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Frágreiðing frá nevndini til eigararnar
á eykaaðalfundinum tann 19. desember 2011
Nevndin lýsir í hesi frágreiðing tey mál í SEV, sum nevndin metir hava størstan áhuga hjá
eigarunum, og frágreiðingin verður latin sambært grein 3, stk. 13a og grein 4, stk. 12a í viðtøkum
felagsins.
Nevndin hevur skipað seg av nýggjum. Formaðurin seinasta skeiðið Páll á Reynatúgvu bleiv tann
29. oktober 2011 valdur á Føroya Løgting, og segði hann tí formanssessin frá sær. Nýggjur
formaður er Jákup Suni Lauritsen, ið frammanundan sat sum næstformaður og nýggjur næstformaður er Kári E. Jacobsen.

Útbyggingar við varandi orku
Eiði 2 verkætlanin gongur sína gongd. Borað verður framhaldandi suður ímóti Blásenda á Selatrað.
Samlaða longdin er 8,3 km, og farið er nú um tann 5’ta. Tilfarið, sum nú er syllugrót, er harðari at
bora í, og tí er framdriftin nakað minni, enn tá ið byrjað bleiv. Upprunaliga tíðarætlanin ásetur, at
tunnilin skal takast í rakstur á vári í 2013, tó verður tíðarætlanin endurskoðað í løtuni. Eisini stendur
Eiðisverkið fyri stórari víðkan og broytingum. Triðja turbinan er nú uppsett, og stórar dagføringar
verða gjørdar av hinum báðum turbinunum og øllum installatiónunum á verkinum. Hædd er m.a.
tikin fyri automatikki og skjótum reguleringum, hetta hjálpir um tað samspæl, sum skal til millum
framleiðslueindirnar, tá ið meira vindorka kemur inn á elkervið.
Ein roynd varð gjørd at fáa loyvi frá Sjóvar kommunu til at fáa áirnar kring Selatraðar bygd við til
elframleiðslu. Hetta var gjørt samsvarandi samtykt hjá umboðsnevnd felagsins í 2003, og loyvi
fyriliggur eisini frá Yvirfriðingarnevndini, men Sjóvar kommuna vildi ikki ganga umsóknini á møti.
Vit virða sjálvandi avgerð teirra og tey sjónarmið, sum fólk á Selatrað framførdu, men hendan
meirútbyggingin hevði munað um grøna orkupartin, og útbyggingarkostnaðurin hevði verið sera
lágur.
SEV vann fyrsta vindútboðið, sum Elveitingareftirlitið framdi samsvarandi nýggju Elveitingarlógini. Tó hevur teimum ikki borið til at skriva út framleiðsluloyvi, tí mannagongd teirra er kærd.
Vit vóna tó, at hetta kærumál skjótt tekur ein enda, og at farast kann undir at byggja út við meira
vindorku á elkervinum. SEV er í samráðingum við vindmylluframleiðaran, og sáttmáli liggur klárur
til undirskrivingar. Ætlanin er, at SEV setur á stovn eitt dótturfelag samb. umboðsnevndarsamtykt í
2008, sum skal eiga og reka alt vindvirksemi hjá felagnum. Tað merkir, at bæði nýggju og verandi
myllur verða ogn og riknar í tí felagnum.
Felagið hevur í inniverandi ári havt drúgvar samráðingar við Sp/f Røkt um samstarv innan pumpuskipan á vatnorkuverkið í Vestmanna. Úrslitið av samráðingunum er eitt “letter of intent” um
samstarv, sum partarnir tó ikki hava undirskrivað enn.
Fyri stuttum sendi felagið út skriv um verkætlan við stórari vindmyllulund í Suðurstreymoy, sum
SEV bjóðar seg til at byggja og menna til ta føroysku elskipanina. Við eini 10 MW vindmyllulund
ber til at spara einar 10.000 tons av olju árliga, men hetta er ein sera stór teknisk avbjóðing fyri
elskipanina, og tí skal nógv gransking og menning til, fyri at fáa hetta at rigga. Samstarv okkara við
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Dong Energy, eisini umtalað sum Grana-samstarvið, vil avgjørt verða okkum ein góður stuðul í
hesari verkætlanini. Ein onnur avbjóðing liggur í, hvussu fram verður farið í mun til krav um
útbjóðing samsvarandi elveitingarlógini. Tað liggur ein andsøgn í at skula bjóða vindorkuna út, og
ikki at kunna lýsa tað, sum skal bjóðast út.
Fylgt verður væl við, hvat ið hendir á økinum innan útbygging við sjóvarfalsorku. Fyri stuttum
luttók felagið saman við Knud Simonsen á seminar uttanlands, har nógvir framleiðarar greiddu frá
um sjóvarfalsmyllur, og ta menning og tær royndir, ið verða gjørdar í løtuni. Felagið hevur samband
við nakrar av hesum veitarum, og roynt verður at skapa áhuga teirra millum, fyri at fáa teir at koma
til Føroyar at royna útgerð sína her.
P/F Fjarhitafelagið, sum SEV eigur 50 % av, hevur eina byggiætlan við einari tiltaksveitingarstøð
inni á Gøtu í Hoyvík. Ávís mótstøða til støðbyggingina hevur tikið seg upp. Umhvørvisstovan
kannar og eftirmetir loyvið, sum tey góvu til byggingina. Felagið hevur samskifti við Tórshavnar
kommunu sum byggimyndugleiki og Umhvørvisstovuna, sum skal geva umhvørvisgóðkenning, og
hevur felagið ikki slept ætlanini um tiltaksstøðina Inni á Gøtu. Fjarhitafelagið og SEV hava staðfest
og formaliserað samstarvið um hølir á Sundi og hitaveitingina í skrivligum sáttmálum.

