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Stavanger: Ti grunneiere i Gauselvågen er i Stavanger tingrett tilkjent til 
sammen 28,7 millioner kroner i erstatning for turveien som skal føres 
gjennom hagene deres. 
Stein Halvor Jupskås 
Skjønnet fra Stavanger tingrett slår fast at vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt, og 
går så over til å fastsette erstatningen for den enkelte eiendom. 
Det er Tore Lærdals eiendom «Steinskog» som utløser den største erstatningssummen. 
Retten slår fast at turveien vil ha en «vesentlig negativ innflytelse på eiendommens 
verdi». Erstatningsbeløpet settes derfor til 7,5 millioner kroner. 
En samlet rett påpeker at man har forståelse for Lærdals ønske om å bevare 
eiendommen urørt, på grunn av dens særegne kvaliteter, men at dette syn likevel ikke 
kan få avgjørende betydning for rettens vurdering av om ekspropriasjonen er gyldig. 
Kjøpstidspunkt 
De neste på lista over høye erstatninger er Kvia Eiendom og Turid Våge/Svein Erik 
Madland. 
Her setter retten erstatningsbeløpet til 4,4 millioner for Kvia og 4,5 millioner for 
Våge/Madland. 
Second Generation Income og eier Olaf I. Ellingsen har vært svært aktiv i saken helt 
siden før bystyrets vedtak i 2010. For turveistripen over hans eiendom mener retten at 
1,3 millioner er en passende erstatning. 
Retten har foretatt en vurdering av når den enkelte grunneier etablerte seg på 
eiendommen. Det betyr at de som bodde her allerede før perioden 1986/1992 er 
berettiget en høyere erstatning enn de som har kommet til senere. Det skyldes ay 
reguleringsplanen for Gauselstranden og Grønn plan for Stavanger ble vedtatt i disse 
årene. I begge planene var turveien omtalt. Retten mener at ulempene dermed måtte 
være ventelige for de som etablerte seg her. 
Listen 
Her er listen over samtlige erstatningsbeløp: 
Kvia Eiendom: 4,4 mill. 
Kari Berle Thomsen, Kristina Thomsen/Guttorm Andreassen: 2,35 mill. 
Lærdal Holding: 4,1 mill. 
Elisabeth Lærdal Skuland: 1,2 mill. 
Second Generation Income, Line og Olaf I. Ellingsen: 1,2 mill. 
Aud Jorunn Bøen Cuniberti: 800.000 kroner. 
Eivind Berle Thomsen: 1 million. 
Marie Skontorp/Simon Andreassen, Per og Jannecke Berle Thomsen: 1,55 millioner. 
Tore Lærdal: 7,5 millioner. 
Turid Våge/Svein Erik Madland: 4,5 millioner 
Ikke fugl, ikke fisk 
Retten har lagt seg på et erstatningsnivå som ligger langt lavere enn det enkelte 
grunneiere har hevdet. Det har blitt hevdet, med støtte hos lokale eiendomsmeglere, at 
enkelte av eiendommene ville bli påført et verditap i 10 millioners-klassen, og at samlet 
erstatningsbeløp for kommunen ville komme opp i 150-200 millioner kroner. 
Samtidig ligger nivået langt høyere enn det nivået kommunen har antydet, med 
grunnlag i skjønnet som ble gjort for turveien i Karistø ved Hafrsfjord for om lag 20 år 
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siden. 13 grunneiere endte da med en samlet erstatning på 1,5 millioner kroner, etter 
både skjønn og overskjønn. 
Lang historie 
Det er snart ni år siden bystyret med 40 mot 27 stemmer besluttet at traseen for 
turveien skulle gå langs sjøen hele veien i Gauselvågen, og ikke i gata ved samme navn 
som ligger ovenfor bebyggelsen i strandsonen. 
Et titalls grunneiere i den midte delen turveistrekningen har motsatt seg å inngå en 
frivilling avtale med kommunen. Bystyret har så vedtatt å gjennomføre ekspropriasjon. 
Det er ventet at tingrettens avgjørelse vil bli anket videre til lagmannsretten. 
I en ankesak til Gulating lagmannsrett vil ikke bare erstatningsbeløpet bli behandlet på 
nytt. Det vil også spørsmålet om kommunen i det hele tatt hadde rett til å vedta den 
foreliggende reguleringsplanen og de ekspropriasjoner som har kommet senere. 
Advokat Endre Skjørestad, som representerer flere av grunneierne, sier at det er 
sannsynlig at saken vil bli anket, men da først og fremst på spørsmålet om skjønnet i det 
hele tatt burde vært fremmet. 
- Hva sier du om det erstatningsnivået retten har lagt seg på? 
- Jeg har ikke sett på detaljene i det. Noen ser ut til å ha fått rimelig god uttelling. I andre 
tilfeller er erstatningssummen satt for lavt, sier Skjørestad. 
I tillegg til erstatningsbeløpene kommer partenes saksomkostninger. De beløper seg 
samlet til drøyt 3 millioner kroner, og det er kommunen som skal betale regningen. 
Turvei Gauselvågen 
Hva: Bystyret vedtok 1. november i 2010 at turveien langs Gandsfjorden skal følge sjøen 
mellom Boganeset og Frøystad Gård, en strekning på en drøy kilometer. Turveien skal 
inngå i en sammenhengende turvei fra Stavanger til Sandnes. 
Flertall: 40 av bystyrets 67 representanter stemte for turvei. 27 representanter stemte 
mot. 14 Høyre-representanter stemte for turveien, 9 stemte mot. 
Hvem: Omlag 40 eiendommer berøres av planen. Skjønnssaken omfatter et titalls 
eiendommer midt i turveitraseen. 
Hvorfor: Bystyret har vedtatt å gå til ekspropriasjon for å få anlagt tursti over disse 
eiendommene også, i tillegg til de eiendommene der det er oppnådd enighet med 
grunneierne. 
 


