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Kontrollutvalget i Stavanger finner ingen grunn til å kritisere 
kommunens handlemåte ytterst på Boganeset. 
Stein Halvor Jupskås 
HINNA 
I en rekke leserinnlegg i Stavanger Aftenblad har brødrene Leif C. Middelthon og 
Thomas Middelthon sr. fremsatt påstander om at allmennheten er snytt for tilgang til 
deler av friområdet på Boganeset. 
Leserbrev 
I det første leserinnlegg som ble publisert 13. desember i fjor reagerer innsenderne i 
hovedsak på usaklig forskjellsbehandling av grunneiere, reguleringsmessig dårlig 
ivaretakelse av allmennhetens interesser og betaling av unødvendig overpris. 
Spesielt gjelder kritikken eiendommen ytterst på Boganeset, der tidligere eier fikk 
gjennom en avtale med kommunen, som hindrer allmennheten adgang til strandsonen. 
- Fornøyd 
Arnt H. Steinbakk (Ap) og Eilef A. Meland (SV) sendte saken til kontrollutvalget for å få 
svar på hvordan saken skal håndteres videre. Der ser det ut til at saken stopper opp i 
den kommunale mølla. 
- Vi fikk en orientering av Leidulf Skjørestad, kommunaldirektør for miljø- og utbygging. 
Den har vi tatt til orientering. Vi kommer ikke til å gjøre noe mer med denne saken, sier 
Steinar Torgersen (KrF), leder av kontrollutvalget i Stavanger kommune. 
- Dere er med andre ord fornøyd med den redegjørelse som er gitt? 
- Det stemmer. 
- Det har blitt hevdet, ikke minst fra brødrene Middelthon, at det her har skjedd en 
forskjellsbehandling. Er du enig eller uenig i den påstanden? 
- Forskjellsbehandling og forskjellsbehandling. Slik jeg har forstått det, er det ikke 
ulovlig med forskjellsbehandling, så lenge den er saklig begrunnet. Slik jeg forstår 
brødrene Middelthon, så vil jo en total likebehandling bety at grunneiere ikke skal ha 
noen forhandlingsmulighet med kommunen. Og det er jo ikke slik vi vil ha det. Ingen 
saker er heller helt like. Noen grunneiere vil ha bedre kort på hånden enn andre, og 
noen er bedre til å forhandle enn andre, sier Torgersen. 
- Når turveien går bak eiendommen ytterst på Boganeset, bør den ikke også gjøre det 
sørover i Gauselvågen? 
- Jeg har turvei på eiendommen min selv, og jeg ser tydelig at folk flest som går tur, 
ønsker å gå den korteste veien. Slik sett tror jeg behovet for å gå langs sjøen i 
Gauselvågen er større enn å bevege seg rundt den ytterste pynten på Boganeset. Men 
igjen kommer det jo an på øynene som ser, sier Torgersen. 
Kost/nytte 
- Burde ikke hele Boganeset vært friareal, slik reguleringsplanen la opp til? 
- Det har ligget et bolighus ytterst på Boganeset siden rett etter krigen. Da eiendommen 
ble solgt, gikk den så vidt jeg vet for drøyt 11 millioner. Kommunen må også beregne 
kost/nytte i sin virksomhet. På den ene siden kunne man ha innløst hele eiendommen, 
men på den andre siden fantes det gjerne andre formål som man heller ville bruke 11 
millioner på. Men dette er politikk, det er ikke noe som ligger innenfor kontrollutvalgets 
ansvarsområde, sier Steinar Torgersen. 
- Oilers-sjef Tore Christiansen eier denne eiendommen i dag. Hva ble kontrollutvalget 
fortalt om hans rolle i utformingen av reguleringsplanen? 
- Vi fikk vite at nåværende eier ikke hadde noen ting med den planen å gjøre. Han kjøpte 
lenge etter at alt var på plass, sier Torgersen. 
- Normal praksis 
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Heller ikke noen av de andre medlemmene i kontrollutvalget har kritiske merknader til 
kommunens handlemåte. 
Det gjelder nestleder Kjartan Alexander Lunde (V), Janne Johnsen (H), Jan Atle Larsen 
(Ap). Fremskrittspartiets representant møtte ikke. 
- Det var flere av oss som hadde spørsmål til redegjørelsen fra kommunaldirektøren. 
Blant annet ville jeg vite hvor vanlig det er at kommunen inngår avtaler med enkelte 
grunneiere. Det fikk vi vite var temmelig normalt. Utvalget var samstemt på at dette 
ikke var noe å gå videre med, sier Kjartan Alexander Lunde. 
- Grotesk 
Thomas Middelthon sr. sier han er meget forundret over den konklusjon 
kontrollutvalget har kommet til. 
- Det er helt uforståelig at de ikke ser den groteske forskjellsbehandling som har skjedd 
der ute. Alt i 1967 var eiendommen regulert til friareal. Da var bygningene på 
eiendommen nærmest til nedfalls. Kommunen skulle selvsagt løst inn hele neset, der 
holmen ytterst er selveste rosinen i pølsen. Da hadde prisen selvfølgelig blitt mye lavere 
enn 11,3 millioner, sier Middelthon. 
Boganeset 38 er i dag en prakteiendom, der det er avtalefestet med kommunen at 
allmennheten ikke skal ha adgang. Kontrollutvalget i Stavanger vil ikke grave mer i 
årsakene til at denne eiendommen ble behandlet annerledes enn andre eiendommer i 
strandsonen på Boganeset. Foto: Lars Idar Waage 
 


