 
 

Vinaliga / Kind Regards 
  

Gunnleyg Árnafjall 
 
Fra: Hans Petur Joensen [mailto:hpj@ssl.fo]  
Sendt: 27. mai 2011 09:19 
Til: Gunnleyg Árnafjall 
Cc: Bogi Mortensen 
Emne: Oljuprísir ultimo mai 2011 
 
Hey Gunnleyg 
 
SL arbeiðir altíð við tí oljuprísi, sum er galdandi og vit kunnu staðfesta at prísurin á tungolju 
til Smyril er óbroyttur og hevur verðið støðugur í meira enn tríggjar mánaðir. 
 
Diesel/gassolja er kvinka nakað niður í mai mánað, eini 5 %, men vánirnar til oljuprísin á 
altjóða marknaðinum eru vánaligar, tí seinasta útmelding er hon, at oljuprísurin við ársenda 
má vantast at verða 130$ pr. tunnu. Í løtuni er oljuprísurin 115$ fyri tunnuna, men 
dollarkursurin er sterkur, 5,27 kr. fyri dollaran. Gongdin er tann, at fer oljuprísurin á altióða 
marknaðinum niður so veksur dollarkursurin og umvent. Hetta minkar ávirkanina sum bæði 
príshækking og lækking hava við sær á oljuprísin í Føroyum og tí hava vit ein støðugan høgan 
oljuprís. 
 
SL er í tí støðu í løtuni, at tungolja heldur sama prís og er tørvurin er framvegis 32 mió. kr. við 
tí prísi og ferðaætlan sum eru galdandi. Á diesel/gassolju hevur tørvurin verið  12 mió. kr. fyri 
2011. Men av tí at prísurin hevur verið fallandi við 5% í mai, merkir tað fyri restina av árinum 
(7 mánaðir), at tørvurin fyri diesel/gassolju minkar út 12 til 11,7 mió. kr. Í alt er tørvurin fyri 
fíggjing av olju við galdandi ferðaætlan  43,7 mió. kr., avsettar eru 34 mió. kr. til endmálið og 
sotatt er tørvurin við galdandi oljuprísi 9,7 mió. kr.  
 
Hans Petur Joensen 
Fíggjarleiðari 
Strandfaraskip Landins 
27. mai 2011 

 


