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Sparer flere hundre tusen på lav dollarkurs

15

TOPPMØTE: Stein Erik Hagen og statsminister Jens Stoltenberg

møttes til debatt under en pause på NHOs årskonferanse 2008 på SAShotellet i Oslo i går. Foto: TERJE BENDIKSBY, SCANPIX

Kranglefantene
møttes endelig
Av JOFRID EGELAND

Så møttes endelig to av
Norges mektigste herrer
som har kranglet så busta
fyker i avisene den siste
tiden om tilstandene i det
norske samfunnet.

Milliardær Stein Erik Hagen
og statsminister Jens Stoltenberg (Ap) ble nærmest tvunget
til et møte med pressen i en
pause på NHOs årskonferanse
i Oslo i går hvor de begge deltok. Stemningen var en smule
spent mellom de to under det
korte og improviserte toppmøtet.
Hagen forsvarte noen av sine
uttalelser om den rødgrønne
regjeringen, samtidig som han
også modererte flere av dem.
Hagen har blant annet sagt at
han synes Norge har en svak
statsminister og en sterk finansminister.
– Det jeg mener er at Stoltenberg har vært for svak i forhold til en del saker mot SV og
Kristin Halvorsen. Etter min
mening burde han vært sterke
på Arbeiderpartiets politikk,
sa Hagen.

fakta
n n Kjøper du en bil som er
eldre enn 30 år, regnes den
som veteranbil og er dermed
fritatt for avgifter, bortsett fra
vrakpant.
n Et vanlig problem med bruktimporterte biler kan være at
de har kjørt langt flere kilometer enn oppgitt. Beste måten
å sikre seg mot juks av dette
slaget er å benytte merkevareforhandlere. De går for å være
seriøse.
n Sørg for at servicehefte
følger med, og sjekk bilens
chassisnummer med det som
er oppgitt i serviceheftet.
n Hvis bilen skulle mangle
EU-godkjenning, trenger du
en ECE-bekreftelse, for å
dokumentere at bilen tilfredsstiller norske støy- og utslippskrav. ECE-bekreftelse kan
skaffes enten fra det tyske
biltilsynet eller fra den norske
importøren av det aktuelle
bilmerket. Merk at du sparer
opptil 2000 kroner på å velge
det tyske biltilsynet.
n menlign bruktbilprisen her
hjemme og ute på de bilmodellene du vurderer å kjøpe.
n På toll.no finner du nyttig
informasjon angående importering.
Kilde: Autofil

Vil utdype

Hagen understreket at han
gjerne vil ta en ordentlig og
grundig debatt med Stoltenberg om skattepolitikk og utdanning hvor han stiller forberedt.
– Ja, det syns jeg at du skal.
For når du går ut offentlig og
angriper så til de grader det
jeg og min regjering står for,

fornøyd: Stig Selvåg, president i Rogaland Amcar Club, er veldig fornøyd med kjøpet av sin Ford Mustang. Nå har han demontert den. Resultatet skal bli like bra som denne ferdig restaurerte Mustangen som eies av en kompis.

Av HILDE URDAL og
ROY STORVIK (foto)

Det siste året har
import av biler fra
andre siden av
Atlanterhavet eksplodert. Det er de eldre
muskelbilene som er
mest populære.
– Det er ikke tvil i at folk investerer i bil. Man kan gjøre veldig gode kjøp ved å importere
en bil fra USA. Noen av prisene
er det tredobbelte i Norge i forhold til USA, sier Stig Selvåg,
president i Rogaland Amcar
Club.

For snart åtte år siden kjøpte
han en importert Ford Mustang 1969-modell. Den står nå
i deler i klubblokalet til Rogaland Amcar Club på Soma.
– Jeg må ha litt å gjøre. Slik
skal den bli, sier han og peker
på Mustangen som står ved siden av.
Han kjøpte bilen for 75.000
kroner. Den er verdt 250.000
kroner i Norge.
– Det er en bil man kan gjøre
et veldig godt kjøpt på, sier presidenten.
Andre muskelbiler man kan
gjøre gode kjøp på, er Archer
Dodge, Camaro og Corvette.
– Det lønner seg å undersøke og sammenligne priser,
sier Selvåg.

