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BESLUTNING 

 

Skjønnsbegjæringen gjelder ekspropriasjon av arealer til gjennomføring av turvei i 

strandsonen fra Boganesstraen til Frøystad gård, plan 1811 delstrekk B. 

 

 

 

 

Grunneiere og rettighetshavere innenfor planområdet har, med noen unntak, bestridt 

gyldigheten av både reguleringsplanen og de etterfølgende ekspropriasjonsvedtak. 

Følgende parter i skjønnet har lagt ned påstand om at skjønnet nektes fremmet: 
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Kari Berle Thomsen (takst nummer 2) 

Kristina Thomsen (takst nummer 2 a) 

Guttorm Andreassen (takst nummer 2 b) 

Eivind Berle Thomsen (takst nummer 3) 

Marie Skontorp (takst nummer 4 a) 

Simon Andreassen (takst nummer 4 b) 

Per Berle Thomsen (takst nummer 5 a) 

Janecke Berle Thomsen (takst nummer 5 b) 

Elisabeth Lærdal Skuland (takst nummer 6) 

Second Generation Incom AS v/styrets formann (takst nummer 7) 

Olaf Ellingsen (takst nummer 7 a) 

Line Ellingsen (takst nummer 7 b) 

Aud Jorunn Bøen Cuniberti (takst nummer 8) 

Tore Lærdal (takst nummer 9) 

Lærdal Holding AS (takst nummer 10) 

 

Følgende parter bestrider ikke skjønnets fremme: 

Kvia Eiendom AS/Gauselvågen 58 AS v/styrets formann (takst nummer 1 og 1 a) 

Turid Våge (takst nummer 11 a) 

Svein Erik Madland (takst nummer 11 b) 

 

Det fremgår av skjønnsprosessloven § 48 at dersom det under en skjønnsforretning oppstår 

"tvist om retten til og betingelsene for ekspropriasjon eller hva som er gjenstand for 

ekspropriasjon, avgjøres tvisten under skjønnsforretningen". Dette innebærer at retten 

prejudisielt må ta stilling til gyldigheten av de vedtak som er grunnlaget for 

skjønnsbegjæringen.  

 

1. Bakgrunnen for saken  

 

1.1 Sakens faktiske side 

 

I Generalplanen for Stavanger for perioden 1980-91 ble arealbruken i hele området langs 

strandsonen i Gauselvågen avsatt til friluftsareal. Det ble ikke inntegnet noen form for 

turvei/-sti. 

 

Den 05.05.1986 vedtok Stavanger kommunestyre en reguleringsplan for området.  
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Denne planen gjelder samme område som den nå omtvistede planen. Ved 1986-planen ble 

det grønne draget som fremgår av reguleringskartet, regulert til «Friareal» (tur – strand-

naustområde). Det er her regulert inn «Gangvei-/sykkelvei» langs sjøen, men slik at den 

svinger opp i Gauselkneiken (før Tore Lærdals eiendom) i sør og fortsetter sørover i 

gateløpet Gauselvågen.  

 

I 1992 vedtok Stavanger kommune kommunedelplanen for de nære turområder, «Grønn 

plan for Stavanger». Også her er de omstridte området i Gauselvågen definert som 

friområde, og samtidig er det beskrevet som et langsiktig mål at det «skal utvikles et 

sammenhengende turområde med turvei fra Sommerro til Forus». I kommunedelplanene 

gjeldende for periodene 1998-2009, 2002-2017 og 2006-2021 er også områdene ved sjøen 

definert som friområde, og det er innstiplet linje for «turvei» langs hele strekket – også 

forbi eiendommen til Tore Lærdal og inn i delstrekk C. 
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Det såkalte «Friområdeprosjektet» ble startet opp i Stavanger kommune i 2001. Prosjektet 

ble ledet av Ådne Håland. Prosjektet hadde en politisk forankret styringsgruppe, og det ble 

utarbeidet prioriteringer i forhold til grønnstrukturen i kommunen. Store sammenhengende 

områder ble gitt prioritering A, så som Hafrsfjord, Lundsneset og Gausel. Det er etter dette 

etablert turstier langs sjøen langs Hafrsfjord og på Lundsneset. Av de A-prioriterte 

områdene er det Gausel som ikke er realisert. 

 

Planoppstart relatert til turvei på Gausel ble annonsert 29.06.2007 og de berørte ble varslet 

i brev av 29.06.2007.  

 

Saken ble behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KUB) den 06.03.2008, og det ble 

vedtatt at saken sendes tilbake til administrasjonen; planen skulle utvides til å omfatte 

arealene mellom vegen og sjøen på delstrekk B. 

 

 «Det skal fremlegges to alternativer til førstegangsbehandling. I tillegg til alternativ 

langs sjøen skal det vises et alternativ som følger gaten Gauselvågen» 

 

Det ble vedtatt at begge hovedalternativene skulle legges ut til offentlig høring. Det ble 

lagt ut 3 planforslag til høring i perioden 03.10-14.11.08 (forslag 1 (stranden med 

tilhørende friområder), 1A (som 1 men bak Gauselvågen 49 (Tore Lærdals eiendom) og 2 

(turvei langs gaten i Gauselvågen). Fylkesmannen fremmet innsigelser mot alle 

planforslagene. 

 

I møte i KUB den 11.02.2010 ble det vedtatt at også alternativ 3, med underalternativ 3A 

og 3B samt alternativ 2A, med plankart og bestemmelser skulle sendes på høring og legges 

ut til offentlig ettersyn. 

 

Alternativ 3 var som alternativ 1, men uten friområder i strandsonen og med fortau i gaten. 

Alternativ 3A var som alternativ 3, men gikk bak Gauselkneiken 49. Alternativ 3B var som 

alternativ 3 men med et friområde mot sjøen på Kvias eiendom. Alternativ 2A var et 

initiativ fra beboerne som gikk langs gaten i Gauselvågen, med 1 meter «annen veggrunn» 

utsiktslommer ned til sjøen, og gjennom en carport i sør før stien fortsatte inn på delstrekk 

C (friområde) 

 

Fylkesmannen fremmet innsigelser til alternativ 1, 1A og 2. Fylkeskommunen 

v/Kulturseksjonen, uttalte at de anså tursti langs strandsonen i sin helhet som «det beste 

alternativ totalt sett», men anbefalte at det for Lærdals eiendom ble foretatt en nærmere 

vurdering idet en tursti langs sjøen «vil forringe den særlige verneverdige eiendommen i 

vesentlig grad» og at en eventuell tursti der «må gjøres ekstra varsomt». Hinna 

Bydelsutvalg vedtok løsningen langs gaten i Gauselvågen (forslag 2A).  
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Før saken ble fremmet for bystyret ble den behandlet for siste gang i KUB den 07.10.2010. 

Saken hadde da vært behandlet i utvalget fem ganger tidligere og sendt tilbake til 

administrasjonen for ytterligere arbeid og utredninger. Med 6 mot 5 stemmer stemte KUB 

for å avvise alternativ 3 (det såkalte strandalternativet), men det var flertall 6:5 for å 

oversende saken til bystyret for endelig vedtak. 

 

Saken ble lagt frem for bystyret i dokumentet «Saksfremlegg av 15.09.2010».  

 

Saksfremlegget gjengir uttalelser innkommet gjennom høringsrunden. Retten gjengir noen 

av disse som bakgrunn for de påstandsgrunnlag som er fremkommet i saken. 

Naturvernforbundets uttalelse er gjengitt slik i saksfremlegget;  

 

 «En enkel tursti langs strandsonen mellom Frøystad gård og Boganesstraen vil ha 

liten negativ virkning fordi beiting foregår lenger ute og det er lite inntakt 

strandsone igjen. Økt ferdsel kan virke forstyrrende, men i begrenset grad. Denne 

forstyrrelsen vil bortfalle ved trase bak bebyggelsen. Andre hensyn kan imidlertid 

tale for en trase langs sjø» 

 

Byantikvarens første uttalelse til plan 1811 er av 18.09.2007, og herfra siteres: 

 

 «Byantikvaren vil be om planområdet utvides vestover til Gauselvågen. Dette har 

sammenheng med at det innenfor dette området ligger flere eiendommer som er 

kulturhistorisk interessante. Eiendommer som fremstår med bygninger og 

hageanlegg som er viktige i et arkitekturhistorisk perspektiv. Gjennom 

planprosessen vil vi da få mulighet til å vurdere spesialområde bevaring på flere 

eiendommer. 

 

 Særlig interessant er Gauselkneiken 49 «Steinskog» - et hus – med tilhørende 

uteanlegg – som er tegnet av den kjente arkitekten Fredrik Konow Lund. Dette er et 

unikt anlegg, både i antikvarisk og historisk perspektiv. Hovedbygningen er merket 

av i kulturminneplanen, men er ikke regulert til spesialområde bevaring» 

 

Byantikvaren konkluderte med at hele Gauselkneiken 49 bør reguleres til spesialområde 

bevaring, og da slik at eiendommen «må fremstå i sin helhet slik den ligger i dag med 

hovedbygningen og tilstøtende parkanlegg», samt at også eiendommene Gauselvågen 74, 

76 og 80 «representerer et interessant utvalg av arkitekturhistoriske fortellinger som – i sin 

landskapsmessige kontekst – fremstår som et spennende område som også bør sikres mot 

videre fortetting og andre inngrep som kan ødelegge totalopplevelsen av området. Denne 

faglige vurderingen ble gitt før planene ble sendt til høring, og fulgte ikke det senere 

saksfremlegget for bystyret. 

 

I høringsuttalelse av 04.03.2009 (vedlagt saksfremlegget) påpekte Byantikvaren: 
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«Eiendommene i Gauselvågen er - i Stavanger - et unikt eksempel på hvordan hus 

og omgivelser møysommelig er opparbeidet og tilpasset landskap og natur, og 

fremstår som et stykke kulturlandskap som bør bevares for ettertiden. I det ligger 

også forholdet til sjøen, utsikten over Gandsfjorden, stillheten og dyrelivet. 

Nennsomt opparbeidete hageanlegg som «renner ut» i sjøen, enkle steinsettinger 

langs stranden og små naust som ligger i klar relasjon til boligene. Alle elementene 

spiller inn i forhold til områdets egenartede karakter, estetikk og atmosfære. Et av 

få gjenværende områder der man fortsatt kan se spor etter et "liv på landet" slik 

idealene rundt dette grodde fram i det 20. århundre» 

 

Hun anbefalte alternativ 2 «for å skåne de kvalitetene» hun hadde vist til. I ny uttalelse av 

21.10.2009 skriver hun blant annet at planforslaget er blitt tydeligere på hvordan 

bevaringsinteressene «i enda større grad kan sikres i plan og bestemmelser», og at det  

 

 «…også er gitt grundige beskrivelser på hvordan turveitraseen og eventuelle 

skjermingstiltak skal utformes, i tråd med intensjonen om bevaring» 

 

Merknader fra private er også redegjort for i saksfremlegget. Det er gjengitt bl.a. innspill 

om forskjellsbehandling i delstrekk A og B, at tung trafikk på turveien vil være belastende, 

at den ikke vil bli brukt fordi den mangler kvaliteter og at den er ødeleggende for bomiljø, 

verneverdier og fugleliv. 

 

Fylkesmannen i Rogaland fastholdt i uttalelse av 25.03.2010 sine innsigelser til alternativ 

1A, fastholdt innsigelsen til alternativ 3 fordi et friområde var tatt og fremsatte innsigelser 

til 3A, og da med slik begrunnelse: 

 

 «Et slikt trasevalg gjør at turvegen mister sjøtilknytningen og blir liggende midt 

inne i boligområdet. Pga av stigningsforholdene, vil dette alternativet ikke være i 

tråd prinsippene om universell utforming som er lagt til grunn for turvegen. 

Belastningene som blir påført boligeiendommene ved et slikt trasevalg, vil bli 

vesentlig større enn den belastning som en trase langs sjøen vil gi»  

 

Etter møte med kommunen endret Fylkesmannen i Rogaland sin innsigelse vedrørende 

alternativ 3 til «faglig råd», jf. e-post av 19.08.2010. 

 

Rogaland fylkeskommune, regionalutviklingsavdelingen, kulturseksjonen uttalte at både 

 

 «alternativ 1 og 3 vil være forenlig med kulturminneinteressene i området dersom 

anlegging og skjermingstiltak blir tilpasset området på en god måte» 

 

Om universell utforming heter det i saksfremlegget: 
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 «Det er stilt spørsmål ved den vekt som er lagt på en universell utforming av 

turvegen, der det vises til andre steder hvor dette kravet ikke er oppfylt. Universell 

utforming har fått økt vekt de siste årene også som følge av ny lovgivning. 

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 01.01.2009 og vi siterer fra 

§ 10. «For bygninger., anlegg og uteområder rettet mot allmennheten gjelder 

kravene til universell utforming i eller i medhold av plan- og bygningsloven», og i 

plan- og bygningslov § 1-1 står følgende: «Prinsippet om universell utforming skal 

ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak». Det vil derfor være 

direkte lovstridig å ikke legge vekt på denne faktoren i planarbeidet. Tidligere feil 

og mangler, kan ikke endre på dette» 

 

Saksfremlegget behandler også biologisk mangfold: 

 

 «Boganesviken, Sandholmen og Gauselholmen er gitt regional verdi i kommunen 

biologisk mangfoldsregistreringer. Gauselholmen ut fra verdier knyttet til dette som 

naturbeite, Boganesviken ut fra strandvegetasjon og fugleliv, og Sandholmen (kalt 

Gauselvågen) ut fra fugleliv. Generelt er hele dette gruntvannsområdet attraktivt for 

sjøfugl. 

 

 Fra berørte har vi mottatt en rapport fra Ambio Miljørådgivning AS som har 

vurdert virkningene for fuglelivet av de tiltakene planforslagene inneholder. 

Hovedkonklusjonen er at en anlegging av bro til Gauselholmen vil ha stor 

innvirkning på artsmangfoldet og forekomstene i området, mens en turvei i noen 

grad vil ha en slik effekt. Effekten av turveien er knyttet til det som er kalt 

Gauselviken sør, dvs. sørlige del av delstrekk B og nordlige del av delstrekk C. 

 

 For den øvrige del av delstrekk B er virkningen av turveien vurdert som å være 

liten ettersom den går i bakkant av naust og brygger. Bruk av brygger og moloer er 

vurdert å gi større effekt for fuglelivet enn turveien. Både Gauselholmen og 

Gauselvågen sør med tilhørende sjøområder, har sin viktigste funksjon som 

vinterbeiteområder. Rapporten utdyper de opplysningene som ligger i kommunens 

egne registreringer, men bringer ikke inn vesentlige nye moment. 

 

Rapporten det vises til er Ambios rapport, innhentet av grunneier Våge (ikke part i 

nærværende skjønn). 

 

Det ble utarbeidet 3 komplette planforslag som fulgte saksfremlegget til bystyret. Her var 

bl.a. plankart og forslag til planbestemmelser inntatt, og det ble gitt en planbeskrivelse. 

Traséen var stiplet inn på et fotografi, og i beskrivelsen heter det bl.a. om traseens 

plassering i terrenget: 
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«På strekningen fra gnr.14/bnr.105 (Kvia) og fram mot Gauselkneiken, er 

turtraseen nå i hovedsak plassert som i gjeldende plan. I denne delen av 

planområdet opparbeides turvegen i hovedsak med vanlig turvegstandard, dvs. 

maks 2,5 meter gruset topplag på maks 3 meter fundament. 

 

Bestemmelsene tilsier en linjeføring tilpasset den enkelte eiendom og hvor 

eksisterende elementer som steiner og beplantning tas hensyn til. Bestemmelsene 

tilsier også at det kan suppleres med flere slike elementer for å markere skillet 

mellom turvegen og hagene. I tillegg er det gitt føringer for hvilke skjermingstiltak 

som kan gjennomføres på den enkelte eiendom.» 

 

Traseen ble i saksfremlegget også illustrert ved «bilder av turtraseen over de enkelte 

eiendommer» der det var inntegnet en stiplet linje.  

 

Om eiendommen til Lærdal heter det særskilt: 

 

«Forbi Gauselkneiken 49 (gnr.14/bnr.140) føres turvegen langs sjøen. Pr. idag 

bærer kanten av plenen (avslutningen mot sjø) preg av å ligge utsatt til. 

Bestemmelsene tilsier at om nødvendig så skal det legges større naturstein mot sjø. 

På innsiden skal turtraseen opparbeides med heller tilpasset eiendommens 

kulturminneverdier. Reguleringsbredden over denne eiendommen tar høyde for at 

det skal kunne opparbeides en slik forsterket kant mot sjø, men kun nødvendig areal 

vil bli brukt.» 

 

I forslaget til reguleringsbestemmelser heter det om turvegen i 5.2.2: 

 

 «Turvegen skal legges så skånsomt i terrenget som mulig. Turveien kan 

fundamenteres i maks 3 meters bredde med topplag av grus på maks 2,5 meter. På 

gnr.14/bnr.140, skal imidlertid turveien opparbeides i form av en hellelagt løsning, 

med en natursteinsavslutning mot sjø (tilsvarende dagens løsning). 

 

På hele strekningen skal opparbeidingen (herunder bredde) tilpasses eksisterende 

elementer på den enkelte eiendom, som markante steiner, beplantning og annen 

vegetasjon. Opparbeidingen skal legge vekt på at turvegen ikke skal være attraktiv 

for transportsyklister. Om nødvendig kan det anlegges sykkelsluse i grensen 

mellom 16/104 og 14/105 og i overgangen mellom turveien og Gauselkneiken. 

Endelig plassering av turvegen over den enkelte eiendom, fastsettes ved 

gjennomføringen. 

 

Utforming av turvegen samt eventuelle tilhørende tiltak på berørte eiendommer, 

skal forelegges byantikvaren før gjennomføring og skal være utformet ihht. 

prinsippene vist i vedlegg l og 2.» 



 - 10 - 17-092034SKJ-STAV 

 

Saken ble behandlet i bystyret den 01.11.2010, og det ble med 40 stemmer for og 27  

stemmer mot, truffet slikt vedtak: 

 

 «Forslag til plan 1811 Reguleringsplan for Strandsonen fra Boganesstraen til 

Frøystad gård, alternativ 3, med plankart og bestemmelser begge datert 22.01.2010 

og begge sist revidert 15.09.2010 vedtas. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og 

bygningsloven (1982) § 27-2 

 

 Delstrekk A 

Det tillates ingen inngrep som kommer i konflikt med planreguleringens 

bestemmelser om vern av sjøområde og strandsone. 

 

Delstrekk B 

Turstien opparbeides i henhold til krav om universell utforming, men bredde på 

ferdig sti skal ikke være mer enn 1,5 til maksimalt 2,5 meter. 

Endelig valg av trase for tursti gjøres på grunnlag av lokal stedstilpasning i 

samarbeid med byantikvaren, på grunnlag av innspill fra den enkelte grunneier. 

Det kan legges opp til skjermingstiltak mot bebyggelse og uteområder i samråd 

mellom grunneier og byantikvar, og også markere hva som er tursti og hva som er 

private områder. I forbindelse med gjennomføring av planen kan det drøftes med 

grunneiere å legge til rette for skjermede bryggeområder som en kompensasjon for 

tap av områder med kveldssol, dette med basis i reguleringsbestemmelsene.» 

 

Vedtaket ble påklaget av en rekke grunneiere – herunder Kvia Eiendom AS, Karen og 

Arne Lærdal, Kari Thomsen, Eivind Thomsen, Hanne Thomsen, O. Skontorp, Aud Jorunn 

Bøhn Cuniberti, Olaf Ellingen, Alf Erik Skuland og Tore Lærdal. Klagen ble behandlet av 

Fylkesmannen i Vest-Agder, som traff vedtak i saken den 12.10.2011 med slik konklusjon: 

 

 «Bystyrets vedtak av 01.11.2010 opprettholdes under henvisning til begrunnelsen 

over. Klagen fra grunneierne tas ikke til følge» 

 

Kommunen engasjerte etter dette Asplan Viak, som den 20.09.2012 la frem en plan for  

fremføring av turstien der det beskrevne målet «var å komme fram til en så god trase for 

eiendommene og turstien som mulig, og ta hensyn til ønsker om terreng- og 

landskapsmessige tilpasninger, plassering av båtopptrekk og ulike skjermingstiltak». Det 

fremkommer følgende innledningsvis av rapporten: 

 

 «Det er blitt avholdt egen befaring hos fam. Tore Lærdal, fam. Våge/Madland og 

fam. Våge. De har bidratt i arbeidet med utformingen. Ved varslet befaring langs 

alle eiendommene (avholdt 14.06.2012) møtte ingen av grunneierne opp. Etter 
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befaringen hadde vi telefonkontakt med fam. Ellingsen og registrerte de 

synspunkter og ønsker som kom fram.» 

 

Etter vedtakelse av planen rettet grunneierne flere henvendelser til Byantikvaren. I e-post 

av 28.04.2016 skrev byantikvar Hanne Windsholdt, følgende: 

 

«Jeg har snakket med tidligere byantikvar Anne Merethe Skogland, som var mer 

involvert enn meg i planarbeidet for Gauselvågen. Dette svaret bygger både på 

hennes og min opplevelse av saken. 

 

Det stemmer at Byantikvaren i utgangspunktet mente turveien burde gå på baksiden 

av bebyggelsen, langs veien. Dette gjaldt generelt, men særlig for to eiendommer i 

Gauselkneiken der eiendommene er bratte og husene ligger ganske nær sjølinjen. 

 

Antikvariske interesser er ett av flere hensyn som må vektes mot hverandre i 

ethvert planarbeid. Det er derfor svært vanlig at Byantikvarens syn bare delvis, eller 

for den del - overhodet ikke - blir tatt hensyn til i reguleringsplaner. Det er en del av 

spillereglene i et demokratisk samfunn. Men Byantikvaren har i denne saken fått si 

sin mening på alle relevante stadier i planprosessen på vanlig måte og har ikke blitt 

presset eller truet til å ligge lavt i terrenget eller skifte mening underveis. 

 

Da det kom på det rene at traseen mest sannsynlig ville komme til å gå langs sjøen, 

fikk Byantikvaren også anledning til å uttale seg om hvordan dette i tilfelle skulle 

gjennomføres. Da mente Byantikvaren det var viktig at turveien ble anlagt på en 

nennsom måte, nærmest mulig opptil utførelsen på den gamle kjerreveien som 

fantes over mange av disse eiendommene, og uten at det ble etablert en sterk 

barrierevirkning mellom hagene og strandlinjen, verken i form av veibredde eller 

inngjerding/skjermveggbygging. Dette har også være førende for 

planbestemmelsene som til sist ble vedtatt og for vedleggene til 

planbestemmelsene.» 

 

I Saksfremlegg av 30.05.2016 fra Rådmannen i Stavanger til Stavanger formannskap 

fremsettes forslag til vedtak om å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for bygging 

av turstien langs Gauselstranden. Om turstiens utforming heter det: 

 

«Bestemmelsene tilsier maksbredde på 3 meter fundament og maks 2,5 meter 

topplag. Vi ser derfor ingen motstrid mellom plan og bystyrets tilleggsvedtak, dvs. 

mellom 1,5 og 2,5 meter «ferdig sti» (0 topplag). Hvor de ulike breddene skal 

brukes, vil selvsagt kunne diskuteres i den grad dette løses gjennom forhandlinger. 

Dersom man må gå til ekspropriasjon, må man imidlertid ha tilstrekkelig areal for å 

kunne anlegge turveien. Derfor viser plankartet 3 meter. 
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Asplan Viak sier bl.a. følgende om bredden (s. 3 i rapporten): «Bredde på tursti er 

vurdert for hver enkelt eiendom. Vurderingen bygger på best mulig tilpasning til 

terreng og minimal inngripen mot hageareal og uteplasser. Eiendommene har 

hagearealer med plen inntil traseen, og inngroing fra sidearealer/plenarealer vil etter 

hvert bety en synlig smalere trase enn 2,5 m. Dersom stien anlegges med mindre 

bredde enn 2,5 m vil det derfor i fremtiden kunne bety en for smal trase for 

framkommelighet for turgåere og skjøtsel av stien». Dette er en faglig vurdering 

giort av Asplan Viak.» 

 

På vedlagte kartgrunnlag, jf. vedlegg 6, som ble benyttet under den ovenfor nevnte 

befaring 12. juni 2015, er et foreløpig forslag til tursti markert på hver eiendom 

med grønn skravur. Det er her tatt utgangspunkt i beskrivelsen fra Asplan Viak jf. 

vedlegg 3. 

 

Om det skal skje noen mindre vesentlige endringer i turstiens regulerte trase eller i 

beskrivelsen fra Asplan Viak vil være avhengig av om man oppnår en dialog om 

trase og utformingen av denne med grunneierne. 

 

I motsatt fall vil denne sammenholdt med beskrivelsen fra Asplan Viak bli lagt til 

grunn som en skjønnsforutsetning i ekspropriasjonsskjønnet» 

 

Stavanger formannskap behandlet – etter delegasjon - saken i møte den 09.06.2016 og det 

ble fattet slikt vedtak (16 mot 3 stemmer): 

 

1. Stavanger kommune vedtar med dette i medhold av plan- og bygningsloven 

§ 16-2 å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for bygging av tursti 

langs Gauselstranden i medhold av plan 1811 Reguleringsplan for 

strandsonen fra Boganesstraen til Frøystad gård Hinna bydel, fra følgende 

grunneiere og rettighetshavere: 

 

Kvia Eiendom AS, gnr/bnr 14/105 

Kari Berle Thomsen, gnr/bnr 14/494 

Eivind Berle Thomsen, gnr/bnr 14/164 

Marie Skontorp og Simon Andreassen, gnr/bnr 14/152 

Per Berle Thomsen og Janecke Berle Gullaksen, gnr/bnr 14/1747 og 152 

Elisabeth Lærdal Skuland, gnr/bnr 14/19 

Second Generation lncome AS, gnr/bnr 14/144 

Aud Jorun Cuniberti Bøen, gnr/bnr 14/143 

 

2.  Stavanger kommune begjærer skjønn til fastsettelse av erstatningen. 
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Tre av representantene anket saken inn for bystyret. I møte den 13.06.2016 traff bystyret 

med 57 mot 10 stemmer vedtak likelydende som formannskapet.  

Tre representanter krevde saken sendt fylkesmannen til lovlighetskontroll. Slik, 

lovlighetskontroll ble foretatt av Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder den 05.10.2017, og 

det ble konkludert slik: 

 

 «Fylkesmannen tar ikke lovlighetsklagen til følge» 

 

Vedtaket om ekspropriasjon ble påklaget av advokatene Stordrange og Skjørestad på vegne 

av sine klienter. Klagene ble trukket etter at klagene var behandlet i formannskapet 

10.11.2016, men før saken ble oversendt Fylkesmannen. 

 

I saksfremlegg av 20.03.2017 fremsettes forslag om å ekspropriere grunn og rettigheter fra 

følgende eiere/rettighetshavere: 

- Tore Lærdal 

- Lærdal Holding AS 

- Marie Skontorp og Simon Andreassen  

 

Om turstiens utforming heter det: 

 

Stavanger bystyre har i plansaken om delstrekk B blant annet vedtatt: 

 

«Turstien opparbeides i henhold til krav om universell utforming, men bredde på 

ferdig sti skal ikke være mer enn 1.5 til maksimalt 2.5 meter.» 