Heildarætlanin hjá Vinnumálaráðnum
Í august mánað gav Vinnumálaráðið út eina frágreiðing nevnd “Heildarætlan fyri elorkuøkið í
Føroyum”. Nýggja samgongan leggur hetta skjal til grund fyri politikk sín sambært samgonguskjal
teirra. Frágreiðingin fevnir vítt og kemur við uppleggi til stórar reformar á økinum.
SEV fekk møguleikan at gera viðmerkingar til frágreiðingina. Orsakað av útskriving av bæði
fólkatings- og løgtingsvali kom hetta í drag, men nú er settur arbeiðsbólkur, sum hevur fingið
uppgávuna at loysa innan 1. februar 2012.
Nevndin miðar eftir tøttum samstarvi við landsstýrismannin í elveitingarmálum, eins og havt verður
fyri eyga gott samstarv við Jarðfeingi, sum fyri einari tíð síðani yvirtók uppgávurnar, sum fyrrverandi Elveitingareftirlitið tók sær av.

Búskaparstøða felagsins
Oljan er framhaldandi nógv tann størsta einstaka útreiðslan hjá SEV. Í 2011 rokna vit við at keypa
olju fyri 135 mió. kr. Hetta eru 18 mió. kr. meira enn ásett í fíggjarætlanini. Hetta er næstan líka
nógv sum restina av øllum rakstrinum kostar, mett verður, at hesin fer at liggja um einar 144 mió.
kr., har framleiðslan fer at liggja um 73 mió. kr., netparturin um 48 mió. kr. og umsitingin um 23
mió. kr.
Neyðugt hevur verið við munandi lántøku í árinum. Higartil hava vit í árinum økt lániskuldina við
100 mió. kr. og einum kassakreditti uppá 30 mió. kr., og neyðugt er við øktari lántøku í ár við upp
til 80 mió. kr.
Fyri at føla seg tryggan hvat gjaldførinum viðvíkur, verður mett, at tað skal bera til at gjalda fyri
eina oljuveiting, og hava so mikið afturat, at til ber at keypa inn ein týðandi maskinlut, um ein slíkur
gongur fyri.
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Hvat mannagongdum innan tekning av tryggingum viðvíkur, verður hendan endurskoðað í løtuni.
Við tað at gjaldføri okkara er munandi minkað, er eisini neyðugt at minka um váðan í sambandi við
skaðar og líknandi, sum kann tyngja um búskapin.
“Benchmark” kanningin verður gjørd í løtuni. Vit samstarva við óheftar serfrøðingar frá útlendskari
ráðgevingarfyritøku. Umframt, at hesir kunnu hjálpa til við framleiðslu av samanberingartølum frá
líknandi elskipanum sum okkara, fáa vit eisini staðfest lyklatøl, sum vit kunnu brúka til at stýra
gongdini í felagnum við. Miðað verður eftir, at uppgávan er loyst til aðalfundin til várs.
Annað árið á rað kemur SEV aftur í ár út við metstórum halli, roknast má við, at hetta verður
omanfyri 40 mió. kr. Hetta er ikki nøktandi, og gongdin má vendast, um vit skulu varðveita
kredittvirðið. Sjálvandi skal raksturin vera so effektivur sum møguligt, og tað verða bert gjørdar tær
íløgur, sum eru neyðugar. Hetta munar tó ikki nóg mikið í mun til kostnaðirnar, tí er neyðugt at
hækka prísin. Í fyrsta umfari hevur nevndin samtykt eina príshækking uppá 0,25 kr/kWt áðrenn
MVG, og hevur felagið søkt Jarðfeingi um loyvi til nevndu hækking. Jarðfeingi hevur játtað eina
príshækking uppá 0,15 kr/kWt; hetta hevur nevndin tikið til eftirtektar og leggur í dag samsvarandi
hesum eina tilpassaða fíggjarætlan fram.

