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Bygdebladet spør
Hva tenker du om boplikten 
på Kvitsøy?

Grethe Meling (Rossøy):
– Vi vil jo at folk skal bli 
boende her, så jeg ser en 
hensikt med den. Samtidig 
ser jeg et poeng i å fjerne 
den. I en avstemming ville 
jeg nok stemt nei til boplikt. 
Det blir jo ofte hytter likevel 
i forbindelse med arv. 

Anja Fröbel (Rossøy): 
– Jeg og mannen min, Dirk, 
kommer fra Nord-Tyskland 
og har bodd her siden 
februar. Vi flyttet hit etter å 
ha leid hus på Austre Åmøy 
og Mosterøy. Det er veldig 
dyrt å kjøpe hus der, og så 
fant vi dette på Kvitsøy som 
vi slo til på. Boplikten bør 
beholdes fordi den holder 
prisene nede. 

Ester Nordbø (Nordbø):
– Vi bør absolutt beholde 
boplikten fordi det står for 
mange fine hus tomme. 
Flest mulig småbarnsfami-
lier synes jeg bør bosette 
seg her. Så er det jo mest 
rettferdig med en folkeav-
stemming sånn at alle kan 
si meningen sin, men jeg 
håper ikke politikerne går 
inn for det. 

– Greier oss bedre uten boplikt

Roy Steffensen vil ha 
boplikten på Kvitsøy 
evaluert. Helst ser han 
at det blir enighet om å 
kaste den på båten. 

AV SIGBJØRN BERENTSEN
sigbjorn@bygdebladet.no

På begynnelsen av 1980-tallet 
sank innbyggertallet på Kvitsøy. 
For å stoppe dette innførte kom-
munestyret boplikt. Ikke bare 
for landbrukseiendommer, 
men også for helårsboliger. 

Varaordfører Roy Steffensen 
(Frp) mener at boplikten har 
overlevd seg selv og vil ha en 
diskusjon i øyriket om dens ek-
sistensberettigelse. 

– Kvitsøy er ikke lenger en 
fraflyttingskommune. Folk vil 

bo her, sier han til Bygdebladet 
og forteller litt fra sin egen 
situasjon. 

– Jeg måtte selv stå i kø for å 
leie en leilighet på Grøningen 
for to-tre år siden, og dessuten 
er det budrunder på alle hus 
som er til salgs. Folk har innsett 
at Kvitsøy ikke er langt borte, 
sier han engasjert. 

– Vi f lere f lytte til Kvitsøy 
uten boplikt?

– Det er press i eiendoms-
markedet i regionen. For ek-
sempel bygges det årlig færre 
boliger i Stavanger enn det som 
er kommunens eget mål. På 
Kvitsøy planlegges det førti nye 
boligtomter i Melinggården, og 
jeg frykter ikke at dette skal bli 
noe hyttefelt, svarer Steffensen.

Varaordføreren mener det 
ligger skjulte verdier i eien-

domsmarkedet på Kvitsøy. 
Overfor Bygdebladet begrunner 
han det med at så lenge det er 
reguleringer, dempes prisen. 

– Jeg mener det er moralsk 
galt å føre en politikk som med-
fører at folk kan tape flere hun-
dre tusen kroner hvis de skulle 
komme i en livssituasjon der 
de blir nødt til å selge eiendom-
men sin. Folk byr også lettere 
på hus som det ikke er heftet 
boplikt ved. 

Roy Steffensen mener at bo-
plikt skaper et kikker- og over-
våkingssamfunn fordi folk blir 
opptatt hvem som overholder 
den. Han har heller ingen sans 
for at aviser månedlig offentlig-
gjør kjøp og salg av eiendom.

– I et lite samfunn spres det 
rykter og sladder om folk som 
ikke overholder boplikten, og 

det kan skape dårlig bomiljø. 
Kommunen har ingen mulighet 
til å kontrollere om boplikten 
overholdes, og det har heller 
ikke folk f lest. Derfor bør vi 
kvitte oss med den.

– På hvilken måte fungerer 
boplikten som en sovepute, som 
du hevder, på innbyggere og 
politikere?

– Jeg har tro på at politi-
kerne i Kvitsøy vil lage et godt 
samfunn med et godt tjeneste-
tilbud. Men boplikten kan 
bidra til at en hviler seg på den 
og ikke har samme fokus hele 
tiden på å bli enda bedre. Kast 
boplikten og snakk heller om 
bolyst. Det vil gi oss sterkere 
fokus på å gjøre tilbudet til de 
som bor her og de som vil flytte 
hit enda bedre.