 

Rådmannen har i tillegg til dette overfor grunneier Tore Lærdal meddelt følgende 

om turstiens bredde, jf. varsel om ekspropriasjon av 21.11.2016 til adv. Atle 

Helljesen, jf. vedlegg 4. 

 

«Når det gjelder turveibredden, så er bystyrets vedtak, 1.ledd som følgende: 

Forslag til plan 1811 Reguleringsplan for Strandsonen fra Boganesstraen til 

Frøystad gård, alternativ 3, med plankart og bestemmelser begge datert 22.01.2010 

og begge sist revidert 15.09.2010 vedtas. 

Bestemmelsene tilsier maksbredde på 3 meter fundament og maks 2,5 meter 

topplag. Vi ser derfor ingen motstrid mellom plan og bystyrets tilleggsvedtak, dvs. 

mellom 1,5 og 2,5 meter «ferdig sti» (=topplag). Hvor de ulike breddene skal 

brukes, vil selvsagt kunne diskuteres i den grad dette løses gjennom forhandlinger. 

Dersom man må gå til ekspropriasjon, må man imidlertid ha tilstrekkelig areal for å 

kunne anlegge turveien. Derfor viser plankartet 3 meter. 

Asplan Viak sier bla. følgende om bredden (s. 3 i rapporten): 

«Bredde på tursti er vurdert for hver enkelt eiendom. Vurderingen bygger på best 

mulig tilpasning til terreng og minimal inngripen mot hageareal og uteplasser. 



 - 14 - 17-092034SKJ-STAV 

Eiendommene har hagearealer med plen inntil traseen, og inngroing fra 

sidearealer/plenarealer vil etter hvert bety en synlig smalere trase enn 2,5 m. 

Dersom stien anlegges med mindre bredde enn 2,5 m vil det derfor i fremtiden 

kunne bety en for smal trase for framkommelighet for turgåere og 

skjøtsel av stien». 

Dette er en faglig vurdering gjort av Aplan Viak. 

 

På kartgrunnlag i vedlegg til varsel om ekspropriasjon, jf. vedlegg 4 og 6, som ble 

benyttet under den ovenfor nevnte befaring 12. juni 2015, er et foreløpig forslag til 

tursti markert på eiendommene 14/140 og 20, Tore Lærdal og eiendommen 14/152, 

Simon Andreassen og Marie Skontorp hver eiendom med grønn skravur og for 

14/152 også svart skravur når det gjelder den private kjørevei. Det er her tatt 

utgangspunkt i beskrivelsen fra Asplan Viak, jf. vedlegg 3. 

Om det skal skje noen mindre vesentlige endringer i turstiens regulerte trase eller i 

beskrivelsen fra Asplan Viak vil være avhengig av om man oppnår en dialog om 

trase og utformingen av denne med grunneierne. 

I motsatt fall vil denne sammenholdt med beskrivelsen fra Asplan Viak bli lagt til 

grunn som en skjønnsforutsetning i ekspropriasjonsskjønnet.» 

 

Saken ble behandlet i Stavanger formannskap 24.08.2017 og med 16 mot 3 stemmer ble 

det truffet slikt vedtak: 

 

«Stavanger kommune vedtar med dette i medhold av plan- og bygningsloven § 16-2 

å ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter for bygging av tursti langs 

Gauselstranden og med tilknytning over den private kjørevei til 

Gauselvågen/Gauselkneiken i medhold av plan 1811 Reguleringsplan for 

strandsonen fra Boganesstraen til Frøystad gård i Hinna Bydel fra følgende 

grunneiere og rettighetshavere: 

 

Tore Lærdal, gnr/bnr 14/20 og 14/140 

Lærdal Holding AS, rettighetshaver på gnr/bnr 14/19 for14/828 og 14/986 

Marie Skontorp og Simon Andreassen, privat kjørevei på gnr/bnr 14/152» 

 

Tore Lærdal påklaget vedtaket den 03.10.2017. Formannskapet behandlet klagen i møte 

23.11.2017 og vedtaket ble opprettholdt. Fylkesmannen i Hordaland traff vedtak i saken 

18.06.2018 med slik slutning: 

 

 «Stavanger formannskaps vedtak i sak 123/17 stadfestes» 
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1.2 Skjønnsbegjæring for Stavanger tingrett - prosesshistorikk 

 

Skjønnsbegjæring innkom retten mot følgende parter den 31.05.2017: Kvia Eiendom AS, 

Kari Berle Thomsen, Eivind Berle Thomsen, Marie Skontorp, Simon Andreassen, Per 

Berle Thomsen, Janecke Berle Gullaksen, Elisabeth Lærdal Skuland, Second Generation 

lncome AS, Aud Jorun Cuniberti Bøen. 

 

Følgende ble senere innlemmet med partsstatus: Kristina Thomsen, Guttorm Andreassen, 

Olaf Ellingsen, Line Ellingsen. 

 

Ved tilleggsskjønnsbegjæring av 18.12.2017 ble skjønnet utvidet til også å gjelde Marie 

Skontorp og Simon Andreassen (tilleggsavståelse), Tore Lærdal og Lærdal Holding AS. 

 

Ved tilleggsskjønnsbegjæring av 14.12.2018 ble saken utvidet også til å gjelder Turid Våge 

og Svein Erik Madland. 

 

Sakene er forent til felles behandling. Retten besluttet å dele skjønnsforhandlingene slik at 

det først ble forhandlet om vilkårene for skjønnets fremme.  

 

Forhandlingene om skjønnets fremme ble avholdt i Stavanger tingrett 25. mars til og med 

2. april 2019. Partene møtte slik det fremgår av rettsboken. Det ble avholdt befaring og 

parter og prosessfullmektiger fikk påvise de forhold de mente var av betydning for 

vurderingen av skjønnets fremme.  

 

Partene ble i brev av 30.04.2019 meddelt at rettens flertall etter avstemning har besluttet at 

skjønnet og forhandlingene fortsetter. 

 

Forhandlingene fortsatte med behandling av erstatningskravene den 3.-6. juni 2019. 

Advokatene Helljesen og Stordrange fastholdt påstanden om avvisning og bad om at retten 

omgjorde sin beslutning. Det ble avholdt befaring. 

 

2. Tvist om skjønnets fremme 

 

2.1 Partenes påstander og påstandsgrunnlag: 

 

2.1.1 Innledende merknader  

 

De private parter har vært representert ved tre forskjellige advokater, og de har i det 

vesentligste sluttet seg til hverandres påstander og påstandsgrunnlag. De påstander og 

påstandsgrunnlag som gjengis nedenfor gjelder således alle partene selv om de bare står 

beskrevet under enkelte av partene. For Tore Lærdals vedkommende gjelder en del 

tilleggsgrunnlag. 
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2.1.2 Påstand og påstandsgrunnlag fra Stavanger kommune 

 

Påstand: «Skjønnet fremmes» 

 

Reguleringsvedtaket og ekspropriasjonsvedtakene er gyldige. Det er klageinstansens 

vedtak, der slike forefinnes, som er gjenstand for rettens prøving. Klageinstansen kan 

reparere feil ved underinstansens vedtak.  

 

Rettens prøvelsesadgang i forhold til reguleringsplanen er begrenset. Retten kan prøve det 

faktiske grunnlaget for planen, saksbehandlingen og godkjennelsen av planen og at de 

avgjørende hensyn/interesser er avveid av kommunen. Retten kan ikke prøve vektingen av 

de ulike hensyn/interesser, utforming og plassering av tiltaket eller valget mellom ulike 

alternative løsninger. Dette ligger innenfor forfatningens fris skjønn – og her er 

forvaltningen i utgangspunktet suveren. 

 

Reguleringsplanen er utarbeidet med grunnlag i overordnede planer – her kommuneplanen. 

Slike overordnede planer er bindende. Konkret betyr dette at det har vært påregnelig siden 

1985 at det kom en sti langs sjøen i Gauselvågen. 

 

Det foreligger hverken hver for seg eller samlet feil ved reguleringsplanen som tilsier 

ugyldighet. Eventuelle feil vil ikke under noen omstendighet har påvirket innholdet, jf. 

forvaltningsloven § 41. Anførsler knyttet til de enkelte ugyldighetsgrunner knyttet til 

reguleringsplanen gjengis kortfattet slik: 

 

1. Feil faktum – naturmangfold 

 

Det er faktum på vedtakstidspunktet som skal legges til grunn. Det er ingen feil i faktum. 

Fylkesmannen har foretatt en lovmessig vurdering, jf. naturmangfoldsloven § 8 og basert 

denne på slikt kunnskapsgrunnlag som er relevant i henhold til denne bestemmelsen; 

Miljødirektoratets naturbase, kommunens naturtyperegistrering og artsdatabanken.  

 

2. Feil i faktum – Fylkesmannens innsigelser til alternativ 1A og 3A 

 

Det foreligger ingen feil ved fylkesmannens grunnlag for innsigelser. Fylkesmannens 

innsigelser gjaldt manglende regulering av friarealer, delvis flytting ut av strandsonen og 

uthuling av friområdereguleringen samt at dette alternativ 1A var mindre universelt 

utformet. Alternativ 2, i langs gaten Gauselvågen, var i strid med kommunedelplanen og 

innebar en fragmentering av grønnstrukturen. Universell utforming var en av flere 

innsigelser til 1A og 3A (bak Lærdals eiendom). Universell utforming er et altomfattende 

uttrykk som ikke bare relaterer seg til stigningsforhold. Rapporten fra ingeniør Rodvelt 

bygger på en annen planløsning enn de aktuelle planalternativene. 
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3. Feil i saksbehandlingen – byantikvarens rolle 

 

Det har vært en ordinær planprosess der byantikvaren har gitt innspill og der 

reguleringsbestemmelsene inkorporerer noen av disse synspunktene. Byantikvaren har 

justert standpunktene sine underveis og det foreligger ikke noe press i den anledning. 

 

4. Feil i saksbehandlingen – KUB`s behandling av planforslaget 

 

Saken ble ferdigbehandlet i KUB og oversendt bystyret for endelig behandlet. Dette 

spørsmål er behandlet av fylkesmannen, og en eventuell feil her har heller ikke hatt 

betydning for vedtakets innhold. 

 

5. Utforming og plassering av turstien, valg av alternative løsninger 

Hvor stien skal gå er i kjernen av det frie forvaltningsskjønnet og kan ikke prøves. Retten 

kan ikke prøve valget av alternativ 3 foran andre alternativ. Det foreligger ingen feil ved 

valget av alternativ 3 som ligger innenfor rettens prøvingsadgang, og Fylkesmannen 

reparerer eneste feil i kommunestyrets vedtak av Plan 1811 – nemlig spørsmålet om 

naturmangfold. Reguleringsplanen er gyldig 

 

6. Alternative planforslag under planprosessen 

 

Alternativer – så som «bro i sjø» er merknader til kommunens planbehandling og 

behandles som dette. Den som ønsker å fremme reguleringsforslag må gjøre dette etter 

reglene. Det foreligger ingen reguleringsforslag til slike alternative løsninger. 

 

7. Klagebehandling – saken sendes direkte fra KBU til fylkesmannen 

 

Dette er en særordning for plansaker som følger direkte av loven, jf. pbl (1985) § 27-3 

annet ledd. 

 

8. «Bundet mandat» 

 

Anførselen om bindinger fra direktoratet knyttet til planprosessen er åpenbart uholdbart. 

det er tale om rammetilsagn uten øremerking til bestemte prosjekt, og kommunen får disse 

midlene uavhengig av hva som skjer i Gauselvågen. 

 

Hva gjelder ekspropriasjonsvedtakene så kan valg av hjemmel, det faktiske grunnlaget og 

saksbehandlingen prøves. Retten kan ikke prøve nødvendighetskravet i oreigningslova § 2 

eller interesseavveiningen, jf. samme bestemmelse. 
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Anførsler knyttet til de enkelte ugyldighetsgrunner knyttet til ekspropriasjonsvedtakene 

gjengis kortfattet slik: 

 

1. Feil i faktum – naturmangfold 

 

Dette skal vurderes ved planarbeidet. Det foreligger ikke nytt faktum som tilsier at det skal 

foretas en ytterligere interesseavveining på ekspropriasjonstidspunktet. Ambio-rapporten 

var hensyntatt ved planarbeidet, og notatet fra Tysse av 2019 kom etter vedtakene og skal 

sees bort fra. Det er ingen feil ved de avveiningene som er gjort i forhold til 

naturmangfold. 

 

2. Manglende interesseavveining etter oreigningslova § 2 

 

Det er her snakk om ekspropriasjon før gjennomføring av reguleringsplan og 

interesseavveiningen har funnet sted ved planarbeidet, jf. Rt 1998-416. Det foreligger ikke 

spesielle forhold som tilsier at det skulle vært foretatt ny interesseavveining og tilknytning 

til ekspropriasjonsvedtaket. Uansett er slik interesseavveining foretatt ved bystyrets vedtak 

av 13.06.2016, da dette er gjennomgått i saksfremlegget og konkludert med at det ikke 

foreligger nye omstendigheter. I ethvert tilfelle er forholdet reparert ved bystyrets 

behandling av klagen på ekspropriasjonsvedtaket der det gjøres en interesseavveining på 

side 6 og 7 i saksfremlegget. Det er her et nytt vedtak som fattes og i dette er 

interesseavveiningen foretatt. Det endrer ikke noe at klagen ble trukket 

 

Fylkesmannen opprettholdt også bystyrets vedtak om ekspropriasjon i sin 

lovlighetskontroll. Det hefter således ingen feil ved vedtaket som kan føre til ugyldighet. 

 

Hva gjelder ekspropriasjonsvedtaket av 24.08.2017 (Tore Lærdal, Lærdal Holding AS 

m.fl.) så har Fylkesmannen foretatt den nødvendige interesseavveining i sitt vedtak. 

Vedtaket er derfor gyldig. 

 

3. Manglende presisering i reguleringsplanen og ekspropriasjonsvedtakene mht. hva 

som skal eksproprieres 

 

Hva som er regulert fremgår av den vedtatte reguleringsplanen. Stien skal ha maks 3 meter 

bredde og et topplag i grus på maks 2,5 meter bredde. Punkt 5.2.2. i 

reguleringsbestemmelsene inneholder ingenting om minimumsbredde. Den endelige 

plassering innenfor den vedtatte traseen skjer ved gjennomføringen. Bystyrets vedtak om 

bredde ferdig sti 1,5 til maks 2,5 meter står ikke i motstrid, og eneste forskjell er 

minimumsbredden. I tillegg tilføyde bystyret lokal stedstilpassing og innspill fra 

grunneiere.  
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Planen forutsetter samarbeid med grunneierne, og dersom de ikke samarbeider må 

kommunen ensidig fastsette den nærmere plassering i samråd med byantikvar – innenfor 

det fastlagte 3 metersbeltet. Dersom skjønnet fremmes vil kommunen gjøre et nytt innspill 

mot grunneierne med tanke på en avklaring før erstatningsutmåling skal skje. 

 

Det at alt ikke er klarlagt er uansett ikke en ugyldighetsgrunn – ekspropriasjonsvedtaket 

sier bare hvordan det skal gjøres.  

 

4. Reguleringsplanen er i strid med seg selv – klar og entydig plan 

 

Planen vedtas med det innhold den har. Det kan ikke være slik at planens bestemmelser 

gjør at planen ikke kan gjennomføres. Stien lar seg snirkle frem uten særlige konflikter 

med fasader og beplantning. Mye av vegetasjonen kan tas vare på, og det samme gjelder 

steiner o.l. i traseen. 

 

Planen er klar og entydig. Det stilles ikke krav til detaljplanlegging av stien, dette er ikke et 

tradisjonelt veianlegg. Selv om det hadde vært en fordel med tverrprofiler, særlig hos 

Thomsen, så er ikke dette en feil som fører til ugyldighet. Stien er angitt i en bredde av 3 

meter og er fastlagt tilstrekkelig i detalj. Bekymringen om grøfter er irrelevant – det 

kommer ikke grøfter her, massene er til en viss grad selvdrenerende og grøften ovenfor der 

vann- og kloakkledningen ligger vil også bidra til drenering. 

 

Stien lar seg opparbeide uten større inngrep, slik den er vedtatt. 

 

Anførselen om strid med EMK: 

 

Det følger av praksis fra EMD at statene har en vid skjønnsmargin og det skal svært mye 

til for å konstatere konvensjonsbrudd. Det foreligger ingen avgjørelser på at ekspropriasjon 

har vært ansett som uforholdsmessig i norsk rett. Skjønnsmarginen er vid så lenge 

ekspropriasjonen baserer seg på demokratiske vedtak. Regelen om kompensasjon i 

Grunnloven § 105 skaper balanse. Grunnloven går i mange henseende lenger enn EMK, og 

det sentrale er at vi har en regel som sikrer full erstatning. Den konkrete 

erstatningsutmåling hører ikke hjemme i denne vurderingen. Det foreligger ingen 

konvensjonsbrudd. 

 

2.1.3 Påstand fra Kvia Eiendom AS v/styrets formann, Gauselvågen 58 AS v/styrets 

formann, Turid Våge og Svein Erik Madland 

 
Disse partene har lagt ned slik påstand i hhv forhandlingene (Kvia Eiendom AS og 

Gauselvågen 58 AS) samt i tilsvar (Turid Våge og Svein Erik Madland): 

 

 «Skjønnet fremmes» 
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2.1.4 Påstand og påstandsgrunnlag fra Kari Berle Thomsen, Kristina Thomsen, 

Guttorm Andreassen, Marie Skontorp, Simon Andreassen, Per Berle 

Thomsen, Janecke Berle Thomsen og Lærdal Holding AS v/styrets formann 

 

Påstand: «Skjønnet nektes fremmet for takstnummer 2, 2a, 2b, 3, 4a, 4b, 5a, 5b og 

10» 

 

Både reguleringsplanen og ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig. Det er gjort en rekke 

saksbehandlingsfeil som både hver for seg og samlet fører til slik ugyldighet. 

Det er tilblivelsesmangler i form av uriktig/utilstrekkelig beslutningsgrunnlag samt uklart 

plangrunnlag og planen er ikke tilstrekkelig entydig og forståelig. Den nødvendige 

interesseavveining etter oreigningsloven § 2 mangler også. 

 

Krav til gyldig reguleringsplan: 

 

Ekspropriasjon fordrer en gyldig reguleringsplan, jf. pbl § 16-2. Feil med planen kan ikke 

repareres i ekspropriasjonssaken. Domstolen har full prøvingsadgang i forhold til faktum. 

Det er tale om et byrdefullt inngrep og kravene til saksbehandling og 

beslutningsgrunnlaget skjerpes. Alle sider av saken skal belyses nøytralt, og virkningen av 

feil må føre til ugyldighet dersom det er en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at feilen 

ikke har hatt betydning, jf. forvaltningsloven § 41 og HR-2009-1093-A. 

 

Reguleringsplanen er omfattende behandlet men beslutningsgrunnlaget har vært 

ubalansert, fordeler er blåst opp og ulemper bagatellisert. Beslutningsgrunnlaget er ikke 

nøytralt og det er ukorrekt og ufullstendig. Turstiens plassering, slik den nå er oppmålt, 

står i strid med det to politiske representanter forstod om den plassering under behandling 

av saken. Saken ville aldri blitt fremmet for bystyret, men blitt returnert til 

administrasjonen dersom man da visste det man nå vet om trasévalget. Det stod her på en 

stemme, og den kom fra Krf sin representant som primært forkastet alternativ 3. Det er 

således nærliggende, og i alle fall ikke en helt fjerntliggende mulighet for, at feil her har 

påvirket sakens utfall. Det anføres at planen ikke hadde blitt vedtatt dersom politikerne 

hadde sett den traséen som rent faktisk viser seg å ligge i planen. 

 

Stien er plassert i strid med opplysninger i saksfremlegget, og da både tekst og fotografier. 

Risikoen for skade på trær er ikke omtalt. Kravene til universell utforming gjelder mer enn 

stigningsgrad, og inkluderer også utvasking. Dette er ikke omtalt. 

 

Krav til klar og entydig plan: 
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Planen er ikke gitt en entydig og forståelig form, jf. pbl § 27-1. Planen må vise hvor i 

terrenget selve traseen skal gå og på en slik måte at de berørte grunneiere kan få forståelse 

av hvorledes forholdene vil bli når planen er gjennomført. 

 

Her er det betydelig uklarhet rundt planen og utredningsplikten i forvaltningsloven § 17 er 

ikke oppfylt.  

 

Traseen er ikke presist nok angitt. Den sier bare et 3 meters belte, og fremstår som en 

prinsipplan hvor man skal komme tilbake til den nærmere plassering og hvordan det skal 

bli. Dette er ikke godt nok. Grunneiers forespørsel om profiler og nærmere forståelse av 

utarbeidelsen har blitt avvist, og det er ikke uten betydning for en grunneier å få klarhet 

allerede på planstadiet om stien skal heves og/eller senkes ved støttemurer o.l. inngrep. 

Videre er det motstrid mellom reguleringsbestemmelsene og bystyrets vedtak. Vedtaket 

var ment som en håndstrekning til grunneierne og det kan ikke være tvil om at dette er en 

del av reguleringsvedtaket og ment som en modifisering av reguleringsbestemmelsene. Da 

oppstår spørsmålet om rettsvirkningen overfor grunneierne. Er det forutsatt at stien skal 

være smalere enn forutsatt, hvor skal det evt. være smalere, avhenger det av grunneiernes 

vilje til medvirkning? 

 

Asplan Viak har i sine planer tegnet inn en bredde på 2,5 meter over alt, og der advares det 

mot bredde på 1,5 meter. Denne er vist til og sitert fra i vedtaket om ekspropriasjon. Man 

må da anta at det er fordi den var ment å ha gjennomslagskraft. Situasjonen er uklar og det 

er grunnlag for å spørre om man via denne har manøvrert seg bort fra vedtaket i plansaken. 

 

Samlet sett viser bevisene at det som i realiteten synes vedtatt er en prinsipplan, en 

prinsippløsning om tursti langs sjøen, en plan som ikke er gjennomarbeidet på 

vedtakstidspunktet og som skal justeres etter hvert. Planen kan ikke gjennomføres om man 

tar hensyn til det som følger av reguleringsbestemmelsene om terreng, vegetasjon mv. Den 

plassering traseen har fått er i seg selv i strid med disse bestemmelsene og den er i strid 

med hvor og hvordan både politikere/beslutningstakere, grunneiere og andre (herunder 

byantikvaren) så for seg at traseen skulle gå. Kommunens ønske om medvirkning fra 

grunneierne fritar ikke kommunen for kravene som stilles til en gyldig plan. Denne planen 

fyller ikke kravene til en gyldig reguleringsplan som kan gi grunnlag for ekspropriasjon.  

 

Krav til ny interesseavveining – oreigningslova § 2: 

 

Det er her forhold i saken som tilsier at det skulle vært foretatt en interesseavveining i 

tilknytning til ekspropriasjonsvedtaket. Det var kommet til ny informasjon etter 

planvedtaket, så som Asplan Viak sin rapport, rapporten fra ingeniør Rodvelt vedrørende 

universell utforming, lansering av «turvei i sjø» og også det at saken var så spesiell og 

gjenstand for betydelig debatt. Det var heller ikke klart at traseen kunne føres over de 

andre eiendommene og at det kunne fremføres en ubrutt sti. 
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EMK Protokoll 1 artikkel 1: 

 

Bestemmelsen er en del av norsk rett og fordrer at det skal gjøres en rimelig avveining 

mellom allmennhetens interesser og borgernes eiendomsinteresser. Eiendomsretten er ikke 

bare en luksusrett, men fundamentet på en fungerende økonomi. Dersom man ikke kan 

regne med det man eier og har rådighet over så er det mye i samfunnslivet som svikter. 

Nyere rettspraksis på området viser at domstolene både kan og skal foreta en prøving av 

prinsippet om «minst inngripende tiltak». Retten har full prøvingsadgang. 

 

2.1.5 Påstand og påstandsgrunnlag fra Elisabeth Lærdal Skuland, Second 

Generation Incom AS v/styrets formann, Olaf I Ellingsen, Line Ellingsen, Aud 

Jorunn Bøen Cuniberti 

 

Påstand: «Skjønnet nektes fremmet» 

 

Både reguleringsplanen og etterfølgende ekspropriasjonsvedtak er beheftet med slike feil at 

de er ugyldige. 

 

Nytt faktum – det foreligger ingen klar og entydig plan: 

 

Planen ville ikke blitt vedtatt av beslutningstagerne hvis den nå påviste beliggenhet var 

kjent. Turstiens trasse er i strid med beskrivelse som fulgte reguleringen, den er hverken 

logisk eller følger terrenget. Retten må legge til grunn at saken aldri ville blitt sendt 

bystyret om beslutningstakerne hadde visst det de nå vet, etter å ha vært på befaring i 

tilknytning til skjønnsforhandlingene. 

 

Det er en grov saksbehandlingsfeil at ingen av beslutningstakerne var klar over traseens 

plassering før den ble merket. Når ingen protesterte tidligere mot denne så var det fordi det 

var ingen som visste hvordan det ville bli. Oppmerkingen i plandokumentene på 

fotografier var annerledes, Fylkesmannen trodde at stien gikk et annet sted og det samme 

gjorde byantikvaren. 

 

Det foreligger ingen klar og entydig plan og planen kan ikke benyttes som 

ekspropriasjonsgrunnlag. Disse innsigelsene er nye for tingretten og således ikke 

omhandlet eller tatt stilling til i fylkesmannens behandling av klagene. Det foreligger ikke 

noe gyldig vedtak. 

 

Spørsmålet om lovlighet i forhold til plan- og bygningslovens kompetanseregler: 

 

Saken ble ikke ferdigbehandlet i KBU, jf. kravet i pbl § 12-12. Alternativ 3 ble avvist. 

Dette er ikke å ferdigbehandlet.  
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Klagen over reguleringsvedtaket er feilbehandlet. Klagen må behandles av det organ som 

har fattet vedtaket – ikke et underordnet organ. 

 

Utilbørlig påvirkning (bundet mandat): 

 

Det er tatt utenforliggende hensyn i tilknytning til vedtakelse av planen. 

Reguleringsfrihetsprinsippet er ikke ivaretatt og det har i realiteten aldri vært andre 

aktuelle alternativ enn strandalternativet, og prosjektet har vært styrt av utenforliggende 

hensyn så som finansiering – og ikke hva som er gunstigste løsning ut fra en 

samfunnsmessig helhetsvurdering.  

 

Manglende utredning og kunnskap om faktiske omstendigheter, særlig knyttet til 

biologiske mangfold: 

 

Det er en saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har vurdert forholdet til biologisk 

mangfold ved reguleringen. Naturmangfoldsloven var trådt i kraft på vedtakstidspunktet. 

Det er sett bort fra kunnskapskravet – kommunen har ikke foretatt undersøkelser eller 

vurderinger i forbindelse med reguleringen, og feilen er ikke reparert av Fylkesmannen i 

klagevedtaket. «Reparasjonen» bygger på feil faktum og det er ikke foretatte en forsvarlig 

vurdering av de faktiske forhold. «Føre-var» prinsippet i § 8 skulle vært lagt til grunn, her 

hadde man ikke tilstrekkelig vitenskapelig kunnskap. Ambio-rapporten fra 2008 omfatter 

ikke de private hagene og det er feil å legge til grunn at det ikke er registrert spesielle 

verdier på land. Det er gjort registreringer av rødliste-registeret Storspove. 

