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MENER SMÅ KOMMUNER FLÅR EIERE

– Betaler mer i skatt

TIPS OSS!

Tlf 75 50 50 50 eller tips@an.no

OSLO: I flere kommuner med få innbyggere og mange hytter betaler
hytteeierne langt mer eiendomsskatt enn de fastboende. I år innfører
Buskerud-kommunene Hol og Sigdal eiendomsskatt på fritidsboliger.
Da vil sju av de åtte største hyttekommunene ha denne skatten, skriver
VG. – Det hersker ingen tvil om at kommunene gjør dette fordi
hytteeierne ikke har stemmerett i den kommunen de har hytte i. Disse
avgiftene er derfor ikke upopulære hos velgerne i kommunen. Kommuner med få innbyggere og mange hytter er ofte blant verstingene, sier
Mathias B. Dannevig, finanspolitisk talsmann i Norges Hytteforbund.

Retten har sagt at konkurrenten må slutte med sin markedsføring

Kraftig oppgjør om gul
Acrylicon Nord-Norge
har fått medhold i at
konkurrenten Silikal
Nord-Norge må stoppe omtalen av dem.
PER TORBJØRN JYSTAD
ptj@an.no
905 88 404

BODØ: Daglig leder Edd-Charles Moen i Acrylicon Nord-Norge sier at de ikke ønsker å kommentere den midlertidige forføyningen mot konkurrenten
Silikal Nord-Norge AS. Dommen er ikke rettskraftig og kan
bli anket. Begge bedriftene driver med legging av industrigulv.
– Vi vil uansett avvente at
hovedforhandlingene kommer
opp i august -september før vi
uttaler oss, sier Moen.
Samtidig legger man ikke
skul på at man er tilfreds med at
Salten tingrett i mellomtiden
setter en stopper for Silikals
bruk av Acrylicons navn og produktenes egenskaper i reklame
for Silikals virksomhet.

Knusende dom
Acrylicon ba om en midlertidig
forføyning mot Silikal fordi selskapet kunne bli påført betydelige økonomiske tap hvis Silical
ikke fikk en stoppordre nå.
Acrylicon hadde formulert
åtte krav der Silikal skulle pålegges å slutte å sammenligne
deres produkter med egne, referere til Acrylicon eller på
noen som helst måte omtale
Acrylicon.
På seks av punktene ga Salten tingrett bedriften medhold.
Silicon pålegges blant annet å
slutte med å hevde at Acylicon
ikke kan levere sine produkter
lenger, at produktene er ulovlige eller mangler godkjenning.
Silikal får heller ikke overfor
sine kunder framsette påstander om at egne produkter er
identiske med Acrylicons gulvsystemer, eller har samme
egenskaper vedrørende slitestyrke.

Til skade
Retten begrunner avgjørelsene
om midlertidig forføyning med
at det er sannsynlig at Silikals
markedssjef Knut Pedersen har
gitt uttrykk for at Acrylicons

OPPGJØR: Daglig leder Edd-Charles Moen, driftssjef Jacob E. Johansen, prosjektleder Cato Hansen og salgssjef Bjørn Hugo Hansen i
Acrylicon Nord-Norge, fikk medhold i tingrettens første runde. Her fra 2014 i forbindelse med offentliggjøringen av ny fabrikk i Tyskland for
FOTO: PER TORBJØRN JYSTAD
Acrylicons produksjon.

– Reagerer kraftig på do

produkter blant annet ikke er
de samme som tidligere. Derfor
har det vært nødvendig å legge
ned forbud mot utsagn for å
verne Acrylicon Norge og Acrylicon Nord-Norge.

Silical Nord-Norge mener
Salten tingrett vil stoppe
salget deres.

Ikke medhold
Silikal Nord-Norge AS fikk på
sin side ikke medhold i at det
ikke er først bevis for at det er
noen sammenheng mellom deres markedsføring og potensielle tap for Acrylicon Nord-Norge.

PER TORBJØRN JYSTAD
ptj@an.no
905 88 404

UNDERLIG: At Salten tingrett

ikke vurderer hva som skjer
internasjonalt, mener daglig
leder Jan Ove Edvardsen er

BODØ: Daglig leder i Silical
Nord-Norge AS, Jan Ove Edvardsen, mener at dommen i
tingretten i praksis hindre dem
i å selge sine produkter.

