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GAUSELSTRAEN 

Gode ordfører Christine Sagen Helgø og ordfører Kari Nessa Nordtun, 

Jeg tillater meg å ta opp et viktig spørsmål som gjelder skjønnet i 

Gausenstraen-saken. Hele skjønnet,  79 sider ligger i min 

blogg  http://www.mitsem-blogg.com/433744267 (når man kontroll-klikker på 

det som er understreket og som har farge kommer den relevante del av bloggen 

opp). Dokumentene ligger i omvendt datorekkefølge, der de siste dokumenter 

ligger øverst. Her ligger dokument ‘20191002 Korrespondanse med ordfører 

Christine Sagen Helgø.pdf’, og dette brev, som blir dokument ‘20191103 Brev til 

ordfører Christine Sagen Helgø og ordfører Kari Nessa Nordtun.pdf’. 

Fristen for å begjære overskjønn løper med 1 måned fra forkynnelsen av 

skjønnet, og vil vel ha utløpt for kommunen allerede.  

Fristen for kommunens tilsvar til grunneiernes begjæring om overskjønn er 

visstnok 3 uker fra forkynnelsen av ankeerkæringen, og har kanskje ikke utløpt i 

forhold til de grunneierne som har begjært overskjønn. Jeg håper at Stavanger 

kommune benytter sin eventuelle rett til å begjære overskjønn innen fristen, 

hvis den ikke alt har utløpt.  

I alle fall håper jeg at Stavanger kommune vil yte støtte til et eventuelt søksmål 

fra en forening med rettslig interesse, kanskje «Foreningen Gauselstraens 

Venner», for reetableringen av gangstien med hjemmel i alders tids bruk der 

den er søkt fjernet eller flyttet. Det er kanskje det eneste som kan redde 

turstien langs Gauselvågen nå.  

(Jeg tror ikke at Stavanger kommune vil bruke vel 30 millioner kroner på en turvei i disse tider. 

Hvis Ryfast får så liten trafikk som jeg frykter, blir det vel Finansdepartementet som skal 

godkjenne en slik utgift. Det har vært betydelig underkommunisert i byens aviser at Stavanger 

kommune har påtatt seg en selvskyldnergaranti for bompengeinntekter i Ryfast på 200 

milliarder kroner (etter siste indeksregulering), i tillegg til de 490 milliarder som 

fylkeskommunen har påtatt seg! Jeg tror vel også at grunneierne trekker sin begjæring om 

overskjønn hvis kommunen trekker inn allmennhetens rett etter alders tidsbruk.) 

Dersom fristen for å begjære overskjønn fra kommunens side ikke alt er utløpt, 

vil jeg anbefale at kommunen begjærer overskjønn prompte (selv om det 

sannsynligvis vil medføre at begjæringen om overskjønn blir trukket).  

http://www.mitsem-blogg.com/433744267


Det er meget som tyder på at saken er grepet helt galt an fra Stavanger 

kommunes side. Da tenker jeg på at kommunen ikke har påberopt seg at det har 

vært en kjerreveg/gangvei her fra alders tid.  

Jeg har aldri tidligere sett at en domstol nærmest spør hvorfor en av partene 

ikke har kommet med en anførsel som ville ha gitt et bedre resultat for parten. 

Det gjør skjønnsretten i dette tilfelle, når den på s. 59 skriver: «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». 

Jeg tror dette må ha sammenheng med forholdet mellom kommunens 

prosessfullmektig og den ledende prosessfullmektig for grunneierne, dr. juris. 

Bjørn Stordrange. Han er kjent for sin kommentarutgave til 

ekspropriasjonserstatningsloven fra 1984. I de senere utgaver har kommunens 

prosessfullmektig, Kristiansand-advokaten Ole Christian Lyngholt, vært 

medforfatter, hvilket vel betyr at han har oppdatert boken med nye dommer 

osv. Boken gjelder akkurat det som skjønnssaken i Gauselvågen gjelder, nemlig 

ekspropriasjonserstatning. Jeg mener at det skaper en uheldig binding, og 

nærmest et underordningsforhold, mellom kommunen, som saksøker, og 

grunneierne som saksøkt, når 5 av disse er representert av nettopp dr. juris. 

