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Erirsson fohereder seg
på telefoni på bredbånd

E Svenske Ericsson har lagt inn
bud på å kjøpe amerikanske
Redback Networks for 2,1 milli-
arder dollar (l 3 mrd. kr) for å
styrke sin stilling i uWiktinqen
av lnternett-baserte nettverk,
blant annet bredbåndstelefoni
(lP-telefoni).

Finske Nokia har tidligere
vært inne på eiersiden i det
amerikanske selskapet, men
solgte aksiene i 2003. Redback
er notert på Nasdaq-børsen i
New York.

Skiforholdene i Ttysil skal være
gode tro$ lite snø.

Trysiløks underkuddet
til svenske Skistar

: Svenske børsnoterte Skistat øker un-
derskuddet etter kjøpet av alpinånlegge-
ne i Trysil. Underskuddet før skatt økte frd
'I 69 millioner svenske kroner ( l 52 mill.
kr) i fior til 205 millioner svenske kroner
(184,5 mill. kr) idet awikende regn-
skapsårets første kvartal i år (september-
november). TrysiFoppkjøpet alene belas-
ter regnskapet med et underskudd på 35
millioner svenske kroner (31,5 mill. kD.
Skistars omsetning økte med 4I prosent
til 24 millioner svenske kroner (21,6 mill.
kr). Skistar har 6 prosent flere bestillinger
for årets sesong i forhold til fjoråret.
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I en artikkel om et system for kontroll og tilbakemelding
i selskapet Stepstone sist søndag var det henvist til en
klage på systemet fra «de ansatte» på avisens førstesi-
de. Aftenposten presiserer at klagen stammer fra 6n an-
satt, slik det også sto i selve omtalen inne i avisen.

DEISIUER IDAG

Flere nøkkeltall i amerikansk økonomi: Ledende økono-
miske indikatorer fra The Conference Board, endelige
anslag for USA5 vekst i tredje kvartal. Det amerikanske
Bureau of Economic Analysis fremlegger samletall for
utviklingen i overskuddet i privat seKor i USA, ifølge
Bloomberg.
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I Sikkerhet, miljø og dyr olje øker prisene.
Flyselskapene i Europa
måbetale merforfor-
urensningene sine,
men selskapenetror
ikke detvil begrense
de flyreisende.

Aft enpoJtens koff espondent
Ålf 0rr Ast(

Brussel

Før flyselskapene hæ fått over-
sikt over h% EUs nye rigide sik-
kerhetstiltak vil koste, kommer
6g: pgd miljøtiltak som også
øker prisene
på flyreiser.
EU-kommi-
sjonen er be-
lqrmret for de
niljømessige'
vtkdngene
av boomen i
billige flyrei-
ser. Den.er i
ferd med åun-
dergrave EUs
abeids med å
oppnå sine klimmåI, særlig ut-
slipp av CO,.

Men de norske flyselskapene
er mer bekymret for oljeprisen
enn for økte miljø- og sikker-
hetskostnader.

I går lmserte Eu-kommissær
Stawos Dimas forslag om at fly-
selskapene i Europa skal inn i
EUs kvotehardel metl klima-
gasser fra 2OU. EU hil regpet ut
at det kan betypåslag på bilette-
ne fra 20 til 32O kroner.

Fta 2012 skal alle flyreiser - og-
så de interkontinentale - omfat-
tes avdette. Særlig amerikmske
flyselskåper hax \iempet mot å
bli etr del av kvotes,§temet nå

Lavere tall. ' vi har litt lavere
tall eutr EU for utslag på billett-
prisene. For konsernet som hel-
heq tror vi dette betlT mellom
10O og 200 kroner, og et sted
mellom 10 og 20 kroner i EurG
p4 sier miljødirektør Nieis Eirik
Nertun i SAS til Aftenposte[

Haa understreker at det ikke
er gitt i dag å si noe sil(ke$ om
lsoteprisene for CO, Iremover. I
tillegg kan flyselskapene kutte

EU qG IffiRAiIgtEl{r.1 .
Utslippene av COz fra pasasjerfly-
trafikk i Europa har økt med 87
prosent siden 1 990.
Totålt utgjør CO,-utslippene fc fly
3 prosent av de totale CO2-utslip-
pene i Europa.

Uten tiltak vil irtslippene være dob-
let innen 202O.

(w: Lu-kommxaJo@)

utslipp ved å oppgradere fly eller
§øpe nye fly som har lavere ut-
slipp.