– Det er et altfor stort inngrep
i vår virksomhet, sier Edvardsen som ikke legger skjul på at
han reagerer på hele den midlertidige forføyningen.
Han mener at dommen ikke
tar hensyn til at det internasjonalt er tre store rettsprosesser
som involverer Silical og Acrylicon.
– I USA har Acrylicon stevnet
Silical, mens det er rettsproses-
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Tjente 32,2 millioner i fjor
Dips ASA leverte nok et
solid resultat.
PER TORBJØRN JYSTAD
ptj@an.no
905 88 404

BODØ: Omsetningen i IKT-selskapet vokste med 14 millioner kroner fra 2014 til 2015.
Årsresultatet for 2015 endte på
32,2 millioner kroner. Det er
4,4 millioner kroner svakere

enn i 2014, melder selskapet.
Hovedårsaken til resultatreduksjonen er økt bemanning
og omkostninger grunnet Arena satsingen, samt noe lavere
aktivitet på konsulentsiden.
En nedgang som kom i kjølvannet av at det store innføringsprosjektet på Oslo universitetssykehus ble avsluttet
i 2014. I løpet av 2015 har DIPS
ASA rullet ut stadig større de-

lv i nord

ler av den nye e-helse plattform DIPS Arena på flere sykehus. I utviklingen av DIPS Arena har selskapet over noen år
brukt over en milliard kroner
på forskning og utvikling.
Dette løftet gjenspeiler seg
også i form av omsetningsvekst og vekst i antall ansatte. I
januar 2016 passerte DIPS 250
ansatte, og omsetningen i 2015
ble på 336 million kroner.

VALUTA
13.5 (12.5)
US doll (USD) 8,1669 (8,1061)
EURO (EUR) 9,2678 (9,2320)
Sv. franc (CHF) 840,69 (834,49)
Dan. kr. (DKK) 124,57 (124,07)
Br. pund (GBP) 11,767 (11,703)
Sve. kr. (SEK)
99,35 (99,33)
Can. doll (CAD) 6,3396 (6,3259)
Jap. yen (JPY) 7,5006 (7,4153)

ADM. DIR: Tor Arne Viksjø i DIPS.

FOTO: TOM MELBY

Krangel
i 13 år
Internasjonalt har
Acrylicon og Silical vært
i tottene på hverandre
lenge.
PER TORBJØRN JYSTAD
ptj@an.no
905 88 404

BODØ: Frem til 1999 var de
to forretningspartnere der
Acrylicon fikk produsert
sine gulvprodukter hos Silical. Men siden 2003 begynte
samarbeidet å skrante. I
2010 måtte Silikal betale
Acrylicon en erstatning på
1,46 millioner dollar etter en
domsavsigelse i USA. I dommen ble det også stadfestet
at Acrylicon-systemene er
Acrylicons intellektuelle eiendom, varemerke og rettighet.
I februar i år falt det nok en
dom i USA der produktenes
egenskaper og rettigheter
var tema. Også den gikk i favør av Acrylicon.
Acrylicon Norge avviser at
det er rettsprosesser mot
dem i Tyskland, men viser til
at Silikal har framsatt påstander om industrispionasje og villedende markedsføring. Tyske medier har omtalt beskyldningene. I Norge
har Bygg.no omtalt konflikten mellom de to industrigulv-leverandørene.
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på hvorfor markedet for denne
type gulvprodukter nesten er
uten konkurranse.
– Vi er en bitte liten aktør
mens Acrylicon Nord-Norge
dominerer markedet her.
Daglig leder Edd-Charles
Moen i Acrylicon Nord-Norge
sier at saken er for alvorlig til at
de kunne la Silicals framferd i
markedet fortsette.
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ser på gang i Tyskland der Silical anklager Acylicon for industrispionasje og villedende markedsføring. At de som en liten
forhandler i Nord-Norge for Silical nå får en dom mot seg vedrørende markedsføringen, synes han kort og godt er underlig.
Edvardsen peker på at dommen mot dem ikke er rettskraftig ennå. Han lurer imidlertid
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