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– Strømprisene
vil stige i 2015

Om rentekuttet gir deg mer penger å rutte med, vil
strømselskapene ta noe av det. Strømbyttetjenesten
Elskling.no spår nemlig at strømprisen blir sju prosent
høyere i 2015. – Hvis forventningene stemmer, øker
dermed strømutgiftene med 600 kroner for en
standard enebolig. I tillegg økes altså strømavgiften
med ett øre, til 13,65 øre/kWh, sier Jens Regnström til
Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kontrakt på to
milliarder

Kværner har signert en avtale om levering av
understell til en plattform på Johan Sverdrup—
feltet. Kontrakten er verdt nærmere 2
milliarder kroner.Signering av den endelige
avtalen tirsdag kom etter at Statoil, på vegne
av Johan Sverdrup—partnerne, i juni i fjor
signerte en intensjonsavtale med Kværner om
levering av stålunderstell til plattformen.
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feRske tall

Rekord i antall
e-betalinger

Aldri tidligere har så mange nordmenn
benyttet seg av elektroniske betalingstjenester som i 2014, viser ferske tall. Det ble
tegnet 3,2 millioner nye eFaktura—avtaler
og 1,5 millioner nye AvtaleGiro—avtaler,
noe som er en økning på henholdsvis 26
og 10 prosent fra året før.

Skår (73) tilbake på Kjeller

ner i nicarnica
VaR mistenkt: Mistanken ble kastet på hele formannskapet,
men nå er saken henlagt.
foto: PeR stokkeBRyn

medielekkasjen er
henlagt av politiet
åRnes: Anmeldelsen av
lekkasje fra Nes formannskap førte ikke fram.
Saken er henlagt.
Per STokkebryn
pest@rb.no
918 93 801

Ordfører Oddmar Blekkerud
leverte i begynnelsen av desember politianmeldelse med
bakgrunn i lekkasjer til lokalavisen Raumnes fra saksdokumenter som var unntatt offentlighet.

Politikere eller ansatte
Saken gjaldt rådmannens vurderinger om en eventuell
anke fra Nes kommune etter
Øvre Romerike tingretts dom i
Esval-saken.
Saksdokumentene var kun
sendt til formannskapets 11
medlemmer.
«Forholdet antas begått av
en eller flere medlemmer i formannskapet i Nes kommune,
eller en eller flere ansatte tjenestemenn i Nes kommune»,
heter det i anmeldelsen.

– ikke rimelig grunn

– Rolf blir viktig for oss
kjelleR: Nicarnica-direktør
Ove Bratsberg er veldig glad
for å ha fått Rolf Skår på laget.
Thor Fremmerlid
thfr@rb.no
918 93 804

– Vi er glad han investerer, men først
og fremst er det kompetansen Skår
besitter vi skal dra nytte av. Vi er et
lite selskap med behov for et aktivt
styre. Og Skår har ikke bare høyst relevant kompetanse, han har også et

stort og viktig kontaktnett nærmest
verden over, sier Ove Bratsberg.
Bratsberg forteller at selskapet nå
jobber intenst mot industrielle partnere for produksjon av askekameraet. Samtidig skal de siste testene
gjennomføres ved aktive vulkaner.
– Ting tar tid i denne bransjen.
Testprogrammet med Airbus og EasyJet nærmer seg imidlertid slutten
og vi er der at vi kan si at systemet
trolig vil være på plass i kommersielle fly i løpet av neste år.

Saken er nå henlagt av Romerike politidistrikt.
– Den er henlagt fordi det
ikke er funnet rimelig grunn
til å undersøke om det er be-

gått straffbart forhold, sier politiadvokat Mia Marie Nordhagen.
– Kan du utdype?
– Vi har vurdert det til å
være veldig usikkert om det er
begått et straffbart forhold.
Det er også grunn til å tro at
politiet ikke ville ha funnet ut
hvem som sto bak lekkasjene
selv om vi hadde satt i gang etterforskning, sier politiadvokaten.

– forholder meg til det
Ordfører Oddmar Blekkerud
har sendt politiets svar til formannskapets medlemmer og
bedt om en tilbakemelding.
– Det er fordi vårt neste
møte kommer for sent i forhold til fristen vi har på oss.
– Hva synes du om at saken
er henlagt?
– Jeg forholder meg til det,
men har ingen følelser rundt
det. Det er ikke uvanlig at saker henlegges.
– Får dere gjort noe mer
med saken?
– Jeg tror ikke det.
– Vil dere ta grep for å forhindre lekkasjer i framtida?
– Nei, jeg håper at anmeldelsen er et tydelig nok signal i
seg selv, sier ordfører Oddmar
Blekkerud.

nedgang i utsliPPene

foRnøyd: Ove
Bratsberg. Nicarnicadirektør.

oslo: De endelige tallene for
klimagassutslipp i Norge i
2013 viser en nedgang på 0,3
prosent fra året før. Nedgangen skyldes at gassutslipp fra
olje- og gassvirksomheten er
uendret, samt mindre utslipp
fra fiskerinæringen og

boligoppvarming.
Utslippene av klimagasser
fra norsk territorium utgjorde
59 millioner tonn såkalte
CO2-ekvivalenter i 2013. Det
er en nedgang på 0,3 prosent,
eller 0,2 millioner tonn, viser
ferske tall fra SSB. (ANB-NTB)

