
Butikkinnbrudd pa Revheim
En halvannen ganger to meter
rute ble knust da en eller flere
innbruddstyver tok seg inn i

en butikk på Revheim i Stav

anger ved 04.30-tiden natt til i

dag. Noen trådløse telefoner
ble tatt. Ingen er pågrepet i
saken.

lok «kjenning» med kredittkort
Flere stjålne visakort kom til
rette da politiet pågrep en 34
år gammel kvinne fra Stav-

anger i byen ved 04.10-tiden
natt til i dag. Kvinnen er en så
kalt kjenning av politiet.

Fyllekjørte i Byfjordtunnelen
RANDAGERG: I høy fart og
med 1.5 i promille passerte en
29 år gammel kvinne sperrin
ger og lys som på grunn av vei
arbeid skulle holde tilbake
trafikken i Byfjordtunnelen i

natt. Veiarbeidere på stedet

ringte politiet, som pågrep
stavangerkvinnen på Tasta.
Hun nekt er for å ha inntatt al
kohol før kjøreturen, men prø
ven som ble tatt viste en pro
mille på 1.5.

Avisbudavtale kan ende i streik
OSLO (NTB): Transport ar
beiderforbundet vil ha en fel
les tariffavtale for alle landets
avisbud. Det historiske for
søket kan ende med streik,
men ikke i Stavanger.

Norsk Transport arbeider
forbund (NTF) har allerede
forberedt 490 avisbud på
streik fra søndag 22. oktober
klokka 24.00. Det er siste frist
for å få i havn avtalen.

-Det foreligger ingen planer
for streik eller aksjoner her lo

kalt, sier leder av Norsk Trans
portarbeiderforbund i Stav
anger, Svein Lind.

Han organiserer noen få av
isbud i Aftenbladet og i Roga
lands Avis.

NTF representerer avisbu
dene i forhandlingene med
Norske Avisers Landsforening
(NAL), og lønnsforhandlin
gene skal neste helg inn til
mekling hos Riksmeklings-
mannen i Oslo

Gasskraft er unødvendig
Norge kan greie for
bruksøkningen av kraft
uten å bygge gasskraft
verk. Vannkraft, varme
pumper og vindkraft
kan løse problemene.

Av Arvid Berentsen

Det mener konserndirektør
Christian Rynning Tønnesen i

Statkraft.
- Ny kraftproduksjon tvin

ger seg fram. Kombinert med
en kraftig opptrapping av
vannpumpeinstallasjoner kan
Norge greie forbruksøkningen
av kraft med utbygging av
vindkraft og vannkraft alene.
sier Rynning-Tønnesen til da
gens utgave av Dagsavisen

Varmepumper sparer
Statkraftdirektøren opply

ser at varmepumper vil redu
sere forbruket med en tredel
Sverige har ti ganger så mange
varmepumper som Norge, noe
som holder forbruksøkningen
der på et lavere nivå enn hos
oss.

Varmepumper finnes bare i

noen få offentlige bygg i Nor
ge. En varmepumpe er en
maskin som brukes til a 1 raus
portere varme fra et lavere til
et høyere temperaturniva un
der forbruk av mer høyverdig
energi, som regel elektrisk
kraft. Gratis fornybar varme
pumpes fra omgivelsene til
det stedet som skal oppvar
mes. Vanlige varmekilder er
uteluft, sjø. jord og industriell
spillvarme.

Rynning-Tønnesen venter at
vindkraft vil utgjore en be
tydelig del av den innenland

ske kraftproduksjonen i frem
tiden.

Vindkraft er noe dyrere
enn gasskraft. Med dagens
kraftpriser trengs noe inves
teringstilskudd eller avgifts
lett eiser fra statens syde for å
gjøre vindkraft lønnsomt, sier
Rynning-Tønnesen.

Overfor Dagsavisen tar han
til orde for at staten bidrar
med slike tilskudd eller lettel
ser for å gjøre vindkraft lønn
somt, Dessuten vil han bygge
ut flere elver og oppgradere
noen gamle vannkraftverk.

Informasjonssjef Gro Mjel
lem i Naturkraft AS, som plan
legger ett gasskraftverk på
Kårstø i Tysvær og ett på
Kollsnes i hordalandkommu
nen Øygarden, er enig med
statkraftdirektøren i at Norge
strengt tatt kan klare øknin
gen i kraftforbruket uten at
det bygges gasskraftverk.

