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– Vi vil vurdere statlige pålegg 
mot de kommuner som stiller 
uhildede krav, sier samferdsels-
minister Ketil Solvik-Olsen.  
Foto: Tomas Alf Larsen ’’Et sjeldent krav

Oslo: Telenors ledelse mener 
selskapet ikke angriper lokalde-
mokratiet med brevet.

– Av de nesten 40 kommu-
nene vi har pekt på som er med 
på å hindre mobil- og bredbånds-
utbyggingen er det kun en 
brøkdel av dem igjen som har et 
føre-var prinsipp mot mobilstrå-
ling. Dette er heldigvis et 
sjeldent krav. Det tyder på at de 
aller fleste kommuner i Norge 
mener strålefrykt er en ubegrun-
net frykt, sier Kristine Meek, 
informasjonssjef i Telenor 
Norge.

Hun legger til at det er noen 
kommuner som er i ferd med å 
stikke kjepper i hjulene for sine 
digitale tjenester med denne 
begrunnelsen.

– Våre basestasjoner ligger i 
gjennomsnitt på mellom 100- og 
1000-deler under Statens 
Stråleverns fastsatte grensever-
dier. Der folk ferdes ligger 
stråleverdiene på promillenivå 
under grenseverdiene, sier 
Meek.

For å øke bredbåndsdeknin-
gen mener ledelsen i Telenor at 
det er behov for standardkrav for 
hvor dypt man må grave i 
kommunale veier for å legge 
fiber.

– Vi har sammen med 
bransjen jobbet i ti år for å få et 

Foreslår ny Norske Skog-styreleder
Finans Valgkomiteen i Norske 
Skog foreslår enstemmig at 
Jon-Aksel Torgersen overtar som 
ny styreleder i Norske Skog fra 
den ordinære generalforsamlin-
gen den 16. april 2015.

Styreleder i Norske Skog Jarle 
Roth har meddelt valgkomiteen 
at han ikke er kandidat til 
gjenvalg som styreleder.

Jon-Aksel Torgersen har vært 
styremedlem i Norske Skog 
siden 2012.

TDN Finans

’’Telenor vurderer Tata
Finans Telenor gjennomfører en 
due diligence av Tata Teleservi-
ces i forbindelse med et mulig 
kjøp av en majoritetsandel i 
selskapet. Det melder CNBC-
TV18 tirsdag, som viser til 
ikke-navngitte kilder.

En talsperson for Tata sier at 

selskapet ikke kommenterer 
slike saker.

Indiske aviser har tidligere 
skrevet at Telenor har gjenopp-
tatt samtaler med Tata.

TDN Finans

Golar-avtaler
med Nigeria
sHiPPinG Gassrederiet Golar 
LNG er tildelt kontrakter med 
Nigeria LNG for skipene «Golar 
Frost» og «Golar Crystal». 
Varigheten er 12 måneder fra 
januar. DN/TDN Finans

Jon-aksel Torgersen, er 
enstemmig foreslått 
som ny styreleder i 
Norske Skog.

«Golar Frost» 

bedre «graveregime» og ser 
positivt på at samferdselsminis-
teren har ønsket denne oversik-
ten fra oss og at han mener 
dagens praksis med at kommu-
nene følger sine egne dybdekrav 
er uholdbar. 

Vi har sammen 
med bransjen 
jobbet i ti år for å få 
et bedre 
«graveregime»
Kristine Meek, informasjonssjef 
i Telenor Norge 

Volkswagen Tiguan R 2.0 TDI 140 hk DSG 4MOTION nå kr. 469.900,-** inkl. komplette vinterhjul
Priseks. ForbrukerLeie 1,99% rente nå 3.573,-* pr. mnd. inkl. mva

* Leasing/forbrukerleie over 3 år/45.000 km. pr. mnd. 3.573,- eks. gebyr. Engangsleie 50.000,-, årssleie 59.543,- eks. gebyr. Etableringsgebyr 5.238,- og termingebyr 107,- tilkommer. Alle priser er inkl. mva. Tilbudet gjelder til 26. januar 2015.
** Veil. levert forhandler inkl. leveringsomkostninger. Årsavgift kommer i tillegg. Avbildet modell kan ha utstyr utover standard. CO2-utslipp 150-154 g/km. Drivstofforbruk fra 5,3-6,7 l/100 km.

Velkommen til Norges nye storstue for Volkswagen!
Møller Bil Oslo Vest, tidligere Møller Bil Skøyen, åpner Norges største Volkswagen senter. Vi feirer med en
rekke tilbud og godbiter utenom det vanlige. Du finner oss på Mustad-lokket, rett ved CC-Vest kjøpesenter.

facebook.com/mollerbilosloFølg oss på facebook:Lilleakerveien 22, 0283 Oslo. Tel: 24 03 24 00.Oslo Vest

www.volkswagen.no

Tiguan Exclusive R med utstyr for
kr 83.400,- inkl. i prisen
• Adaptive bi-xenonlykter med LED-kjørelys
• Parkeringsvarmer
• Parkeringsassistent
• Innfellbart tilhengerfeste
• Handsfree Bluetooth®

• R-Line eksteriørpakke med 18” alu.felger
• Skinninteriør Vienna med sportsseter
• Cruise control
• Elektriske innklappbare speil
• Metallic lakk
• Radio RCD 510 med touchscreen,

integrert cd-veksler og DAB+

1,99%*
Kampanjerente fra Volkswagen Finans.
Gjelder frem til 26/1 2015
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