Roy Steffensen (Frp) vil at Kvitsøy kvitter seg med boplikten og at innbyggere og politikere heller begynner å snakke om bolyst. På www.
bygdebladet.no kan du lese mer og se video i forbindelse med denne saken. (Foto: Sigbjørn Berentsen) 

Etter en langvarig gjennom-
gang av klagesaker har ESA 
(EFTA sitt overvåkingsorgan) 
kommet til at boplikt er 
på linje med EØS-avtalen. I 
Landbruksdepartementet 
uttrykker statsråd Trygve 
Slagsvold Vedum (Sp) til-
fredshet med at «ESA har 
kommet til at norske bo-
pliktsbestemmelser er i tråd 
med EØS-avtalens prinsipper 
om fri flyt av kapital».

– Ulovlig og lite demokratisk
AV SIGBJØRN BERENTSEN
sigbjorn@bygdebladet.no

Seint i juli i år uttalte professor 
Normann Aanesland at boplikt 
er ulovlig og utdatert. Den virk-
er ikke etter hensikten. 

Aanesland er professor i 
landbruksøkonomi ved Univer-
sitetet for miljø- og biovitenskap 
på Ås. 

Siden Norge er medlem av 
EØS er det, i følge EØS-avtalen, 
slik at om man har et virkemid-

del, så må det kontrolleres i 
etterkant at det virker. Profes-
soren framholder at det ikke 
finnes noen undersøkelser der 
dette blir bevist. 

Bygdeforskning har også lag-
et en undersøkelse, finansiert 
av Landbruksdepartementet, 
som slår fast at boplikten, i 
følge Aanesland, ikke virker. I 
2008 skrev han om «Boplikt - 
til nytte for hvem?» etter at EU 
hadde slått fast at boplikten i 
Danmark var i strid med EU 
sine lover. 

– Årsaken til at boplikten 
ikke virker for helårsboliger 
i vårt land er slektskapspara-
grafen. Den gir barn og nærm-
este familie anledning til å nytte 
boligen som fritidsbolig, sier 
Aanesland til Bygdebladet. 

Tidligere var det sånn at alle 
kommuner hadde boplikt med 
en slik slektskapsparagraf. Men 
så har kommunene fått lov til 
selv å bestemme om de vil ha en 
slik paragraf. 

Når kommunene har slekt-
skapsparagraf knyttet til bo-

plikten er det billigere å be-
holde boligen for barna, som da 
ikke vil ha boplikt. Blir boligen 
derimot solgt, vil de som kjøper 
ha boplikt. Derfor fungerer ikke 
boplikt i Norge. Fjernes boplik-
ten helt, er det rike som kjøper 
boligen, påpeker professor 
Aanesland.

– For at  boplikten skal 
virke, må slektskapsparagrafen 
fjernes. Men det våger ikke 
politikerne å gjøre for da får de 
problemer med velgerne, legger 
han til.

I 2007 kom Bygdeforskning 
(stiftelse tilknyttet univer-
sitetsmiljøet i Trondheim) 
med en rapport om hvordan 
boplikten virker. Med grunn-
lag i data fra Kostra (SSB) vises 
det til at søknader om fritak 
fra boplikt mest forekom-
mer i sentrale strøk i landet. 
Dess lenger nord i Norge en 

beveger seg, dess færre slike 
søknader om fritak kommer 
det. Kommuner der land-
bruket har stor betydning, er 
boplikt mest brukt. Frp-styrte 
kommuner gir flest fritak fra 
boplikt, mens kommuner der 
Sp og/eller SV har stor innflyt-
else, er mest restriktive.

Mest brukt i landbrukskommuner Vil følge folkets råd
Ordfører Mirjam Ydstebø (Krf) 
er ikke enig i at boplikten på 
Kvitsøy har utspilt sin rolle.

Roy Steffensen vil at ordfører-
en setter saken om å vurdere 
boplikten på sakskartet. Han 
ønsker et ordskif te i kom-
munen om saken fram mot 
stortingsvalget i 2013. Da vil 
han be om innbyggernes råd i 

en folkeavstemning, som skal 
gjennomføres samtidig med 
stortingsvalget.

– Vil politikerne ta opp saker, 
er jeg positiv til å sette dem på 
sakskartet. Ber vi om innbyg-
gernes råd, bør vi følge det som 
flertallets bestemmer, sier ord-
føreren.

–  Ikke i strid


