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Forlik om turveien i Gauselvågen 
STAVANGER: Snaut tre uker før turveistriden i Gauselvågen skal opp i 
Gulating lagmannsrett, ligger det an til forlik mellom Stavanger 
kommune og sju av grunneierne. 
Stein Halvor Jupskås 
I november er det gått ti år siden bystyret i Stavanger vedtok å legge turveien fra 
Boganes til Frøystad gård langs sjøen, og dermed gjennom et større antall hager i 
Gauselvågen. 
En gjenganger 
Siden har saken blitt en gjenganger, både i media og i kommunale sakspapirer. 
- Den langvarige prosessen har representert en påkjenning for de berørte grunneierne. 
Eierne av sju eiendommer tok i august initiativ til forhandlinger med Stavanger 
kommune. Disse forhandlingene har ledet til at det for samtlige av disse eiendommene 
er kommet i stand minnelige avtaler. I avtalene er det tatt inn bestemmelser som 
innebærer at traseen vil bli justert på noen punkt. Det er videre avtalt tiltak for å 
skjerme turveien, foruten at partene er blitt enige om utførelse, materialvalg, 
beplantning og annet, skriver advokat Endre Skjørestad i Haver Advokatfirma til 
Aftenbladet. 
Ikke penger 
På spørsmål fra Aftenbladet om det også er justeringer på den økonomiske erstatningen 
for eiendommen, svarer Skjørestad benektende. 
- Forhandlingene har ikke dreid seg om penger. Det betyr at de utmålte beløpene fra 
tingretten blir stående, sier han. Skjønnet for 10 eiendommer midt i turveistrekket 
langs Gandsfjorden var oppe i Stavanger tingrett i juni 2019. 
Det endte med at kommunen fikk godkjent retten til å ekspropriere areal i hagene ned 
mot fjorden, og at samlet erstatning til grunneierne ble fastsatt til snaut 29 millioner 
kroner. 
Kommunen godtok skjønnet, men det gjorde ikke grunneierne, som anket til overskjønn 
i lagmannsretten. 
- Bedre utforming 
Det går altså nå mot forlik for minst sju av grunneierne, samtlige nå representert av 
advokat Endre Skjørestad. 
- Grunneierne anser at man gjennom denne prosessen har funnet fram til en utforming 
av turveien som faller bedre inn i terrenget , og som vil gi en kvalitativt bedre løsning, 
både for framtidige brukere av turveien og for eierne av de eiendommer som grenser til 
turveien, sier Skjørestad. 
De tre siste grunneierne, som ikke omfattes av avtalene, er Tore Lærdal, som 
representeres av advokat Atle Helljesen, samt Olaf I. Ellingsen og Aud Bøen Cuniberti, 
begge representert av advokat Bjørn Stordrange. 
Bevegelse 
Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sier til Aftenbladet at hun er kjent med at det har 
vært bevegelse i saken om Gauselvågen den siste tiden. 
- Dette har vært en krevende sak for de det gjelder. Fra kommunens side må vi ha en 
politisk behandling av resultatet av forhandlingene. Det er foreløpig 
kommunedirektøren som har denne saken hos seg. Så vil det bli tatt en vurdering om 
det er kommunalutvalget, formannskapet eller kommunestyret som skal få saken til 
behandling, sier Nordtun. 
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Ordføreren er glad for at det nå går mot en utenomrettslig og minnelig ordning for flere 
av grunneierne. 
- Vårt mål er å få til minnelige ordninger for samtlige. Turstier er det veldig viktig å få til 
i «lille» Stavanger. Se bare på turstien ved Hafrsfjord, som blir svært mye brukt, sier 
hun. 
Den politiske behandlingen av saken skjer trolig i formannskapet torsdag 22. oktober. 
Siden Stavanger kommune godtok skjønnet fra tingretten og de nye avtalene ikke 
innebærer økning av erstatningsbeløpene, er det all grunn til å tro at forlikene vil bli 
godtatt. 
Det ville være høyst merkelig om kommunen nå bidrar til å å utsette ytterligere 
gjennomføringen av et ti år gammelt vedtak. 
- Jeg har forståelse for at kommunen ønsker å legge fram denne saken for politisk 
behandling, sier advokat Endre Skjørestad. 
Samtidig har han, i forståelse med både kommunen og de to andre advokatene i saken, 
bedt om en utsettelse av overskjønnet. 
- Jeg kan ikke trekke mine klienter fra skjønnet så lenge det ligger et forbehold om 
politisk godkjenning fra kommunens side, sier Skjørestad. 
Advokat Atle Helljesen har ikke sett avtalene som foreligger mellom kommunen og 
Skjørestads klienter. 
- Vi har valgt å holde oss i ro og se hva de er kommet fram til. Tore Lærdal har hele tiden 
vært klar for å inngå en avtale med kommunen, men dette har ikke latt seg gjøre så 
lenge kommunen har holdt fast på at turveien skal gå i sjøkanten foran Lærdals hus, sier 
Helljesen. 
Turveien i 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. 
Har tatt tid: Kommunens representanter mente først at turveien skulle komme på plass 
i løpet av et par år. Slik gikk det ikke. Saken har gått fram og tilbake og endte med at 
kommunen i 2016 gikk til ekspropriasjon av arealet som trengs for å anlegge turvei. 
Hvem: Først i juni i 2019 ble skjønnssaken behandlet i Stavanger tingrett i juni 2019. 
Skjønnet omfattet ti eiendommer midt i turveitraseen. 
 


