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Leserinnlegg har den siste tiden problematisert Stavanger kommunes 
rolle knyttet til reguleringen av arealer på Boganeset. 
Bjørg Tysdal Moe 
Påstander om uredelighet og særbehandling gjør at fakta må fram om hvordan de 
omtalte arealene ble regulert slik det ble - til friområde, vei og bolig. 
Åtte punkter 
Den omtalte eiendommen på Boganeset, gnr. 38 bnr. 195, var opprinnelig regulert til 
friareal gjennom plan 485 fra 1967. Eiendommen har vært bebygd og vært i bruk som 
bolig av en tidligere eier siden 1946. 
Stavanger kommune har helt siden 1999 hatt kontakt med den tidligere eieren av 
eiendommen og hennes advokat, med sikte på helt eller delvis å innløse eiendommen. 
Kontakten ble første gang etablert da den ble lagt ut for salg. 
Rådmannen godkjente i 2001 en kjøpekontrakt der eieren solgte rundt 7000 
kvadratmeter av eiendommens totale areal på ca. 10.000 kvadratmeter til kommunen, 
slik at byens innbyggere kunne ta i bruk en stor del av Boganeset som friområde. 
Vederlaget ble avtalt til kr. 700.000, som oppgjør for grunn, sjøgrunn, strandlinje, 
opparbeidet vei, gjerde og parkmessig opparbeidelse. Kommunen ble ikke pålagt å 
tilpasse og bekoste andre tiltak mot gjenværende eiendom, noe som ofte følger med en 
slik overtakelse. 
Selgeren satte som betingelse for salget at den eksisterende bebyggelsen, med den 
naturlig avgrensede (arronderte) tomten ble omregulert til boligformål, slik bruken var 
og hadde vært. Dette måtte avklares gjennom en ny planprosess. Om en politisk 
behandling av planen ikke skulle godkjenne selgerens betingelser, hadde hun rett til å 
gå fra kontrakten med kommunen. 
Kommunen satte dermed i gang en reguleringsprosess i 2002, for å sikre det meste av 
arealene som friområder og samtidig oppfylle kontrakten med selgeren. 
Reguleringsplan 1948 for ytre del av Boganeset ble vedtatt av Stavanger bystyre i møte 
24.11.2003. 
En klage fra grunneier, med ønske om et større areal regulert til boligformål, ble avvist 
av Fylkesmannen i Rogaland i 2005, og planen var dermed stadfestet. 
Oppmålinger ble gjort og kjøpekontrakten og overføring av friarealene til kommunen 
(gnr. 16 bnr. 1312) ble gjennomført i 2007. Samtidig valgte eieren av boligeiendommen 
(gnr. 16 bnr. 195) å selge denne til nåværende eier, som altså ikke har vært part i saken 
eller involvert i reguleringsprosessen. 
Som normalt, i åpenhet 
Stavanger kommune har med denne reguleringen og grunnerverv fulgt normale 
prosedyrer. Saksdokumentene har vært offentlig tilgjengelig hele tiden. 
Vi håper vi nå har brakt klarhet i hvordan arealene på Boganeset ble regulert slik de ble. 
I denne saken er vi framfor alt glade for at byens innbyggere har fått tilgang til store 
deler av Boganeset, et av de siste tilskuddene til Stavangers store nett av friområder og 
grøntarealer. 
 

 


