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R I 2019 ble det betalt inn 944 milliarder kroner i 
skatt. Det tilsvarer en økning på 7,6 prosent 
sammenlignet med året før. Tall fra SSB viser at den 
personlige skattebetaleren sto for 76 prosent av 
skatteinnbetalingene i fjor. Upersonlige skattebeta-
lere og petroleumsvirksomhet sto for henholdsvis 
10 og 14 prosent av innbetalingene. (NTB)

skatten våR

Nordmenn betalte 
944 milliarder 

                http://www.oslobors.no
 Oslo Børs hovedindeks

OSLO BØRS

Vinnere siste børsdag
NEXT Biometrics Group ...............10,78
AqualisBraemar ...........................10,26
Frontline .........................................6,15
Telenor ...........................................4,51
Biotec Pharmacon ..........................4,00

Tapere siste børsdag
REC Silicon .................................. -12,31
Self Storage Group ...................... -6,29
Kid ................................................ -4,59
Team Tankers International ........ -4,31
Endúr ............................................ -4,00

Vinnere siste uke
REC Silicon ....................................69,27
Ultimovacs ....................................20,08
Kid ................................................13,23
Carasent .......................................12,42
NEL ................................................11,90

Tapere siste uke
Prosafe ........................................ -34,96
Interoil Exploration and Prod ... -17,86
DOF ............................................. -13,60
IDEX Biometrics .......................... -10,79
Storm Real Estate ....................... -10,78

Norske Fond på topp
(Avk. siste 36 mnd. -%)
Danske Invest Norge Vekst .........17,49
SEB Norway Focus ........................15,38
Holberg Norge A .........................15,03
Landkreditt Utbytte A .................12,58
DNB Norge Selektiv E ..................11,79

Norske Fond på bunn
(Avk. siste 36 mnd. -%)
FIRST Generator A ....................... -0,88
FIRST Generator S ..........................0,26
Eika Norge ......................................5,12
Handelsbanken Norge...................5,81
Pareto Investment Fund A ............6,19

Valuta 17.01 16.01
Australske dollar AUD 6,13 6,15
Danske Kroner DKK 132,33 132,56
Euro EUR 9,89 9,91
Japanske Yen JPY 8,09 8,07
Kanadiske Dollar CAD 6,82 6,80
Pund Sterling GBP 11,62 11,59
Sveitsiske Francs CHF 921,11 922,41
Svenske Kroner SEK 93,78 93,74
US Dollar USD 8,90 8,87
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■ BøRs

kløfta: I 1988 
flyttet Sisu Produkter 
til Kløfta. Snart er de 
på flyttefot igjen. – 
Det gleder vi oss til, 
sier Birgitte Hegna, 
datter av selskapets 
grunnlegger.
NiNa Skyrud
nina.skyrud@rb.no
63 80 00 00

I likhet med flere andre, skal 
Sisu Produkter etablere seg i 
Gardermoen Vest Nærings-
park. Næringsparken ligger på 
Moreppen i Nannestad kom-
mune, rett nord for vestre rul-
lebane på Oslo Lufthavn. Her 
er det lagt til rette for at små og 
mellomstore bedrifter kan kjø-
pe tomt og bygge egne lokaler.

– Vi er en lager- og logistikk-
bedrift. I Gardermoen Vest 
Næringspark kan vi skredder-
sy bygget til bedriftens behov, 
sier Birgitte Hegna, styreleder 
og, inntil 15. januar i år, daglig 
leder i Sisu Produkter.

– ideell plassering
Birgitte Hegna har ledet bedrif-
ten, som faren Arne i sin tid 
startet hjemme på gården i 
Nittedal, siden 2005 fram til 
nå. I 1988 hadde firmaet vokst 
så mye at det flyttet ut av 
gårdstunet. I dag ligger den 
ikke langt fra E6-krysset på 
Kløfta.

Nå har Sisu Produkter, som 
selger traktorredskap, samt 
innredning til hest- og husdyr, 
landbruksbygg – og nå også har 
en nyopprettet salgsavdeling 
for villmarksutstyr, vokst ut av 
eiendommen i Dyrskuvegen.

Neste stopp er Moreppen i 
Nannestad.

– Det gleder vi oss til. Belig-
genheten tett på hovedveinet-

tet og flyplassen er ideell for 
oss som importerer utstyr og 
skal sende det videre ut i lan-
det, sier Birgitte Hegna.

eiendommen solgt
Som RB tidligere har skrevet 
er Birgitte Hegna i ferd med å 
overdra Sisu Produkter til to 
av de ansatte. Eierskapet i ei-
endomsselskapet Hegna 
Holdning vil hun imidlertid 
beholde. Hegnafamilien eide 
eiendommen i Dyrskuvegen 
42 på Kløfta, som er solgt til 
Skedsmokorset Eiendomsut-
vikling AS. 