 

For øvrig skulle følgende forhold vært utredet og vurdert, og det er en saksbehandlingsfeil 

at så ikke er gjort: 

 

- Økonomi 

- Trær 

- Alternativer til turvei langs stranden, så som turvei i sjø 

 

Om interesseavveiningen: 

 

Selv om interesseavveiningen i oreigningsloven § 2 normalt skjer ved planprosessen, så 

skal det foretas en ny vurdering dersom konkrete forhold tilsier det. Her er det slike nye 

forhold samtidig som det at det er gått svært lang tid fra vedtakelsen til 

ekspropriasjonsvedtaket også tilsier en fornyet vurdering. I denne saken er det ett 

iøynefallende forhold som skulle ha vært vurdert; samfunnsnytten av den marginalt bedre 

løsning stien langs sjøen gir mot dagens løsning/alternativet i gateløpet. Det er ikke gjort 

noen undersøkelse på om man får noen økning i turtrafikken, nytteeffekten er trolig svært 

lav og plikten til å begrunne den marginalt bedre løsningen er ikke oppfylt. 
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Kommunen har ikke foretatt en ny interesseavveining – kun imøtegått klagernes innspill. 

Dette er ikke en interesseavveining. Den manglende interesseavveining etter intern norsk 

rett suppleres av proporsjonalitetsprinsippet som følger av EMK første tilleggsprotokoll. 

Retten har full kompetanse til å prøve om marginale turtrafikkhensyn skal gå foran alle 

andre hensyn når det finnes et alternativ som er nesten like godt – nemlig alternativet langs 

gaten Gauselvågen. Minste inngreps prinsipp gjelder. 

 

2.1.6 Påstand og påstandsgrunnlag fra Tore Lærdal 

 

Påstand: «Skjønnet nektes fremmet» 

 

Tore Lærdal slutter seg til de påstandsgrunnlag som er fremført av øvrige parter i saken. 

 

Skjønnet må nektes fremmet, og planarbeidet må gjennomføres på nytt. Det foreligger 

saksbehandlingsfeil som må medføre ugyldighet. 

 

Retten har i dag en videre prøvingsadgang enn tidligere, jf. EMK tilleggsprotokoll 1 

artikkel 1. Vurderingene avløser den tidligere lære om myndighetsmisbruk. Etter denne 

bestemmelsen skal det foretas en forholdsmessighetsvurdering ved alle forvaltningsvedtak, 

og retten både kan og skal prøve forholdsmessighetsvurderingen. 

 

For Lærdals vedkommende må det da bl.a. tas hensyn til og vektes mot: 

- verdien av å beholde eiendommen som den er mot ekspropriasjon av et belte på 4,5 

meter mot sjøen, og der inngrepet blir stort i forhold til det som er forutsatt. 

- at det er et reelt alternativ (alternativene 3A og 2), der man også får opplevelse av å 

gå langs sjøen (maks 70 meter fra) og man kan se sjøen hele tiden og i tillegg de 

fine omgivelsene og hvordan den spesielle eiendommen/kulturminnet har blitt 

varetatt opp gjennom årene. Alternativene gir andre opplevelser som også må 

vektes 

- at alternativene ikke medfører utilgjengelighet og påstander om «hårnålssvinger» i 

friområdet i sør har ikke vært beskrevet før. 

- at turveien lenger nord (Hinna – Jåttåvågen) er lagt bak bebyggelsen og det selv på 

kommunens egen eiendom 

- at traseen forbi Steinskog er bredere enn noen andre steder, og i strid med 

forutsetningene, og at det ikke vil bli mulig å skjerme resten av eiendommen mot 

bruk (sjøen, trærne o.l.). vurderingen må ta utgangspunkt i at eiendommen i verste 

fall kan få «en bred gate» mot sjøen, noe som er i strid med byantikvarens 

forutsetninger og som innebærer et stort inngrep i kulturminnet fordi huset og sjøen 

har en slik nærhet og sammenheng at man ikke kan skjerme seg uten å ødelegge det 

som er bevaringsverdig. 
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- at inngrepet bryter med vern mot den private sfære ut fra eiendommens beliggenhet 

og historie 

- at det finnes andre løsninger som er gode nok sett i forhold til bruddet på 

kulturvernet mv. 

 

Planen er selvmotsigende: 

 

Eiendommen er verneverdig slik den står i dag. Planens ønske om vern står i motstrid med 

inngrepets omfang. Inngrepet tar en vesentlig del av hagen. 

 

Hva er vedtatt ekspropriert over Steinskog? 

Det anføres at det skal eksproprieres et belte på 4,5 meter ved sjølinjen. Dette er ikke 

beskrevet noen steder i saksfremlegget. Over alt beskrives bredde på maks 3 meter med 

smalere topplag. I reguleringsbestemmelsene legges til grunn 3 meter, det gjør også 

Fylkesmannen i vedtak av 12.10.2011. Disse bestemmelsene gjelder også Steinskog og det 

er ikke gitt noen spesialbestemmelser. Varselet om ekspropriasjon sier 3 meter og det er 

ikke gitt noen andre føringer om bredde i vedtaket. Da er det uklart hva som er vedtatt. 

 

Det er dokumentene fra Asplan Viak som viser en reguleringsbredde på 4,5 meter over 

Lærdal sin eiendom. Disse dokumentene er kommet til etter vedtaket og gir ikke grunnlag 

eller hjemmel for ekspropriasjon. 

 

Det anføres at de styrende myndigheter ikke kan ha visst at de vedtok 4,5 meter, de kan 

ikke ha visst sikkert hverken hva de regulerte eller hva de mente å ekspropriere. Vi står 

overfor et uklart vedtak som ikke fyller kravene til en reguleringsplan og er ugyldig og 

ekspropriasjonsvedtaket er da lovstridig og ugyldig. Vilkårene for ekspropriasjonsskjønn er 

derfor ikke oppfylt. 

 

Feil faktum: 

 

Det er lagt til grunn feil faktum for så vidt gjelder alternativ 3A. Det er ingen grunn til nå å 

komme med innsigelser mot ingeniør Rodvelts nivelleringer. Det er fullt mulig å etablere 

Alt 3 A med full universell utforming om man gjør noen mindre justeringer. Disse kunne 

vært gjort i utgangspunktet når dette alternativ ble utredet, slik det er nå kan det se ut til at 

man har valgt en trase man visste ikke ville være god nok og således sabotert dette 

alternativet. Gauselkneiken blir nå tilkomstvei til turstien langs sjøen og den er akkurat like 

lite universelt utformet som det man påstod en turvei her var. Dette er inkonsekvent. 

 

Det hefter feil ved Fylkesmannens vedtak når han unnlater å behandle denne siden av 

saken. Spørsmålet om universell utforming ifht alternativ 3A var avgjørende. 

Informasjonen om dette var feil, og denne feilen fikk den konsekvens at alternativ 3A ikke 
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kom til avstemning. Det er således lagt til grunn feil faktum for det alternativ som ble valgt 

– da det ble opplyst at dette var det eneste alternativ uten innsigelser. 

 

Kulturverdiene og mangelfull behandling av dem: 

 

Kommunen har ikke i tilstrekkelig grad varetatt utredningsplikten. Byantikvarens første 

faglige syn ble aldri fremlagt for beslutningstakerne. Hun anbefalte en annen løsning enn 

den valgte, mens det i saksfremlegget fremstilles slik at hun har gitt sin aksept til alternativ 

3. Dette er en åpenbar mangel ved utredningen som må tillegges vekt etter fvl § 41. 

 

Manglende vekting etter oreigningslova § 2 ved ekspropriasjonen og klagevedtakene: 

 

Så lenge innsigelsene fra Fylkesmannen er tillagt avgjørende vekt så har det ikke skjedd en 

reell vekting av interesser. Det var ingen alternativ å vekte mot. Fylkesmannens vedtak i 

klageomgangen er feil. 

 

2.2. Rettens vurdering av vilkårene for skjønnets fremme 

 

Som nevnt innledningsvis skal retten ta stilling til «tvist om retten til og betingelsene for 

ekspropriasjon», jf. skjønnsprosessloven § 48. Dette innebærer at retten prejudisielt må ta 

stilling til gyldigheten av de vedtak som er grunnlag for skjønnsbegjæringen.  

 

Det er fremmet en rekke innsigelser mot gyldigheten av tre sentrale vedtak; 

Reguleringsplan 1811 og to vedtak om ekspropriasjon.  

 

Saken har versert i mange år, og innsigelsene som er påberopt i retten har også blitt 

påberopt i tilknytning til høringer, klager, og løpende innspill til kommunen fra 

grunneierne og deres advokater. Langt på vei er det de samme tema som har gått igjen fra 

arbeidet startet i 2007 og frem til i dag, og der det sentrale hovedtemaet har vært hvorvidt 

turveien skal gå langs stranden eller helt/delvis i gateløpet Gauselvågen.  

 

Det har gjennomgående vært motstand fra grunneierhold om tursti langs stranden, og den 

omfattende dokumentasjonen i saken viser at saken også har vært gjenstand for stor debatt 

og uenighet hos beslutningstakerne (politisk). Grunneierne har vært særlig opptatt av 

eiendommenes spesielle kulturhistoriske karakter og betydning med hus og hage som er 

opparbeidet og holdt gjennom generasjoner og som flyter ubrutt ut i sjøen, det spesielle 

bomiljøet og at en turvei vil ødelegge dette – samtidig som den vil medføre betydelige 

ulemper som følge av at den vil skjære gjennom private hager og gå tett på sentrale 

uteplasser. Grunneierne har hatt et felles ønske om turvei i tilknytning til gateløpet, 

tilrettelagt slik at man også her kan ta del i kvaliteter fra området (Alternativ 2A). 
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Overordnet kan nevnes at den omstridte turvei traséen er en del av en planlagt turvei langs 

sjøen fra Stavanger til Sandnes, og området er en del av Grønn Plan som ble innarbeidet i 

kommuneplanen i 1994. Turveien er på de omstridte eiendommene lagt innenfor det areal 

som siden 1986 har vært regulert til friområde. Hele delstrekk B har vært regulert til 

friareal, og i 1986 ble det også innregulert tursti langs sjøen – men slik at denne svingte 

opp Gauselkneiken og inn i Gauselvågen, og således gikk på oppsiden av Tore Lærdals 

eiendom og eiendommene lengre mot sør. Området fremstår i sin helhet i dag som private 

hager med porter og gjerder mellom enkelte av eiendommene, og med private uteareal 

knyttet til brygger og naust langs sjøen. Etter det retten forstår har det bare i begrenset grad 

vært ferdsel i området.  

 

Innledningsvis presiseres at der gjelder skranker for rettens prøvingskompetanse av 

forvaltningsvedtak. Retten kan foreta legalitetskontroll (lovlighetskontroll) men ikke en 

hensiktsmessighets- eller rimelighetskontroll. Det stilles imidlertid krav til 

skjønnsutøvelsen, og retten kan bl.a. prøve om det er feil i den forutgående 

saksbehandling, om de faktiske forutsetningene er riktige, om det er lagt til grunn rett 

oppfatning av rettsspørsmål og om det er tatt utenforliggende hensyn eller at relevante 

hensyn ikke er vektlagt.  

 

Videre er det slik at ikke enhver feil medfører ugyldighet. I forvaltningsloven § 41 heter 

det: 

 «Er reglene om behandlingsmåten i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av 

loven ikke overholdt ved behandlingen av en sak som gjelder enkeltvedtak, er 

vedtaket likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold.» 

 

Retten må således vurdere om eventuelle feil «kan ha virket bestemmende på vedtakets 

innhold». I dette ligger ikke at feilen må ha påvirket vedtakets innhold, med andre ord at 

det må føres bevis for sannsynlighet, det er nok at «der er grunn til å regne med» at feilen 

«kan» ha hatt betydning. 

 

Retten skal i det følgende gjennomgå og vurdere de enkelte påberopte feil. 

 

2.2.1.  Reguleringsplan 1811 

 

Kommunestyrets vedtak av plan 1811 ble påklaget til Fylkesmannen. Fylkesmannens 

vedtak i klagesaken avløser kommunens vedtak, og det er således dette vedtaket som i 

utgangspunktet «står til prøve». Fylkesmannens i Vest-Agder ble oppnevnt til å behandle 

og avgjøre saken, og de traff vedtak den 12.10.2011. Det fremgår av vedtaket at det ble 

gjennomført befaring, og både den vedtatte og de alternative tur veitraséene ble befart. 

 

De enkelte innsigelsene til gyldigheten av dette vedtaket behandles forløpende i punkt 

2.2.1.1 flg. 
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2.2.1.1  Feil faktum – naturmangfold 

 

Naturmangfoldsloven trådte i kraft før kommunens vedtagelse av Plan 1811. Det er 

mangler i saksutredningen i forhold til en konkret vurdering av bestemmelsene i 

naturmangfoldsloven, men Fylkesmannen har gjennom klagebehandlingen foretatt en 

vurdering, jf. naturmangfoldsloven § 8.   

 

På side 9 i vedtaket skriver Fylkesmannen: 

 

«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig 

bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 

utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til 

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for 

skade på naturmangfoldet. Vi viser til naturmangfoldloven (nml.) § 8. Når det 

treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke 

virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig 

skade på naturmangfoldet, jf. nml. § 9. Dette er føre-var-prinsippet i 

naturmangfoldloven. Videre følger det av naturmangfoldloven § 10 at påvirkning 

av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning økosystemet er eller vil 

bli utsatt for. Fylkesmannen mener i denne saken at kunnskapsgrunnlaget i nml. § 8 

er oppfylt, noe vi kommer tilbake til nedenfor. Føre-var prinsippet i nml. § 9 

tillegges på denne bakgrunn ikke vekt i saken.» 

 

Fylkesmannen går etter dette gjennom registreringer i Naturbasen (Direktoratet for 

naturforvaltnings naturbase) og kommunens naturtyperegistrering (Lokalitet 96). 

Fylkesmannen er også kjent med Ambio/Toralf Tysses rapport, og behandler dette på side 

10 og 11 i vedtaket.  

 

Fylkesmannen oppsummerer sine vurderinger slik: 

 

«Når rapporten av 26.11.2008 ses i sammenheng med vedtatt reguleringsplan 

mener vi rapporten må tolkes slik at ferdsel i delstrekk A og turvei i delstrekk B og 

C samlet sett vil ha liten til middels negativ konsekvens for fuglelivet. Kommunen 

fremholder under punkt. 7 underpunkt ‘‘forhold til naturvern og fugleliv” i 

saksfremlegg av 27.09.2010 at “det å tilrettelegge for økt ferdsel på delstrekk A og 

ny ferdsel innenfor den sørlige delen av delstrekk B og nordre del av delstrekk C vil 

ha en viss effekt for fuglelivet, men at denne virkningen må aksepteres for å gi 

Stavangers innbyggere turmuligheter i områder som kan gi gode naturopplevelser. 

I tillegg er også planen justert for å ta hensyn til de områdene rapporten peker på. 

Hensynet til naturverdiene er et av mange tema som må avveies i planen. Den 

foreslåtte balansen mellom “folk og fugl” som kommer fram av figuren på s. 27 er 

det ikke kommet innvendinger mot verken fra fylkesmannen, Park og Idrett eller 

Naturvernforbundet”. Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering. Vi vil i denne 

sammenheng også bemerke at ingen statlige eller regionale fagetater har reist 

innsigelse til vedtatt reguleringsplan som følge av skadevirkninger for 

naturmangfold. Under henvisning til vurderingen over mener vi at allmennhetens 
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ferdsel i strandsonen ikke har så negative konsekvenser for fuglelivet at vi bør 

forsøke å få kommunen til å endre vedtatt reguleringsplan.» 

 

Vurderingene til Fylkesmannen bygger på Miljødirektoratets naturbase, kommunens 

naturtyperegistrering og Artsdatabanken. Dette vurderes tilstrekkelig til å fylle kriteriet 

«vitenskapelig kunnskap» i naturmangfoldsloven § 8. Det vises her til at Artsdatabanken er 

en kunnskapsbank for naturmangfold, og er ett av flere tiltak som er igangsatt for å følge 

opp Norges forpliktelser etter konvensjon om biologisk mangfold. Her er også den omtalte 

«Rødlista» der den omstridte Storspoven er beskrevet og klassifisert som «sårbar». Om 

Rødlista og dens betydning for forvaltningen heter det på den offisielle hjemmesiden 

artsdatabanken.no:  

 

 «Rødlista er primært utarbeidet for å bidra til en kunnskapsbasert forvaltning av 

artsmangfoldet. Rødlista er relevant i forbindelse med Regjeringens overordnede 

mål om å stoppe tapet av biologisk mangfold (Stortingsmelding nr. 21, 2004‐2005). 

Den er også relevant som grunnlag for Lov om forvaltning av naturens mangfold 

(naturmangfoldloven) fra 2009, hvor det blant annet er uttrykt at: «Målet er at 

artene og deres genetiske mangfold ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i 

levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder».  

At en art får status som rødlistet er ikke alene grunnlag for forvaltningsprioritet 

eller vern. Behovet for tiltak inkluderer også en vurdering av faktorer som lovverk, 

kostnader, sannsynlighet for suksess, biologiske faktorer etc. 

Rødlista bidrar til å spre kunnskap om arter i Norge til ulike målgrupper i 

samfunnet. Ei rødliste er dessuten et viktig redskap for å avdekke 

kunnskapsmangler, både om arters bestandsutvikling, habitatkrav og faktorer som 

påvirker artenes rødlistekategori.» 

 

Samlet sett foreligger det ingen feil ved Fylkesmannens vurderinger, hverken hva gjelder 

rettsanvendelse eller det faktiske grunnlaget for vedtaket. I tillegg til nevnte 

kunnskapskilder har det også hele tiden under planprosessen og ved klagebehandlingen 

vært kjent at det er observert Storspove i hagene, og også instanser som f.eks. 

Naturvernforbundet har gitt høringsuttalelser knyttet til det biologiske mangfold og 

områdets betydning for fugleliv. Det er heller ikke fremkommet opplysninger gjennom den 

øvrige bevisførsel, eller observasjoner og registreringer etter Fylkesmannens vedtak, som 

skulle tilsi feil i de vurderingene som er gjort, og i alle fall ikke feil som kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold idet retten uansett legger til grunn ut fra de samlede 

bevis at det er våtmarksområdene (sjøen) som er de viktige områdene for disse vaderne. 

Rødlisting er, som vist til ovenfor, heller ikke i seg selv absolutt grunnlag for vern og slik 

retten vurderer det her har beslutningstaker gjort en avveining av interesser basert på et 

tilstrekkelig og lovmessig kunnskapsgrunnlag.  

 

Retten finner i denne sammenheng grunn til å påpeke en viss undring over enkelte 

grunneieres fokus på biologisk mangfold i hagene, samtidig som de har fremsatt et 
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alternativ med turvei i sjø; et område som alle faginstanser fremhever som det klart 

viktigste området for ikke bare storspoven, men også andre truede arter.  

 

Innsigelsen fører ikke fram. 

 

2.2.1.2  Feil i faktum – Fylkesmannens innsigelser til alternativ 1A og 3A 

 

Det er anført at det foreligger feil ved fylkesmannens grunnlag for de fremsatte innsigelser 

– innsigelser som fikk den konsekvens at politikerne fikk meddelt at alternativ 3 (turvei 

langs stranden) var det eneste alternativ som kunne vedtas uten ytterligere behandling.  

 

Om dette heter det i Fylkesmannens vedtak: 

 

«Plan- og bygningslovens system er etter dette at holdbarheten av innsigelser 

vurderes av Miljøverndepartementet som ledd i vurdering av om reguleringsplan 

vedtatt av kommunestyret skal stadfestes. Miljøverndepartementet behandler for 

øvrig også klager fra privatpersoner i forbindelse med vurdering etter pbl. § 27-2 

nr. 2. I dette tilfellet har bystyret valgt å vedta det reguleringsforslaget det ikke 

forelå innsigelse mot. Fylkesmannen mener da at lovens system utelukker at vi 

under klagebehandling kan ta stilling til om Fylkesmannen i Rogaland hadde 

grunnlag for å reise innsigelse. Vi foretar derfor ingen vurdering av de av klagernes 

anførsler som gjelder grunnlag for innsigelse.  

 

Flere klagere har også gjort gjeldende at reguleringsvedtaket er ugyldig fordi ingen 

av de alternative planforslagene har vært vurdert administrativt eller politisk på 

grunn av Fylkesmannen i Rogalands innsigelse. Fylkesmannen i Rogalands 

innsigelse hevdes å ha vært avgjørende for den politiske behandlingen av saken. 

Fylkesmannen mener at alternative planforslag har vært vurdert både administrativt 

og politisk. Vi viser her til redegjørelsen for saksfremlegg datert 27.09.2010 på s. 4 

ovenfor. 

Fylkesmannen legger i mangel av holdepunkter for noe annet til grunn at 

medlemmene av kommunalstyret og bystyret har lest saksfremlegget, og dermed er 

kjent med og har gjort seg opp en oppfatning av de ulike alternative planforslag og 

Fylkesmannens innsigelser. I mangel av holdepunkter for noe annet legger vi også 

til grunn at bystyret har foretatt en samlet vurdering av hvilket planalternativ som 

var mest ønskelig, og at Fylkesmannen i Rogalands innsigelse på vanlig måte var 

del av demre vurderingen. Vi ser derfor ikke at det er grunnlag for å hevde at det 

hefter saksbehandlingsfeil ved kommunens planbehandling.» 

 

Retten deler den vurdering som her er gjort, og det refererte i sin helhet er dekkende for 

rettens syn. Det kan tilføyes at det ikke på noen måte er sannsynliggjort at innsigelsen om 

manglende universell utforming for alternativ 1 A/3A bygger på feil faktum – tvert om så 

legger retten til grunn at de målinger som er utført av ingeniør Rodvelt baserer seg på en 

alternativ trasé som ikke er beskrevet i noen av de behandlede planforslag, og der 

utgangspunktet og premissene for målingene blir feil. Dette er imidlertid ikke avgjørende.  
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Dersom et flertall av beslutningstakerne, her politikerne, ønsket et alternativ opp 

Gauselkneiken (vekk fra strandsonen) så sto de fritt til å gå videre med et slikt alternativ og 

følge lovens system, slik at spørsmålet ble vurdert av Miljøverndepartementet. Når så ikke 

ble gjort må retten legge til grunn at det ikke var flertall for en slik løsning, og at det ikke 

hefter noen feil som «kan ha virket bestemmende på vedtakets innhold».  

 

Retten har merket seg at enkelte politikere har utvist frustrasjoner over fylkesmannens 

innsigelser, jf. vitneforklaringene fra Kristen Høyer Mathiassen og utskrift fra representant 

Egil Olsens innlegg i bystyremøtet 01.11.2010 der han bl.a. sa: 

 

 «… Derfor har høyres medlemmer i kommunalstyret for byutvikling sammen med 

AP, KRF og Venstre gjort det man ha kunnet for at alle sakens side, og alle 

alternativer skulle utredes og høres. Og en takk til de partiene som var med på 

denne biten. 

 

I dag står vi i den situasjonen at det eneste alternativet Fylkesmannen gir oss 

muligheten til å egengodkjenne er alternativ 3 som vil medføre et så stort kraftig 

inngrep i private, og noen helt spesielle, hager at vi ikke kan se at det kan 

rettferdiggjøres. 

….. 

Fylkesmannen gir oss ikke noen muligheter til å gå litt rundt her og der uten 

innsigelse. Det er innsigelser i omtrent alle andre alternativer. Derfor er det min 

konkusjon i dag, etter å ha arbeidet grundig med denne saken i ca tre år, det samme 

som flertallsbeslutningen fra kommunalstyret for byutvikling, at det vil være riktig 

å avvise planen også fra bystyrets side» 

 

Dette er illustrerende for at politikerne har vært klar over problemene de stod ovenfor, at 

det har vært gjenstand for grundig behandling, utredning og omfattende politisk ordskifte -

som i denne type vedtak i realiteten er en interesseavveining. Endelig avstemming tilsa 

imidlertid at de politiske beslutningstakerne vektet momentene i interesseavveiningen 

forskjellig. For bystyremedlem Olsen var hensynet til spesielle og private hager 

avgjørende. Han representerte imidlertid mindretallet.  

 

For flertallets vurderinger kan retten vise til forklaringen fra Høyres representant Hernes. 

Han forklarte at det var et sentralt hensyn under behandlingen at en turvei langs sjøen ville 

gi en bedre byutvikling enn en turvei «i bakkant», og at dette synet var uavhengig av hva 

Fylkesmannen mente om forskjellige element. Han forklarte at det overordnede var hva 

som var den beste løsningen totalt sett, og at det bærende for valget av løsning var ønsket 

om turvei langs sjøen; ikke bare på Gausel men også ellers i kommunen.  

 

Det foreligger ingen saksbehandlingsfeil knyttet til feil faktum – faktum er at 

fylkesmannen hadde innsigelser. Dette er derfor riktig fremstilt for beslutningstakerne, og 
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ovenstående viser at de også oppfattet dette riktig. De fikk også riktig opplyst at de ikke 

kunne vedta andre forslag enn alternativ 3 uten å gå veien om Miljøverndepartementet 

(alternativ 3 var det eneste de kunne «egengodkjenne»). Kommunen kan ikke materielt 

overprøve denne type innsigelser uten å følge lovens ordning, og det er derfor høyst uklart 

for retten hva den påberopte saksbehandlingsfeilen består i. Beslutningen om å ikke følge 

noen av de alternativ som fikk innsigelser videre, er en politisk beslutning som er undergitt 

forvaltningens frie skjønn og som ikke kan overprøves av retten.  

 

Anførselen fører ikke frem. 

 

2.2.1.3. Feil i saksbehandlingen – byantikvarens rolle 

 

Byantikvaren har avgitt flere uttalelser i saken, og har vært løpende involvert i 

saksbehandlingen. Noen av reguleringsbestemmelsene, og også bystyrets vedtak, 

inkorporerer noen av disse synspunktene. Det er anført at det foreligger en 

saksbehandlingsfeil i saksanlegget i forhold til gjengivelse av Byantikvarens merknader og 

faglige synspunkt. Retten er uenig i dette. 

 

To av byantikvarens merknader i høringsomgangen er vedlagt saksfremlegget i sin helhet. 

Hennes første merknad til planen (merknad av 18.09.2007) er imidlertid ikke vedlagt. 

Denne gjelder i det aller vesentligste eiendommen til Tore Lærdal, «Steinskog», og handler 

mer om planområdet, dets utstrekning og innhold, enn valg av turveitrase. Her konkluderer 

Byantikvaren med at planområdet må utvides til å omfatte hele denne eiendommen (noe 

det opprinnelig ikke var) og at eiendommen bør reguleres til «spesialområde bevaring». 

Dette fikk Byantikvaren gjennomslag for i de senere vedtak.  

