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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: mandag 28. desember 2020 16.54
Til: postmottak@stavanger.kommune.no
Emne: GAUSESTRAEN - EN GORDISK KNUTE?

Gode ordfører Kari Nessa Nordtun, 

Jeg har kommet på at jeg i mitt brev av 24. desember 2020 glemte å fokusere på de store feil 
som Stavanger kommune har gjort i saken mot grunneierne i Gauselstraen. Saken er kanskje en 
gordisk knute, som bare kan løses av ordførerens sverd.  

Jeg har samlet en rekke dokumenter i saken i Gauselstraen-bloggen http://www.mitsem-
blogg.com/433744267, der alle dokumenter har dato angitt med 8 siffer (først 4 for året, 2 
for måneden og 2 for dagen).   

Ekspropriasjon av grunnen er overhodet ikke en problemstilling i de to grunnleggende 
høyesterettsdommer om allmenhetens rett til å gå i strandsonen, Furumoa-dommen, Rt. 1998 s. 
1164 (dokument 19800701 i min blogg og Hvaler-dommen, Rt. 2005 s. 805 (dokument 20050621). 
Det er ikke nødvendig å ekspropriere grunn for at allmennheten skal ha adkomst der 
allmennheten har hatt adkomst fra før, som i Gauselstraen. De to grunnleggende dommer går 
rett på sak: Har allmennheten ferdselsrett? Ekspropriasjon av eiendomsretten til grunnen der 
stiene går er en helt unødvendig komplikasjon i forhold til den reelle og enkle problemstilling; 
Hvor har allmennheten ferdselsrett? 

Årsaken til at Gauselstraen saken har kommet skjevt ut, er formodentlig kompliserte 
saksforhold og begrenset juridisk kompetanse i kommunen, og en tro på at alt ville være greit 
nok hvis man gjør som i andre saker kommunen har tatt opp uten å være oppmerksom på at disse 
gjaldt områder der allmennheten aldri har hatt veirett, f.eks. rundt Skytebanefjellet i 
Hafrsfjord. At begrenset juridisk kompetanse i kommunen har vært et problem har man sett 
før, bl.a. ved at en eier har fått ekspropriasjonserstatning flere ganger . Friområde-prosjektet 
har blitt tatt opp til politisk granskning flere ganger, med til dels sterk kritikk av det som var 
gjort fra kommunens side.   

Jeg har ikke klart å fine ut av hvor saken står nå, og om kommunen har påberopt seg 
allmennhetens bruksrett, slik det blir antydet i dokument 20201008 at den kunne gjøre. 

Stavanger tingsrett etterlyser påberopelse av allemannsretten! 
Jeg her ingen særinterresse i saken, og det hadde sikkert ikke de 5 dommere som fikk 
ekspropriasjonssaken i Stavanger tingrett, dokument 20190827. På s. 60 i skjønnsavgjørelsen 
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stiller fagdommer og 4 lege skjønnsdommere uttrykkelig spørsmålet om hvorfor kommunen ikke 
har påberopt seg at allmennheten allerede har adkomst her. 

«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.» 

Om en domstol kan se bort fra allmennhetens rettigheter når det ikke er noen som taler 
allmennheten sak i saken er tvilsomt nok. Jeg mener at domstolen på eget initiativ skal ta opp og 
verne allmennhetens rettigheter. Jeg håper at det blir tatt opp på selvstendig grunnlag ved 
søksmål fra noen som har partsinteresse i saken, som Stavanger Turistforening eller brukere av 
gangstien. De må også ha anledning til å intervenere i rettssaken ved hjelpeintervensjon. 

Sammenhengen for Stavanger Tingsretts overraskende uttalelse var åpenbart denne: Stavanger 
tingrett var på stedet og kunne ikke unngå å se tråkket der gangstien gikk. Den er åpenbar for 
alle som vil bruke øynene til å se, kanskje med unntak av journalister i Aftenbladet og 
prosessfullmektiger for grunneierne. De 5 dommere i tingretten etterlyste grunnen til at 
kommunen ikke hadde påberopt seg dette. Dommmerne sier uttrykkelig at dette kunne ha 
betydning for erstatningsutålingen, men følte seg ikke fri til å ta hensyn til dette når 
kommunen ikke hadde påberopt det.  

Det spørsmålet retten stilte er det sikkert også mange andre som har stillet – men det var vel 
ingen som på forhånd trodde at kommunen skulle fremme sak om ekspropriasjon uten å vise til 
at allmennhetens alt hadde ferdselsrett. Jeg tok det opp i brev til ordføreren i dokument 
20190911, og i leserbrev til Aftenbladet, dokument 20190911. Jeg har merket meg med at 
tidligere kommuneadvokat i Sandnes, Øivind Aspelund, stiller samme spørsmål i leserbrev, 
dokument 20190913. 

Stavanger kommunes oppfatning 
Selv etter at Stavanger tingrett hadde vist til og stilt spørsmål om hvorfor allmennhetens 
rettigheter ikke var påberopt, hevdet kommunen at dette ikke var av betydning.  

Jeg viser til dokument 20190930, svarbrev fra ordfører Helgø, der hun bl.a. sier at «partene 
har vært enige om de anførsler som er påberopt», og at de «vurderer fortsatt ikke 
at en at en eventuell ferdselsrett fra gammelt av over noen av de berørte 
eiendommer vil gi et annet resultat».  

Det er jo en ganske sensasjonell uttalelse når de 5 dommere i tingretten enstemmig har uttalt 
at «dette er forhold som ville kunne ha betydning for erstatningsutmålingen». 
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Egentlig sier tingretten med dette uttrykkelig at den ikke ville gi dom for erstatning i det hele 
tatt dersom allmenheten allerede hadde bruksrett til Gauselstraen.  

