
22 Nyheter

Jus: Western Bulk vant på alle 
punkter i Oslo tingrett etter at de 
var saksøkt for 12,3 millioner dol-
lar, renter og saksomkostninger 
på 5,8 millioner kroner av 
Malta-registrerte Centauri 
Shipping. Saksøkeren mente 
Oslo-rederiet urettmessig tok 
arrest i et skip som var eid av 
selskapet. 

– Vi er selvfølgelig strålende 
fornøyde med å vinne på alle 
punkter etter 10 års kamp. Det 

er ikke bra at vi måtte bruke så 
lang tid og så mye ressurser for 
at rettferdigheten skal vinne, 
sier konsernsjef Jens Ismar i 
Western Bulk til Dagens 
Næringsliv.

DN har tidligere skrevet at da 
Da eieren av Centauri, den 
greske rederen Evgenios Tigkas, 
skulle avgi sin forklaring i 
retten, troppet politiet overras-
kende opp og ville høre på hva 
han sa. Bakgrunnen var at 
Western Bulk via sin advokat i 
Wikborg, Rein & Co. hadde 
varslet om at flere av bevisene i 
saken angivelig var falske og 
anmeldt forholdet. 

Western Bulk fikk medhold på 
alle punkter. Saksøker må betale 
erstatning og omkostninger for 
rettssaken. Hvorvidt Western 
Bulk blir betalt er usikkert og 
avhenger av saksøkers finansi-
elle posisjon, opplyses det. (DN/
TDN FINANS)

Western Bulk 
vant frem

Konsernsjef Jens Ismar 
i Western Bulk.

– Jeg opplever et veldig klart bilde 
av at verden kommer til å trenge 
olje og gass i veldig mange år frem-
over. Det betyr at noen må gjøre 
jobben på den mest bærekraftige 
og effektive måten. Vi mener vi er 
et selskap som virkelig kan bidra i 
den forbindelse, sa fungerende 
Statoil-sjef Eldar Sætre til DN etter 
at han igår holdt klimainnlegg på 
Statoils høstkonferanse.

I forsamlingen satt Ås-professor 
Knut Einar Rosendahl. Han har 
flere forbehold til Sætres analyse. 
I en artikkel som publiseres i tids-
skriftet Samfunnsøkonomen i dag 
imøtegår han og medforfatter Eka-
terina Gavenas myten om klima-
vennlig norsk oljeproduksjon.  

CO2-utslippene til værs
I artikkelen har forskerne fra Nor-
ges Miljø- og Biovitenskapelige 
Universitet analysert hvordan CO2-

Klimautslipp øker raskt
CO2-utslippene øker så 
raskt i gamle oljefelt at 
myten om klima-
vennlig norsk olje-
produksjon står for 
fall, mener økonomi-
professor Knut Einar 
Rosendahl.

Klima
marit Tronier Halvorsen 
og Jostein løvås
Oslo/Stavanger – Det er ikke slik at det fremtidige oljeforbruket er 

en gitt størrelse, og det eneste som betyr noe er 
hvor oljen produseres, mener økonomiprofessor 
Knut Einar Rosendahl. Foto: Per Thrana

utslippene per tonn oljeekvivalen-
ter utvikler seg på norsk sokkel, 
felt for felt. Det skal være første 
gang en slik detaljstudie er gjort i 
Norge. Her er noen hovedfunn:

l CO2-utslippene per tonn olje-
ekvivalenter er fem ganger så høye 
fra norske oljefelter som fra sam-
menlignbare norske gassfelter. 

l Dersom en tar bort de elektri-
fiserte gassfeltene, er utslippene 
tre ganger så høye fra oljefeltene.

l Når oljefeltene har nådd førti 
prosent av gammelt toppnivå, er 
CO2-utslippene mer enn doblet 
per enhet.  

– Jeg synes det er interessant å 
se hvor mye utslippene faktisk sti-
ger i halefasen, sier Rosendahl.

Han mener noe av årsaken til 
utslippsforskjellen mellom olje- 

og gassfelt, er at olje er mer lønn-
somt enn gass. Det gjør at oljesel-
skapene putter mer energi inn i å 
utvinne olje, også fra små og mar-
ginale forekomster, noe som dri-
ver CO2-utslippene per enhet opp. 

– Det har vært diskutert om 
norsk oljeproduksjon bør reduseres 
for å dempe globale CO2-utslipp. 
Motargumentet har vært at CO2-
utslippene i norsk oljeproduksjon 
har vært såpass lave at det er bedre 
at vi produserer olje enn at andre 
gjør det. Vår undersøkelse viser at 
forskjellen ikke er så stor. Det er 
også mange norske oljefelt som har 
høyere utslipp enn snittet i verden.

Forsvarer norsk olje
Bransjeorganisasjonen Norsk olje 
og gass mener uansett norsk  

sokkel er i verdenstoppen klima-
messig.  

– Det er ingen hemmelighet at 
det kreves mer energi å utvinne 
olje og gass etterhvert som feltene 
tømmes. I Norge har det imidler-
tid lenge vært en villet politikk fra 
myndighetenes side om økt 
utvinning, og det har vi levert på. 
Ingen i verden slår norsk sokkel 
når det kommer til lave utslipp 
sett i lys av utvinningsgraden. 
Jevnt over ligger vi likevel 60 pro-
sent under det internasjonale 
snittet for utslipp under produk-
sjon, skriver klimatalsperson Pia 
Martine Gautier Bjerke i Norsk olje 
og gass. 

marit.halvorsen@dn.no 
jostein.lovas@dn.no

Statoils konstituerte konsernsjef Eldar Sætre 
snakket varmt om selskapets klimabidrag da han 
igår inviterte til Statoils høstkonferanse i Oslo.  
Foto: Thomas Haugersveen

kontorlokaler i oSlo SentrUM

For mer informasjon kontakt
eiendoMSSjef eirik kildal
Mobil 414 36 379
eirik.kildal@thoneiendom.no 

eiendoMSSjef jøran nenSeth
Mobil 901 58 902
joran.nenseth@thoneiendom.no

Eiendommen Stenersgata 2-4 ligger vis a vis Oslo City. Jern-
banetorget ligger i umiddelbar nærhet med busser, trikker 
og T-bane. Det er kun 2 minutters gange til Oslo S. med tog/
flytog som gir meget god tilgjengelighet for ansatte og besø-
kende. 

Stenersgata 2-4 ble bygget i 2000, og består av femten etasjer. 
Det er forretningslokaler i 1. og 2. etasje (H&M) og kontor-
lokaler i de øvrige. Bygget har god standard og etasjene har 
fleksible løsninger. Det er tre heiser til alle etasjer, også til 
garasjeplan. 

Vi får ledig areal på 2.518 m2 i 5. etasje som kan avdeles med 
to separate inngangspartier: 

•	 areal fra ca. 900 - 2.518 m2

lokalene er ledig for overtagelse 1.5.2015.

felles fasiliteter i eiendommen:
• Betjent vakt/resepsjon i 1. etasje
• Tilgang til felles kantine i 3. etasje
• Trimrom med dusj og badstue
• Tilgang til møte/styrerom i 15. etasje
• Tilgang til P-plasser i garasje
• Rikelig med sykkelparkering
• Lagerplass kan leies

kun 2 minutters gange fra 
oslo Sentralstasjon!
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