 

Om valg av turvei trasé uttalte Byantikvaren seg første gang i merknad av 04.03.2009, der 

hun anbefalte alternativ 2 og begrunnet dette fagmessig nærmere. Retten må forutsette at 

beslutningstakerne satte seg inn i dokumentene før vedtak, og at hennes syn således var 

kjent ved endelig beslutning. Det fremgår også for øvrig av bevisførselen at 

beslutningstakerne var kjent med de spesielle forholdene ved Tore Lærdals eiendom, men 

også de øvrige eiendommene som har særlig kulturhistorisk verdi – herunder avisartikler, 

vitneforklaringer fra bl.a. Høyer Mathiassen og Hernes samt gjengivelse av Olsens innlegg 

i bystyret. Alene det å være på befaring avdekker dens kvaliteter og særegenheter – også 

for det utrente og ufaglærte øye. 

 

Byantikvaren har blitt utfordret på om sin rolle i planprosessen, og har selv ikke hatt 

merknader til denne og/eller sin rolle i denne, jf. deres forklaring for retten (både 

nåværende og tidligere byantikvar) og e-post av 28.07.2016 der Hanne Windsholt skriver: 
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 «Men Byantikvaren har i denne saken fått si sin mening på alle relevante stadier i 

planprosessen på vanlig måte og har ikke blitt presset eller truet til å ligge lavt i 

terrenget eller skifte mening» 

 

Retten finner ut fra en samlet vurdering at det ikke foreligger noen feil i saksbehandlingen 

knyttet til Byantikvarens rolle, og at det ikke har funnet sted en nedtoning av hennes 

synspunkt (faktum) underveis frem mot endelig beslutning – langt mindre at det er 

fremstilt slik for beslutningstagerne at Byantikvaren har gitt sin aksept til alternativ 3, jf. 

Lærdals anførsel på dette punkt.  

 

Fylkesmannen har på side 12 i vedtaket behandlet denne siden av saken, uten å finne 

mangler ved vedtaket. Her er også påpekt at Byantikvarens rolle er supplert ved uttalelsen 

til Fylkeskommunen «som regional fagetat for kulturminner og kulturmiljø ikke har reist 

innsigelse mot vedtatt reguleringsplan». 

 

Retten påpeker at det er forståelig at grunneierne har et ønske om å ta vare på det de 

opplever å være særegent og bevaringsverdig ved området og bebyggelsen. Det særegne og 

kulturminneverdiene har imidlertid vært kjent for beslutningstagerne, vært undergitt 

behandling i det politiske ordskiftet og det foreligger derfor ingen feil som «kan ha virket 

bestemmende på vedtakets innhold» når det besluttes å anlegge turvei gjennom 

eiendommene ved sjøen. 

 

Innsigelsen fører ikke frem. 

 

2.2.1.4. Feil i saksbehandlingen – KUB`s behandling av planforslaget 

 

Det er anført at kommunalstyret for byutvikling (KUB) ikke ferdigbehandlet saken før den 

ble oversendt bystyret for behandling, og at det foreligger brudd på plan- og bygningsloven 

(1985) § 27-2. Saken ble behandlet flere ganger i KUB og ved siste gangs behandling den 

07.10.2010 traff de følgende vedtak: 

 

1. Forslag til plan 1811 Reguleringsplan for strandsonen fra Boganesstraen til 

Frøystad gård alternativ 3 avvises. 

2. Saken oversendes bystyret for endelig vedtak. 

 

I praksis betyr dette at KUB nedstemte strandalternativet men hadde flertall for at saken 

skulle sendes bystyret. Fra Fylkesmannens behandling av dette punkt kan gjengis: 

 

«Saksfremlegg datert 27.09.2010 var grunnlaget for kommunalstyrets 

saksbehandling den 07.10.2010. Det fremgår allerede i pkt. 1 i saksfremlegget at 

“forslag til plan 1811 har vært gjennom en omfattende planprosess. Høringer av 

flere alternativer i to høringsrunder, gjør at en rekke forslag til turtrasé og 

arealbruk kan vedtas av bystyret, enten slik de var utlagt eller kombinert. Saken 
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legges med dette fram for kommunalstyret for vurdering”. En oversikt over 

tidligere saksbehandling av planforslag fremgår allerede av pkt. 2 i saksfremlegget. 

Saksfremleggets pkt. 6 inneholder en redegjørelse for planforslag som har vært på 

høring, og det fremgår under underpunkt “planforslag til behandling” at “til nå har 

prosessen i kommunalstyret i liten grad avklart hvilket hovedalternativ som vil bli 

valgt for delstrekk B. Vi har derfor valgt å utarbeide 3 komplette planforslag, alt. 3, 

3A og 2A. Som sagt kan kommunalstyret og/eller bystyret velge å kombinere disse 

med forslag fra første høringsrunde. For å kunne få en noenlunde oversiktlig sak, 

er de enkelte planforslagene mer detaljert redegjort for i vedlegg 1. Her tar vi kun 

for oss hovedtrekkene i forslagene, samt vurderingen av dem Vedlegg 1 til 

saksfremlegget har allerede på s. 1 en innholdsfortegnelse som viser at det 

fremlegges tre planalternativer, og at det redegjøres for planalternativer det ikke gås 

videre med. Planforslagene er så presentert med plankart, planbestemmelser og 

planbeskrivelser. I vedlegg 2 gjennomgås innkomne merknader i planprosessen, og 

uttalelser fra fylkesmannen, byantikvaren og kommuneadvokaten fremgår av 

vedlegg 3. Fylkesmannen legger til grunn at medlemmene av kommunalstyret har 

lest saksfremlegget i sin helhet før møtet 07.10.2010, og dermed er kjent med og 

har gjort seg opp en oppfatning om de ulike alternative planforslag som der er 

presentert. Vedtak av 07.10.2010 må tolkes med det som bakteppe.» 

 

Retten er enig med Fylkesmannen i disse avsluttende merknadene, og slutter seg også til 

Fylkesmannens konklusjon på dette punkt. Det anses derfor tilstrekkelig å gjengi 

Fylkesmannens vurderinger idet den også er dekkende for rettens vurdering og syn: 

 

«Det videre spørsmål blir om ordlyden i kommunalstyrets vedtak av 07.10.2010 

tilsier at kommunalstyret ikke har ferdigbehandlet planforslagene. Kommunalstyret 

har i henhold til vedtakets pkt. 2 oversendt saken til bystyret for endelig vedtak. 

Dette i seg selv tilsier at kommunalstyret har ment at saken var ferdigbehandlet der. 

Hvis kommunalstyret var av motsatt oppfatning ville saken blitt returnert til 

administrasjonen. I pkt. 1 i vedtaket er det uttrykkelig kun vist til planalternativ 3, 

og kommunalstyret vedtok å avvise dette alternativet. Når formuleringen ses i 

sammenheng med pkt. 2 i vedtaket finner vi at kommunalstyret med “avvises” 

mener at planalternativ 3 ikke anbefales overfor bystyret. Det følger da 

forutsetningsvis av vedtaket at kommunalstyret anbefaler bystyret å vedta et av de 

andre planforslagene. Kommunalstyrets vedtak tolkes etter dette slik at 

kommunalstyret har ferdigbehandlet planforslagene, og har lagt disse frem for 

bystyret til vedtak i alternativer. Det fremgår uttrykkelig av pbl. § 27-2 første 

punktum at kommunalstyret kan gjøre dette. Fylkesmannen finner følgelig ikke at 

klagerne kan høres med at kommunalstyret ikke har ferdigbehandlet planforslagene 

før saken ble oversendt til bystyret for endelig planvedtak.» 

 

Innsigelsen fører ikke frem. 
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2.2.1.5. Foreligger det en gyldig reguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 

(1985) § 27-1 

 

Dette punkt gjelder om det foreligger en gyldig reguleringsplan, om planen er i strid med 

seg selv (indre motstrid) og om kravene til klar og entydig plan er oppfylt – herunder det 

faktiske grunnlaget for plassering av turveitraseen. 

 

Hvor stien skal gå er i kjernen av det frie forvaltningsskjønnet og kan ikke overprøves av 

retten. Retten kan således ikke prøve valget av alternativt 3 foran andre alternativ, men 

spørsmålet under dette punktet er om det foreligger feil ved valget av alternativ 3 som 

ligger innenfor rettens prøvingsadgang - og da konkret om planen er gitt en slik entydig og 

forståelig form som plan- og bygningsloven (1985) krever. 

 

Det er anført at planen ikke er presis nok på hvor traséen skal gå og at en plan – for å 

oppfylle lovens vilkår - må vise hvor i terrenget selve traséen skal gå, og hvordan 

forholdene vil bli når planen er gjennomført. Det anføres at det ikke er tilstrekkelig å 

definere et 3 meters belte, og at planen fremstår som en prinsipplan der man skal komme 

tilbake til hvor traséen skal plasseres og hvordan det hele skal bli.  

 

På dette punkt har retten delt seg i et flertall og et mindretall. Flertallet, bestående av 

tingrettsdommer Mariann Svensen og skjønnsmedlemmene Kjell Thoen, Eivind Løyning 

og Sigrunn Torhild Undheim Stangeland, har kommet til at kravene til en gyldig 

reguleringsplan etter dagjeldende plan- og bygningslov § 27-1 er oppfylt. 

 

Flertallet legger avgjørende vekt på at det er vedtatt et reguleringskart som viser hvor 

turveien skal gå, og den oppmåling som er gjort i terrenget er i samsvar med denne. 

Flertallet må legge til grunn at beslutningstakerne – her politikerne – har satt seg inn i 

reguleringskartet, som er det mest sentrale dokument i en reguleringsplan, før de vedtok 

planen. Kartet avviker ikke fra det som er vanlig i reguleringssammenheng, er enkelt i sin 

utforming og i seg selv «entydig og forståelig». Alene ved å forholde seg til kartet forstår 

man hvor turveien skal gå, og det gir informasjon om hvilke implikasjoner det vil få for 

den enkelte grunneier. Det er tilstrekkelig for at den enkelte grunneier skal kunne vareta 

sine interesser i plansammenhengen og det gir nødvendig informasjon til 

beslutningstakerne.  

 

Advokat Skjørestad har, på vegne av Eivind Berle Thomsen, etterlyst profiler som viser 

inngrep på hans eiendom. Dette ønsket har ikke kommunen etterkommet. Kommunen har 

under forhandlingene vært tydelige på at de skal kunne bygge stien uten bruk av 

hjelpeareal, og at den endelige trasé utformingen (trasé i traséen) må skje ved 

gjennomføringen. Retten kan ikke se at det er et absolutt vilkår for gyldighet at det 

utarbeides slike etterlyste profiler, jf. Odd Jarl Pedersen mfl., Plan- og bygningsrett punkt 

2.5. Denne turveien skal legges «nennsomt» i terrenget, og da vil det ikke være praktisk 
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mulig å detaljregulere slike forhold allerede ved vedtakelse av reguleringsplanen, og 

situasjonen er sammenlignbar med de unntak som beskrives av Pedersen m.fl. 

 

Det er i sammenheng med innsigelsen knyttet til «entydig og forståelig» plan også kommet 

med innsigelser knyttet til faktagrunnlaget for planen. 

 

Flertallet er enig med grunneierne i at valget av trasé ikke umiddelbart fremstår som den 

beste og mest logiske, og at den stedvis med fordel kunne vært lagt et par meter lenger 

vekk fra sjøen og også anlagt slik at den treffer etablerte portåpninger. Dette trasévalget 

alene er imidlertid ikke noe retten kan overprøve, og spørsmålet er da om det foreligger feil 

i saksbehandlingen på dette punkt. 

 

Noe av bakgrunnen for innsigelsen, er at oppmåling og avmerking av tur traséen i terrenget 

viser at traséen ikke naturlig følger allerede etablerte portåpninger, at den går helt inn til 

enkelte naust og for ett bevaringsverdig naust også går rett gjennom bakre del, at den er 

lagt uten tilsynelatende hensyn til omkringliggende vegetasjon (trær) og i en skråning som 

vil kreve større inngrep i form av forstøtningsmurer e.l. (Thomsen) og at den går tett på 

uteplassene som er mye brukt som følge av solforholdene på stedet.  Dette er en anførsel 

som er ny for tingretten, og som ikke er behandlet i sin rene form av Fylkesmannen i 

tilknytning til klagebehandlingen. 

 

Flertallet har merket seg at det stedvis i den skriftlige saksforberedelsen gis uttalelser og 

beskrivelser om trasévalget som står noe i motstrid med kartet og den oppmålte trasé. I 

saksfremlegget på side 34 heter det at «det på størstedelen av delstrekk B historisk har vært 

en veg» og at tur traséen i hovedsak er «plassert på areal der vann- og avløpsanlegg 

allerede danner fundamentet og der det allerede er gjort «inngrep» i forhold til landskap og 

vegetasjon». Under befaringen konstaterte retten at denne «rørgaten» lå noe lenger opp på 

plenene enn turveien. På eldre kart er det også inntegnet en vei i området, som synes å ha 

gått noe lenger oppe i hagene enn turveien nå er plassert. Flertallet finner at man her er i 

samme område, og med slik nærhet, at begrepet «i hovedsak» er dekkende for turveiens 

plassering på kart og i terreng. Det sammen gjelder for beskrivelsen på side 15 i Vedlegg 1 

til saksfremlegget (Beskrivelse av de forskjellige planalternativene) der det står at turvei 

traséen i hovedsak er «plassert som i gjeldende plan». Slik retten sammenligner de to 

plankartene så er traseen stedvis trukket noe mer mot sjøen i 2010 planen enn i 1986 

planen, men slik at det er tale om en begrenset justering innenfor få meter. Vedlegg 1 til 

saksfremlegget viser også en del fotografier der traséen er illustrert ved en stiplet linje. 

Denne gir en illustrasjon på hvor turveien skal gå, og stedvis er den treffende med den 

oppmålte trasé og stedvis konstaterer retten et avvik. I saksfremlegget heter det også om 

delstrekk B at traséen «terrengmessig og på andre måter (er) logisk og forståelig, og vil 

kunne utformes etter prinsippene om universell utforming». Som det fremgår ovenfor er 

traseen ikke nødvendigvis logisk over hele strekket. 
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Flertallet kan forstå at det fremkommer reaksjoner knyttet til trasevalget, slik dette fremsto 

under befaringen. Samtidig så må det sees i sammenheng med at dette er valgt ut fra en del 

kryssende hensyn – herunder at den er plassert innenfor det som i 1986 planen var regulert 

til friområde slik at turveien ikke kom i konflikt med det som var regulert til bolig. Det er 

også slik at kartet må leses i sammenheng med reguleringsbestemmelsene og bystyrets 

vedtak. Ved gjennomføringen så skal man innenfor den regulerte trasé tilpasse turveien til 

eksisterende elementer (steiner, beplantning og annen vegetasjon), og da i samarbeid med 

byantikvaren. Hensynet til grunneierne er også varetatt gjennom 

reguleringsbestemmelsene, idet det åpnes rom for innspill i tilknytning til den endelige 

utforming av traséen, og også mindre justeringer av denne.  

 

Uten at det er av betydning for den rettslige vurdering, finner flertallet også grunn til å 

påpeke at det må ha vært klart for grunneierne i lang tid hvor den vedtatte traséen er lagt. 

Det vises her til at dette fremgår tydelig av rapporten som Asplan utarbeidet på oppdrag fra 

kommunen i 2012. I tillegg til å vise den vedtatte trasé, ble det der gitt forslag til 

alternative løsninger/justeringer dersom grunneierne kunne se seg interessert i dette. De 

faktiske forhold på stedet er således ikke noe som ble avdekket kort tid før 

skjønnsforhandlingene, slik det ble anført – og kommunen har konkret invitert den enkelte 

grunneier til dialog om alternativ plassering uten at det har ført til noen løsning. Til dette 

kan bemerkes at, etter det som er opplyst for retten, bare Tore Lærdal, og etter hvert 

Våge/Madland, som gikk inn i en dialog. De øvrige avsto, og selv om noen av grunneierne 

i retten fremholdt at de ville deltatt, men ikke fikk varsel eller varsel i tide, så vil retten 

bemerke at de etter 2012 har hatt mange år på seg å gå i dialog uten at retten kan se at det 

har vært tatt ytterligere initiativ i så måte. Det er ingenting i saken som tilsier uvilje til 

dialog fra kommunens side, og kommunen har også under rettsforhandlingene invitert til 

dialog.  

 

Det konkluderes fra flertallets side med at selve trasévalget er noe upresist beskrevet, men 

at avviket det er tale om maksimalt er noen få meter. Fleksibiliteten som er gitt i 

reguleringsbestemmelsene og bystyrevedtaket åpner for individuell tilpasning for de av 

grunneierne som ønsker dette, og interessen til grunneierne vurderes vel varetatt gjennom 

disse. Dersom de ikke ønsker medvirkning, noe de selvsagt står fritt til å avstå fra, vil 

traséen gå der det politiske flertall besluttet at den skulle gå. Hvorvidt enkelte av disse, 

med grunnlag i saksdokumentene, trodde den ville gå en meter eller to lenger vekk fra 

sjøen kan ikke tillegges avgjørende vekt i en vurdering av forvaltningsloven § 41. Også her 

må det avgjørende være forklaringen fra Høyres representant, Hernes, om at det sentrale 

for politikerne var valget mellom strandsti eller ei, og at særhensyn til den enkelte 

grunneier var varetatt gjennom reguleringsbestemmelsene. Med utgangspunkt i alle de 

kryssende hensyn som her har gjort seg gjeldende i tilknytning til beslutningsprosessen, så 

finner rettens flertall at det her er tale om saksbehandlingsfeil som det ikke er grunn til å 

regne med kan ha hatt betydning for vedtaket og dets innhold.  
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Hva angår Lærdals eiendom spesielt, så påpekes at det fremgår av reguleringskartet at det 

regulerte område for turvei er noe bredere på hans eiendom enn de andre, og det er i 

Vedlegg 1, jf. ovenfor uttalt at «Reguleringsbredden over denne eiendommen tar høyde for 

at det skal kunne opparbeides en slik forsterket kant mot sjø, men kun nødvendig areal vil 

blir brukt». Det er derfor ingen saksbehandlingsfeil knyttet til denne del av vedtaket, og det 

er ingen åpning for at turveien forbi hans eiendom vil bli bredere eller annerledes enn det 

kommunestyret har vedtatt; maksimalt 2,5 meter. Resterende areal er å anse som 

hjelpeareal. Retten kan ikke se at det er noe selvmotsigende i planen på dette punkt – ei 

heller at det er selvmotsigelser i forhold til planens ønske om vern av eiendommen og 

turveien. Det ene ekskluderer ikke det andre, og retten finner uttalelsen fra tidligere 

byantikvar Skogland om at vern i seg selv ikke er til hinder for turstier, nettopp er 

illustrerende for dette. 

 

Under dette punkt velger retten også å behandle anførselen om at det er begått en 

saksbehandlingsfeil og at saken aldri ville kommet til bystyret fordi representanten fra Krf, 

Britt Norheim Larsen ikke ville stemt for at saken skulle sendes bystyret ved siste gangs 

behandling i KUB derom hun da hadde forstått hvordan turveien ville bli liggende i 

terrenget. Flertallet bemerker til dette at turveien ligger der kartet viser, og eventuelle 

misforståelser her kan ikke føre til ugyldighet. Hennes andre forklaring for retten under 

befaringen i tilknytning til erstatningsutmålingen kan ikke endre på dette. Tvert om finner 

retten at vekten av hennes forklaringer er svekket som følge av opplysningen om at hennes 

første uttalelse i saken er ført i pennen av Hanne Thomsen, og den andre utarbeidet i 

samarbeid med Thomsen (som leste gjennom og fikk anledning å kommentere det 

Norheim Larsen selv hadde skrevet). Et så nært samarbeid gir grunn til å stille 

spørsmålstegn ved hvor uhildet forklaringen og synspunktene er. 

 

Rettens mindretall, Leif Bjelland, har kommet frem til at det hefter saksbehandlingsfeil ved 

planprosessen på dette punkt og at det er en «ikke helt fjerntliggende mulighet» for at 

feilen har hatt betydning for vedtakets innhold, jf. forvaltningsloven § 41 og HR-2009-

1093-A. Mindretallet legger avgjørende vekt på at den oppmålte trasé er ulogisk og ikke i 

samsvar med saksfremlegget, og da særlig fotografiene. Beslutningstakerne har ved dette 

ikke fått ett tilstrekkelig korrekt grunnlag for å treffe et vedtak som i tilstrekkelig grad 

varetar grunneierinteressene men også øvrige interesser – herunder de interesser som 

Byantikvaren har fremhevet. Videre er det indre motstrid mellom reguleringskart og 

reguleringsbestemmelsene/bystyrevedtaket, idet den uttalte målsetting om lokal 

stedstilpassing og tilpasning i forhold til eksisterende elementer på den enkelte eiendom 

(steiner, beplantning og annen vegetasjon) ikke vil la seg gjennomføre innenfor 

reguleringskartets trasé, i alle fall ikke dersom man i tillegge skal hensynta krav til 

universell utforming. 

 

Mindretallet konkluderer etter dette med at den indre motstrid i reguleringsplanen 

bestående av kart, reguleringsbestemmelser og kommunestyrevedtak, sammen med uklare 
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og delvis feilaktige saksopplysninger i saksfremlegget, samlet sett tilsier at 

reguleringsvedtaket er ugyldig. 

 

I samsvar med flertallets votum er retten kommet til at heller ikke denne innsigelsen kan 

føre frem. 

 

2.2.1.6. Alternative planforslag under planprosessen 

 

Det er anført som grunnlag for ugyldighet at kommunen ikke har utredet andre alternative 

turvei traséer, og da er særlig alternativet «Bro i sjø» fremhevet.  

 

Det er ingen holdepunkter hverken i lov, teori eller rettspraksis på at kommunens plikt til å 

foreta en interesseavveining strekker seg så langt som her er anført, nemlig at manglende 

utredning av private innspill og forslag fører til ugyldighet. En slik situasjon ville også 

åpne for at ethvert planarbeid vokser i omfang, og stadig nye innspill vil kunne trenere 

saksbehandlingen i årevis. 

 

Retten er enig med kommunens prosessfullmektig i at innspill til alternative løsninger – så 

som «Bro i sjø» er å anse som merknader til kommunens planbehandling og behandles som 

dette. Dette har vært kjent for, og blitt behandlet av, beslutningstakerne på linje med andre 

merknader. Dersom man ønsker få saken behandlet som et konkret reguleringsforslag, må 

dette skje enten ved at det er politisk vilje for å få utarbeidet et slikt reguleringsforslag (slik 

man her fikk ved alternativ 1 A) eller at det fremmes et privat forslag. Det var ikke slik 

politisk vilje (ikke flertall), og det foreligger ingen private reguleringsforslag til slike 

alternative løsninger. Merknaden var kjent, og ble forutsetningsvis vurdert, av det politiske 

flertall i bystyret, og det foreligger ingen saksbehandlingsfeil. 

 

Denne innsigelsen fører ikke frem. 

 

2.2.1.7. Andre forhold som skulle vært utredet og vurdert 

 

Advokat Stordrange har på vegne av sine parter anført at følgende forhold skulle ha vært 

vurdert i tilknytning til reguleringsplanen: 

 

- økonomi 

- kost/nytte-vurdering 

- landskapsvern 

- trær 

 

Hva gjelder økonomi så er dette behandlet slik av Fylkesmannen i klagesaken: 
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Bystyret har vært kjent med påstander om verdifall på eiendommer i delstrekk B 

som følge av regulert turvei. Vi viser til pkt. 4 i saksfremlegg av 27.09.2010, der 

det fremgår at Fokus Krogsveen AS har foretatt vurderinger av prisreduksjon, og at 

prisfall er antydet til å være ca. kr 10.000.000,- for hver av eiendommene 

Gauselvågen 68 og 72. Videre fremgår at grunneierne har antydet opp mot 150-200 

millioner kroner i prisfall. Vi legger derfor til grunn at bystyret har vært klar over at 

det kan bli kostnadskrevende å ekspropriere til gjennomføring av 

reguleringsplanen, men at man likevel har vedtatt planen, og dermed mener den kan 

gjennomføres innen ovennevnte 10-årsfrist. 

 

Merknaden kommenteres fra administrasjonen i saksfremlegget på side 20, der det vises til 

erfaringer fra tidligere skjønnssaker i kommunen og at «kommunen ikke er kjent med 

prisfall og eventuelle erstatninger av den størrelse som hevdes her». De avvikende 

oppfatninger om økonomiske konsekvenser – herunder estimater på at tiltaket kunne bli 

svært kostbart - var således kjent for bystyret.  

 

Det kan påpekes at det ikke er uvanlig i skjønnssaker at kostnadsbildet er uoversiktlig. Det 

er ikke uvanlig at grunneiere og eksproprianten er uenige om erstatningsbeløpene, og 

heller ikke uvanlig at avvikene er betydelige – som her. Hensiktsmessigheten av å innhente 

kostnadskalkyler er et spørsmål retten ikke kan overprøve, og uansett så må man her 

konstatere at slike etterlyste kalkyler ville ha høyst begrenset verdi sett i lys av spriket i 

oppfatninger og forventninger om erstatningsnivå. Denne turveien er en del av et 

sammenhengende turveinett, og reguleringsplanen må sees i en større sammenheng enn 

denne planen isolert. Kommunen har gjennomført sine planer øvrige steder i kommunen, 

og det er nærliggende å legge til grunn, når beslutningstakerne vedtar planen vel advart om 

høye kostander, at dette er et prosjekt som kommunen har til hensikt å fullføre, jf. også 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder sitt vedtak av 05.10.2017 (lovlighetskontrollen av 

ekspropriasjonsvedtaket) side 4 flg., et vedtak som retten finner gir uttrykk for gjeldende 

rett.  

 

Uansett så er ikke kommunen forpliktet til å gjennomføre reguleringsplanen dersom det 

senere skulle vise seg at kostnadene vurderes å bli for høye, jf. skjønnsprosessloven § 57. 

 

Det foreligger ingen feil som fører til ugyldighet på dette punkt, og fylkesmannens vedtak 

gir uttrykk for gjeldende rett. 

 

Det er også anført at det ikke er utført en nødvendig, og riktig, kost/nytte-vurdering 

(behovet for turvei langs sjøen) i tilknytning til planarbeidet, og at det ikke er grunnlag for 

å anta at denne turveien vil bli særlig brukt, bl.a. fordi den skjærer gjennom private hager.  

 

Fylkesmannen behandlet denne innsigelsen slik: 
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«Flere klagere mener det er en saksbehandlingsfeil at kommunen ikke har foretatt 

en kartlegging i forbindelse med reguleringsplanen av behovet for turveg i 

reguleringsområdet, da sett i forhold til økning i antall personer som vil gå tur som 

følge av regulert turveg. Vi er ikke enige i dette. Det foreligger ikke regler i eller i 

medhold av plan- og bygningsloven som innebærer noe krav om at kommunen for å 

kunne regulere inn turvei må foreta denne type kartlegging. Vi er på dette punktet 

enig i kommunens merknader i saksfremlegg av 27.09.2010 pkt. 4 underpunkt 

“innkomne merknader ved høring av alternativene 3, 3 A, 3B og 2A. (26.02-

09.04.2010)”. Under punktet “trafikktall-turgåere” har kommunen vist til at den 

ikke kjenner metoder for beregning av økt turproduksjon som følge av nye turvei 

er. Videre mener kommunen at en snever kost-nytte innfallsvinkel er lite 

tilfredsstillende, da prosjekter også skal vurderes mot ikke prissatte faktorer. Vi 

viser til kommunens redegjørelse i sin helhet, og bemerker at både områdets 

kvaliteter, at turvei en er del av turvei fra Stavanger til Sandnes, og det store 

befolkningsgrunnlaget tilsier at potensialet forbruk av regulert turvei er stort.» 