Lonnsomhet avgjørende
- Hvilke kraftformer som

velges i årene framover, avhen
ger av hvilke typer kraftverk
det blir lønnsomt å bygge. Fle
re fakt orer avgjør hva som er
lønnsomt. Både kraftpriser,
avgiftsregimer og eventuelle
tilskuddsordninger er noen av
faktorene som spiller inn. sier
Mjellem.

Hvis man som følge av Kyo
to-avtalen må kjøpe dyre ut
slippskvoter for karbondiok
sid (CO2) for å kunne bygge
gasskraftverkene. og utbyg
gerne eller strømkundene må
betale dette, vil det være
ugunstig for gasskraft. Av
gift slettelser eller investe
ringstilskudd til vindkraft, vil
kunne favorisere den kraftfor
men.

- Den produksjonen som er

mest lønnsom vil uansett
komme først, sier Mjellem.

Naturkraft - som Statkraft
eier en tredel av - er nå i gang
med en ny vurdering av gass
kraftplanene. Da godkjen
ningsprosessen har tatt lengre
tid enn hva selskapet forutså
Og anbudene man tidligere har
innhentet begynner å bli gam
le, må kraftselskapet dessuten
kjøre ny anbudsrunde for å til

fredsstille EU-reglementet
som gjelder på området.

- Den nye økonomiske vur
deringen og anbudsrunden vil
ta mellom ett og halvannet ar.
Først når dette er gjort kan vi
ta stilling til om gasskraftver
kene skal bygges, sier Mjellem.

- Hvor stor er sjansen for at
gasskraftverkene kommer''

Det vil jeg ikke ha noen for

mening om. sier Informasjons
sjefen i Naturkraft.

Konserndirektøren i stat
kraft sier Norge skal være for
siktig med a ha tor hove lbr
ventninger til gasskraft ieuropeisk kraftproduksjon de
kommende årene.

- Det finnes mye kjernekraft
og kullkraft som er billigere a
bruke enn gasskraft Hvis ikke
det blir avgift er pa kull. blir et

terspørselen etter gass til
strømproduksjon lav, sier
Rynning-Tønnesen.

Naturkraft trenger en lang
siktig kraftpris på 20 øre for at
gasskraft fra kraftverkene sel
skapet har planlagt skal lønne
seg. I dag er den 16, men - iføl
ge Mjellem - på vei oppover.

arvid.BerentsenCH
stavanger-artenblatl.no

Kraftdebatten fortsetter. Nå mener Statkraft-lederen at bl.a. vindmøller kan gjøre gasskraft unødvendig. Her servi en vindmøllepark fra New Zealand. (Foto: Scafipixi

latt med hasj
En 21 år gammel mann fra
Stavanger ble pågrepet med
mindre mengder hasj og noen
tabletter på seg i Pedersgata i

Stavangers østre bydel ved
00.15-tiden natt til i dag. Man
nen har erkjent forholdet og
sagt seg villig til å vedta en
bot.

Fant narkotika
og tyvgods
Mindre mengder narkotika
ble funnet da politiet stanset
en bil som ble kjørt av en 33 år
gammel i Stavanger ved 02.55
-tiden i natt. 33-åringen ble tatt
med til politikammeret, og un
der ransakingen ble det fun
net litt mer narkotika på man
nen. Boligen hans ble også
ransaket, og der fant politiet
en del tyvgods fra nylig an
meldte tyverier.

Innhrudd
i bydelshus
Übudne gjester brøt opp en
vindusrute og tok seg inn i Jat
ta bydelshus klokken 00.43
natt til i dag. Det er foreløpig
noe uklart om vedkommende
fikk med seg noe. Ingen er
mistenkt i saken.

Grov voldtekt
Politiet tror fullt og helt
på den 19 år gamle
kvinnen som hevder å
ha blitt voldtatt av tre
menn i Oslo natt til
søndag.

OSLO (NTB): Kvinnen ble
søndag kveld avhørt av politi
et, og fortalte da at tre menn
av utenlandsk opprinnelse,
trolig pakistansk, voldtok
henne natt til søndag.Voldt ek
ten skal ha funnet sted i en
hvit bil mellom klokken 03.00
og 03.30 natt til søndag. Kvin
nen sto i drosjekø pa Stortor
vet og såtte seg inn i en grå
Mercedes da det ble hennes

- Vi har all grunn til å tro at
det er snakk om fullbyrdede
voldtekter. Saken er grov og vi
ser meget alvorlig på det som
er skjedd, sier vaktleder Johan

Gundersen ved Kriminalvak
ten i Oslo politidistrikt til
NTB.