Samskifti við eigararnar
Felagið hevur í ár havt eitt opið og tætt samskifti við eigararnar. Umboð fyri kommunurnar hava
ikki minni enn 5 ferðir verið boðin til fundar at hoyra um varandi orku og útbyggingarmøguleikar
og annars at umrøða framtíðina hjá felagnum. Fyrsti fundurin var í Tórshavn tann 23. februar 2011,
har framlagdir blivu nakrir útbyggingarmøguleikar, næsti fundurin var aftur í Tórshavn tann 30.
mars 2011, har útbyggingarmøguleikarnir blivu umrøddir. Tann triðji fundurin var 26. august 2011 í
Løkshøll í Runavík. Á tí fundinum blivu einstøku útbyggingarmøguleikarnir lýstir frá búskaparligum, tekniskum og umhvørvisligum sjónarhornum. Í november 2011 hava so aftur tveir fundir verið
í Tórshavn, annar tann 17. og hin tann 29. Báðir fundirnir hava viðgjørt heildarætlanina frá Vinnumálaráðnum, útbyggingarmøguleikar felagsins og fíggjarætlan felagsins fyri 2012. Nevndin metir,
at sum heild hava fundirnir verið góðir og upplýsandi, og er tað eisini okkara meting, at eigararnir
eru nøgdir við nevnda fundarvirksemi.

Starvsfólk
Tann 1. juli í ár tók Bogi Bendtsen við sum deildarstjóri innan fyrisitingina. Hetta tí at John P.
Danielsen, sum hevur røkt hetta starv í 25 ár, valdi at gevast. Móttøka var á skrivstovuni í Tórshavn
í hesum sambandi, sera nógv fólk vitjaðu okkum fyri at heilsa upp á farandi og komandi
deildarstjórarnar.
Í ár hevur felagið broytt mannagongd fyri fráfaringaraldur hjá teimum starvsettu.
Fráfaringaraldurin, ið var 70 ár, varð broyttur til 67 ár við virknaði frá 1. oktober 2011.

Rakstur felagsins
Rakstur felagsins liggur í eini tryggari legu. Høvuðsumvæling av turbinu og generatori á
Heygaverkinum í Vestmanna er gjørd. Verkið hevur tí ligið stilt síðani 1. mai og verður nú sett í
rakstur aftur í skrivandi løtu.
Tó so stinga óvæntaðar hendingar seg upp. Hetta sóu vit ikki minst, nú ódnin Berit herjaði náttina
millum 24. og 25. november 2011. Vindmátingar okkara frá mátimastur í Húsahagnum í Tórshavn
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søgdu, at mesta miðalferðin yvir 10 minuttir var 48 m/s, og mesti hvirluvindurin yvir 2 sekund var
68 m/s. At veita streym hesa náttina gekk væl, tað vóru bara hendinga økir, sum høvdu streymloysi
í meira enn ein tíma, hetta hóast vit vóru fyri fleiri óhappum. Av størri skaðum kann nevnast, at
sjógvur kom inn í Eiðisverkið, tríggir reaktorspolar í Skálabotni brendu, og tekjan á Fossáverkinum
í Vestmanna reiv.
Um samanborið verður við jólaódnina í 1988, kom SEV mest sum snikkaleyst í gjøgnum hesaferð.
Tann miðvísa kaðalleggingin, sum tá varð sett í verk, gevur nú góð úrslit.

Tórshavn, tann 19. desember 2011
Nevndin í SEV
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