Hegna Holding er utbygger 
og eier av de nye lokalene på 
tomta selskapet har kjøpt i 
Gardermoen Vest Nærings-
park, som skal leies ut til Sisu 
Produkter.

– Vi er leietakere i Dyrsku-
vegen i et drøyt år til. Så flyt-
ter vi. Sisu Produkter har 17 
ansatte. De fleste bor i Ullens-
aker, Nannestad og Gjer-
drum, og flyttingen har blitt 
tatt vel imot blant de ansatte, 
sier Hegna.

Rammesøknaden er god-
kjent og byggingen er plan-
lagt å starte i mai i år.

-næringspark i vekst
Gardermoen Vest Nærings-
park ligger på Moreppen 
nordvest for Oslo Lufthavn. 
Næringsparken retter seg 
spesielt inn mot salg av tom-
ter til små og mellomstore 
bedrifter. Nå utvides områ-
dene, fordi næringsparken er 
i ferd med å fylles opp.

– Det er en målsetting å sam-
le den type næring på ett sted 
slik at bedriftene kan dra nytte 
av hverandre og skape flere ar-
beidsplasser i kommunen. På 
den måten kan de som bor her 
også jobbe her, sier Tor Eivind 

Nordby Vik i Nordby Eien-
domsselskap i Nannestad, som 
utvikler områdene.

– Vi har samlet grunneierne 
og fått på plass felles infra-
struktur, sier han.

Nå er flere på vei inn for å 

etablere seg i Gardermoen Vest 
Næringspark, og Sisu er en av 
dem. Det er varslet oppstart av 
reguleringsplan og offentlig et-
tersyn av to nye områder til-
knyttet næringsparken.

styReledeR: Birgitte Hegna, styreleder i Sisu Produkter.
 foto: lisBeth andResen

nyBygget: Skisse av Sisu Produkters kommende nybygg i 
Nannestad.  foto: ssm

flytter bedriften  
med 17 ansatte til 
nabokommunen
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tiPs oss !
Thor Fremmerlid
journalist
thfr@rb.no
918 93 804

næRingsPaRken: Grunneierne har gått sammen og bygd infrastruktur, og flere selskap er på vei inn i næringsparken.  Foto: nina skyRud)

oslo: En ekspertgruppe 
anbefaler ikke et forbud 
mot prisdiskriminering. 
Næringsminister Torbjørn 
Røe Isaksen (H) sier at han 
likevel har flere verktøy i 
kassa.
– Vår vurdering er at argumen-
tene for at et forbud mot pris-
diskriminering i dagligvare-
bransjen vil lede til høyere pri-

ser, er sterkere enn argumente-
ne for at det vil lede til lavere 
priser, er konklusjonen i en ny 
utredning en ekspertgruppe 
har laget på oppdrag for regje-
ringen. I rapporten har profes-
sorene Tore Nilssen ved Uni-
versitetet i Oslo, Espen R. Moen 
ved Handelshøyskolen BI og 
Tommy Staahl Gabrielsen utre-
det om et forbud mot prisdis-
kriminering kan bedre konkur-

ransen i dagligvaremarkedet.
En gransking fra Konkurran-

setilsynet som ble offentlig-
gjort i november, viste at Nor-
gesgruppen, som er Norges 
største dagligvareaktør med 44 
prosent av markedet, får langt 
bedre innkjøpsbetingelser enn 
konkurrentene Rema og Coop. 
For noen varer er prisforskjel-
len over 15 prosent. De under-
søker nå om prisforskjellene 

kan være ulovlige. I en ekstern 
undersøkelse ble det likevel 
slått fast at store innkjøpsvo-
lum ikke alene kan forklare 
prisforskjellene. Resultatet av 
utredningen, som ble lagt fram 
fredag, vil danne noe av grunn-
laget for en stortingsmelding 
om konkurransen i dagligvare-
markedet som skal være klar i 
løpet av første halvår av 2020.

 (NTB)

– Forbud mot prisdiskriminering kan gi høyere priser

Fakta sisu PRodukteR
 ■ SISU Produkter AS ble etablert i 1966 av 
Arne Hegna. 

 ■ Selskapet er eneimportør av kjente 
europeiske merkevarer innen redskap 
til traktorer, redskapsbærere og 
kompaktmaskiner. 

 ■ På Kløfta er det i dag salgskontorer, 
delelager, varelager og produktutstilling.

 ■ Omsetning 2018: 84 millioner
 ■ Resultat før skatt 2018: 3,7 millioner.

Flytter bedriften  
med 17 ansatte til 
nabokommunen


