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Økonomi

STAVANGER
Langflåtveien 35
4017 STAVANGER
Tlf 51 82 25 00

SANDNES
Gamleveien 83
4327 SANDNES
Tlf 51 82 25 00toyotasorvest.no

DiSTRikTETS 3. mEST kjøpTE bil - Nå Til SpESiAlpRiS!

YARiS AcTiVE HYbRiD kR. 219.900,-
inkl. i prisen: Vinterhjul, 15” alu.felger, tåkelys foran, el.vindu bak, fartsholderogmet.lakk
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Stavanger
Skattelistene, som ble offentliggjort 
fredag viser at Helge Lund tjente 
drøyt 14,3 millioner kroner i 2012. 
Av dette skattet han 6,5 millioner 
kroner. Lund har også bygget seg 
opp en formue tilsvarende fjorårets 
lønn - også den på 14,3 millioner.

Statoils konsernsjef tjente i 2011 
12,6 millioner. Dermed økte inntek-
ten med drøyt 13 prosent i 2012.

For forbundsleder Leif Sande i 
Industri Energi er tallene noe an-
nerledes. Han tjente 1,07 millioner, 
en økning på 3,2 prosent fra 2011. 

Svenskelønn
En annen oljesjef som fikk godt be-
talt i fjor, var Torstein Sanness, ad-
ministrerende direktør i det sven-
ske oljeselskapet Lundins norske 
avdeling. Sanness tjente 11,2 milli-
oner i 2012.

ConocoPhillips-topp Steinar 
Våge tjente 7,3 millioner kroner i 
2012.

Øyvind Eriksen, sjef i oljeservi-
ceselskapet Aker Solutions, tjente 
hele 24 millioner kroner i 2012.

Margareth Øvrum, Statoils kon-
serndirektør for teknologi, prosjek-
ter og boring, er den kvinnelige ol-
jetoppen som tjente best i 2012. Øv-
rums inntekt var på drøyt 6,1 mil-
lioner. 

Meg E. O’neill, administrerende 
direktør i Exxon Mobil Norge, tjen-
te rett over 5 millioner kroner.

Mr. Safety
Er du oljesjef i det offentlige, må du 
regne med å tjene betraktelig min-
dre enn i de private og børsnoterte 
selskapene.

Magne Ognedal gikk av som 
øverste leder i Petroleumstilsynet 
(Ptil) etter en årrekke i sjefsstolen 
i vår. «Mr. Safety» tjente 1,6 millio-
ner i sitt siste år som Ptil-sjef. Og-
nedals arvtaker, Anne Næss Myh-
rvold, tjente 1,8 millioner i fjor. Da 
hadde hun en toppstilling i BP Nor-

ge. Dermed måtte hun kanskje gå 
med på en liten lønnsreduksjon da 
hun meldte overgang til Ptil. 

Bente Nyland, øverste sjef i Olje-
direktoratet (OD), tjente 1,3 millio-
ner kroner i fjor.

Også Kjell Pedersen, direktør 
for det statlige oljeselskapet Pe-
toro gjennom 12 år, gikk av i vår. 
Pedersen tjente like under 4 milli-
oner kroner i 2012. Grethe Kristin 
Moen, som tok over sjefsstolen et-
ter Pedersen, tjente drøyt 2 millio-
ner i fjor. Da var hun direktør for 
modne felt i Petoro

Miljølønn
Men det kan også lønne seg å være 
miljøbevisst. Bellona-sjef Frederic 
Hauge tjente nesten 800.000 kro-
ner i 2012 og var med det Norges 
best betalte miljøtopp. Fjorårets 
inntekt var likevel en liten nedgang 
fra 2011, da Hauge tjente 820.000 
kroner. 

Bak Hauge på lista kommer Kurt 

Skattelistene  Olje-Norge

hhStatoils konsernsjef økte inntekten med 13 prosent i 2012.
hhForbundsleder Leif Sande i Industri Energi økte lønnen med 

3,2 prosent - til 1,07 millioner.

Oddekalv, leder i Norges Miljøvern-
forbund. Han tjente 713.000 kro-
ner i 2012 og hadde en formue på 
883.000 kroner.

Men det er stor forskjell på mil-
jøtoppenes inntekter. Natur og 
Ungdom-leder Silje Lundberg tjen-
te med 98.401 kroner bare en åt-
tendedel av Frederic Hauge. 25 år 
gamle Lundberg ble valgt til leder i 
NU i januar 2012.

Fagforeningsleder
For fagforeningstoppene med 
mange medlemmer offshore er for-
bundsleder Sande i Industri Ener-
gi nummer to. Mest tjener Jan Olav 
Brekke i Lederne, med 1,2 millio-
ner kroner. Safe-leder Hilde Marit 
Rysst er lignet for 850.000 kroner 
i inntekt.

Da har administrerende direk-
tør Gro Brækken i bransjeforenin-
gen Norsk olje og gass bedre betalt. 
Med 2,1 millioner kroner har hun 
rundt det dobbelte som Sande i In-
dustri Energi. Men mens Brækken 
ikke er lignet for formue, står San-
de med 1,2 millioner.

Ola Myrset
ola.myrset@aftenbladet.no

erlend skarsaune
erlend.skarsaune@aftenbladet.no

Inntekt 2012

hhHelge Lund:  
14 370 215
hhMargareth  

Øvrum:  
6 165 403
hhLeif Sande:  

1 068 500
hhØyvind Eriksen: 

24 200 775
hhGro Brækken:  

2 115 490
hhFrederic Hauge: 

796 677
hhBente Nyland:  

1 309 655
hhMagne  

Ognedal:  
1 648 617

Helge Lund tjente 14,3 mill.

Les mer  
og se lister på
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Stavanger varmeSenter
Hillevågsveien 74/76 • Stavanger • Tlf. 51 90 67 00 • www.stavanger-varmesenter.no Åpent: Hver dag til 18.00 • Lør 10.00-14.00

TrivseL Hjemme!

Nå er høsten her og en god vedovn skaper
varme og trivsel hjemme.
Etter en hektisk dag er det deilig å slappe av
foran en sprakende peisovn.
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jøtul F 167
veil pris kr 15 900,-

nå 11 990,-

scan 58-2
veil pris kr 20 990,-

nå 16 990,-

scan 64-4

nå 20 400,-
+ Klebertopp

VELKOMMEN TIL STAVANGER VARMESENTER - KUNNSKAP - STORT
PRODUKTUTVALG - TILBEHØR OG HJELP TIL MONTERING

Ild 3
Veil. kr 12 990,-

nå 10400,-
scan 83-1

nå 20 990,-
scan 85-3

nå 31 990,-

jøtul 602 sort
Veil pris kr 8790,-

nå 5 990,-

ild 7
veil. kr 10 990,-

nå 7990,-
Tillegg for underdør

Ild 8
Veil. kr 11 990,-

nå 9500,-

spar penger og miljøet- fyr med ved

Denne app lar deg ta bilde av rommet, velge peis eller ovn fra
vårt produktgalleri, og plassere ildstedet inn i bildet. Del din
innredningside med venner, familie og din nærmeste faghan-
del. Få et tilbud på peisen på e-post

Last ned vår nye Ildstedet app!