 

Dette må også sees i en større sammenheng, og retten viser her til fylkesmannens vedtak på 

side 6, der det heter: 

 

«Nasjonal arealpolitikk i 100-metersbeltet langs sjøen er kommet til uttrykk på s. 

243 i Ot. prp. nr. 32 (2007-2008), som er lovforarbeidene til plandelen av plan- og 

bygningsloven av 2008. Det fremgår her bl.a. at “det er et nasjonalt mål at 

strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle”. 

Videre kom nasjonal politikk til uttrykk i Miljøvernministerens brev av 08.03.2002 

om skjerping av planpraksis og dispensasjonspraksis i strandområdene. Det fremgår 

av brevet at “på bakgrunn av de nasjonale interesser som knytter seg til 

strandområdene, er det svært viktig å holde områdene mest mulig åpne og 

tilgjengelige for allmennheten» 

 

Samlet sett er det for retten åpenbart at den etterlyste kost-/nyttevurderingen – som i denne 

sammenheng er et annet ord for lovens krav om interesseavveining - er foretatt (jf. mer om 

dette nedenfor), og der mer ikke-målbare hensyn er tillagt stor vekt. Vektingen av de ulike 

hensynene kan ikke retten overprøve. 

 

Videre er det anført at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til landskapsvern og trær. 

Fylkesmannen behandlet dette slik: 

 

«Fylkesmannen ser ikke at hensynet til bevaring tilsier at vi foreslår endring av 

vedtatt reguleringsplan. Reguleringsplanen er utformet i samråd med byantikvaren, 

og det er gitt detaljerte reguleringsbestemmelser om hvordan turvegen i delstrekk B 

utformes og tilpasses eksisterende elementer på den enkelte eiendom, som 

markante steiner, beplantning og annen vegetasjon. Vi viser til 

reguleringsbestemmelsene § 5 pkt. 5.2.2, der det også fremgår at byantikvaren skal 

involveres ved gjennomføring av planen. Vi viser også til at fylkeskommunen som 

regional fagetat for kulturminner og kulturmiljø ikke har reist innsigelse mot vedtatt 

reguleringsplan. For øvrig er vi enig i kommunens vurdering av 

kulturminneverdiene i pkt. 7 i saksfremlegg av 27.09.2010.» 
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Retten ser at gjennomføring av planen representerer utfordringer for enkelte trær, og 

langtidseffekten av etablering av sti over røtter kan fremstå noe uklar for enkelte trær. 

Reguleringsplanens bestemmelser pålegger imidlertid kommunen å vise varsomhet og så 

langt det er mulig å ta vare på vegetasjon o.l. og det anses ikke som en feil ved planen som 

kan føre til ugyldighet, at konsekvensen på lengre sikt kan bli at enkelte trær ikke tåler 

påkjenningen. Dette ligger innenfor den interesseavveining beslutningstakerne har foretatt.  

 

Det politiske flertall var også klar over at en turvei langs sjøen vil påvirke det estetiske, 

ved at det «fallende terreng» fra bebyggelsen mot sjøen blir brutt. Ette det som er opplyst 

har svært mange av politikerne vært på befaring.  

 

Det foreligger ingen saksbehandlingsfeil her, og valget om å vekte hensynet til 

landskapsvern og trær mindre enn det grunneierne ønsket, kan ikke retten overprøve. Dette 

tilligger forvaltningens frie skjønnsutøvelse. 

 

2.2.1.8. Klagebehandling – saken sendes direkte fra KBU til fylkesmannen 

 

Plansaken reguleres av plan- og bygningsloven av 1985, og det følger direkte av § 27-3 

annet ledd at klagen skulle «forelegges det faste utvalg for plansaker» og at den skulle 

sendes derfra til fylkesmannen med mindre utvalget «finner grunn til å ta klagen til følge». 

Her ble ikke klagen tatt til følge, og det er sålede lovmessig når KUB sendte saken videre 

til Fylkesmannen uten at den først ble fremmet for bystyret. 

 

Denne innsigelsen fører ikke frem. 

 

2.2.1.9. Ugyldighet som følge av «bundet mandat» 

 

Det er anført at vedtaket er ugyldig som følge av påstand om bindinger fra direktoratet 

knyttet til planprosessen – og da konkret fordi direktoratet finansierte denne type tiltak på 

visse vilkår. 

 

Etter bevisførselen finner retten det åpenbart at denne ugyldighetsinnsigelsen er uholdbar. 

Det foreligger ingen som helst holdepunkt for slike påståtte bindinger eller påvirkning i 

planprosessen. Etter bevisførselen legger retten til grunn at direktoratets rammetilsagn er 

uten øremerking til noen bestemte prosjekt, og at kommunen får disse midlene uavhengig 

av hva som skjer i Gauselvågen.  

 

2.2.1.10 Samlet vurdering 

 

Rettens flertall er etter dette kommet til at det samlet sett ikke foreligger feil som hverken 

isolert eller samlet sett kan føre til ugyldighet for så vidt gjelder reguleringsplanen. Rettens 

flertall konkluderer derfor med at Plan 1811 er gyldig. 
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Rettens mindretall er kommet til at saksbehandlingsfeilen knyttet til Plan 1811 medfører at 

planen som sådan er ugyldig. 

 

2.2.2  Ekspropriasjonsvedtakene av 13.06.2016 og 24.08.2017 

 

2.2.2.1  Generelt 

 

Hva gjelder ekspropriasjonsvedtakene så kan valg av hjemmel, det faktiske grunnlaget og 

saksbehandlingen overprøves av retten, mens vurderingen av nødvendighetskravet i 

oreigningslova § 2 eller interesseavveiningen, jf. samme bestemmelse, ligger utenfor 

domstolskontrollen. 

 

Bystyrets vedtak av 13.06.2016 ble truffet etter at formannskapets vedtak av 09.06.2016 

ble anket inn for bystyret. Bystyret traff likelydende vedtak som formannskapet. Saken ble, 

etter krav fra 3 representanter, sendt fylkesmannen for lovlighetskontroll. Slik 

lovlighetskontroll forelå ved Fylkesmannen i Aust og Vest-Agders vurdering av 

05.10.2017. Lovlighetsklagen ble ikke tatt til følge. 

 

Bystyrets vedtak av 13.06.2016 ble også påklaget av flere av grunneierne. Saken ble 

håndtert som ordinær klagesak i kommunen. Saksfremlegget er av 20.10.2016 og klagene 

ble behandlet i bystyret 14.11.2016 der det ble truffet slikt vedtak: 

 

 «Stavanger bystyre fastholder sitt vedtak om ekspropriasjon i møte 13.06.2017 sak 

117. 

 

 Klager fra advokat Bjørn Stordrange og advokat Endre Skjørestad på vegne av en 

del av grunneierne tas ikke til følge» 

 

Etter dette ble klagene trukket. 

 

Formannskapets vedtak om ekspropriasjon av 24.08.2017 ble påklaget av Tore Lærdal. 

Formannskapet behandlet klagen i møte 23.11.2017 og klagen ble ikke tatt til følge. 

Fylkesmannen i Hordaland traff vedtak i klagesaken den 18.06.2018. 

 

Retten skal i det følgende behandle de forskjellige ugyldighetsinnsigelsene knyttet til 

ekspropriasjonsvedtakene, og disse behandles samlet idet innsigelsene i realiteten 

omhandler samme forhold selv om det er individuelle forskjeller hos den enkelte 

grunneier. 
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2.2.2.2. Feil i faktum – naturmangfold 

 

Det er anført at det foreligger nye opplysninger om observasjoner av storspove i hagene 

som tilsier en fornyet vurdering av naturmangfoldet i området. Retten er uenig i at det 

foreligger et nytt faktum som tilsier slik fornyet interesseavveining på dette punkt. Det 

vises til det som er sagt ovenfor om naturmangfoldsloven og den forvaltningsmessige 

betydning av «rødlisting». Videre vises til at rødlistet fugleliv er særskilt omtalt i 

saksfremlegget til bystyret når de behandlet saken for andre gang etter klage. Det ble her 

vist til kommunens brev til advokat Stordrange av 12.05.2016 der storspoven ble 

kommentert i et eget avsnitt, og der det ble vist til uttalelser fra kommunens naturforvalter 

som uttalte at hagen «ikke tillegges verdi som funksjonsområde for vadefugl».  

 

Rødlisting og informasjon om storspovens tilhold i hagene er i seg selv ikke avgjørende for 

om ekspropriasjon kan vedtas eller ei. Dette er informasjon som skal tillegges vekt ved den 

samlede beslutning som skal tas, jf. ovenfor. Retten finner at beslutningstakerne samlet sett 

hadde tilstrekkelig faktisk grunnlag for sin beslutning, og at det faktiske grunnlaget ikke 

var beheftet med feil – i alle fall ikke feil som kan føre til ugyldighet, jf. fvl. § 41. Det er 

her også av betydning at kommunens naturforvalter fastholdt sine vurderinger av hagenes 

(manglende) betydning for Storspoven da han forklarte seg i retten. Det må også sees i 

sammenheng med et politisk ønske om turvei langs stranden og at dette har hatt slik tyngde 

at andre moment har måttet vike – også hensynet til naturmangfold. Det kan her bemerkes 

at det gjennom bevisførselen er opplyst at Storspove beiter/hekker nær flere av 

kommunens turstier. Med dette som bakteppe anser retten det som utelukket at en fornyet 

vurdering av naturmangfoldet ville gitt et annet utfall, og vilkåret i forvaltningsloven § 41 

er ikke oppfylt. 

 

2.2.2.3  Manglende interesseavveining etter oreigningslova § 2 

 

Det følger av oreigningsloven § 2 at «inngrepet skal være tvillaust meir til gagn enn til 

skade». Grunneierne har anført at det i tilknytning til ekspropriasjonsvedtaket ikke er gjort 

den nødvendige og tilstrekkelige interesseavveining. 

 

Til dette vil retten innledningsvis bemerke at saken har vært svært grundig behandlet, 

gjennom mange år og der grunneierne tidlig kom med både grundige og mange merknader. 

Lest i sammenheng bærer saken i sin helhet preg av løpende interesseavveininger, se også 

foran under punkt 2.2.1.2. Her kan også påpekes at det har vært to kommunevalg mellom 

vedtakelse av reguleringsplanen i 2010 og vedtak om ekspropriasjon i 2016 og 2017, og 

heller ikke den demokratiske valgordningen som hele samfunnsstrukturen er tuftet på, 

endret på situasjonen.  

 

Kommunens overordnede interesse har vært å fremme friluftsinteresser for innbyggerne, 

og det å sikre tilgjengelighet i strandsonen har stått sentralt for det politiske flertall, jf. også 
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føringer på nasjonalt nivå i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 320 der departementet fremholder 

at «allmenn tilgang til strandsonen er viktig for friluftslivet». Likebehandling av oppsittere 

langs stranden i kommunen synes også å ha vært et vektig argument. Vekten av slike 

politiske ønsker og føringer kan ikke overprøves av retten.  

 

Dette må imidlertid suppleres ved at alle motforestillinger og alternative løsningsforslag 

som er fremført for retten også grundig, og gjentatt, ble spilt inn under den politiske 

behandling. Det er et gjennomgående trekk ved de avstemninger som har vært i KUB og 

bystyret opp gjennom årene at det politiske ordskiftet gjennomgående har vært preget av 

nettopp interesseavveininger – argumenter for og mot turvei langs sjøen, hensynet til 

eiendommene, til grunneierne mv. Innspillene og uttalelsene fra grunneierne har helt 

utvilsomt stått sentralt, selv om de ikke har fått gjennomslag for sine synspunkt. Dette 

kommer tydeligst frem dersom man ser hen til mindretallets forslag i forskjellige 

sammenhenger, men også av de mange avisartikler som er fremlagt for retten, 

vitneforklaringer og avskrift fra bystyrerepresentanters innlegg under behandling av saken. 

Grunneierne er ressurssterke, de har utvist et stort engasjement og har lykkes med å få 

oppmerksomhet rundt sin sak gjennom media men også i kontakt med beslutningstakere. 

Retten finner her grunn til å gjenta det som ble sagt under bystyrets møte den 01.11.2010 

fra Høyres representant Olsen, da dette bekrefter det den øvrige bevisførsel gir inntrykk av: 

 

 «Derfor har høyres medlemmer i kommunalstyret for byutvikling sammen med AP, 

KRF og Venstre gjort det man har kunnet for at alle sakens sider, og alle 

alternativer skulle utredes og høres.  

 

Det følger av systemet med kollegiale beslutningsorgan, som bystyret er, at slike 

avveininger ikke lar seg lett gjenfinne i ett skriftlig vedtaksdokument, men må - som retten 

gjør ovenfor - gjenfinnes ut fra en vurdering av den samlede informasjon som ledet frem til 

vedtaket.  

 

Retten kan ikke se at forklaringen til Høyres representant Høyer Mathiassen endrer på 

dette. Han forklarte at han under befaring hadde fått påvist turveitraseen annerledes enn 

den nå er stukket ut, og han mente at det man hadde stemt over var noe annet enn det man i 

dag står overfor og at det ikke ville blitt flertall om dagens situasjon var kjent på 

vedtakstidspunktet. Retten kan vanskelig forholde seg til dette. For det første er situasjonen 

at han representerte mindretallet som stemte mot turveien i tilknytning til 

reguleringsplanen. Dernest så står forklaringen i motstrid til forklaringen fra representanten 

Hernes, som forklarte hva han hadde oppfattet at flertallet hadde vektlagt ved 

stemmegivningen. Til slutt må også nevnes at det fremstår noe uklart hva Høyer 

Mathiassen egentlig anfører, all den tid turveien ligger der den hele tiden har vært 

inntegnet i plankartet. Det er således ikke sannsynlig at det ville blitt mindretall for 

turveien om de påståtte opplysninger gitt under en befaring hadde vært annerledes. 
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Samlet sett finner retten at det er foretatt en grundig og riktig interesseavveining, basert på 

riktig faktum, i forkant av vedtakelsen av reguleringsplanen. 

 

Utgangspunktet når det treffes vedtak om ekspropriasjon til gjennomføring av 

reguleringsplan, er at man legger til grunn at interesseavveiningen har funnet sted ved 

planarbeidet, jf. Rt 1998-416 der det heter: 

 

 «Fra kommunens side er det imidlertid anført at ekspropriasjonsvedtak etter plan- 

og bygningsloven § 35 nr 1 ikke forutsetter en selvstendig interesseavveining og 

vurdering av inngrepets nødvendighet fordi de tilstrekkelige vurderinger er foretatt i 

og med vedtakelsen av reguleringsplanen. Jeg er enig i at det normalt neppe vil bli 

plass for en ny selvstendig vurdering i forbindelse med ekspropriasjonsvedtak til 

gjennomføring av planen. Men situasjonen kan ligge slik an at det på grunn av 

spesielle forhold må foretas en ny vurdering når ekspropriasjonsvedtaket treffes» 

 

Etter en samlet vurdering er det rettens klare utgangspunkt at det ikke foreligger spesielle 

forhold som tilsier at det skulle vært foretatt ny interesseavveining i tilknytning til 

ekspropriasjonsvedtaket. Dette er også lagt til grunn av Fylkesmannen i Hordaland i 

klagevedtaket overfor Tore Lærdal.  

 

Uansett så foreligger slik oppdatert interesseavveining. Det fremgår av saksfremlegget for 

bystyret av 20.10.2016, på side 4, at i alle fall en grunneier (Ellingsen) anførte at det 

«under planen ikke er foretatt en tilstrekkelig vurdering av hvorvidt tiltaket er mer til gang 

enn skade og dels at det uansett foreligger en «rekke slike nye og endrede forhold» som 

skulle tilsi at det uansett måtte foretas en ny vurdering». Og lenger nede på samme side 

fremgår det at advokat Stordrange «anfører på ny også som Ellingsen at det er inntrådt 

forhold i tiden etter reguleringsplanens vedtakelse som krever ny vurdering av interessene i 

ekspropriasjonsvedtaket». Videre vises til tidligere notat til formannskapet der anførsler fra 

advokat Skjørestad om nye forhold behandles. Rådmannen viser videre til en utførlig 

redegjørelse av disse spørsmål til kontrollutvalget tidligere i 2016, samtidig som 9 av 

hovedpunktene til Olaf Ellingsen gjennomgås punkt for punkt i saksfremlegget på side 6.  

 

Dette saksfremlegget dannet grunnlaget for det politiske ordskiftet under formannskapets 

behandling av klagen, og der bystyret traff vedtak om å fastholde sitt tidligere vedtak. 

Dette er rettslig sett for et nytt vedtak å regne, og de forhold som grunneierne har påberopt 

seg i forholds til manglende interesseavveining er omtalt. I den grad det er mangler ved det 

første vedtaket - noe retten i prinsippet mener at det ikke er – så ble det i alle fall reparert 

ved dette siste vedtaket. Det stilles ingen formkrav til slik interesseavveining, jf. også 

ovenfor om vedtak i kollegialt organ.  

 

Retten finner etter dette at det er foretatt en lovmessig interesseavveining og de to 

ekspropriasjonsvedtakene står seg i forhold til vilkårene i oreigningsloven § 2. 
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2.2.2.4. Manglende presisering i reguleringsplanen og 

ekspropriasjonsvedtakene mht. hva som skal eksproprieres 

 

Det er fra grunneierne anført at det er uklart hva som er ekspropriert. For Tore Lærdal sin 

eiendom er det anført at det ikke er grunnlag for å ekspropriere 4,5 meter, mens det for 

øvrig er anført at traséen ikke er presist nok angitt og at det er uklart hvor det skal være 

hhv. 1,5 meter, 2,5 meter og 3 meter. 

 

Vedtaket om ekspropriasjon går ut på ekspropriasjon i medhold av plan 1811, og 

«nødvendig grunn og rettigheter for bygging av tursti». Området er angitt i plankartet som 

suppleres av reguleringsbestemmelsene. Samlet sett så fremkommer det området som 

eksproprieres – herunder at stripen på Lærdals eiendom er bredere enn for øvrig. Selv om 

denne ikke er målsatt så er det for retten ikke tvilsomt hvilket område 

ekspropriasjonsvedtaket gjelder.  

  

Det er fastlagt et 3 metersbelte i reguleringsplanen, og stien skal etableres innenfor denne 

med et topplag i grus på maks 2,5 meter bredde og minimum 1,5 meters bredde. Dette 

gjelder også hos Lærdal, men slik at det her etter reguleringsplanen og 

ekspropriasjonsvedtaket eksproprieres bredde ut over 3 meter for å sikre tilleggsareal til 

opparbeidelse av steinkant mot sjøen. Retten er enig med Lærdal i at dette kunne vært 

beskrevet tydeligere i saksfremlegget, men arealet fremgår av kartene og Lærdal har i alle 

fall fra Asplan ble involvert i 2012 vært klar over at det regulerte beltet på hans eiendom er 

opp til ca. 4,5 meter bredt. Ekspropriasjonsvedtaket går ikke ut over reguleringsplanen, 

men viser fullt og helt til denne. 

 

Uten at det er av betydning for vurderingen her så er det også under skjønnsforhandlingene 

avklart at det kun eksproprieres et 3 meters bred belte over Tore Lærdals eiendom. 

 

2.2.2.5  Tore Lærdals anførsel om mangelfull behandling av kulturverdiene 

 

Der er anført som en ugyldighetsinnsigelse til Fylkesmannens klagevedtak at 

kulturverdiene er mangelfullt behandlet. Det er vist til manglende utredning og 

oppmerksomhet mot noe som trengte oppmerksomhet.  

 

Retten viser på dette punkt til det som er sagt foran under punkt 2.2.1.2. Heller ikke denne 

innsigelsen kan føre frem. 

 

2.2.3. Innsigelse om konvensjonsbrudd - er ekspropriasjonsvedtaket i strid med  

EMK P1-1? 

 

Vedlegg 1 til den europeiske menneskerettighetskonvensjon lyder slik i Art 1: 
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 «Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his 

possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the public 

interest and subject to the conditions  provided for by law and by the general 

principles of international law.” 

 

Det foreligger ingen høyesterettspraksis om brudd på EMK P1-1 i tilknytning til 

ekspropriasjon. P1-1 er behandlet i HR-2016-304-S og HR-2019-1206-A, som gjaldt 

tomtefeste. I HR-2019-1206-A note 96-103 er innholdet i EMK P1-1 og 

forholdsmessighetskriteriet behandlet nærmere: 

  
«(97)EMD har lagt til grunn at bestemmelsen inneholder tre regler. Prinsippregelen i 

første ledd første punktum er av generell karakter og slår fast at enhver har rett til å 

nyte sin eiendom i fred. Avståelsesregelen i første ledd andre punktum setter rammer 

for pålegg om tvungen eiendomsavståelse. Den tredje regelen, kontrollregelen i andre 

ledd, anerkjenner det offentliges behov for og rett til å fastsette regulerende tiltak for å 

ivareta fellesskapsinteresser.  

 

(98) Det er enighet om at det er kontrollregelen som kommer til anvendelse i denne 

saken. Det la også EMD til grunn i Lindheim-dommen, se avsnitt 75–78. Jeg peker 

også på at domstolen kom til at inngrepet var i samsvar med allmenne interesser («the 

general interest»), jf. avsnitt 96–100. Lovkravet er også utvilsomt oppfylt.  

 

(99) Forutsetningen om forholdsmessighet er bærende for hele konvensjonen. Det er et 

grunnleggende vilkår at det må være en rettferdig balanse mellom de 

samfunnsinteresser som begrunner et inngrep, og konvensjonens rettigheter.  

 

(100) I praksis er dette tolket slik at et inngrep vil være uforholdsmessig, og 

konvensjonsstridig, dersom den berørte part må bære «an individual and excessive 

burden». Dette kriteriet har vært brukt i flere plenums- og storkammersaker fra EMD. 

Jeg viser blant annet til dom 18. desember 1984 Sporrong og Lönnroth mot Sverige 

avsnitt 73, dom 21. februar 1986 James mfl. mot Storbritannia avsnitt 50, dom 29. 

mars 2010 Depalle mot Frankrike avsnitt 83 og dom 16. november 2010 Perdigão mot 

Portugal avsnitt 67.  

 

(101) Jeg viser også til den tidligere nevnte Hutten-Czapska-dommen avsnitt 167 om at 

det må være «… a reasonable relation of proportionality between the means employed 

and the aim sought to be realised …». I dette ligger at det må være «a fair balance» 

mellom de allmenne samfunnsinteressene som ligger bak inngrepet og 

konvensjonsbestemmelser som er gitt til beskyttelse av individets grunnleggende 

rettigheter, og det må ikke foreligge en «disproportionate and excessive burden».  

 

(102) Når det gjelder det nærmere innhold av EMK P1-1, herunder kravet til 

forholdsmessighet, viser jeg til NOU 2013: 11 punkt 5.2.1.7 side 27, HR-2016-304-S 

(Guldberg-dommen) avsnitt 39–51 og Grimstvedt-dommen avsnitt 52–66.  

 

(103) Jeg kan ikke se at det foreligger nyere rettspraksis fra EMD som endrer innholdet 

i forholdsmessighetskriteriet, slik det her er redegjort for.» 
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Vedtaket om ekspropriasjon er forankret i norsk lov, og retten tar utgangspunkt i at norske 

rettsregler om ekspropriasjon i seg selv ikke er konvensjonsstridig.  

 

Retten legger til grunn at det følger av praksis i EMD i forhold til P-1-1 at det innenfor 

bestemmelsens anvendelsesområde skal foretas en proporsjonalitetsvurdering og hvorvidt 

det er en «rettferdig balanse mellom de samfunnsinteresser som begrunner et inngrep, og 

konvensjonens rettigheter». Generelt kan påpekes at i denne vurderingen har nasjonale 

myndigheter en vid skjønnsmargin, og det skal mye til for å konstatere konvensjonsbrudd.  

 

Vår sak gjelder allmennhetens tilgang til det som på nasjonalt nivå, jf. foran under 2.2.2.3, 

er fastslått å være sentrale områder for utøvelse av friluftsliv, nemlig strandsonen. Det gjør 

seg således gjeldende allmenne interesser, og retten ut fra foreliggende rettspraksis fra 

EMD finner retten at det ligger innenfor statenes skjønnsmargin å avgjøre hvor stor vekt 

dette skal tillegges i avveiningen mellom styrken i allmennhetens interesser og 

grunneiernes interesser. En slik interesseavveining foretas ved vedtakelse av 

reguleringsplanen/ekspropriasjonsvedtaket. Etter en gjennomgang av den påberopte 

rettspraksis fra EMD og de to avgjørelsene retten viser til ovenfor fra Høyesterett, finner 

retten at det ikke er noen direkte overføringsverdi i nevnte praksis til en sak som gjelder 

ekspropriasjon, og det er vanskelig å utlede av EMDs praksis at det her kreves noe mer av 

interesseavveiningen enn det som allerede følger av intern norsk rett. I HR 2019-1206-A 

heter det imidlertid i note 130: 

 

 «Den økonomiske avkastningen kan imidlertid ikke alene være avgjørende ved 

forholdsmessighetsvurderingen. For meg har det vært avgjørende at lovgiver har 

foretatt en bred og sammensatt avveining hvor de økonomiske konsekvenser for både 

bortfester og fester har vært vurdert. I prinsippet har lovgiver anerkjent en rett for 

bortfester til en festeavgift som tar i betraktning tomteverdien, men samtidig funnet det 

nødvendig å innføre en begrensning av andre tungtveiende grunner.» 

 

Av dette kan utledes at det sentrale i forholdsmessighetsvurderingen er om der er foretatt 

en bred og sammensatt vurdering av tiltaket. Her er det tale om et inngrep i tråd med uttalte 

samfunnsinteresser som er likt det andre grunneiere langs sjøen i kommunen – og også på 

landsbasis - har måttet tåle, enten de nå hadde små eller store eiendommer. Det er 

vanskelig å se hvorfor de omtvistede eiendommene skulle stå i en særstilling, og unntas fra 

kommunens overordnede politiske målsetting om tilgjengeliggjøring av strandsonen for 

alle. 

 

I den såkalte Lindheim-saken var det problemstillingen at tomtefesterne fikk en rett til å 

forlenge festekontraktene på ubestemt tid og på samme vilkår som tidligere. EMD fant at 

myndighetene ikke hadde foretatt en rettferdig fordeling av de involverte sosiale og 

økonomiske byrdene. Denne har ingen direkte overføringsverdi i vår sak, bortsett fra 

poenget om økonomisk balanse. Dette var også et punkt i HR-2019-2016-A, men slik at 
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det følger av sitatet ovenfor at økonomi alene ikke er avgjørende i 

forholdsmessighetsvurderingen.  

 

Spørsmålet om full erstatning vil imidlertid stå sentralt ved forholdsmessighetsvurderingen 

i tilknytning til ekspropriasjon. EMD P1-1 må således sees i sammenheng med 

Grunnlovens § 105 der det heter: 

 

 «Fordrer statens tarv at noen må avgi sin rørlige eller urørlige eiendom til offentlig 

bruk, så bør han eller hun ha full erstatning av statskassen» 

 

Denne bestemmelsen sikrer borgerne rett til full erstatning ved ekspropriasjon, og den 

skaper den nødvendige balanse som er forankret i P1-1. Grunnloven går i mange 

henseende lenger enn EMK, og det sentrale er at vi har en regel som sikrer full erstatning. 