Kvinnen tok drosjebil og
fortalte hvor hun skulle, men
ble i stedet kjort opp ;i] Akers
gata. ved VG-huset. Der ble
hun dratt ut av drosjen og
trukket Inn ien hvit. mindre
bil. I den bilen satt det bre
menn. sier Gundersen tii Dro
sjen skal sa ha forlatt stedet.
og den hvite bilen kjørte også
vekk. I den påfølgende halv
timen skal 19-åringen ha blitt
voldtatt av tre av mennene.
Den fjerde ska! ikke ha fore
grepet seg seksuelt pa henne.
Ved 03.30-tiden ble kvinnen
satt av bilen i krysset Kyrre
Grepps gate/Nordkappgata
på Torshov i Oslo Bilen skal
ha stoppet en gang i lopet av
turen, men kvinnen vet ikke
hvor dette var. Politiet vet ikke
om det varen drosje som pluk

ket opp 19-åringen på hol
deplassen på Stortorvet, men
hun har seiv forklart at bilen
var utstyrt både med løyve
nummer på taket og taksame
ter inne i bilen

At en taxisjåfør kan være
innblandet i en voldtekt ryster
drosjemiljøet,

Politiet kan bli flinkere til å
ta kjøreseddelen om det duk
ker opp noe kriminelt, sier Tor
Henning Larsen ved Rogaland
Taxi.

-Ellers er det ikke så mye vi
kan gjøre. Vi kan ikke rekrut
tere drosjesjåfører ut ifrå en
trynefaktor, og det er tross alt
politiet som gir sjåførene kjø
reseddel. De kan blir fiinkere
og raskere til å følge med og ta
kjoresdellen tilbake straks de
oppdager noe galt. sier Lar
sen.

Fisker berget sjøfarer
NESVÅG: En mann fra Litau
en ble plukket opp av en lokal
fisker sterkt forkommen søn
dag. Mannen skal ha lagt ut på
jordomseiling i en selvlaget
gummibåt. På vei over havet
har han mistet motoren og
drevet rundt i lengre tid.

Mannen ble tunnet søndag
ettermiddag rett ut i havet fra
Nesvåg i Hauge og Dalane. I
morgentimene i dag hel det at
mannen var i gode hender og
på bedringes vei

Det vil forst senere bli kjent
hva som skjer med den drist i

ge sjøfarer og om han eventu
elt vil fortsette sin planlagte
verdensomseiling. Inntrykket
så langt er at hans prosjekt
kanskje ikke er det smareste.
særlig ikke nå som høststor
mene setter inn.
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Kjørte i 219 km/t
DRAMMEN (NTB): En 28 at
gammel mann Ira Drammen
ble lørdag kveld st anset av
politiet et tei- a ha kjørt i 219
kilometer i timen på ElB i
Skoger utenfor Drammen.

UP-sjef Harald Moen sier
til NRK at det er første gang

her i landet at noen er tatt |en laserkontroll etter å ha
kjørt sa fort.

28-åringen, som hevdei a!
lasermålingen må ha væri
feil, ble fråtatt førerkortet på
St.¦det.

Saga-direktør får 21 millioner
OSLO (NTB): Norsk Hydro
må betale en tidligere topp
leder i Saga Petroleum en er
statning på 27 millioner kro
ner etter at mannen ble
oppsagt for bre år siden.

Mannen som mottar re
korderstatningen er den tid
ligere administrerende di
rektøren i selskapet Santa
Fe, Michael Bourgeois (58).
Etter at Saga kjøpte opp det

britisk-kuwaitiske selskapet
i 1996 matte Bourgois slutte i

stillingen fordi alle møter og
alle sakspapirer var på norsk.
Den tidligere administreren
de direktøren anser derfor
dette som en rasediskrimi
neringssak, og gikk til retts
sak. Han har tidligere vunnet
en runde i retten, men saken
var ikke avsluttet.

Kontroll med barnevern
OSLO (NTB): Barne- og fa
milieminister Karita Bekke
mellem Orheim vil ha en god
kjenningsordning for
barnevernsinst itusjoner.

- Det er enklere å starte en
barnevernsinstitusjon enn å
åpne en pølsebu her i landet.
Vi kan ikke ha det slik, sier
statsråden til VG.

Hun viser til avsløringer av
uholdbare forhold ved en del

barnevernsinstitusjoner den
sist e tiden, og slår fast at og
så kontrollen med institusjo
nene må skjerpes. Det er fyl
kesmannsembetet som skal
føre tilsyn med barneverns
institusjonene, men dette til
synet har sviktet i flere fylker.
Bekkemellom Orheim var
sler derfor at hun også vil se
på tilsynsordningen.