Bjørn Stordrange.  

Det er vel kanskje også det som sies mer eller mindre direkte av ordfører 

Christine Sagen Helgø i hennes brev til meg av 30. september 2019, dokument 

‘20191002 Korrespondanse med ordfører Christine Sagen Helgø.pdf’, når hun 

skriver «I forkant av saken i Stavanger tingrett, har Lyngholt og juridisk 

avdeling drøftet de ulike grunnlag  … Partene har vært enige om de anførsler 

som er påberopt …»  

Betyr det at dr. juris. Bjørn Stordrange, prosessfullmektig for 5 grunneiere og 

hovedforfatter av den ledende bok på området, og hans assistent ved 

ajourføringen av kommentarutgaven om ekspropriasjonserstatningsloven, 

kommunens prosessfullmektig, på privat basis har drøftet saken og at de her 

har blitt enige om ikke å vise til at allmennheten alltid har hatt ferdselsrett? 

Det er utvilsomt at advokat Ole Christian Lyngholt har representert Stavanger 

kommune og Stavanger havn i en lang rekke saker. Hvis man går igjennom 

omkostningavgjørelsene i Gulating lagmannsrett i Lovdata, er alle, så vidt jeg kan 

se etter en skumlesing av avgjørelsene, tapt av kommunen/havnevesenet! 

Jeg mener at kommunen bør sikre en advokat som ikke har bindinger til 

grunneiernes prosessfullmektig(er) i overskjønnet, og vise til at allmennheten 



har hatt veirett her, i alle fall etter utskiftingen av storgården Gausel i 1827 

(og kanskje før!) 

Ordfører Christine Sagen Helgø’s bemerkning om at det kanskje ikke var 

ferdselsrett over alle eiendommer som omfattes av skjønnet, bygger på en, 

kanskje forståelig, misforståelse av faktum i disse saker. Hvis det går en 

kjerreveg sydover på eiendommene A og C, vil det bli lagt til grunn at det også 

gikk en vei over den mellomliggende eiendom B. Uten det, ville ikke veien over A 

og C ha noen mening – det har formodningen mot seg at veien over A og C bare 

skulle tjene til adkomst til eiendom B. Det er derfor helheten man må se på, og 

ikke opplysninger om hver enkelt eiendom. 

Jeg har i min blogg vist til en rekke omstendigheter som enkeltvis og samlet 

beviser at det har vært en kjerrevei/gangvei langs stranden i hele det strekk 

ekspropriasjonssaken gjelder.  

Det er god grunn til å spørre hva Stavanger kommune har holdt på med i denne 

saken. Tursti-prosjektet til Stavanger kommune har vært en enestående 

suksess, og har gitt allmennheten tilgang til flotte turstier langs Hafrsfjord, 

Ramsvig (Bergesen-familiens strandeiendommer), og andre steder. Tidligere 

gangstier benyttet av allmennheten har, så vidt jeg vet, ikke vært tema i disse 

saker, som har vist et betydelig mer edruelig forhold til det faktum at enkelte 

eiendommer, i tidens løp, har blitt vesentlig mer verdt på grunn av sin 

beliggenhet uten at det skyldtes noen innsats fra grunneierne. Det er ikke alle 

som er enige i at den enkelte grunneier skal ha erstatning på grunn av hvordan 

samfunnet tilfeldigvis har utviklet seg. Domstolenes skjønn i tidligere 

turveisaker har resultert i det man må betegne som edruelige erstatningsbeløp 

til berørte grunneiere – alle under 1 million kroner, så vidt jeg husker. Men på 

Gausel har det gått helt av skaftet, til tross for at det, etter mitt rettslige 

skjønn har eksistert en veirett for allmennheten i medhold alders tids bruk, 

bekreftet ved utskiftningen av storgården Gausel i 1827, og det som har skjedd 

siden.  

