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Overprisen på 588.000 kroner som i 2001 ble betalt for deler av 
Boganeset, bør av likebehandlingshensyn erstattes av daværende 
rådmann i Stavanger. 
THOMAS MIDDELTHON SR. 
Vi stilte i Aftenbladet 13. desember spørsmål ved at det ytterst på Boganeset er oppført 
villa i tidligere regulert friområde. Svar eller kommentar er ikke gitt. Noen håper nok at 
saken skal «gli over», men til det er den for alvorlig. 
Bakgrunn 
Selv uten de svar vi bad om, synes følgende å være på det rene: 
Punkt 1. Omkring år 2000 ønsket noen i kommunen å legge til rette for en stor 
villaeiendom ytterst på neset. 
Punkt 2. Da hele Boganeset siden 1966 (plan 485) hadde vært regulert til friareal, måtte 
man da først få omregulert til bolig. Det ville bli vanskelig. For hvorfor skulle denne 
eiendommen spesialbehandles mens resten av neset forble friareal? Der måtte foretas 
en «avledende manøver». 
Punkt 3. Man laget derfor i 2001 en «kjøpekontrakt» hvorved kommunen kjøpte fra 
angjeldende eiendom et nærmere angitt areal som man anslo til «ca. 7 da» for kr. 
700.000. Og så - og det er det viktige - la man inn i kontrakten «forutsetninger» om at: 
Det på resteiendommen reguleres boligtomt på 1450 kvm. 
«Selgeren gis anledning til å delta i utforming av reguleringsbestemmelser.» 
Ytterliggere 2675 kvm som selger holder tilbake «samt strandlinjen forblir privat 
innmark slik at offentlighetens adgang kan begrenses». 
Selgeren fikk altså hektet på kontrakten forutsetninger som gjorde den til noe ganske 
annet enn bare kjøpekontrakt. 
Punkt 4. Etter dette synes det å ha vært ren plankekjøring å få omregulert ytre neset i 
2003 (plan 1948). 
Vi har ikke fått svar på med hvilken begrunnelse denne særreguleringen ble fremmet. 
Men henvisningen til «kjøpekontrakten» har antagelig vært nok. Ingen synes å ha spurt 
hvorfor kommunen som i 37 år hadde vist null interesse for å innløse hele friområdet, 
plutselig skulle erverve bare 7 da. Ingen synes heller å ha reagert på at prisen kr 100 pr. 
kvm. var det femdobbelte av de kr 20 kommunen samtidig eksproprierte for ved 
Stokkavatnet og på Lundsneset, og ble kr 119 da oppmåling viste at de kr 700.000 kun 
var for 5881 kvm. 
Punkt 5. Resten av Boganeset ble først omregulert i 2012 (plan 2146). De innerste 
bebygde hytteeiendommene ble da omregulert til bolig. Videre utover deles friområdet 
av veien til eiendommen ytterst. De tre bebygde eiendommene i friarealet vest for veien 
har kommunen senere kjøpt under trussel om ekspropriasjon. 
Punkt 6. Eiendommen ytterst på neset, som altså består av 1450 kvm boligtomt, pluss 
2675 kvm til eksklusiv rådighet, til sammen 4107 kvm., ble umiddelbart etter 
omreguleringen i 2003 overdratt til og bebygget av ny eier. Den er i dag innhegnet med 
flettverksgjerde mot landsiden. Adkomstveien gjennom friområdet er asfaltert. 
Vi og sikkert mange andre regnet med at 1966-reguleringen sikret Boganeset for 
allmennheten, som et slags «Lille Vaulen». Her kunne der på svabergene ut mot 
Gandsfjorden anlegges stupebrett og rutsjebaner. Lenger inne på eidet mellom 
Gauselvågen og båthavnen kunne der blitt badestrand på begge sider. Nå blir slike 
aktiviteter henvist til søylestranden på de tre tvangskjøpte eiendommene inn mot 



Boganesbukten. Selv om restfriarealet blir pent opparbeidet, blir det aldri hva det 
kunne blitt. 
Ansvaret for kjøpekontrakten 
Arrangementet med «kjøpekontrakt» og forutsetninger har nok vært nøye planlagt og 
regissert. Og motivet synes klart å ha vært å begunstige tidligere og/eller nåværende 
grunneier. Vi kjenner ikke grunnen til det. Og som tidligere fremholdt, har vi ikke 
grunnlag for å rette beskyldninger eller kritikk mot eierne. Derimot retter vi kritikk mot 
kommunen. Dens disposisjoner innebærer både: 
Usaklig forskjellsbehandling av grunneiere. 
Reguleringsmessig dårlig ivaretagelse av allmennhetens interesser. 
Betaling av unødvendig overpris. 
Vi er ikke tilhengere av kommunens standardpris kr 20 pr. kvm. Men av 
likebehandlingshensyn kan vi ikke akseptere at der på Boganes betales kr 99 mer enn 
der eksproprieres for på Stokka og Lundsneset. Anvendt på de 5881 kvm er der betalt 
unødvendig overpris kr 588.219. 
Dette beløpet pluss renter mener vi den/de ansvarlige bør betale til kommunekassen. 
2001-kontrakten er for kommunen signert av daværende rådmannn. Inntil andre 
melder seg, må han stå ansvarlig for den. 
Det politiske ansvaret 
Forskjellsbehandlingen av de tre som ble tvunget til å selge, og tapet av «Lille Vaulen», 
kan det dessverre bare gjøres opp for politisk ved kommende valg. 
For øvrig forutsetter vi at politikerne som har deltatt i prosessen, og hvis navn fremgår 
av protokollene, redegjør for sin befatning med saken. Det skylder de velgerne. 
Brevskriverne etterlyser svar fra Stavanger kommune på sine spørsmål i Aftenbladet 
13.12 om reguleringen av Boganeset. 
 


