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Hvem foreslo at den ytterste del av Boganeset skulle omreguleres 
separat, og hvorfor? Hvorfor tilbød man kr 199 pr. kvm for friarealet, og 
ikke kr 20, som er standardpris? 
Thomas Middelthon sr. Stavanger 
VI RODDE NYLIG en færing fra Gausel til Sølyst. Turen gikk med to par årer. Den 
tok to timer og var en fornøyelse. Men ytterst på Boganeset passerte vi med 
undring nyere bebyggelse. 
SOM TIDLIGERE henholdsvis kommunepolitiker og grunneieradvokat ble vi for 
over 30 år siden av kommunen fortalt at hele Boganeset, med unntak av Høle & 
Forsand Sandtaks anlegg på «Klubben», var regulert til friareal. Vi er kjent med at 
der også var blitt sendt brev til de åtte-ti hytteeierne i området med beskjed om 
at ombygging eller gjenoppbygging etter brann ikke ville bli tillatt. 
Tanken om fellesbruk ble fulgt opp da kommunen senere kjøpte Forsand-området og 
anla småbåthavn der. Og selv om de fleste hyttene etter hvert ble tatt i bruk som både 
halvårs- og helårsboliger, syntes målsettingen om friareal å ligge fast. 
MEN HVORDAN kunne man da få denne nye bebyggelsen ytterst på neset med en 
bred tilførselsvei gjennom friarealet? 
En henvendelse til kommunen ga følgende avklaring: 
1.0 Det var riktig at hele Boganeset har vært regulert til friareal siden 1966. Men 
arbeidet med å gjennomføre planen startet først omkring år 2000, og da samtidig med 
realiseringen av tilsvarende vedtatte planer for friareal og gangvei i strandsonen 
sørover mot Frøystad. 
2.0 På Boganes startet denne realiseringsfasen med at den ytterste delen av neset, som i 
hovedsak består av de bebygde gnr. 16 bnr. 195 ble omregulert idet bebygget areal med 
tomt, til sammen 1,4 da (dekar), ble regulert til bolig. 2.1 Foranledningen til denne 
omreguleringen var en kontakt av 2001 hvorved kommunen kjøpte «ca. 7 da» av bnr 
195 for kr. 700.000. Arealet viste seg ved oppmålingen å være 5881 kvadratmeter, 
hvilken gir en pris på kr 119 pr. kvadratmeter. 2.2 Av kontrakten fremgår at: 
«Overdragelsen forutsetter at eksisterende bebyggelse med naturlig arrondert tomt blir 
omregulert til boligtomt.» Dette forklarer hvorfor tomten ble på de 1,45 da. 2.3 Videre 
sies det i kontrakten at: «Selger skal gis anledning til å delta i utformingen av 
reguleringsbestemmelsene», og uttrykkelig at «Grunnen skal holdes tilbake ved 
overdragelsen samt (at) strandlinjen forblir privat innmark slik at offentlighetens 
adgang kan begrenses i henhold til dette.» Dette innebærer at selgeren ble sikret en 
villatomt på 4107 kvadratmeter, hvorav 1450 kan bebygges, og dessuten avtalefestet 
rett til å motsette seg allmennhetens ferdsel i strandsonen, i motsetning hva alle andre 
strandeiere på Boganes og Gausel nå må tåle. 
3.0 Senere - i 2012 - er resten av Boganes blitt omregulert, jf. plan 2146. Som det 
fremgår, ble de innerste, bebygde eiendommene omregulert til boliger. Videre utover 
neset deles friarealet i to av adkomstveien til bnr. 195, en vei som er asfaltert i fire 
meters bredde. Eierne av de tre bebygde eiendommene i friarealet vest for veien har nå 
alle måttet selge til kommunen under trussel om ekspropriasjon. 
VI ER AV KOMMUNEN blitt fortalt at de ovennevnte disposisjoner kun har vært 
motivert av reguleringsfaglige hensyn. Det tillater vi oss å betvile. 



Det trengs ingen reguleringsfaglig kompetanse for å se at disponering av bnr. 195 til 
friareal i likhet med de tre innenforliggende, bebygde eiendommene ville gitt et bedre 
resultat en dagens. 
Heller ikke økonomiske hensyn forsvarer unntaket for bnr. 195, da der ingen grunn er 
til at verdien av eiendommene, og dermed innløsningsprisen, ville blitt høyere enn for 
de tre andre. 
SAKEN ER ETTER VÅR MENING så spesiell at der er grunn til å stille følgende 
spørsmål: 
Hvem foreslo at den ytterste del av neset skulle omreguleres først, og da separat - og 
med hvilken begrunnelse? 
Hvorfor tilbød man kr 199 pr. kvadratmeter for friarealet, og ikke kr 20, som er 
kommunens standardpris for slik grunn? 
Hvorfor forpliktet man seg ytterligere (under forbehold om politisk godkjennelse) å 
love omregulering av 1,45 da fra friareal til boligtomt? Så man ikke at det innebar salg 
av reguleringsplan selv om betalingen var grunnareal i stedet for penger? 
Når man likevel gikk med på å love omregulering, - hvorfor krevde man da ikke å 
innløse hele resten av eiendommen, dvs. også friarealet rundt tomten, for å sikre 
allmennheten adgang til strandsonen - slik man gjør over alt ellers i området - i stedet 
for uttrykkelig å avstå fra det også i fremtiden? 
HVIS KOMMUNEN ikke kan gi tilfredsstillende svar på disse spørsmålene, mener 
vi at den politiske ledelsen, - som stort sett er den samme som da vedtaket ble 
fattet, - av hensyn til likebehandling bør droppe planene om strandvei rundt 
Boganesbukten og sørover til Frøystad. 
 