Direktør Bjørn Kjos i Norwegi-
an sier at ha"u ikke tror at virk-
ningene vil slå så hardt im i Nor-
ge, fordi det allerede er en miljø-
avgift på flybillettene.

T

Stavros Dimas
rcgner med
dyrere fly-
billetter.

økt sikkerhet sikkerhets-
kostnade[e øker for flyplæse-
ne, og disse betaler passasjere-
ne direkte som en avgift i tillegg
til billettprisen. trYa desember
hm flyplæser i Euopa hatt nye
strenge sikkerhetstiltak. EU hm
nylig bestemt at de blir endå
strengere i løpet av første kvax-
tal 2007. Hva disse EU-reglene
kommer til å koste passasjerene
i økte avgi.fter, er emå ikke
klart.

På toppdn av dette slår nå den
høye oljeprisen kraftig inn hos
flyselskapene. Det mener sel-
skapene er en mye tlrgre kost-
nad enn både miljø- og sikker-
hetstiltak - Mye av oljeprisef-
fekten har selskapene tatt ved å

kutte koshader gjennom effek
tivisering av drift, sier Nertun.

- Men betyr miljø- og sik-
kerhetstiltakene og høy olje-
pris at tialen med bilige fly-
reiser er over?

- Nei, ået tror jeg ikke. Disse
tiltakene vil ikke bety så mye.
Økningen i oljeprisen er verre.
Holder oljeprisen seg over 70
dolla4 kan det bety et påslag på
en hundrelapp på etrflftilletttil
la oss si 700 kroner. Men det vil
forisatt være billig, sier Kjos til
Aftenposten før forbindelsen
blir brutt. Mobiltelefonen hars
forwimer im i en av kontxoll-
tunnelene på en fllDlæs et sted i
Europa ' aff.ole.ask@afienpo$en.m

Direklør Biørn Kios i Norwegian sier at han ikke tror åt virkningene vil slå så hardt inn i No?ge, fordi
det aller'ede er en miliøavgift på flybillettene. ÅRflvFoT0; t{oRTEil Hori{, sGilptx

Følger
ikke
UDs råd
Stikki stridmed rådfra
Utenriksdepartementet
fortsetter importen av
fiskeprodukter fra
okkuperte Vest-Sahara,

GUNI'IAR MGGI

Mye tyder på at hmdelen med
det omstridte området s§u-
les, ved at man ikke gir fiIl-
stendige opplystringer om
opprinnelseshavnen Nord-
mamen Haxald Wiedsang
megler fl skeolje fra Yest-Saha-
ra og Maxokko til norsk indu-
std, men har sier til w.nor-
watch.no at hm ikke er helt
sikker påhvem kundene er.

Norwatch al§lører at de
norske kundene blant annet
lager Omega 3 av fi skeoljen.

Da Storthget diskuterte
etiske retningslinjer for OIje-
fondet var bedrifter som er etr-
gasjert i å høste naturressur-
ser fra Vest-Sahara spesielt
newt som noe maa ikke bør
investere i. Norske aksjefond
med <<etisk profil>> har også
droppet oljeselskap som leter
etter olje utenfor den okku-
perte lqsten.

Flyktninger, Vest-Sahaa ble
okkuDert av Maxokko da de
sparske kolonistene trakk seg
ut i 1976. Rundt halve befolk-
ningen lever nå i flyktninge-
leire, mens Muokko driver en
aktiv bosettingspolitikk

Ha"rald Wiedswang jobber i
marokkanskeide bedrifter
som eksporterer fiskemel og
fskeolje til hele verden. En av
ha]ls norske sarxarbeidspart-
nere er meglerselskapet Chr.
Holtermaan. Styremedlem
Kai Lotherington i bedriften
vil ikke si stort ti] Aftenposten
om handelen -

Han henviser til den norske
ambassadøren i Marokko.

- Har er detr som kan dette
best. Ingen av oss som driver
med hmdel vil bryte med fø-
ringene som legges fra mlrr-
dighetene, er alt harl'vil si.

I {or måfie Norges ambas-
sadør Ame Aasheim offentlig
beklage at han forsvarte okku-
ptrjonen ut frageografske og
etniske forhold. Oppmerk-
somheteo førte til at Borre-
gffid la om sin politikk og
sluttet med import fra Mmok-
ko og Vest-Sahara- Men cC
Rieber er fortsatt stor kmde,
ifølgeNomatch.

gunnarkaqqe@afl€nposten.no


