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Våre spørsmål om Boganeset blir ikke besvart i lørdagens innlegg fra 
varaordføreren. Men vi har funnet viktig svar: Ja, - der er noen i 
kommunen som har villet særbehandle noen. 
Thomas Middelthon sr. 
I våre tre tidligere debattinnlegg om reguleringen på Boganeset, har vi nøyd oss med å 
beskrive fakta og stille spørsmål. Vi mener allikevel å ha funnet svar på vårt 
hovedspørsmål: Ja, - der er noen i kommunen som har villet særbehandle noen. 
Dessuten er det gjort på en måte som antagelig førte til at mange politikere ikke var klar 
over hva de medvirket til. 
Tre nøkkelpersoner 
Men tre personer har visst hva de gjorde. De er den tidligere rådmannen som 
underskrev avtalen med grunneieren på Boganeset, direktøren som underskrev 
innstillingen til kommunalstyret for byutvikling (KBU) og tidligere KBU-leder som ved 
sine begrunnede og protokollerte vota viser at han kjente avtalen. 
Det er godt at disse tre har vært sammen om «opplegget». Derved kan vi antagelig 
utelukke personlig bestikkelse. Men at de har vært tre, utelukker også solospill. To 
muligheter synes da å foreligge: 
Beslutning i lukket politisk rom. 
Ønske eller ordre fra ordføreren. 
I begge fall er det da spørsmål om politisk ansvar for partier og/eller personer. Vi 
mener velgerne har krav på å få vite hvem som var «den første beveger» i saken. 
Korrupsjon 
Opplysninger vi har fått under arbeidet med saken tyder på at det i Stavanger i lang tid 
har vært mulighet for «kjøp av reguleringsplan». 
Opplegget har vært at grunneier mot å avstå grunn til kommunen (til f.eks. friområde) 
har fått regulert resteiendommen etter eget ønske. 
Dette er korrupsjon like meget som om grunneier hadde betalt med penger. Kall det 
gjerne offentlig korrupsjon til forskjell fra sivil hvor bestikkelsen skjer til person. 
Det spesielle i Boganes-saken er at grunneier riktignok ga fra seg et friområde i bytte for 
omregulering, men fikk betalt for det, og dertil med kr 119 pr. kvadratmeter, mot vanlig 
kr 20. 
Vi oppfordrer herved Stavanger kommune til å legge frem oversikt over alle slike «salg 
av reguleringsplan» de siste 20 år. 
Svar uten svar 
Vi ser at varaordfører Bjørg Tysdal Moe i innlegg lørdag - noe forsinket - beskriver 
reguleringsprosessen for Boganeset. Beskrivelsen er i grove trekk sammenfallende med 
den vi har gitt i tidligere innlegg. Men innlegget besvarer ikke våre spørsmål om 
hvorfor. 
Det eneste svar ligger i avslutningen av hennes innlegg, hvor det står: «I denne saken er 
vi fremfor alt glade for at byens innbyggere har fått tilgang til store deler av Boganeset» 
Til dette er å si at «denne saken» kun dreier seg om gnr. 38 bnr. 195. De 5881 
kvadratmeter kommunen kjøpte for kr 700.000, altså for kr 119 pr. kvadratmeter, 
kunne vært tvangskjøpt for kr 20. Arealet er kupert og arrondert slik at det ikke lar seg 
utnytte uten i forbindelse med det resterende regulerte friområdet på Boganeset. Det 
ble da også liggende ubrukt i 15 år i påvente av kommunens ervervelse av resten av 
friområdet. 
 