Med utgangspunkt i at beslutningstaker har tatt utgangspunkt i nasjonale føringer om 

viktigheten av allmenn tilgang i strandsonen, sammen med den øvrige vurdering som det 

politiske flertall i Stavanger kommune har gjort i en sammensatt interesseavveining, så står 

vi overfor en situasjon der allmenne samfunnsinteresser, holdt opp mot retten til full 

erstatning for det berørte grunneierne, tilsier at det foreligger «fair balance». Det foreligger 

derfor ikke en «disproportionate and excsessive burden», jf note 101 i HR-2019-2016-A. 

 

Retten er etter dette kommet til at det ikke foreligger konvensjonsbrudd. 

 

2.2.4 Oppsummering 

 

Med grunnlag i ovenstående behandling av saksøkte parters innsigelser konkluderer retten 

med at vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt. Retten går derfor over til å behandle 

spørsmålet om erstatning. 

 

2.2.5 Begjæring om omgjøring 

 

Partene ble som tidligere beskrevet meddelt rettens beslutning om at skjønnet fremmes. 

Under de fortsatte forhandlinger ble påstanden om at skjønnet nektes fremmet opprettholdt 

og det ble prosedert på omgjøring. Det ble bl.a. påpekt at trasevalget er uklart, at 

skjønnsgrunnlaget er uklart, at retten har hatt feil fokus, at forholdene på gjenværende 

eiendom er uklar, at sikring mot sjøen er uklar og at reguleringsbestemmelsene om 

utforming og byantikvarens medvirkning er uklar. Videre ble det påpekt at bystyret har 

vedtatt noe annet enn det som i dag hevdes å være gjeldende plan, at det ikke er den planen 

de har fått som de ville ha og at det ikke er noen av beslutningstakerne som har stemt for 

planen om de hadde visst at turveien skulle ligge der den nå ligger. 
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Rettens flertall har vurdert påstandsgrunnlagene men ikke funnet grunnlag for omgjøring, 

og viser til de vurderinger som er gjort under punkt 2 – som også anses dekkende for 

påstanden om omgjøring. 

 

3. Erstatningsutmålingen 

 

3.1 Oversikt 

 

Skjønnet gjelder 13 takstnummer. I det vesentligste er de saksøkte eiere av eiendommene, 

men enkelte er rettighetshavere i området det skal eksproprieres fra. Alle eiendommene er 

boligeiendommer, og også leietakere og rettighetshavere er saksøkt i skjønnet. Retten 

kommer nærmere tilbake til beskrivelsen under de enkelte takstnummer. 

 

For samtlige av eiendommene som det eksproprieres fra er det snakk om å ekspropriere en 

stripe fra hagen. Det er enighet om at erstatningen skal utmåles etter det såkalte 

«differenseprinisppet». 

 

3.2 Alminnelige skjønnsforutsetninger 

 

Stavanger kommune har fremlagt alminnelige skjønnsforutsetninger som vil gjelde 

samtlige av takstnumrene. I tillegg til disse er det utformet spesielle skjønnsforutsetninger, 

som vil gjengis under behandlingen av de enkelte takstnummer.  

 

De alminnelige skjønnsforutsetninger er som følger: 

 

1. Skjønnsforutsetningene 

Skjønnsforutsetningene angir det faktiske grunnlaget som skjønnsretten skal bygge på 

ved fastsettelse av erstatninger: 

 

- Omfanget av eiendomsinngrepet 

- Saksøkerens fremgangsmåte ved utbetaling av erstatning 

 

Sammen med skjønnsforutsetningene blir det fremlagt kart med arealoppgaver. Det vil 

også bli utarbeidet spesielle skjønnsforutsetninger. Ut over det som måtte bli inntatt i 

skjønnsforutsetningene påtar saksøkeren seg ikke arbeid eller andre forpliktelser. 

 

Saksøkeren forbeholder seg retten til å endre eller supplere det foran nevnte materiale 

inntil skjønnet blir tatt opp til avhjemling. 

 

2. Omfanget av eiendomsinngrepet 

Arealer og rettigheter som fremgår av det fremlagte materialet, erverves til eiendom. 

Arealene erverves med påstående vegetasjon og faste innretninger. 
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3. Anleggsskader 

Erstatning for skade og ulemper som følge av anleggsarbeidene skal holdes utenfor 

skjønnet med mindre annet er bestemt i skjønnsforutsetningene. 

 

4. Fremtidigvedlikehold 

Eksproprianten har vedlikeholdsansvaret for turstien med tilhørende anlegg og 

innretninger, mens vedlikehold av øvrige anlegg og innretninger, herunder eventuell 

beplantning på ekspropriatens gjenværende eiendom er eksproprianten uvedkommende. 

 

5. Delingsforretning 

Med grunnlag i rettskraftig skjønn kan saksøkeren kreve delingsforretning. 

 

6. Andre erstatningsforhold 

De erstatninger som skjønnsretten fastsetter skal dekke alle erstatningsbetingende 

skader og ulemper i forbindelse med ekspropriasjonstiltaket, bortsett fra de forhold som 

i skjønnsforutsetningene eller ved skjønnsrettens avgjørelse uttrykkelig er holdt utenfor 

skjønnet. 

 

7. Oppgjør og erstatning for avsavnstap 

Erstatningsoppgjør skjer i samsvar med skjønnsloven §§ 53 og 57, eventuelt direkte 

at mot som følge av at utbetaling av erstatning skjer etter at tiltredelse har funnet sted, 

fastsettes av skjønnsretten etter bestemmelsene i § l0 tredje punktum i lov nr 17 av 6 april 

1984 om vederlag ved oreigning av fast eigedom. 

 

3.3 Partenes anførsler i korte trekk 

 

Grunneierne har i det vesentligste sluttet seg til hverandres anførsler. Gjengivelsen av 

anførslene nedenfor reflekterer derfor den enkelte prosessfullmektigs prosedyreinnlegg, og 

punktene 3.3.2-3.3.5 må i stor grad leses i sammenheng. 

 

3.3.1 Stavanger kommune 

 

Grunneierne har krav på full erstatning. Erstatningen settes til differensen i verdi før og 

etter ekspropriasjonen. Hva gjelder erstatning for ulemper på gjenværende eiendom så må 

det skilles mellom alminnelig ulempe og særulemper. Ulemper som er av en slik art at de 

også rammer naboer som ikke avstår grunn er ikke erstatningsmessige dersom de var 

«ventelege», jf naboloven § 2.Dette følger også av alminnelige, erstatningsrettslige, 

risikobetraktninger. De eierne som etablerte seg etter 1986/1992 (vedtakelse av 

reguleringsplan for Gauselstranden/Grønn Plan) har ikke krav på erstatning for de 

alminnelige ulemper som turveien fører med seg. De har krav på erstatning for 

grunnavståelsen og eventuelle særulemper. Ulempene var ventelege for følgende 
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takstnummer: 4 a og b, 5 a og b, 6, 7, 7 a og b, 8 og 10 som følge av foreliggende planer. 

Retten må vurdere om det også var venteleg for de øvrige takstnumrene som følge av den 

alminnelige samfunnsutviklingen. Det foreligger ikke forhold som tilsier at naboloven § 2 

fjerde ledd får anvendelse. Retten kan vurdere om det var unødvendig («uturvande») å 

legge turveien så nær uteplassene ved sjøen som det er gjort for takstnummer 4 a og 4 b, 5 

a og 5 b samt 7, jf naboloven § 2. 

 

3.3.2 Takstnummer 1, 1a, 2, 2 a og b, 3 og 10 

 

Inngrepet strider mot EMK art 1 da det mangler forholdsmessighet mellom det kommunen 

oppnår og konsekvensene for grunneier. Grunneiere og rettighetshavere har krav på full 

erstatning, og både skader og ulemper ved inngrepet er erstatningsmessig vernet. Alle 

særulemper erstattes fullt ut, og det som er «uturvande» er ulovlig og skal alltid erstattes 

uavhengig av om det var «venteleg». Videre kommer naboloven § 2 fjerde ledd til 

anvendelse. Tiltaket åpner opp for allmenhetens bruk av privat område, og eksproprianten 

har alternativer.  

 

Det foreligger ingen absolutt regel om at arvefallet skal legges til grunn for vurderingen av 

hva som var «venteleg». Det er her snakk om gamle slekts eiendommer og slekten har i så 

fall tatt dette tapet tidligere. Det blir kvalifisert urimelig om ikke arvingene, som har bidratt 

til å beholde eiendommene, ikke skal kunne nyte godt av den posisjonen forfedrene hadde. 

 

Ved den konkrete erstatningsutmåling må vektlegges at prosjektet er uklart og 

prosjekteringen mangelfull. Det er uklart hvordan det blir med drenering, det mangler 

høyder og profiler, bredden er uklar og skjønnsforutsetningene kom sent. Det må også 

vektlegges at reguleringsplanen stenger mulighetene for at grunneiere og rettighetshaverne 

kan etablere skjermingstiltak. Videre vil erstatningsnivået måtte ta utgangspunkt at det er 

snakk om kostbare eiendommer og der det er differensen mellom verdien av en 

boligeiendom med direkte strandlinje og boligeiendom uten direkte strandlinje som skal 

erstattes, med tillegg av ulempene turveien medfører. Dette er spesielle eiendommer der 

det ikke er sammenlignbare skjønnssaker, og der inngrepet berører den mest verdifulle 

delen av eiendommene. Verdifallet er betydelig. 

 

3.3.3 Takstnummer 6, 7, 7 a og b samt 8 

 

Grunneierne skal ha erstatning for  

 1. avstått grunn 

 2. ulemper knyttet til selve grunnavståelsen 

 3. unødige («uturvande») ulemper 

 4. alminnelige ulemper 
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Det må vektlegges at det er eiendommenes «indrefilet» som avstås, det arealet som binder 

boligen til sjøen som skaper verdien. 

 

Videre oppstår en rekke særulemper som skal erstattes, så som: 

- eiendommen deles i to 

- skader på busker og trær 

- vann som stues opp 

- sand og grus som samler seg opp ved oversvømmelse 

- tilkomst til strandareal forvanskes 

- begrensede muligheter for skjermingstiltak 

 

Alle disse takstnumrene rammes av unødvendige (uturvande) ulemper. Turstien går 

unødvendig nær naustet til Ellingsen og helt inntil naustveggen hos Cuniberti, og med 

innsyn rett inn gjennom baderomsvindu. Også Skuland rammes unødvendig idet turveien, 

også der kunne vært langt mer nennsomt. 

 

Det finnes ingen alminnelige ulemper her – alle ulempene rammer bare ekspropriatens 

gjenværende eiendom. Det er ingen andre naboer, som ikke avstår grunn, som rammes. Det 

er avståelsen som skaper ferdselen, og følgene av dette er således en særulempe som skal 

erstattes fullt ut. Kravet til årsakssammenheng er således oppfylt. 

 

Uansett så må hva som var «venteleg» sees ut fra hva som er sannsynlig. Her var det ikke 

mer sannsynlig med turvei langs sjøen enn andre steder, så som Gauselvågen, før 

vedtakelse av reguleringsplanen i 2010. Frem til da forelå flere alternativer der ingen var 

mer sannsynlige enn andre. 

 

3.3.4 Takstnummer 9 

 

Det er her tale om et kulturminne og en unik eiendom med unike virkninger av inngrepet. 

Turveien vil gå gjennom en verneverdig hage, og eiendommen får turvei på tre sider, mot 

sør, vest og nord (tilkomstvei). Innsynet blir betydelig, uten at Lærdal får mulighet til å 

skjerme seg. Tråkket på eiendommen blir legalisert, folk kan slå seg ned også på andre 

deler av eiendommen enn der turveien er etablert. 

 

Virkningen av turveien er en særulempe som bare rammer denne eiendommen. Det private 

blir et opplevelsesobjekt, og den private sfære forsvinner. Uteplassen blir borte. 

Eiendommen har også en sammenheng med Lærdals næringsdrift. Også dette blir borte. 

Det er den samlede virkning av inngrepet som er avgjørende. 

 

Lærdal skal ha full ulempeerstatning. Han etablerte seg på eiendommen før 1992. I tillegg 

så er Lærdals situasjon av en slik karakter at den er sammenlignbar med de unntak 

Høyesterett har gjort for enkelte landbrukseiendommer. Bedriften hadde forkjøpsrett til 
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huset, og huset fulgte med som en del av overtakelsen av bedriften. Lærdal valgte ikke å 

kjøpe huset, han valgte ikke å ta dette ut som en del av sin arv. Overtakelsen må sees i et 

større bilde. Uansett har det helt fram til 2010 vært flertall i kommunen for å legge turveien 

bak eiendommen til Lærdal, og frem til da var det ikke påregnelig («venteleg») med turvei 

langs sjøen på hans eiendom. Den valgte løsning er også «uturvande» og klart urimelig, jf. 

nabolovens § 2 første ledd og fjerde ledd. 

 

3.3.5 Takstnummer 11 a og b 

 

Våge/Madland har krav på full erstatning. Dette gjelder også erstatning for ulemper. De 

etablerte seg på eiendommen før reguleringsplanen i 1986 og «grønn plan» i 1992. Disse 

planene utgjør et skille. Før dette var det ikke «venteleg» med noen turvei over deres 

eiendom. Historisk har det heller aldri vært noen ferdsel her. 

 

Det skal utmåles erstatning for grunnen. Videre er ulempene store. Turveien kommer tett 

på huset (5-6 meter), den blir lagt på den mest solfylte delen av eiendommen og der man 

driver sjørettede aktiviteter samt lek for øvrig. Det er nå en helt avskjermet hage som 

skjæres gjennom av en turvei, og der det er begrensede muligheter for avskjerming. Det 

har ikke fremkommet noen kreative forslag hvordan ulempene, som blir store, skal kunne 

avbøtes. Dette blir opp til grunneierne, i den grad det tillates ut fra de reguleringsmessige 

forhold, og dette må gjenspeiles i erstatningene.  

 

3.4 Nærmere om erstatningsutmålingen 

 

3.4.1 Erstatning for grunnavståelse og ulemper  

 

Grunnloven § 105 slår fast at det skal gis full erstatning til den som må avgi «sin rørlige 

eller urørlige eiendom til offentlig bruk».  

 

I vederlagsloven § 5 heter det i første ledd at vederlag etter salgsverdi skal «fastsetjast på 

grunnlag av det som må reknast med at vanlege kjøparar ville gje for eigedomen ved 

friviljug sal».  

 

Her er det tale om en «stripe» av hver eiendom på mellom 65 og 295 kvadratmeter, og 

slike striper har normalt ingen salgsverdi idet det normalt ikke foreligger kjøpere. Dette 

betyr likevel ikke at grunnavståelsen er uten verdi, og at erstatningen skal settes til kroner 

null. Det er på denne bakgrunn enighet om at retten, ved utmålingen av erstatningen, skal 

anvende det såkalte differanseprinsippet, som innebærer at verdsettelsen ikke skal skje ved 

en nærmere verdivurdering av det areal som avstås, men ut fra en sammenligning av 

verdien av den aktuelle eiendom slik den var før avståelsen sammenlignet med verdien 

etter avståelsen. Dette utmålingsprinsippet må imidlertid anvendes innenfor rammene av 

de regler for erstatningsutmålingen som ellers gjelder. Erstatningen skal derfor fastsettes 
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under hensyntagen til «vederlagslovens krav til påregnelighet, til de begrensninger med 

hensyn til fremtidig anvendelse som følger av de reguleringer som gjelder for det aktuelle 

areal og til de erstatningsmessige konsekvenser av dette som er utviklet i rettspraksis», jf. 

Rt-2002-1045. 

 

I tillegg til erstatning for selve grunnavståelsen, følger det av vederlagsloven § 8: 

 

«Eigaren skal ha vederlag for skade og ulempe på attverande eigedom, så langt 

dette ikkje vert dekt av vederlaget for den eigedomen som vert avstått. Det skal 

likevel ikkje gjevast vederlag for ulemper av allmenn karakter for eigedomar i 

distriktet, dersom ulempene ikkje overstig det ein eigar eller rettshavar må finna 

seg i utan skadebot eller vederlag etter grannelova eller forureiningslova».  

 

I saker av den karakter som vår er det ulempene som er særlig fremtredende, og da særlig 

det at man får naboer som igjen fører til innsyn, forsøpling, lyd, gjennomgangstrafikk m.m.  

 

Bestemmelsen må sees i sammenheng med naboloven § 2 der det heter: 

 

«Ingen må ha, gjera eller setja i verk noko som urimeleg eller uturvande er til 

skade eller ulempe på granneeigedom. 

 

I avgjerda om noko er urimeleg eller uturvande, skal det leggjast vekt på kva som 

er teknisk og økonomisk mogeleg å gjera for å hindra eller avgrensas skaden eller 

ulempa. Det skal jamvel takast omsyn til naturmangfaldet på staden 

 

 I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg 

etter tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- 

eller driftsmåtar på staden. 

 

 Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reklast som 

urimeleg så langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre 

eller i særleg grad råkar ein avgrensa krins av personar.» 

 

 

Disse bestemmelsene innebærer at ulemper som er en følge av selve grunnavståelsen – 

typisk arronderingsulemper – skal erstattes fullt ut som særulemper uten noen tålegrense. 

Ulemper som derimot skyldes det tiltak det eksproprieres til, anses som allmenne ulemper 

etter vederlagsloven § 8 annet punktum. Disse skal bare erstattes i den utstrekning 

ulempene overstiger tålegrensen i naboloven. Slike ulemper vil for en turvei typisk være 

støy, støv, innsyn, søppel o.l. Dette er ulemper som er av relativt dominerende art i denne 

saken. Særlig gjelder dette innsyn – en ulempe og et ubehag som er sterkt fremhevet av 

flere av grunneierne.  
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Det er anført fra grunneiernes advokater at ulempene som inntrer som følge av turveien 

bare rammer den som avstår grunn, og at det derfor er å anse som særulemper. Retten viser 

her til Ekspropriasjonserstatningslova, Ajourført lovkommentar, av Bjørn Stordrange og 

Ove Chr. Lyngholt avsnitt VII med videre henvisning til rettspraksis, og da særlig Rt-

2002-1080. Retten legger etter dette til grunn at rettspraksis «mer sondrer mellom 

ulempenes art enn ulempenes årsak og virkning ved spørsmålet om det foreligger en 

særulempe eller alminnelig ulempe», og at virkningen av å tillegge ulempens art slik 

betydning tilsier at ulempens virkning ikke sees bort fra, men i stedet vil «komme inn som 

et moment ved tålegrensevurderingen».  

 

Hvorvidt slike allmenne ulemper er erstatningsmessige eller ei, vil – ut fra den lære som 

har utviklet seg gjennom rettspraksis - avhenge av om ulempene var «ventelege» 

(påregnelige) på etableringstidspunktet. Hvorvidt noe var ventelig eller ei må vurderes ut 

fra «en objektiv bedømmelse av situasjonen på den tid vedkommende huseier etablerte seg 

i området», jf. Rt-1973-1193.  

 

Retten er enig med kommunen i at det fra 1992 var objektivt sett klart for alle og enhver 

som etablerte seg på eiendommer langs hele strekket i Gauselvågen at det var aktuelt å 

anlegge turvei her. Det vises her til vedtakelsen av kommunedelplanen («Grønn plan»). 

For samtlige av takstnumrene, med unntak av nummer 9 (Lærdal) og 11 a og b 

(Våge/Madland) så vil imidlertid også vedtakelsen av reguleringsplan 1120 i 1986 utgjøre 

et tidligere skjæringstidspunkt. Begge disse planene er av en slik karakter at det foreligger 

planer som objektivt sett er bindende for arealbruken i kommunen, og som utad gir 

informasjon om dette. Det at planene ut over 2000-tallet ble for gamle til å gi hjemmel for 

ekspropriasjon, endrer ikke dette. De er like bindende for arealbruken. Det foreligger heller 

ikke en situasjon som er sammenlignbar med Rt-2006-486 (ny hovedflyplass). I vår sak var 

området allerede regulert til turvei, og det at man gjennom nytt reguleringsarbeid fikk inn 

nye alternativer endrer ikke den objektive «venteleghetsvurderingen».  

 

Konkret betyr dette at turveien var venteleg da Elisabeth Lærdal Skuland (ervervstidspunkt 

1992), Second Generation Incom AS/Line og Olav Ellingsen, (ervervstidspunkt 2008) og 

Aud Jorunn Bøen Cuniberti (ervervstidspunkt 1998) etablerte seg på eiendommene sine. 

Dette gjelder også Lærdal Eiendom AS, for så vidt gjelder gnr 14 bnr 986 - en ubebygd 

tomt som ble ervervet i 1995.  

 

Også Eivind Berle Thomsen, Marie Skontorp/Simon Andreassen og Per Berle 

Thomsen/Jannecke Thomsen etablerte seg alle etter 1986/1992. Familien Thomsen har 

imidlertid over 100 års historie på eiendommen, og det er nå 5. generasjon som vokser opp 

der. Eivind Berle Thomsen overtok eiendommen gnr 14 bnr 164 i arv etter sine foreldre i 

2004. Hans søster, Hanne Thomsen, hadde mange år tidligere overtatt naboeiendommen 

(gnr 14/bnr152) etter sin onkel, mens søsteren Kari Berle Thomsen (takstnummer 2) 

bygget hus på gnr 14/bnr 494 i 1977. Hanne Thomsen solgte eiendommen gnr 14 bnr 152 
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til sin datter, Marie og hennes ektefelle i 2014. Samtidig ble det skilt ut en eiendom gnr 14 

bnr 1747 som ble overtatt av Hannes sønn og Maries bror, Per, samme år. Eiendommene 

har lik rett i stranden selv om denne del ligger inn under bnr 152.  

 

Det rettslige spørsmål retten må ta stilling til er om erverv på Thomsen-eiendommen innen 

familien skal unntas fra utgangspunktet om at det er situasjonen på tidspunktet for 

arvefallet som er avgjørende for vurderingen av hva som var ventelig, jf. Rt-1974-524, og 

ikke hva som var ventelig for arvelateren. I nevnte dom stiller ikke Høyesterett opp en 

absolutt regel, og Høyesterett åpner for at det ikke kan utelukkes at «det, når det gjelder 

spørsmålet om noe er urimelig til skade for arvingen, etter omstendighetene også vil kunne 

legges vekt på de forhold som forelå mens arvelateren eide eiendommen». Høyesterett har 

senere åpnet opp for slikt unntak i to saker - som begge gjelder overtakelse av 

landbrukseiendom. Det ble da lagt særlig lagt vekt på at de angjeldende grunneierne «ikke 

hadde vanlig fritt valg av bolig», samtidig som det vektlegges at «tradisjon, omsorgsplikter 

og hensynet til slekt og familie medførte at bruksovertakelsen for dem hadde et 

pliktmoment» og at det i alle fall måtte «mangle meget på det fri valg som vanligvis 

kjennetegner en eiendomservervelse».  

 

I den grad disse unntakene passer på noen av grunneierne/eiendommene i vår sak, så er den 

mest nærliggende Tore Lærdal og hans eiendom. Den har en særlig tilknytning til 

virksomheten (bl.a. ved tidligere forkjøpsrett) og den fulgte med ved generasjonsskiftet til 

den av arvingene som overtok virksomheten. Idet Lærdal uansett etablerte seg før 1992 så 

finner retten det unødvendig å endelig konkludere på dette punkt.  

 

For familien Thomsen er situasjonen noe annerledes. Det er ikke tvilsomt at det gjør seg 

gjeldende sterke familietradisjoner og familiebånd, og retten kan forstå at det oppfattes 

urimelig at overføring av eiendommene ubrutt gjennom så mange generasjoner ikke også 

fører til at man arver posisjonen til arvelater om hva som kan regnes som venteleg. Det er 

imidlertid ingen holdepunkter i den foreliggende rettspraksis på at arveposisjonen som 

sådan er avgjørende, ei heller at den har gått fra generasjon til generasjon i mange ledd. 

Alle de angjeldende arvingene har stått overfor ett ordinært fritt valg av bolig, og det 

knytter seg helt andre «pliktmoment» til en boligeiendom enn en slik virksomhet som en 

landbrukseiendom er. I så måte er familien Thomsens situasjon mer sammenlignbar med 

Rt-1974-524 som skisserer det rettslige utgangspunktet enn Rt-1977-1155 og Rt-1982-588 

som behandler unntakene. Retten er derfor kommet til at det for disse grunneierne ikke er 

rettslig grunnlag for å arve forgjengerens posisjon i forhold til hva som var ventelig. Retten 

legger derfor til grunn at det for Eivind Berle Thomsen, Marie Skontorp/Simon 

Andreassen og Per Berle Thomsen/Jannecke Thomsen var ventelig med turvei da de valgte 

å etablere seg på eiendommene i h.h.v 2004 og 2014. 

 

Retten finner etter dette at det for takstnummer 4a og b, 5 a og b, 6, 7, 8 og 10 var 

«venteleg» med turvei da de etablerte seg på eiendommen. Dette er det klart mest 
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avgjørende moment i urimelighetsvurderingen som skal foretas etter naboloven § 2. Retten 

kan heller ikke se at det er øvrige moment i saken som tilsier urimelighet, og det vises da 

til lovlighetsvurderingen som er foretatt foran og den vekting som er gjort av forskjellige 

argument for og mot turvei i interesseavveiningen – herunder også naturmangfold. Det er 

også mange andre grunneiere i kommunen som har måttet tåle turveier gjennom hagen sin, 

bl.a på Karistø og i Hafrsfjord/Hestnes. De ulemper som påberopes på Gausel er ikke 

vesensforskjellige fra de ulemper som er påberopt av andre – men som gjennomgående 

ikke har ført frem. Turveien vil således ikke påføre disse grunneierne/rettighetshaverne 

allmenne ulemper som er over tålegrensen for hva som kan karakteriseres som urimelig. 

Disse takstnumrene har derfor ikke krav på erstatning for allmenne ulemper, med mindre 

disse er å anse som «uturvande», jf. det andre alternativ i naboloven § 2 første ledd.  

 

Hvorvidt noe er å anse som «uturvande» må avgjøres ut fra en konkret vurdering av om 

noen av de allmenne ulempene som påføres en eller flere av grunneierne er å anse som 

unødvendig. I dette ligger en annen vurdering enn om planene er gyldige. Forutsetningen 

for vurderingen er en gyldig vedtatt reguleringsplan, men der retten finner at de allmenne 

ulemper som følge av reguleringen er større enn det som vurderes nødvendig.  

 

Retten finner at dette er tilfelle for tre av taktsnumrene – nærmere bestemt takstnummer 4 

a og b (Skontorp/Andreassen), 5 a og b (Berle Thomsen) samt 7 (Second Generation 

Incom AS/Ellingsen). Turveiens plassering i terrenget har stått som et sentralt punkt i 

rettens forhandlinger, og også i rettens avgjørelse av lovlighetsspørsmålet. På de to 

eiendommene (gnr 14 bnr 152 og gnr 14 bnr 144), som er knyttet til de tre takstnumrene, er 

turveien lagt tett på uteplassene eiendommene har utenfor naustene langs sjøen. 