Det har jeg dokumentert i http://www.mitsem-blogg.com/433744267 dokument 

‘20100525 Ingen tvil om vært gamle rettigheter.pdf’ (en kronikk som først ble 

inntatt i Aftenbladet etter at jeg hadde klaget til fagbladet Journalisten over 

at den ble nektet inntatt, sannsynligvis fordi flere redaktører bodde i det 

omstridte området.) 

Luftfotografier viser klart kjerreveien langs Gauselstraen. Selve navnet bærer 

bud om en vei på/langs stranden. At grunneierne i de siste 50 år har brukt tid, 

krefter og penger på å skjule den gamle kjerreveien, dels gjennom tilplantning 

og dels gjennom gravning, endrer ikke det faktum at dette er en vei som 

http://www.mitsem-blogg.com/433744267


allmennheten har hatt så lenge noen kan huske. Dokument ‘20190901 

Gauselkneiken 49.pdf’, med luftfoto fra 1954 og i dag, viser klart at det her har 

skjedd en utgravning av stranden. Den kan ikke ha hatt annet formål enn å prøve 

å sikre seg mot konsekvensene av den gamle kjerrevei som gikk her, og kan 

moralsk og kanskje også rettslig sammenlignes med flytting av grensemerker.  

Jeg viser også til dokument ‘20100920 Lærdal-godset, gnr. 14 bnr. 140.pdf’ som 

dokumenterer at en ellers uvanlig formulering er brukt for eiendommen, og 

derfor styrker allmennhetens veirett langs stranden her. Det sies også i 

dokumentet «flyfoto fra tiden frem til skikkelige kart ble utarbeidet viser også 

klart gangstien langs sjøen». Det gjelder alle eiendommer som er del av det 

skjønn som nå er avholdt, og ikke bare noen av dem, slik ordfører Christine 

Sagen Helgø synes å ta forbehold om. 

Jeg viser også til dokument ‘19600829 Gauselstraen.pdf’ der misjonæren Nils 

Boganes sier at både fiskebilen og brødbilen kjørte over jernbanen «der det var 

grind på begge sider, og så ned til sjøen. Der kjørte vi langs stranden, helt opp 

til boligene og hele veien til Gauselkneiken. Så kjørte vi opp til gamle Gausel 

stasjon». Det varte, sier han, frem til han reiste til Japan i 1959.  

Advokater har avlagt ed på at de skal fremme rett og hindre urett. Det gjelder 

uansett om man har forventning om et godt salær i saken, hvilket åpenbart har 

beveget mange advokater i denne saken. Når domstolen etterlyser et argument 

som ville redusert omkostningene for det offentlige for å fremme 

allmennhetens interesser, og hjulpet kommunen, er det noe galt, som tiltredende 

ordfører gjør klokt i å vurdere nøye. 

Jeg tok for noen år siden opp det forhold at Stavanger betalte erstatning til en 

familie på Stokka to ganger for det som i realiteten var det samme. Det kan ha 

vært en glipp. Denne saken kan være mer enn det, hvis glippen gjentas i neste 

instans.  

Jeg er blitt kontaktet av flere personer i området som har spurt om alt håp er 

ute for å få en turvei langs Gauselvågen, der de alltid har gått. Mitt svar er at 

jeg ikke har noen tro på at kommunen noen gang vil gjennomføre en 

ekspropriasjon med de erstatningsbeløp det her er tale om.  

Uansett hva kommunen måtte gjøre eller ikke gjøre, tror jeg ikke det er noe 

som kan hindre de som har benyttet Gauselstraen, også som fotgjengere og 

derfor har rettslig interesse i allemannsretten til adkomst, i å få dom for at 

grunneierne må reetablere forholdende på stedet, med en flott tursti i hele 

strekket, slik det var før grunneierne begynte å fjerne kjerrevegen/gangstien. 

I alle fall må det være håp om dette hvis politikere gir signal om støtte! Hvor er 



Stavanger Turistforening? I det hele tatt må de som vil støtte reetablering av 

kjerreveien med en flott tursti i Gauselstraen nå komme på banen, før det er 

for sent! 

Med vennlig hilsen 

 

Pål Mitsem, H.r.advokat em, statsautorisert translatør 

 