– Det er ikke så mange nye biler som blir importert fra USA.
Folk tenker på 30-årsregelen,
hvor man ikke må man trenger
å betale avgifter, sier Selvåg.
– Det er populært å importere muskelbiler fra slutten
av 60-tallet, sier Selvåg.

anbefaler jeg å ikke betale annet enn frakten og depositumet
før man får bilen, sier Selvåg.

5,34 kroner

Holger Fischer Spedisjon er
et ekspedisjonsfirma som står
for transporten av biler som
importeres fra
Noen av priMuskelbiler
USA.
Han anbefaler
– Det siste
sene
er
det
folk som ønsker
året har vi
tredobbelte
å importere bil
hatt en øktil å ha noen i Norge i forhold til
ning på 100
man stoler på i
prosent. Det
USA, til å sjekke USA.
er helt klart
Stig Selvåg, president i Rogaland den lave dolbilen.
Amcar Club laren som er
– Det har hendt
at folk har brent
årsaken til
seg når de har kjøpt bil usett det, sier Gunnar Lindberg,
på e-bay. Uansett hva man gjør, daglig leder i Holger Fischer

’’

Spedisjon.
I går ettermiddag var dollaren nede i 5,34 kroner.
Det kommer inn fem-seks
containere i uken til kaien i
Oslo. Hver av dem inneholder
to til fire biler.
De tre bilene som topper listen deres er Corvette, Mustang
og Cadillac.
– De siste årene har det også
begynt å komme noen nyere
biler. Da er det snakk om firehjulstrekkere fra Volvo, Lexus
og BMW, sier Lindberg.
Fraktprisene ligger normalt
mellom 7500 og 22.000 kroner.
hur@rogalandsavis.no

– Kjekk gutteting
Gisle Høyland i Norsk
Familieøkonomi forstår
dem som kjøper muskelbil fra USA.

– Nå er dollarkursen veldig lav. Og når biler eldre
enn 30 år er avgiftsfrie å
ta inn i Norge, med unntak av vrakpanten, er det
selvfølgelig mye penger å
spare, sier seniorrådgiver
i Norsk Familieøkonomi,
Gisle Høyland.
Han anbefaler å ha noen
du stoler på til å sjekke bilen
før du kjøper den.

– Det er en viss risiko å kjøpe fra USA. Det er en lang
fraktvei, og ting kan skje på
veien. Men jeg har ikke hørt
at biler fra USA er i dårligere stand enn dem som for
eksempel er fra Tyskland,
sier Høyland.
Nordmenn flest har god
økonomi.
– Det er nok mange som
har bilen som en hobby, i
stedet for en hund, sier seniorrådgiveren.
Drøm: Gisle Høyland i Norsk

Familieøkonomi hadde selv Ford Mustang
som en guttedrøm. Foto: HENNING CARR
EKROLL

må du også kunne ta en debatt
med meg i det offentlige rom,
sa Stoltenberg.
– Ja, det skal jeg, svarte en
noe spak Hagen.
Han gjentok at han ikke tror
at han og statsministeren er
så uenige når det kommer til
stykket:
– Jeg må bare få utdypet mine
synspunkter, sa Hagen.
Stoltenberg understreket flere ganger at Hagens påstander
om at det går stadig dårligere
for Norge, er helt feil:
– Vi har aldri hatt en høyere privat verdiskapning enn
i dag. Og det uroer meg at Hagen sier at han ønsker større
forskjeller mellom folk.

Ordkrig

Ordkrigen mellom Stein Erik
Hagen og Jens Stoltenberg
startet da Hagen i et nyttårsintervju i Dagens Næringsliv
klaget over formuesskatten og
kom med påstander om at statsministeren er svak og styrer
Norge mot Sovjet-tilstander.
Statsministeren slo hardt
tilbake og sa blant annet at
Hagens klaging på skattene i
Norge er en fornem nød som
ikke plager ham mye. Og siden
har det gått slag i slag: Eiendomskongen Olav Thon sa seg
enig med Stein Erik Hagen i at
Norge snart kan sammenlignes med tidligere Øst-Europa.
Så kom finansminister Kristin
Halvorsen (SV) på banen og sa
at de rikeste i Norge må finne
seg i et fortsatt hardt skatteregime. (ANB-NTB)