Solforholdene i Gauselvågen gjør at naustområdene/sjøkanten er det mest sentrale 

uteområdet på eiendommen – og det selv om disse eiendommene er svært store. Retten tar 

utgangspunkt i at turveien med hensikt er lagt innenfor det tidligere regulerte friområdet, 

og at kommunen ønsket å spare områder som er regulert til boligformål. Det forklarer at 

den tidvis fremstår ulogisk og at den går nære sjøhusene og uteplassene. På disse to 

eiendommene er den imidlertid ikke bare ulogisk, den fremstår direkte unødvendig nær 

sentrale uteplasser, samtidig som en marginal flytting ville gitt et mye bedre resultat for 

grunneierne/rettighetshaverne. Hos Thomsen illustreres dette enkelt ved at uteplassen ville 

vært betydelig mer skjermet om turveien hadde blitt flyttet med ca. 1 1/2 -2 meter. Da ville 

man kunne beholde dagens buskbeplantning, som ville gitt god skjerming, samtidig som 

det ikke ville blitt nødvendig med større inngrep i hagen. Slik stien nå anlegges, vil det 

måtte etableres forstøtningsmurer samtidig som brukere av stien – som følge av 

høydeforskjellene - vil se rett ned på eiendommens sentrale grill- og spiseplass. Hos 

Ellingsen er turveien langt i en trasè som skjærer tett på uteplassen. Her ville det vært både 

mer naturlig, og klart mindre til sjenanse, om turveien var lagt noe lenger opp på plenen og 

utenom de steiner o.l. som kunne bidratt til å danne en naturlig grense mot den private 

sonen.  
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Det er her å bemerke at alle de berørte grunneierne har blitt invitert av kommunen til å 

komme med innspill til plassering, men uten at det førte til noe. Retten har vært noe 

usikker på om, og eventuelt hvor stor, betydning dette skal ha ved vurderingen av om noe 

er «uturvande», men kommet til at det i denne konkrete saken ikke skal tillegges 

betydning. Kommunen har det overordnede ansvar for reguleringen også der grunneierne 

avstår fra samarbeid. Her er turveien på to punkt plassert unødvendig nær sentrale 

uteplasser, og dette er synlig også uten innspill fra grunneierne. Takstnummer 4 a og b, 5 a 

og b og 6 innrømmes derfor erstatning for de merulempene – ulemper over tålegrensen – 

som plasseringen av turveien har påført dem. De alminnelige ulemper som ligger innenfor 

tålegrensen for disse eiendommene er fortsatt ikke erstatningsmessige. 

 

Retten finner ikke at vilkåret om «uturvande» er oppfylt for de øvrige av eiendommene 

som er i kategorien der turvei var «venteleg», jf. ovenfor.  

 

Retten finner heller ikke at turvei for disse eiendommene som faller inn under 

«venteleghets»-kriteriet er beskyttet erstatningsmessig under naboloven § 2 fjerde ledd. De 

etablerte seg på eiendommene vel vitende om at det var vedtatt turvei i dagjeldende 

reguleringsplan, og retten kan vanskelig se hvordan en realisering av planene tilsier at 

grunneiere/rettighetshavere rammes urimelig hardt. At turveien ble en realitet, til tross for 

at man hadde håp om, og argumenter for, en annen løsning, endrer ikke dette. Videre er det 

et moment at allerede planer om en turvei i markedssammenheng vil virke prisdempende, 

og disse grunneierne har således allerede fått «erstatning» for ulemper ved at 

inngangsprisen med all sannsynlighet reflekterte planene og de ulempene dette fører med 

seg. Om så ikke vurderes å være tilfelle hos enkelte, så har de uansett tatt en sjanse som de 

er nærmest å bære risikoen for selv. 

 

Oppsummert blir etter dette at takstnummer 1 og 1a, 2/2 a og b (vurderes samlet), 3, 9, 10 

(unntatt den ubebygde tomten) og 11 a og b tilkjennes erstatning for både særulemper og 

allmenne ulemper som følge av turveien – i tillegg til erstatning for grunnavståelsen, mens 

de øvrige takstnumrene tilkjennes erstatning for grunnavståelsen og særulemper – men slik 

at takstnummer 4 a og b, 5 a og b og 6 tilkjennes erstatning for merulemper som følger av 

at turveien er lagt «uturvande» nær uteplassene deres ved sjøen.  

 

3.4.2 Ferdsel langs sjøen 

 

Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede gjelder ferdselsrett for allmennheten langs 

det aktuelle strekket. Dette er forhold som ville kunne ha betydning for 

erstatningsutmålingen, men her er retten bundet av partenes påstandsgrunnlag og 

skjønnsretten ser derfor bort fra dette. 
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3.4.3 Andre forhold av betydning for erstatningsutmålingen 

 

Det er påberopt at det er en særlig ulempe som skal erstattes at eiendommene vil få økt 

problematikk med vannansamling. Vannansamling og vått terreng er et betydelig problem 

på flere av eiendommene allerede i dag, som følge av et betydelig vannsig fra hele 

skråningen på Gausel. 

  

Det vil av naturlige årsaker ikke komme mer vann på eiendommen som følge av turveien – 

vannmengden som treffer eiendommene har helt andre årsaker enn turveien og er en 

konstant som er uavhengig av denne. Spørsmålet er om turveien vil forårsake at vannet 

«oppfører seg annerledes» og samler seg opp i større mengder enn i dag. Dette vil være 

tilfelle dersom turveien f.eks. hindrer vannet i å passere og renne ut i sjøen, men i stedet 

samler seg opp på oppsiden av turveien. 

 

Parksjef Sørensen forklarte at turveien vil bli etablert med drenerende masse. Skjønnsretten 

legger dette til grunn, og en slik løsning vurderes tilstrekkelig til å avbøte på situasjonen og 

det foreligger da ikke forhold som tilsier at det foreligger en særulempe som følge av økt 

problematikk med vanninnsig. Det gis derfor ikke erstatning for dette. 

  

Hva gjelder vegetasjon, så følger det av de alminnelige skjønnsforutsetningene at disse 

erstattes så langt de står innenfor den stripe som eksproprieres. Vegetasjon som står i 

grensen eller utenfor denne stripen vil bli behandlet særskilt under det enkelte 

takstnummer. Turveien passerer flere steingjerder og porter, men treffer ikke portåpningen 

alle steder. Dette innebærer at kommunen stedvis erverver deler av det gamle steingjerdet. 

Det utmålte erstatningsbeløp inkluderer dette.  

 

Ved vedtakelse av plan 1811, gjeldende reguleringsplan, ble eiendommene som ligger til 

sjøen regulert til «bevaring av bygninger» og «bevaring av landskap og vegetasjon». Dette 

setter begrensninger for hvilke skjermingstiltak grunneiere og rettighetshavere kan 

etablere. Dette øker graden av sjenanse, og er et moment som slår særlig vektig inn for de 

eiendommene som har rett på erstatning for allmenne ulemper og de som har krav på 

mererstatning for «uturvande» ulemper. 

 

Ved utmåling av erstatning for grunnervervet (uten påslag for ulemper), så legger retten 

vekt på at det er tale om relativt sjeldne eiendommer med store hager. Bygningenes 

størrelse og kvalitet varierer, fra over hundre år gamle verneverdige hus til nye. De varierer 

også i størrelse og bygningsmessige kvaliteter. Tore Lærdals eiendom, Steinskog, har i 

tillegg arkitektoniske kvaliteter som skjønnsretten finner er i en særklasse. Denne er også å 

regne som et kulturminne. Gjennomgående er det tale om svært verdifulle eiendommer, 

men slik at det også er noen verdireduserende faktorer når man skal vurdere attraktiviteten. 

Felles for eiendommene er at de grenser mot jernbanen i vest, at de er fuktige som følge av 

stort vannsig, at stranden er relativt dårlig med mudderflate/langgrunn og at hagene er 
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østvendte med derpåfølgende dårlige solforhold rundt bebyggelsen. Ved en verdivurdering 

vil dette være en verdireduserende faktorer.  

 

Vesentlige deler av den verdireduserende faktoren knyttet til solforholdene har imidlertid 

vært oppveid med eiendommenes naturlige tilknytning til arealene ved sjøen, der 

solforholdene er langt bedre. Den oppdeling av eiendommen som ekspropriasjonen 

medfører, er en særulempe som alle eiendommene skal ha erstattet og som hensyntas ved 

fastsettelse av erstatningen for avståelse av grunnen. Retten finner at dette forhold er det 

som er mest utslagsgivende ved fastsettelse av erstatningens størrelse; det er i realiteten det 

mest verdifulle areal som erverves om man ser bort fra verdien av ren tomtegrunn som kan 

bebygges. Det påpekes for ordens skyld at det som skal erstattes er areal som uansett er 

uaktuelt som tomtegrunn. Disse arealene har vært regulert som friareal i svært lang tid. 

 

3.5 De enkelte takstnumre 

 

Retten velger å behandle takstnumrene etter eiendommenes beliggenhet fra nord mot sør, 

og taksnumrene behandles derfor ikke i tallmessig stigende rekkefølge. 

 

3.5.1 Takstnummer 1 (Gauselvågen 58 AS) og 1a (Kvia Eiendom AS) 

 

Eiendommen gnr 14 bnr 105 er i dag eid av Gauselvågen 58 AS, og ble – kort tid før 

skjønnet ble fremmet for retten – solgt fra Kvia Eiendom AS. Kjøpesummen var 27,5 

millioner kroner. Kommunen har, av praktiske grunner som det ikke er nødvendig å gå 

nærmere inn på her, akseptert identifikasjon av kjøper og selger og retten er bundet av 

dette. Gauselvågen 58 AS nyter derfor godt av Kvia Eiendom AS sin eiertid (1983), som er 

før vedtakelse av reguleringsplanen. Det skal tilkjennes erstatning for grunnavståelsen og 

ulemper av både særlig og allmenn karakter. 

 

Her kan særlig påpekes at det må fjernes en stein i traseen, at en port mot gnr 14 bnr 19 må 

fjernes og steingjerdet innkortes. Som spesiell skjønnsforutsetning legges til grunn at er 

piletre på østsiden av stien, i grensen mot gnr 14 bnr 19, blir beskåret. Dette skal erstattes. 

 

Eiendommens totale areal er på 7803 kvm, og er bebygd med en større villa av eldre dato 

samt ett naust. Det erverves 260 kvm grunn til turveien. I motsetning til de øvrige 

eiendommene så er noe over halve stranden skjermet for turveien, og da av en større 

bøkehekk som vokser mellom turveitraseen og stranden. Videre er turveien langt fra huset, 

og huset ligger en del høyere enn turveien. De allmenne ulempene ved innsyn o.l. er 

således noe mer begrenset for denne eiendommen enn for noen av de øvrige.  

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen skal fastsettes til 4 400 000 kroner. 
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3.5.2 Takstnummer 2 (Kari Berle Thomsen) samt 2 a og b (Kristina Thomsen og 

Guttorm Andreassen) 

 

Disse to taksnumrene vurderes under ett, jf. kommunens påstand.  

 

Eiere/bruksrettshaver har krav på erstatning for grunnerverv og både allmenne ulemper og 

særulemper. Turveien eksproprieres på gnr 14 bnr 494. Det er ingen trær eller steiner 

innenfor traseen, men en større bøk som står i grensen mot takstnummer 1, en mindre bøk, 

en større gran og en alm som står i nærheten av traseen og der turveien vil ligge oppå 

rotsystemet. Ut fra vitneførselen under befaringen legger skjønnsretten til grunn at det ikke 

er sannsynlig at disse trærne vil påføres skade som følge av tiltaket, som er forutsatt 

gjennomført med håndgraving rundt røtter og med redusert oppbygging.  

 

Eiendommen det eksproprieres fra er på 1688 kvm, og det erverves 65 kvm til turvei. 

Turveien kommer nær bolighuset på bnr 494, og det er innsyn både til bolighuset og 

sentrale uteområder ved sjøen.  

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen skal fastsettes til 2 350 000 kroner. 

 

3.5.3  Takstnummer 10 (Lærdal Holding AS) 

 

Takstnummer 10 består i prinsippet av tre eiendommer; gnr 14 bnr 828, ervervet i 1985, 

gnr 14 bnr 1786 (naust/strandeiendommen) som ble ervervet i nyere tid men der eier av bnr 

828 hadde fulle bruksrettigheter fra 1985, samt en ubebygd tomt gnr 14 bnr 986 som ble 

ervervet i 1995. Den ubebygde tomten har bruksrettigheter til strandeiendommen. Grunnen 

som eksproprieres til fordel for turvei tilhører imidlertid formelt gnr 14 bnr 19, idet denne 

ikke ble tillatt fradelt i tilknytning til etablering av bnr 1786. For alle praktiske formål 

tilhører imidlertid grunnen mellom bnr 828 og 1786, eier av disse eiendommene. Retten 

forstår partene dit hen at erstatningen for grunnervervet her skal utmåles på takstnummer 

10. I tillegg kommer erstatning for særlige og allmenne ulemper for bnr 828/1786 jf. 

ovenfor. 

 

Som spesielle skjønnsforutsetninger legger retten til grunn at en to-stammet bjørk som står 

i grensen mellom det avståtte areal og resteiendommen samt takstnummer 6, må fjernes i 

sin helhet. Videre legges til grunn at busker ved nevnte to-stammet bjørk beskjæres. Videre 

legges til grunn at deler av steingjerde innkortes og porten fjernes. 

 

Eiendommene 828 og 1786 er til sammen 2325 kvm. Det areal som erverves er på 105 

kvm. Turveien kommer svært tett på det nederste av de to bolighusene på bnr 828, og er til 

vesentlig sjenanse for særlig hoved-soverommet.  
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Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen for takstnummer 10 (bnr 828 og 1786) sett under ett 

skal fastsettes til 4 100 000 kroner. 

 

Erstatning for gnr 14 bnr 986 settes til kroner 0. For denne eiendommen skal det ikke 

utmåles erstatning for alminnelige ulemper, den avgir ingen grunn og påføres ingen 

særulemper. Eiendommen ble ikke delt som følge av tiltaket, og eiendommen er arrondert 

på en slik måte at eier målte at turveien – sett bort fra de alminnelige ulempene – i en 

differansevurdering ikke har noen verdireduserende effekt som skal erstattes. Det er det å 

ha rettighetene i behold som er av avgjørende verdi for denne eiendommen, ikke det at 

arealet rettigheten kan utøves på, innskrenkes noe. 

 

3.5.4 Takstnummer 6 (Elisabeth Lærdal Skuland) 

 

Takstnummer 6, gnr 14 bnr 19, eies av Elisabeth Lærdal Skuland. Hun kjøpte eiendommen 

i 1992 av sin far, som hadde eid eiendommen fra ca. 1990/1991. Skuland har ikke krav på 

erstatning for alminnelige ulemper, jf. drøftelsen ovenfor. Hun kjøpte eiendommen vel 

vitende om de reguleringsmessige forhold. Det gjorde også hennes far da han ervervet 

denne noen år tidligere. 

 

Eiendommen er bebygd av en eldre, vernet bolig. Det er tre naust på eiendommen, der gnr 

14 bnr 986 (tomten omhandlet ovenfor) har rettigheter i det ene. Eiendommen er på 2979 

kvm og det avståtte areal til turvei er på 220 kvm (egentlig 325 kvm, men 115 kvm er 

henført til, og erstattet under, takstnummer 10, jf. ovenfor)  

 

Følgende spesielle skjønnsforutsetninger legges til grunn: 

- enkelte greiner på lerk og kristtorn i grensen mot bnr. 105 beskjæres litt etter 

behov. 

- To-stammet bjerketre, delvis på areal som avstås, ved grensen mellom saksøkt nr. 6 

og nr. 10, må fjernes i sin helhet 

- Busker ved to-stammet bjerketre nevnt under pkt. 2 beskjæres 

 

Det er ikke sannsynlighet for at turveien påvirker andre trær og vekster, og for steingjerder, 

vannsig o.l. vises til ovenstående. 

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen for takstnummer 6 skal fastsettes til 1 200 000 

kroner. 

 

 

 



 - 65 - 17-092034SKJ-STAV 

3.5.5 Takstnummer 7 (Second Generation Incom AS) samt 7 a og b (Olaf og Line 

Ellingsen) 

 

Takstnummer 7, gnr 14 bnr 144, eies av Second Generation Incom AS, som igjen er eid av 

Olaf Ellingsen og hans to barn. Ekteparet Ellingsen bebor eiendommen, og er formelt 

opplyst å være leietakere. Det er ikke fremlagt noen leiekontrakt. Retten behandler eier og 

rettighetshaver under ett, og utmåler en erstatningssum for denne eiendommen idet retten 

ikke har noen opplysninger som skulle tilsi at leietakerne har noe selvstendig krav ved 

siden av eier. Et eventuelt innbyrdes oppgjør mellom rettighetshaverne her er retten 

uvedkomne. 

 

Eier ervervet eiendommen i 2008, og under henvisning til ovenstående var tiltaket 

«ventelege» og ulempene totalt sett ikke urimelige og over nabolovens tålegrense. Eier har 

derfor ikke krav på erstatning for de allmenne ulemper som turveien fører med seg. 

Imidlertid finner retten at eier kvalifiserer for erstatning for det mertap som inntrer som 

følge av at turveien er lagt «uturvande» nær den sentrale uteplassen ved naustet/sjøen, jf. 

drøftelsen ovenfor. 

 

Eiendommen er på totalt 3954 kvm og det avstås 165 kvm til tiltaket. Eiendommen er 

bebygget med en villa og et naust. 

 

Som spesiell skjønnsforutsetning legges følgende til grunn: 

 

- Det tilordnes tilkomst til naust på østsiden av turstien 

 

Ved fastsettelse av erstatning for særulemper legger retten – i tillegg til det som generelt er 

påpekt ovenfor om steingjerder m.v – til grunn at adkomsten til stranden blir forverret for 

eier av eiendommen, selv om det tilordnes tilkomst. Videre legger til grunn at det ikke er 

sannsynlighet for at trærne på eiendommen vil ta skade av tiltaket, jf. vitneførsel under 

befaringen. Det legges til grunn at det må fjernes en del større steiner i trasèen og at det må 

etableres en viss grad av forstøtning som følge av høydeforskjeller. Videre legger retten til 

grunn at rododendron-beplantning i grensen mot takstnummer 8 fjernes. Dette skal 

erstattes. 

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen for grunnervervet og særulemper skal settes til 

900 000 kroner, med et tillegg for erstatning for uturvande merulemper skjønnsmessig 

fastsatt til 400 000 kroner, slik at samlet erstatning for takstnummer 7, 7 a og b fastsettes til  

1 300 000 kroner. 
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3.5.6 Takstnummer 8 (Aud Jorunn Bøen Cuniberti) 

 

Cuniberti kjøpte eiendommen gnr 14 bnr 143 i 1998 og under henvisning til ovenstående 

var tiltaket med turvei «ventelege» og ulempene totalt sett ikke urimelige og over 

nabolovens tålegrense. Hun har derfor ikke krav på erstatning for allmenne ulemper ved 

turveien. 

 

Eiendommen er på totalt 4060 kvm, og arealet som erverves er på 120 kvm. Eiendommen 

er bebygd med en villa og et anneks/sjøhus i sjøkanten.  

 

Spesielle skjønnsforutsetninger for denne eiendommen er: 

 

- Grensen for ervervet justeres slik at hele naustet med takutstikk blir liggende 

utenfor traseen. 

 

Det er ingen vegetasjon i traseen som har betydning for erstatningsutmålingen. Det er tre 

større bøketrær nær turveien, men ut fra vitneforklaringene under befaringen finner ikke 

retten det sannsynlig at etablering av turveien vil påvirke disse slik at de dør/blåser ned e.l. 

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen for takstnummer 8 skal fastsettes til 800 000 kroner. 

 

3.5.7 Takstnummer 3 (Eivind Berle Thomsen) 

 

Berle Thomsen overtok eiendommen gnr 14 bnr 164 i et arveoppgjør i 1998, og under 

henvisning til ovenstående var tiltaket med turvei «ventelege» og ulempene totalt sett ikke 

urimelige og over nabolovens tålegrense. Overgang ved arv er også behandlet ovenfor. 

Han har derfor ikke krav på erstatning for de allmenne ulempene som turveien fører med 

seg. 

 

Eiendommen er på 2416 kvm og det areal som erverves er på 160 kvm. Den er bebygd 

med en eldre villa og et naust. 

 

Der er ingen spesielle skjønnsforutsetninger for dette takstnummeret. Det står et større 

grantre like inntil den kommende turveien, mellom denne og sjøen. De sakkyndige uttalte 

under befaringen at dette er en Noblus gran med dyptgående rotsystem og god bredde i 

dette. Retten legger til grunn at det ikke er sannsynlig at turveien vil påvirke treets levetid. 

Det utmåles derfor ikke erstatning for dette. Det er heller ingen andre særulemper som skal 

erstattes. 

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående, at erstatningen for takstnummer 8 skal fastsettes til 1 000 000 kroner. 
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3.5.8 Takstnummer 4 a og b (Marie Skontorp og Simon Andreassen) samt 5 a og b 

(Per og Jannecke Berle Thomsen) 

 

3.5.8.1 Erverv av areal til turvei 

 

Marie Skontorp og Per Berle Thomsen er søsken, og i 2014 skjedde det et 

generasjonsskifte av gnr 14 bnr 152. Eiendommen ble delt, og Marie Skontorp og 

ektefellen overtok bnr 152 mens Per Thomsen og ektefellen bygget hus på den fraskilte 

parsell, bnr 1747. Stranden fulgte med bnr 152 men 1747 fikk like rettigheter i denne som 

152. Dette er ikke omstridt. 

 

Eierne ervervet således eiendommene i 2014, og under henvisning til ovenstående var 

tiltaket «ventelege» og ulempene totalt sett ikke urimelige og over nabolovens tålegrense. 

Retten viser også til vurderingen som er gjort av situasjonen ved eierskifte som skjer ved 

arv. Eierne/bruksrettshaverne har derfor ikke krav på erstatning for de allmenne ulemper 

som turveien fører med seg. Imidlertid finner retten at eierne/bruksrettshaverne kvalifiserer 

for erstatning for det mertap som inntrer som følge av at turveien er lagt «uturvande» nær 

den sentrale uteplassen ved naustet/sjøen, jf. drøftelsen ovenfor. 

 

Retten finner det naturlig, og nødvendig, å se de to eiendommene under ett under 

erstatningsutmålingen. Bnr 1747 har like rettigheter til sjøen, men det er bare bnr 152 som 

avgir grunn. De rammes i realiteten likt av inngrepet, men i en differansebetraktning vil 

bnr 152 komme klart bedre ut enn 1747 så lenge man i det vesentligste skal se bort fra 

allmenne ulemper. Det utmåles derfor en felles erstatning for ervervet for disse to 

eiendommene, jf. også advokat Skjørestads subsidiære påstand, og det legges til grunn at 

dette heller ikke vil skape noen praktiske problemer med fordeling da det er avtalt at 

erstatningen uansett skal tilfalle deres mor, Hanne Thomsen.  

 

Bnr 152 er på 4468 kvm og bnr 1747 på 3015 kvm. Samlet er eiendommene på 7483 kvm. 

Det erverves 215 kvm til turvei. 

 

Det legges følgende felles skjønnsforutsetninger til grunn for disse taksnumrene: 

 

- Det oppføres mur mot østsiden av turstien mot naustet. Det anordnes tilkomst fra 

turstien ned til uteplassen ved naustet. Det anordnes også tilkomst fra turstien ned 

til det sydlige naustet. 

- Stort furutre i sydvestre hjørne av det sydlige naustet i grensen for areal som avstås, 

blir stående. 

- Det erverves ikke grunn under det sydlige naustet 

 

I traseen er det i dag buskbeplantning omkranset av en kant av steiner/delvis steingjerde. 

Dette skal erstattes. En osp i bakkant av det sydlige naustet vil også bli fjernet og skal 
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erstattes. Ut over dette legger retten til grunn de sakkyndige uttalelser som ble gitt av vitner 

under befaringen og finner det ikke sannsynlig at turveien vil forårsake at øvrige trær på 

eiendommen svekkes og dør. 

 

Retten finner ut fra sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og 

ovenstående moment, at erstatningen for grunnervervet og særulemper skal settes til 1 150 

000 kroner, med et tillegg for erstatning for uturvande merulemper skjønnsmessig fastsatt 

til 400 000 kroner, slik at samlet erstatning for takstnummer 4 a og b og 5 a og b fastsettes 

til 1 550 000 kroner. 

 

3.5.8.2 Erverv av bruksrett til tilkomstvei 

 

Videre eksproprieres rett til allmennhetens bruk av eksisterende vei, Gauselkneiken, langs 

hele strekket fra Gauselvågen til turveien langs sjøen. Denne veien ligger i sin helhet på 

gnr 14 bnr 152. Arealet som bruksretten skal utøves på er på 360 kvm.  

 

Veien fungerer i dag som adkomstvei til flere eiendommer - herunder bnr 152, bnr 140 

(takstnummer 9), bnr 103 og (takstnummer 11 a og b), og er opparbeidet i grus med 

kjørestandard. 

 

Som spesielle skjønnsforutsetninger legger retten til grunn: 

 

- Det erverves rett for allmennheten til bruk av eksisterende privat veg fra 

Gauselkneiken og ned til ny strandsti, ca. 90 lm. Det gjøres ingen inngrip i veien. 

Kommunen har ikke ansvar for vedlikehold. 

 

Erstatningen må basere seg på et skjønn, der både opparbeidelseskostnad og fremtidig 

vedlikeholdskostnad er vesentlige element. Det er ikke fremlagt noen økonomiske 

oversikter eller estimater på noen av disse parameterne. Både opparbeidelseskostnad og 

vedlikeholdskostnadene vil være preget av at veien er en kjørevei. Allmennheten skal 

primært benytte denne til å gå, og både omfang av anleggskost og vedlikehold vil således 

være av mer begrenset karakter. Kommunen har ikke stilt krav til standard på 

tilkomstveien. Retten finner at erstatningen passende kan settes til 250 000 kroner og 

tilkommer takstnummer 4 a og b i sin helhet. 

 

3.5.9 Takstnummer 9 (Tore Lærdal) 

 

Eiendommen gnr 14 bnr 140 og bnr 20 er eid av Tore Lærdal. Han overtok eiendommen i 

1983 i arv etter sin far, Åsmund Lærdal. Dette takstnummer har rett til erstatning for selve 

grunnervervet samt både særlige og allmenne ulemper, jf. ovenfor. 
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Eiendommen er på h.h.v 4423 kvm og 319 kvm – samlet 4742 kvm. Det erverves 295 kvm 

til turveien, og dette er arealet som ligger helt ned mot sjøkanten. Eiendommen blir derfor 

kun delt i to i nordre del, mot naustet/bryggen. 

 

Retten legger følgende spesielle skjønnsforutsetninger til grunn: 

 

- Grensen for ervervet justeres slik at hele naustet med takutstikk blir liggende 

utenfor traseen 

- To furutrær i syd, delvis på areal som avstås, nær grensen mot nabo, må enten 

beskjæres eller fjernes 

- Ny eiendomsgrense følger grunnmuren til garasjen 

- Hjørnet til gjerdet rundt hundegården flyttes til ny eiendomsgrense. 

- Ny eiendomsgrense mot sjø plasseres slik at eksisterende mur blir liggende på 

arealet som erverves 

- Tilstøtende sjøgrunn erverves ikke 

- Bonsaifuru blir stående, men må beskjæres. 