Jeg har selvsagt merket meg at ordføreren også sier at «en eventuell ferdselsrett fra gammelt 
av vil kunne anføres i anledning et overskjønn». Overskjønn ble påberopt av grunneierne, sent i 
år 2019, sikkert for mer enn et år siden. Har kommunen begjært overskjonn i saken? Det er 
ikke noen opplysninger om dette noe sted som jeg har kunnet se. Grunneierne ville i så fall kunne 
eliminere overskjønnssaken med selv å trekke begjæringen om overskjønn. Jeg har merket meg 
at det har vært tilsynelatende intense drøftinger mellom kommunen og grunneierne om saken, 
og at uttrykket «forlik» har vært benyttet mange ganger, jfr. bl.a. dokument 20201008, 
Aftenbladets oppsummering av saken etter forhandlingene mellom grunneierne og kommunen.  

Har kommunen anført ferdselsretten? Hvor står saken i dag? 

Er saken blitt en gordisk knute? 

Jeg forstår ikke hvor saken står nå! 

Reguleringsmessig ble saken avgjort av fylkesmannen i Agder i 2018, som bl.a. bestemte at 
turstien i Gauselvågen skulle gå langs sjøen der Gauselstraen alltid har gått.  

Stavanger tingrett har som skjønnsrett avsagt en dom 27. august 2019 om hvilken erstatning 18 
saksøkte grunneierne skal ha for å overføre en smal grunnstripe fra seg selv til Stavanger 
kommune, slik at Stavanger kommune kan anlegge en tursti der Gauselstraen går i dag. Dommen 
er, så vidt forstås, påanket av samtlige grunneiere.  

Anken er, så vidt jeg forstår frafalt av 15 grunneiere, som ledd i et forlik der kommunen og de 
15 grunneiere har blitt enige om å omgjøre reguleringsmyndighetenes beslutning om at turstien 
skal gå langs stranden, og at den i stedet skal gå på land-siden, snarere en strandsiden, av 3 
eiendommer. Hvordan dette skal fastsettes endelig reguleringsmessig, av de rette 
reguleringsmyndighetene, er det visst ingen som har tenkt på – det fremgår i alle fall ikke noe 
sted. 

Det er mulig at anken fra 3 grunneiere som krever økning i de ublu erstatningsbeløp som er 
fastsatt for dem, fortsatt verserer – den hører man mindre enn ingenting om! Det er mulig at 
kommunen har fulgt opp antydningen i dokument 20190930 om å påberope seg at allmennheten 
har bruksrett, men det hører man , om mulig, enda mindre om. 

Det fremstår som meg som om saken er en gordisk knute, som ikke kan løses med de 
rettsmidler man vanligvis har. 

Jeg ser ikke for meg at noen domstol kan ta opp og avgjøre de reguleringsmessige spørsmål som 
saken reiser, uten å involvere reguleringsmyndighetene.  
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Egentlig ser jeg bare en måte å løse den gordiske knute på, og det er at brukere av 
Gauselstraen, men søksmålsrett, saksøker grunneierne for å løse saken gjennom dom for 
allmennhetens veirett, slik det skjedde i Furumoa-dommen og Hvaler-dommen.  

Jeg må jo anta at Stavanger Turistforening vil prioritere saken så høyt at den er villig til å stå 
for søksmålet. Situasjonen nå, hvis eksisterende rettslige tvister ender i en gordisk knute, kan 
lett være at den eneste løsning på rimelig kort sikte er at Stavanger Turistforening våren 2021 
treffer vedtak i trår med forslag i dokument 20200409 om å saksøke grunneierne for å sikre 
allmennhetens ferdselsrett i Gauselstraen på samme måte som i Forumoadommen og 
Hvalerdommen.  

Etablering av en forening til å sikre gode forhold for turgåere og 
grunneiere i Gauselvågen 
Selv om grunnlaget for allmennhetens ferdselsrett i Gauselstraen er solid som grunnfjellet, kan 
det være fornuftig å etablere en forening som kan ta seg av den nærmere bruk av 
Gauselsstraen og utnytte de muligheter for praktisk bistand fra kommunen som måtte være 
tilgjengelig.  

Jeg har i dokument 20190901 foreslått at Tore Lærdal stiller seg til rådighet som formann i 
foreningen Gauselstraens Venner med dette formål. 

Jeg klarer ikke helt å forholde meg til den holdning enkelte grunneiere har inntatt i saken. Jeg 
håper at dette er et innspill som kan løse saken, og at det derfor får støtte fra Stavanger 
kommune. 

Intet ville være bedre enn om grunneierne kan si som Bitten Bergesen sa til årsmøtet i 
Stavanger Høyre 27. januar 2011 (som vedtok turvei i Guaselstraen med overlegent flertall), 
dokument 20110127.  

"Jeg var ikke glad da kommunen laget turvei over vår eiendom i Ramsvig, men når 
jeg ser alle de glade menneskene som bruker turstien, er jeg veldig glad for at 
det gikk som det gikk."  

Jeg minner også om uttalelsene til Ole Ertvåg m.fl. i dokument 202000307, som 
er meget positive til turstier inntil og over strrandeiendommer.  

Kanskje kan også Aftenbladet se fordeler ved turveier som er en berikelse for 
folk flest, snarere enn at journalister der skal late som de, etter jevnlige 
befaringer, aldri har sett noen turvei i Gauselvågen. 

Med vennlig hilsen 
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H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 
 


