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Pål Mitsem

Fra: Preben Falck <preben@stf.no>
Sendt: onsdag 20. november 2019 17.39
Til: mitsem@mitsem.no
Emne: VS: FORSLAG OM Å VURDERE MULIGHETEN FOR SØKSMÅL MOT GRUNNEIERE 

I GAUSELSTRAEN
Vedlegg: Protokoll 2015 signert.pdf

Pål Mitsem 
 
Jeg bekrefter mottak av ditt brev. Dette vil bli forelagt styret til behandling på årsmøtet i 2020, som foreløpig er planlagt 
til 16. april 2020.  
 
Til dine spørsmål om tidligere behandling av tilsvarende forslag, så stemmer det at begge forslagene ble behandlet på 
årsmøtet i 2015, hvor de falt mot en stemme. Protokoll fra årsmøtet i 2015 er vedlagt.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
Preben Falck 
Daglig leder 

 
Telefon: + 47 51 84 02 02 
Mobil: + 47 992 48 007 
www.stf.no 
 
 
 

Fra: Tursenter STF <tursenter@stf.no>  
Sendt: mandag 18. november 2019 19:02 
Til: Preben Falck <preben@stf.no> 
Emne: VS: FORSLAG OM Å VURDERE MULIGHETEN FOR SØKSMÅL MOT GRUNNEIERE I GAUSELSTRAEN 
 
Denne kom til Tursenteret nå og sendes videre til deg.  
 
Vennlig hilsen 
Kaja Storaker  
Leder Tursenteret  
Telefon : 51 84 02 00 
                    

 
 
www.stf.no|Facebook|Instagram 
Bli medlem! 
 
Postadresse: Postboks 239 sentrum, 4001 Stavanger  
Besøksadresse: Olav V’s gate 18, 4005 Stavanger 
Telefon: + 47 51 84 02 00  
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Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>  
Sendt: 18. november 2019 16:36 
Til: Tursenter STF <tursenter@stf.no>; medlem@dnt.no 
Emne: FORSLAG OM Å VURDERE MULIGHETEN FOR SØKSMÅL MOT GRUNNEIERE I GAUSELSTRAEN 
 
Til neste generalforsamling i Stavanger Turistforening,  

Selv om kjødet er skrøpelig, har jeg opprettholdt mitt medlemsskap i Stavanger 
Turistforening/Den Norske Turistforening, med siste betaling av medlemsavgiften 20. 
desember 2018. Jeg ber for ordens skyld om faktura/påminning om medlemsavgift for 
2019/2020. 

Jeg har tidligere fremmet to forslag til generalforsamlingen, som nærmere beskrevet i vedlegg 
«20141210 Forslag til Generalforsamlingen til Stavanger Turistforening.pdf». Min hukommelse 
er at begge forslag falt, mot min stemme. Da en tidligere formann har sagt muntlig til meg at 
han ikke stemte mot forlaget om utredning av allmennhetens veirett i Gauselstraen, ber jeg for 
ordens skyld om at styret undersøker protokollen fra møtet for å bekrefte eller avkrefte at 
forslaget falt mot en stemme.    

Jeg tillater meg nå å fremme begge forslag på nytt, med en vesentlig endring når det gjelder 
punktet om allmennhetens veirett i Gauselstraen. Da saken sist ble fremmet for 
generalforsamlingen, var situasjonen slik t kommune hadde begjært skjønn (eller i alle fall 
hadde klargjort at skjønn ville bli begjært) for en kommunal turvei i Gauselstraen. 
Generalforsamlingen hadde god grunn til å gå ut fra at kommunen ville fremme saken på vanlig 
profesjonell måte, og at saken derfor ikke var avhengig av nærmere studier eller aktivitet fra 
Turistforeningens side. Stavanger tingretts skjønn i saken, og adskillig dokumentasjon, er 
tilgjengelig i min blogg http://www.mitsem-blogg.com/433744267.  

Dessverre valgte kommunen å gi oppdrag i saken til en advokat fra Kristiansand, hvis fremste 
kvalifikasjon var at han hadde vært med på revideringen av boken til hoved-advokaten på 
grunneiersiden om ekspropriasjonserstatningsloven. Han rådet kommunen til at den ikke skulle 
ta opp det faktum at allmennheten hadde veirett fra alders tid. Stavanger kommunes påstand 
var at erstatningen til grunneierne skulle settes til «differansen i verdi før og etter 
ekspropriasjonen», s. 52 i skjønnet, men altså uten at det skulle tas hensyn til den veirett 
allmennheten alltid har hatt og benyttet. Dette var så spesielt at til og med dommeren fant 
grunn til å spørre hvorfor ikke det var anført at allmennheten hadde veirett fra før. På s. 80 i 
skjønnet sier dommeren: «Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede gjelder en 
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.»  

Dommeren kunne jo ikke unngå å se at her var det en gammel vei over eiendommen, men kunne 
ikke ta hensyn til dette fordi forfatteren som var med på revisjonen av boken om 
ekspropriasjonserstatningsloven (med oppdatering med nye dommer, osv.) ikke følte at det var 
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riktig at han på kommunens vegne skulle stille seg i opposisjon til hovedforfatteren, som var 
prosessfullmektig for flere av grunneierne og en hovedpremissleverandør for alle.  

Jeg antar at skjønnet medfører at det aldri blir noen turvei i Gauselstraen. En kommune som må 
kutte i sine budsjetter på alle punkter, og som kanskje kommer i en vanskelig situasjon hvis noe 
av det vanvittige beløp som kommunen har garantert for i bompengeinntekter i Ryfast, 200 
milliarder kroner, blir innkrevet, kan ikke bruke over 30 millioner kroner på en turvei. Kommunen 
slipper å betale annet enn kanskje saksomkostningene hvis ekspropriasjonen ikke blir 
gjennomført.  

Det hjelper derfor ikke at grunneierne, utrolig nok, har begjært overskjønn for å få 
erstatningsbeløpene opp! 

Det eneste som nå kan sikre turvei langs Gauselstraen, er at noen med rettslig interesse reiser 
sak for å få reetablert den sti/den kjerrevei som alltid har gått der.  

Naboer som har brukt gangveien har rettslig interesse, men det er jo vanskelig å vente at de 
skal sette seg i en situasjon hvor de grådige klør som grunneierne og deres prosessfullmektiger 
er utstyrt med kan komme i bruk! 

Stavanger Turistforening er i en helt annen situasjon. I den utstrekning Turistforeningen vil 
engasjere seg, tror jeg saken er uproblematisk, da det ikke er reell tvil om at allmennheten har 
hatt og brukt veirett her i alle år.  

Derfor fremmer jeg forslag om at Stavanger Turistforening oppnevner et lite utvalg til å 
studere saken, med fullmakt til å utta et søksmål mot grunneierne for å få reetablert den 
gangsti/kjerrevei som alltid har gått i Gauselstraen. Det er naturlig at utvalget ledes av Helge 
Bjørnestad, hvis han er villig.   

Jeg fremmer også et forslag om at foreningen oppnevner et utvalg til å tilrettelegge forholdene 
for en gondolbane fra Eiane til Neverdalsfjellet. Jeg vil begrunne muntlig hvorfor jeg tror 
denne gondolbane vil og bør komme, uansett hva Turistforeningen måtte mene, og at det beste 
da er å tilrettelegge forholdene slik at en gondolbane ikke gjør opplevelsen negativ for de som 
går opp med egen maskin.  

Randaberg, 18. november 2019 

 
Pål Mitsem 

 

 
 
 