 

Eiendommen er bebygd med en villa, et bassenghus samt et naust. Villaen er tegnet av 

arkitekt Frederik Konow Lund. Eiendommen har status som kulturminne, og fremstår i sin 

helhet (hus og hage) som svært spesiell og med særegne kvaliteter. Boligen vil komme tett 

på turveien, og det vil bli innsyn inn til boligen og alle uteplasser fra tre kanter – fra sør, 

øst og fra tilkomstveien (gauselkneiken) i nord. Den etablerte, og mest solrike, uteplassen i 

sørøstre hjørne vil, slik retten ser det, for alle praktiske formål bli ødelagt. All trafikk fra 

turveien vil da gå helt inntil denne og det er begrensede muligheter for å skjerme seg, jf. 

også det som er sagt foran om reguleringsforhold. Også ellers er eiendommen arrondert på 

en slik måte at det vil bli svært vanskelig å etablere gode skjermingstiltak, og da særlig 

tiltak som ikke i seg selv ødelegger det som i dag er særegent fint for denne eiendommen -

og som er vesentlige element ved verdsettelsen.  

 

Skjønnsretten er ikke i tvil om at ulempene ved turveien vil ha vesentlig negativ innflytelse 

på denne eiendommens verdi, og retten finner det betimelig å påpeke at en samlet rett har 

forståelse for Lærdals ønske om å bevare eiendommen urørt – ikke nødvendigvis for sin 

egen del men for eiendommens del. Inngrepet vil utvilsomt endre eiendommens karakter. 

Det understrekes imidlertid at dette syn likevel ikke kan få avgjørende betydning for 

rettens vurdering av gyldighetsspørsmålet, jf. foran. 

 

For dette takstnummeret er det særlig to forhold som blir bærende for rettens 

differansevurdering; de allmenne ulempene i form av innsyn og gjennomgangstrafikk og 

eiendommens tap av naturlig, særlig nennsomt og helhetlig anlagt hageanlegg. Det kan 

vises til at tre sentvoksende, og veltilpassede, furutrær («bonsai») står i fare for å måtte 

fjernes, og også all vegetasjon som i dag skjermer mot innsyn fra sør (takstnummer 11 a og 

b). Det påpekes særskilt at kommunens prosessfullmektig har påpekt at retten må ta 
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utgangspunkt i at trærne må fjernes, selv om de spesielle skjønnsforutsetninger tilsier at 

man skal søke å ta vare på disse. Retten utmåler derfor erstatning som om disse må fjernes.  

 

Retten finner verdsettelsesspørsmålet særlig vanskelig for denne eiendommen, men ut fra 

sitt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og ovenstående moment, er retten 

kommet til at erstatningen for takstnummer 9 skal fastsettes til 7 500 000 kroner. 

 

3.5.10 Takstnummer 11 a og b (Turid Våge og Svein Erik Madland) 

 

Eiendommen gnr 14 bnr 103 er eid av Turid Våge og Svein Erik Madland. Våge overtok 

eiendommen i 1985 i arv etter sine foreldre. Dette takstnummer har rett til erstatning for 

selve grunnervervet samt både særlige og allmenne ulemper, jf. ovenfor. 

 

Det er den 16.10.2018 inngått særskilt avtale mellom partene som avløser alle spesielle 

skjønnsforutsetninger. Det fremgår her at kommunen vil «utføre og bekoste de tiltak som 

er beskrevet i vedlagte tegningsliste av 0.08.2018». Dette bekrivelse av tiltak: 

- Turvei 2,5 m bred 

- Bærelag 0,25 m hver side 

- Natursteinsmur, tosidig og ensidig 

- Oppfylling av terreng til nødvendig høyde mot mur, nytt plantefelt 

- Plantefelt langs platting, eksisterende utvides som skjermplanting 

- Overgang over turvei, granitt gatestein 

- Supplere rododendron med to stk, som skjermplanting 

 

Retten tar hensyn til dette ved erstatningsfastsettelsen, men slik at det påpekes at det 

beskrevne representerer marginale tiltak i erstatningssammenheng. 

 

Eiendommen er på 2182 kvm, og det erverves 102 kvm til turvei. Eiendommen er bebygd 

med ett eldre bolighus (1929), som er påbygget til generasjonsbolig midt på 80-tallet. Det 

er badstu-hus og bryggeanlegg/båtopptrekk på eiendommen. Turveien anlegges midt 

gjennom hagen, og gir stor grad av innsyn både opp mot boligen og ned til de sentrale 

uteplassene mot sjøen. Denne eiendommen har ingen uteplasser ved boligen. Skjønnsretten 

vurderer eiendommen som særlig skjermet og fin, og verdifallet som følge av særlig de 

allmenne ulempene ved å få turstien som nabo, er vesentlig. Eiendomsmekler Ordin 

Fikstvedt har vurdert dette til 3 000 000 kroner. Skjønnsretten vurderer det slik at den 

sannsynlige differensen er enda høyere, særlig om man sammenligner denne eiendommen 

mot de øvrige eiendommene i saken.  

 

Ut fra vårt beste skjønn, og med grunnlag i differanseprinsippet og ovenstående, er retten 

kommet til at erstatningen for takstnummer 11 a og b skal fastsettes til 4 500 000 kroner. 
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4. Saksomkostninger 

 

Det følger av oreigningslova § 15 at kommunen (eksproprianten) skal bære kostandene til 

motparten «som var naudsynlege til å taka vare på baten hans i saka».  

 

Videre følger det av skjønnsloven § 54 at de saksøkte i en skjønnssak skal få erstattet sine 

«nødvendige utgifter i anledning skjønnssaken». 

 

Det følger av disse reglene at de private partene har krav på å få dekket alle sine 

nødvendige utgifter. Hva som er å regne som nødvendig vil være avhengig av sakens art, 

omfang og vanskelighetsgrad. Utgifter til juridisk bistand dekkes av 

nødvendighetskriteriet, men omfanget av den juridiske bistand som kan aksepteres må 

vurderes konkret. Det følger også av oreigningslova § 15 at de private parter har rett til 

dekning av utgifter til klagebehandling, med mindre han har «klaga utan god grunn», og av 

skjønnsloven § 54 følger at det også omfatter arbeid med prøvelse av 

ekspropriasjonsvedtakets gyldighet, jf. Rt-1973-107. 

 

Dette betyr at kommunen skal dekke nødvendige utgifter til de private parter fra og med 

ekspropriasjonssaken, jf. oreigningsloven § 15 og for utgifter i anledning skjønnssaken 

etter skjønnsloven § 54. Prinsippene for utmåling er de samme. Det er opplyst fra 

kommunens side at første varsel om ekspropriasjon ble gitt i 2011 og det andre i 2016. Det 

som skal dekkes er således utgifter i perioden fra 2011 og frem til i dag. Det er 

advokathonorarene som er det aller vesentligste av utgifter som kreves erstattet.  

 

De krav som er fremsatt i anledning skjønssaken fordeler seg slik: 

  

Advokat Stordrange 1 208 750,00 

Advokatfirma Schjødt v/advokat Ueland 114 468,75 

Advokat Skjørestad 1 145 750,00 

Advokat Helljesen 927 000,00 

Advokat Holst Sæther 360 000,00 

  

I tillegg er det opplyst at advokat Skjørestad har fakturert og fått utbetalt 275 309,24 kroner 

og det er opplyst at det gjelder arbeid «utført under saksforberedelsen» og da nærmere 

bestemt for perioden juni 2017 til oktober 2018, jf. e-post av 05.07.2019.  

 

Kommunen har opplyst at advokat Stordrange tidligere har fått utbetalt 479 315 kroner. 

Advokat Stordrange har opplyst at dette gjelder «forhandlinger under 

ekspropriasjonstrussel». Også advokat Skjørestad har opplyst at det er gjort ytterligere 

utbetalinger, men anfører at det gjelder arbeid retten ikke har fått innsyn i, og at det ikke er 

relevant for saksomkostningsavgjørelsen. Kommunen har på sin side anført at det tidligere 

er utbetalt til sammen 438 494 kroner til advokat Skjørestad. 
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Advokat Helljesen opplyser på sin side at hans omkostningsoppgave gjengir alt arbeid han 

har utført i saken for Tore Lærdal. Han har fått utbetalt et a-kontobeløp på 60 000 kroner, 

som skal gå til fradrag. 

 

Advokat Holst Sæther har ikke opplyst om ytterligere utbetalinger. Det har heller ikke 

kommunen for hans vedkommende.  

 

Salærkravet fra advokatfirma Schjødt gjelder arbeid utført for Cuniberti (takst nummer 8). 

 

Stavanger kommune har anført at kravene må reduseres, og har anført at «saken er 

vidløftiggjort, at det ikke har vært nødvendig samordning mellom advokatene på 

saksøktesiden under saksforberedelsen, og at det må ha medgått for mye tid til spørsmål 

som, selv etter en romslig vurdering, ligger utenfor det som kan prøves ved 

domstolskontrollen». Dette gjelder den del av omkostningskravet som ble presentert etter 

første ledd i skjønnsforhandlingene. 

 

Stavanger kommune har ikke hatt merknader til den del av omkostningskravene som ble 

fremsatt under andre del av forhandlingene. For de forskjellige advokatene fordeler dette 

(forhandlingenes del 2) seg slik: 

 

Advokat Stordrange 441 250,00 

Advokat Skjørestad 307 000,00 

Advokat Helljesen 229 500,00 

Advokat Holst Sæther 360 000,00 

 

Dette betyr at de omstridte salærkravene (forarbeid til, og gjennomføring av, 

forhandlingenes del 1) er som følger: 

 

Advokat Stordrange 767 500,00 

Schjødt v/advokat Ueland 114 468,75 

Advokat Skjørestad 838 750,00 

Advokat Helljesen 697 500,00 

Advokat Holst Sæther 0,00 

 

Det bemerkes at advokat Holst Sæther kun deltok i andre del av forhandlingene.  

 

Samtlige advokater har fått anledning å uttale seg til spørsmålet om størrelsen på 

saksomkostningskravene. Alle – også kommunen -har også fått anledning å korrigere 

rettens talloppstilling, som baserere seg på innleverte oppgaver. Det må bemerkes at det 

har vært flere e-poster og prosesskriv mellom retten og prosessfullmektigene med tanke på 

avklaring av salærkravenes nærmere innhold (hvilke periode og arbeid de dekker, tidligere 

arbeid og utbetalinger o.l) 

 

Sett i lys av den samlede informasjon må retten konstatere at det hefter noe uklarhet rundt 

de samlede salærkrav i saken, og da hvem og hvor mye som er utbetalt med hjemmel i 
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oreigningslova § 15. Retten må ta utgangspunkt i de tall, opplysninger og oppgaver som er 

fremlagt. 

 

Det er et faktum at saken har versert i en form som utløser erstatningsansvar for 

saksomkostninger overfor grunneiere/rettighetshavere, siden 2011. Det er således tale om 

juridisk bistand i en periode over 8 år, og i en sak der alle har gitt uttrykk for at 

engasjementet har vært stort. Retten har ikke hatt tilgang til den samlede dokumentasjon og 

arbeid i saken, men ut fra det som er dokumentert så er det utvilsomt snakk om mange – og 

lange - innspill. Det retten imidlertid kan konstatere, er at det er samme problematikk som 

har vært gjort gjeldende i alle år, gjennom flere klagerunder, høringsuttalelser m.v.  

 

Slik retten ser det er saken blitt omfattende særlig fordi engasjementet - og motstanden mot 

turveien -  har vært så stort, og ikke fordi saken faktisk og juridisk er mer komplisert enn i 

andre, tilsvarende skjønn.  

 

Det må også påpekes at det er mange parter i saken, og for kommunen må det ha vært en 

fordel å kunne konsentrere kommunikasjonen med et begrenset antall advokater istedenfor 

partene direkte. Retten har merket seg at flere av prosessfullmektigen også anfører at de 

har utført arbeid etter initiativ fra kommunen. Kommunen har, så lang retten kan se, ikke 

hatt merknader til at det er benyttet 4 forskjellige advokater på grunneiersiden. Dette siste 

er utvilsomt kostnadsdrivende.  

 

Retten kan konstatere at det under skjønnsforhandlingene var et merkbart samarbeid 

mellom prosessfullmektigene. Det er også naturlig, og nærmest uunngåelig, at det samtidig 

skjer noe grad av «dobbeltbehandling». Det må aksepteres at den enkelte prosessfullmektig 

håndterer eget prosessoppdrag ut fra egne vurderinger av hva som er sentrale tema, og det 

er ikke gitt at man vekter eller vektlegger de samme momenter som de øvrige 

prosessfullmektigene. Det må også være rom for å fremheve det som er særegent for egen 

klient/klienter.  

 

Retten betviler ikke at saksomkostningskravene er reelle, og at det er nedlagt et betydelig 

arbeid fra advokatene i anledning saken. Selv med utgangspunkt i det som er sagt i 

avsnittene ovenfor, finner retten samlet sett at saken er vidløftiggjort og at det har påløpt 

mer advokatomkostninger med saken enn det som er «nødvendig» og som derfor kan 

belastet eksproprianten. Det kan her vises til rettens gjennomgang av de forskjellige 

påstandsgrunnlag, som er uvanlig mange, og der enkelte er viet uproporsjonal stor plass. 

Med grunnlag i rettens avgjørelse, kan konstateres at de fleste innsigelser fremstår som 

grunnløse og lite tvilsomme, sett i et rettslig perspektiv. Sett i lys av all tiden som er brukt 

gjennom så mange år, er det også for retten nærmest uforståelig høy tidsbruk i tilknytning 

til forberedelser og avviklingen av skjønnsforhandlingene, og særlig sett i lys av at det i 

høy grad dreier seg om repetisjon av samme argumentasjon og anførsler som er fremført 

repetativt gjennom flere instanser. 
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Retten finner derfor at erstatningen for saksomkostninger til advokatene Stordrange, 

Skjørestad og Helljesen settes noe ned i forhold til de inngitte oppgaver. I dette ligger ikke 

at de ikke kan ha krav på betaling, men utelukkende at omkostningsoppgavene samlet sett 

overskrider «nødvendighetskriteriet» slik at de ikke i sin helhet kan belastes motparten. 

Retten er, i mangel av andre holdepunkt, henvist til å måtte utvise skjønn ved 

erstatningsfastsettelsen.  

 

Advokat Stordrange representerte 3 eiendommer, og samtlige av disse hadde ervervet 

eiendommene sine etter at turveien var innregulert gjennom reguleringsplan av 1986. 

Retten har merket seg at engasjementet likevel har vært stort, særlig hos enkelte av hans 

klienter. Sett i lys av den rettslige posisjonen finner retten at saken særlig for disse partene 

har vært vidløftiggjort. Det samlede krav som nå er framsatt for retten er på 1 208 750 

kroner. Retten finner at dette skjønnsmessig skal erstattes med 800 000 kroner. Dette er i 

seg selv et svært høyt salærkrav og muligens over grensen for det «nødvendige», men må 

korrigeres mot at kommunen ikke hadde innsigelser til salæroppgaven i tilknytning til siste 

del av rettsforhandlingene – en oppgave retten for sin del vurderer som svært høy sett i lys 

av de relativt sett begrensede rettslige tema som der ble behandlet, og de anførsler som i så 

måte ble gjort gjeldende. Retten gjør da ikke fradrag for allerede utbetalte beløp under 

ekspropriasjonssaken, men hensyntar ved skjønnsvurderingen at det allerede er utbetalt et 

betydelig beløp til bistand i saken og påpeker at det er å forvente at arbeid under 

ekspropriasjonssaken/klagesakene i merkbar grad kan nyttiggjøres under den etterfølgende 

skjønnssaken. A-kontoutbetalinger under skjønnssaken skal selvsagt gå til fradrag, og dette 

er det ikke uenighet om, jf advokat Stordranges prosesskriv av 24.07.2019. 

 

Advokat Skjørestad representerte 7 eiendommer, der forskjellene mellom grunneiernes 

posisjoner var klart mer tydelige enn for takstnummer 6, 7 og 8 (ovenfor). Det samlede 

krav som er fremsatt for retten er på 1 145 750 kroner. Samtidig er det opplyst at han har 

fått utbetalt tre fakturaer på til sammen 275 309 kroner for arbeid «utført under 

saksforberedelsen». Slik retten forstår dette er det en del av kravet som omfattes av 

skjønnsloven § 54 og må sees i sammenheng med det fremsatte krav, slik at samlet honorar 

for skjønnssaken er 1 421 059 kroner. I tillegg kommer utbetaling(er) under 

ekspropriasjonssaken, som retten heller ikke for advokat Skjørestads del lar gå til fradrag, 

men som retten også her forutsetter er arbeid som kommer skjønnssaken til gode og som 

derfor er relevant å ta med i en nødvendighetsvurdering. Retten setter erstatningskravet for 

advokathonorar til advokat Skjørestad etter skjønnsloven § 54 skjønnsmessig til 900 000 

kroner. Også her skal a-kontoutbetalinger under sakens løp gå til fradrag. Retten 

konstaterer at størrelsen på dette beløpet er omtvistet, angivelig med 30 000 kroner.  

 

Advokat Helljesen har fremsatt et samlet krav på 970 000 kroner. Dette innebærer arbeid 

for ett takstnummer. Retten finner at også dette kravet er for høyt og at det gjelder arbeid 

som har bidratt til å vidløftiggjøre saken. Samtidig inkluderer kravet arbeid med 
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ekspropriasjonssaken, noe advokatene Skjørestad og Stordrange har holdt utenom - og 

anført at ikke skal medregnes i denne sammenheng. Erstatning for samlet advokathonorar 

til Tore Lærdal settes skjønnsmessig til 750 000 kroner. Det skal også her gjøres fradrag 

for a-kontoutbetaling, som er opplyst å være på 60 000 kroner. 

 

Honorarkravet til advokat Holst Sæther er akseptert av kommunen og retten har ikke 

grunnlag for å overprøve dette. 

 

Advokat Stordrange har, på vegne av Aud Jorunn Bøen Cuniberti, krevd erstattet utgifter 

hun har hatt til advokatfirma Schjødt, ved advokat Erling Ueland. Det er i svært begrenset 

grad gitt redegjørelse fra parten om hva dette salæret dekker, og retten er henvist til en 

fremlagt e-post fra kommunen v/Ove Rødstøl til advokat Ueland av 03.07.2019. Basert på 

innholdet i denne må legges til grunn at kontakten mellom advokat Ueland og kommunen 

gjaldt et privat initiativ for en mulig prosess med alternativ tursti i sjøen. Dette ligger 

utenfor dekningsområdet etter oreigningslova § 15 og skjønnsloven § 54, og kravet avvises 

derfor i sin helhet. 

 

Kommunen har videre protestert flere poster i krav på utgiftsdekning. Den ene protesten 

gjelder erstatning for honorarkrav til eiendomsmekler Huus. Retten finner at omkostninger 

til de to eiendomsmeklerne isolert sett er utgifter som skal erstattes. Dette synes heller ikke 

bestridt. EM1 har imidlertid fakturert 40 000 kroner i honorar for arbeidet, og Huus 71 000 

kroner. Arbeidet gjelder verdsettelse av de samme eiendommer. Beløpene er imidlertid 

begge høye – og da særlig Huus sitt krav som ligger 31 000 kroner over EM1, og også 

høyere enn advokat Skjørestad synes å ha forutsatt, jf. hans redegjørelse. Retten finner at 

det her utvilsomt skulle ha vært avklart pris på forhånd, slik at man holdt seg innenfor 

rimelige rammer. Uklarheter i tilknytning til avtaleinngåelsen har grunneierne risikoen for. 

Erstatningen for de to kravene settes ut fra en rimelig forståelse av nødvendighetskriteriet 

til samme beløp og da slik at honorarkravet til EM1 settes en øvre ramme. Det avsies 

derfor dom på et samlet beløp stort kr 80 000. 

 

Den andre utgiftsposten er utgifter på til sammen 47 646 kroner fra advokat Stordrange til 

«reise, opphold, bespisning m.m», fremsatt etter forhandlingene i april. Advokat 

Stordrange har ikke spesifisert utgiftene eller gjort nærmere rede for disse. Det er tilnærmet 

umulig for retten å ha noen oppfatning av denne del av kravet, og her er advokat 

Stordrange nærmest til å fremlegge en oppgave over de forskjellige poster. Så er ikke gjort 

og retten fastsetter beløpet skjønnsmessig til 30 000 kroner.  

 

Videre har kommunen protestert på krav om dekning av utgifter til Ecofact på til sammen 

23 850 kroner. Dette gjelder Tysse sitt arbeid med registreringer av biologisk mangfold 

etter vedtakstidspunktet. Retten er enig med kommunen i at dette arbeid – i 

erstatningssammenheng – er unødvendig. Partene står fritt til å innhente denne type 

informasjon, men bærer selv risikoen for informasjonens relevans. Det understrekes at 
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dette i dette ikke ligger noen som helst form for underkjenning av det arbeid Tysse har 

utført, rettens vurdering begrenser seg til hvem som skal dekke utgiftene til arbeidet hans. 

Dette må grunneierne dekke selv. 

 

Til slutt er det fremsatt innsigelse til arbeidet utført av Sweco til oppmåling av traseen. 

Dette ble utført etter at kommunen begrenset seg til markering av midtlinjen for traseen, og 

at det først var senere at kommunen selv gikk med på oppmåling og merking av det 

område som skal eksproprieres. Retten finner oppmålingen opplysende, og utgiftene 

dekkes under nødvendighetskriteriet.  

 

Det avsies dom på erstatningsbeløpene som sådan. Utbetalte a-kontobeløp skal, som 

beskrevet ovenfor, gå til fradrag men slik at dette ikke spesifiseres beløpsmessig i 

slutningen. 

 

Etter dette oppsummeres saksomkostningene slik: 

 

Takst 1, 2, 2 a og b, 3, 4 a og b, 5 a og b og 10: 

 

Advokathonorar:             900 000,- 

Utgifter/utlegg:  

- Ib Mikkelsen    20 437,50 

- Vitne Eikeland   13 625,- 

- Vitne Holmebakken     6 325,- 

- Teknaconsult m.fl   24 562,- 

- Huus & Partners   40 000,- 

- EM1     40 000,- 

- Kopi/reiseutgifter   14 250 

Delsum    159 200,- 

Samlet erstatning:            1 059 200,- kroner inkl mva 

 

 

Takst 6, 7 og 8: 

 

Advokathonorar:            800 000,- 

Utgifter/utlegg:  

- «Reise, opphold bespisning»: 30 000,- 

- Utlegg     16 680,- 

delsum     46 680,- 

Samlet erstatning    846 680,- kroner inkl. mva 
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Takst 9: 

Advokathonorar: 750 000 kroner inkl mva. 

 

 

Takst 11: 

Advokathonorar: 360 000 kroner inkl mva. 

 

 

 

 

*** 

 

Avgjørelsen er avsagt under dissens hva gjelder skjønnets fremme og enstemmig hva 

gjelder utmåling av erstatning og saksomkostninger. 
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SLUTNING 

 

1. Skjønnet fremmes. 

 

2. Erstatning fastsettes som bestemt ovenfor under punkt 3.5. 

 

3. Stavanger kommune plikter innen 14 – fjorten – dager å betale 

saksomkostninger til Kvia Eiendom AS v/styrets formann, Gauselvågen 58 

AS v/styrets formann, Kari Berle Thomsen, Kristina Thomsen, Guttorm 

Andreassen, Eivind Berle Thomsen, Marie Skontorp, Simon Andreassen, 

Per Berle Thomsen, Janecke Berle Thomsen og Lærdal Holding AS 

v/styrets formann med 1 059 200 – enmillionogfemtinitusentohundre - 

kroner, Elisabeth Lærdal Skuland, Aud Jorunn Bøen Cuniberti, Second 

Generation Incom AS v/styrets formann, Olaf I. Ellingsen og Line Ellingsen 

med 846 680 – åttehundreogførtisekstusensekshundreogåtti - kroner, Tore 

Lærdal med 750 000 – syvhundreogfemtitusen - kroner og Turid Våge og 

Svein Erik Madland med 360 000 – trehundreogsekstitusen - kroner. 

Utbetalte a-kontobeløp under skjønnssaken, jf skjønnsloven § 54, skal gå til 

fradrag i utbetalingen. 

 

 

 

 

Retten hevet 

 

 

  Mariann A. Svensen   

 

      

 

Kjell Thoen Leif Eivind Bjelland 

 

Sigrunn Torhild Undheim Stangeland Eivind Løyning 

 

 



 

 

Veiledning om overprøving av skjønn 
 
BEGJÆRING OM OVERSKJØNN TIL LAGMANNSRETTEN  

Du har rett til å be om å få skjønnet overprøvd 

Hvis tingretten eller jordskifteretten har avsagt et skjønn som du mener er feil, kan du be om 

at lagmannsretten overprøver skjønnet. Det kalles å begjære overskjønn.  

Fristen for å begjære overskjønn er én måned fra tingrettens eller jordskifterettens avgjørelse 

ble forkynt (gjort kjent) for deg.  

 

Slik begjærer du overskjønn 

Hvis du har advokat, er det denne som begjærer overskjønn. Begjæringen fremmes da skriftlig for 

den retten som har avsagt underskjønnet. Hvis du er selvprosederende (ikke har advokat), kan du 

begjære overskjønn muntlig. Du må da kontakte retten i god tid før fristen utløper, for å avtale 

tidspunkt. Retten kan tillate at prosessfullmektiger som ikke er advokater, begjærer overskjønn 

muntlig.   

 

Når du ber om overskjønn, må du spesifisere:  

 hvilken lagmannsrett som skal overprøve skjønnet 

 navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

 hvilket skjønn du ønsker å få overprøvd 

 om det er hele skjønnet eller bare deler av det du vil få overprøvd 

 hva du mener er feil ved skjønnet 

 hvorfor du mener du har rett til å kreve overskjønn  

 

Dersom saken din gjelder et samlet krav på under 125 000 kroner, må lagmannsretten 

samtykke til å behandle saken. Når lagmannsretten vurderer om den skal samtykke, tar den 

hensyn til sakens karakter, hvilket behov partene har for å overprøve skjønnet, og om den 

finner svakheter ved skjønnet eller saksbehandlingen.   

Lagmannsretten kan i alle tilfeller nekte deg overskjønn hvis den kommer til at det er klart at 

kravet ditt ikke vil føre fram.  

 

ANKE AV OVERSKJØNN TIL HØYESTERETT  

Når kan du anke overskjønnet til Høyesterett? 

Et overskjønn fra lagmannsretten kan du bare anke til Høyesterett hvis du mener det er feil i 

rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) eller feil i saksbehandlingen. Anken fremmes skriftlig for 

lagmannsretten. 

 

Ankefristen er én måned fra overskjønnet ble forkynt (gjort kjent) for deg. Behandling av anke over 

overskjønn krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. For å bli behandlet i Høyesterett må 

anken gjelde spørsmål som har betydning utover din sak, eller det må foreligge andre særlige 

grunner. 

 

Gebyr 

Den som begjærer overskjønn til lagmannsretten eller anker til Høyesterett, må betale 

behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra domstolen.  
 

Aktuelt regelverk 

 Reglene for overskjønn finner du i skjønnsprosessloven § 32 til § 39. 

 Reglene for anke av overskjønn til Høyesterett finner du i tvisteloven kapittel 30. 

 


