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Reguleringen av en eiendom på Boganeset til boligformål i et friområde 
står ikke i en særstilling. Det finnes lignende tilfeller i Stavanger. 
Karl W. Sandvig 
Leif C. sr. og Thomas Middelthon sr. kommer i et debattinnlegg i Aftenbladet mandag 9. 
mars med svært sterke påstander og karakteristikker om den reguleringsmessige 
behandlingen av en eiendom ytterst på Boganeset. Ordbruken er så grov at jeg undrer 
meg over at Aftenbladet har satt leserbrevet på trykk i en slik form. 
Siden jeg var leder for kommunalstyret for byutvikling (KBU) da dette ble behandlet 
der, finner jeg det nødvendig å oppklare noen fakta. 
Forme og avveie 
Først og fremst etterspør brødrene Middelthon hvorfor den aktuelle eiendommen har 
blitt behandlet slik den er blitt. Svaret på det er enkelt: Hensikten har som i alle 
reguleringssaker vært å forme Stavanger for fremtiden, og foreta en konkret avveining 
på hvordan man best kan balansere allmennhetens behov og grunneiers ønsker. 
I en slik avveining er der mange hensyns som skal tas, og der utøves et skjønn. Hvordan 
skjønnet utøves kan der selvfølgelig være ulike meninger om, og ulike personer og 
partier kan vektlegge ulike hensyn på forskjellig måte. Der er ingen absolutt fasit, og 
disse ulike vurderingene brytes i åpen debatt i kommunalstyret for byutvikling og i 
bystyret. Det er slik demokratiet bør og skal fungere. 
Ikke et enkelttilfelle 
Den aktuelle eiendommen på Boganeset er ikke på noen måte i en særstilling. Rundt om 
i områder som er regulert til friområder, ligger det flere boligeiendommer som etter 
konkrete vurderinger har blitt regulert til boligformål. Hensikten er alltid å 
imøtekomme den enkelte innbyggeres behov opp mot det generelle behovet for fri- og 
turområder for alle byens innbyggere. Hva som er rett avveiing av disse kryssende 
hensynene finnes der ikke noen objektiv fasit på. 
Misbruk av ord 
Brødrene Middelthon bruker sterke ord som korrupsjon og at man kan kjøpe seg 
reguleringsplaner i Stavanger. Det er misbruk av ord som bør forbeholdes straffbare 
forhold, som korrupsjon er. Skulle man tolke dette slik det kan virke som, så er det 
eneste rette i alle saker at kommunen skal gjennomføre alle planer helt uten 
forhandlinger og til lavest mulig pris. Vanligvis blir jo kommunen kritisert for at man 
ikke er imøtekommende nok i forhandlingene med den enkelte grunneier, og at prisen 
er for lav. 
Det er heller ikke riktig at grunneiere kan få regulert eiendommer «etter eget ønske». 
Den reguleringsmessige behandlingen av saker der kommunen er eier, eller er i 
forhandlinger om å erverve eller selge hele eller deler av en eiendom, skjer uavhengig 
av de privatrettslige avtalene. Derfor skal slike avtaler også utformes slik at de tar 
høyde for at den reguleringsmessige behandlingen kan få flere utfall. 
Det er vanskelig å se for seg at dette kan gjøres på andre måter dersom man skal prøve å 
komme frem til avtaler gjennom forhandlinger, der to parter skal gi og ta, for å prøve å 
bli enige. 
Ikke mystisk 
Bystyret ba for kort tid siden administrasjonen om å søke å imøtekomme grunneiere i 
enda større grad når man regulerer inn nye tur- og friområder til befolkningen i en 
stadig tettere by. Det kan man være enig eller uenig i, men det er ikke noe galt eller 
mystisk med det. 
 


