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DALANE TINGRETT: Det 
var firmaet Luna Loop AS 
som mandag var i Dalane 
tingrett og meldte oppbud.

Luna Loop AS har utviklet, 
designet og markedsført 
pedagogiske leker for barn og 
har holdt til i Egersund.

Firmaet opplyste i retten å 
ha en gjeld på 2.801.843 

kroner. Luna Loop AS opp-
lyste også at selskapets 
aktiva er et varelager med en 
anslått verdi på 711.722 
kroner.

Retten kom at vilkårene for 
å ta oppbudsbegjæringen til 
følge var til stede.

Advokat Hogne Skjerpe er 
oppnevnt som bostyrer.

Leketøysfirma konkursFirmaet Fraberg AS ble 
tvangsoppløst i Stavanger 
tingrett.

Bakgrunnen for det var at 
retten har mottatt melding 
fra Foretaksregisteret om 
at Fraberg AS ikke har 
meldt en revisor til 
Foretaksregisteret. En 
revisor som fyller aksjelo-
vens krav innen den fristen 
som er kunngjort.

Dermed var vilkårene for 
å tvangsoppløse selskapet 
til stede. Fraberg har holdt 
til på Randaberg og har 
blant annet drevet med 
salg og service av kjøl og 
storkjøkkenutstyr til både 
privatpersoner og til 
bedrifter. Advokat Edvard 
Årstad er oppnevnt som 
bostyrer. Skiftesamling vil 
bli holdt den 9. januar.

Kjøkkenfirma tvangsoppløst

BYSTYRESALEN: 41 av 67 represen-
tanter i bystyret stemte for 80 prosent 
kutt i klimagassutslippene innen 2030.

 ■ TONE HELENE OSKARSEN

Det ble en heftig debatt da Sta-
vanger kommunes klima- og 
miljøplan skulle diskuteres og 
vedtas i mandagens bystyre-
møte. Det store spørsmålet var 
om klimagassutslippene i Sta-
vanger skal kuttes med 40, 50 
eller 80 prosent innen 2030.

Etter to timer endte debatten 
med at 41 av 67 representanter 
stemte for forslaget om å kutte 
80 prosent i klimagassutslip-
pene innen 2030. 

Én av dem som stemte for 
denne løsningen var Stavanger-
ordfører Christine Sagen Helgø 
(H), som dermed brøt med eget 
parti. Hun var én av fire fra 
Høyres gruppe som stemte for 
80 prosent. De resterende i 
gruppen stemte for 50 prosent.

– Viktig å gå foran 
– Det er viktig at jeg som ord-
fører går foran med ambisiøse 
mål når det gjelder klima og 
miljø. Setter vi oss ambisiøse 
mål blir vi en attraktiv by i 
framtiden, og med slike mål vil 
vi dessuten tenke klima og miljø 
i alt vi gjør framover, sier ord-
føreren til RA.

Hun er enig i at et mål om 80 
prosent kutt i klimagassutslip-
pene i løpet av få år er et høyt 
og ambisiøst tall. 

– Transport er en stor utslipp-
skilde, og der er vi allerede godt 
på vei med bymiljøpakken. At 
vi legger til rette for en bussvei, 
bedre kollektivsystem og bedre 
tilrettelegging for gang og 
sykkel gjør at vi får redusert 
utslippene på transport, noe 
som jo er en av de største 
utslippsfaktorene her i regi-
onen. Jeg tror ikke dette blir 
noen enkel oppgave, men jeg 
mener det er fullt mulig, sier 
Sagen Helgø. 

– Du var én av fire i Høyre som 
stemte for dette forslaget. Hvor 
ofte går du mot eget parti i så 
store saker? 

– Veldig sjeldent, men jeg har 
hele tiden signalisert at jeg 
ønsker å være ambisiøs her, og 
jeg har sagt at dette er en viktig 
sak for meg, sier Sagen Helgø.

Før avstemmingen var det 
debatt. Venstres gruppeleder 
Per A. Thorbjørnsen fikk ordet 
først. 

– Når oljetåken tidvis letter 
over vår region, ser også vi i 
Stavanger det store, klare og 
tydelige bildet av klimautfor-
dringer. Bildet er tegnet for 

lenge siden. Det er ikke blitt 
penere med årene. 