Nasse .Nøff (ikk Brumm-prisen

OSLO (NTB): Hvert år. den
14. oktober som er Ole
Brumms fødselsdag, deler
Gyldendal Tiden ut en pris
til ære for den sorgmuntre
bamsen. Lørdag ble den git t

til den entusiastiske forenin
gen «Venner av Nøff- fra Vå
lerenga i Oslo.

Prisutdelingen fant sted
under den store barne- og fa
milieforestillingen som Gyl
dendal arrangerte i et sirkus
telt - nesten like stort som

100-meters skogen - på Råd
husplassen i Oslo.

Foreningen er best kjent i

sitt nærmiljø, der besteka
meraten til Ole Brumm -
Nasse Nøtt. hvert år og pa
forskjellig vis hedres som
den hjertevarme grisungen
den er.

- Engstelig - javel, men
han har et stort mot og ten
ker med hjertet. Noe ikke alle
gjor i vart samfunn i dag. bu

merket en av vennene, Ha
rald Lunde.

Gallup (c>r hele verden
OSLO (NTB): Hva verdens
befolkning mener om sex, reli
gion, drømmer, ekteskap og
oppdragelse. skal nå kart
legges via verdens største
spørreundersøkelse 15. til 18.
november i år.

Planet Project er navnet pa
undersøkelsen som forhåp
entlig skal nå mellom 20 og 25
millioner mennesker. Inter
nett skal spille hovedrollen
som verktøy. Men for å sikre
at befolkningsgrupper uten
tilgang til internett blir repre
sentert i undersøkelsen. vil
mer enn 2.500 personer gjøre
feltintervjuer verden over.

- Seks slike intervjuere skal
reise land og strand rundt i

Norge. og oppsøke alle deler
av befolkningen. Inkludert
norske internettbrukere hå
per vi pa å kunne nå vel
100.000 nordmenn, sier ad
mmistrerende direktør Jon
Bjørnland i den norske av
delingen av 3Com - det ameri
kanske selskapet som har* tatt
initiativ til undersøkelsen.

Bjørnland sier at vel 500 av
de 2.500 intervjueme skal fo
kusere på noen av klodens
mest fjernt liggende områder,
slik at et bred spekter av fol
kegrupper blir representert.

Sola-jente favoritt
SOLA: Anne Hauge er valgt
som favoritt til «Arets ansikt
2000- og årets -Mayfjelline
pike». Hun er valgt av leserne
av bladet Det Nye.

Kåringen er en del av mo
dellkonkurransen Arets an
sikt- og skjedde pant»

Rockefeller i Oslo fredag 13

oktober.
Anne Hauge er 19 ar gam

mel. hun kommer fra Sola og
er tilknyttet Prestige Modell
byrf i Stavanger.

Allerede i dag reiser hun til
Athen for å jobbe som modell

for modellbyrået Fashion Cult.
Deretter vil Hauge reise enten
til Milano. Paris eller London.
Som årets Maybelline vant
hun dessuten en tur til New
York. Dens regner hun med å
ta en gang på nyåret.

\nne Hauge fra Sola fortsetter modcllkarrieren og kan nå langt
Foto: Fredrik Rcfve nu

Ap fram og Frp tilbake
OSLO (NTB): Fremskritt
spartiet går tilbake og Ar
beiderpartiet og Kristelig
Folkeparti går fram på en
meningsmåling MMI har
gjort for Dagbladet og NRK.

Frp går tilbake med 2.6
prosentpoeng, men har fort
satt en oppslutning på 31,6
prosent. Arbeiderpartiet går
fram 1.5 prosentpoeng til
24.9 prosent.

Kristelig Folkeparti har
størst framgang med 3.5
prosentpoeng til 13,3 pro
sent. For de andre partiene
er oppslutningen 1 endring
fra september 1 parentes 1:

Høyre 12.4 (-0,2), Sv 6,8
(-0.6), SenterparMet 6,3
(+0.3). Venstre 2,5 (-0,5) Og
RV 1.3 (-0.5).

Statsminister .lens Stol
tenberg sier til NRK al han

håper tilbakegangen for Ar
beiderpartiet nå har stop
pet, men han synes ikke
oppslutningen er noe å juble
over.

- Det er hyggelig med opp
slutning på meningsmålin
ger. men jeg vil være for
siktig med å legge for stor
vekt på en enkelt måling, si
er Stoltenberg.
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