– Sjelden har vel Stavangers 
motto om å være til stede, gå 
foran og vise vei hatt mer gyl-
dighet enn i denne saken. Det er 
enestående politisk viktig at 
ordføreren, i det som fortsatt 
kalles oljehovedstaden, ønsker 
å sette lokale ambisiøse mål for 
reduksjon i CO2 utslipp, sier 
Thorbjørnsen. 

Høyres gruppeleder John 
Peter Hernes sa at klima og 
miljø kanskje er den største 
saken vi som samfunn har.  
Videre var han opptatt av at 
transport er den sektoren hvor 
det først og fremst kan gjøres 
mye, og han la ikke skjul på at 
Høyres bystyregruppe har vært 
delt i hvor de skal legge seg i 
prosent-spørsmålet. 

– Enten vi legger oss på 50 
eller 80 prosent er det offensivt. 
Det viktigste er at vi skal være 
en av Norges tre beste byer på 
utslipp, sier Hernes. 

– Altfor høyt
Frps Leif Arne Moi Nilsen 
mener 80 prosent er altfor høyt.

Frps forslag om 40 prosent 
kutt fikk støtte fra Frp, FNB og 
Pp, og falt. 

– Stavanger er allerede best. 
Når vi er best og skal bli bedre, 
så er det voldsomt ambisiøst å 
si at vi skal kutte 80 prosent. 
Bare det å nå 40 prosent innen 
2030 er ambisiøst. Derfor er 
denne planen veldig demotive-
rende, sier Moi Nilsen.

Moi Nilsens utspill om at 
«Stavanger er best», vakte 
reaksjoner fra mange, blant 
annet fra Jan Erik Søndeland 
(V) og Cecilie Bjelland (Ap). 
Også Eirik Faret Sakariassen 
(SV) stilte spørsmål ved Moi 
Nilsens påstand. 

– Store deler av bystyret og 
Stavangers ordfører går foran, 
men her henger Frp etter som 
vanlig, sa han fra talerstolen. 

I forkant av mandagens bysty-
remøte hadde Næringsfore-
ningen engasjert seg, og sendt 
inn en bekymringsmelding til 
kommunen. Tidligere i år anbe-
falte de 40 prosent utslippsre-
duksjon. De er redd et dobbelt 
så høyt mål ikke vil være realis-
tisk. «Problemet med forslaget 
(80 prosent) er at det ikke er et 
mål med en gjennomførings-
strategi basert på en konse-
kvensutredning, skriver 
Næringsforeningen i meldingen. 

tho@rogalandsavis.no

Her bryter hun med eget parti

– VIKTIG FOR MEG: Ordfører Christine Sagen Helgø var én av fire i Høyre som stemte for 80 prosent kutt i klimagassutslippene til Stavanger kommune i mandagens bystyre.  BEGGE FOTO: TONE HELENE OSKARSEN

RÅDHUSET: Mandag 
ble bomdemonstranter 
møtt utenfor Rådhuset 
av alle gruppelederne og 
ordfører Christine 
Sagen Helgø (H).

Klokken 16.30, en halvtime før 
mandagens bystyremøte 
startet, sto flere demonstranter 
fra gruppen «Bomfritt Jæren 

– nok er nok» utenfor råd-
huset. De hadde på forhånd 
varslet en rolig demonstrasjon, 
men før de kom i gang ble de 
møtt av Stavanger-ordfører 
Christine Sagen Helgø (H) og 
gruppelederne fra de ulike par-
tiene.

– Dere sier vi ikke lytter til 
dere, men det som hadde vært 
veldig konstruktivt er hvis dere 
har noen gode, konkrete forslag 
til justeringer av byvekstav-

talen og bompengeinnret-
ningen. Det er mye bedre om 
dere kommer med gode forslag, 
enn at vi skal stå så steilt mot 
hverandre, sa ordføreren til 
demonstrantene. 

– Vi har ikke noe annet mål 
enn det beste for regionen. 
Bompengeordningen blir ikke 
borte, men den skal justeres. 
Og der kan dere komme med 
gode innspill, akkurat som 
mine kolleger i bystyresalen 

Ordføreren oppfordret bompenger-demonstranter til dialog

• Stavanger skal kutte 80 
prosent i klimagassutslipp


