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Gauselvågen: Grunneiere anker til Høyesterett 
 
Stavanger: To grunneiere i Gauselvågen går helt til Høyesterett for å få 
prøvd Stavanger kommunes vedtak om å bygge turvei gjennom hagene 
deres. 
Stein Halvor Jupskås 
Gauselvågen: 
Etter at kommunen har fått medhold i både tingrett og lagmannsrett, og grunneierne 
har blitt tilkjent erstatninger i millionklassen, velger de to, Aud Jorunn Bøen Cuniberti 
og Olaf I. Ellingsen å gå enda en runde i retten. 
- Anken er levert, sier deres prosessfullmektig, advokat Bjørn Stordrange, til 
Aftenbladet. 
Menneskerettigheter 
- Mine klienter mener det er en del prinsipielt viktige sider ved saken som bør prøves av 
Høyesterett. Dette gjelder særlig tre momenter. For det første hvilke krav man skal sette 
til kommunal saksbehandling og saksframstilling i slike saker. For det andre om man 
kan overse noen av de interesser som reguleringsplanen er satt til å tilgodese. Og for det 
tredje hvordan eierinteressene er ivaretatt, sett i lys av den europeiske 
menneskerettskonvensjonen, sier Stordrange. 
- Hvilke interesser mener dere er oversett i reguleringsplanen? 
- Det handler om natur- og kulturinteressene som vi mener ikke er vektlagt. 
- At kommunen nå er i ferd med å lage nye reguleringsplan for et strekk lenger sør, der 
veien legges i en bue bak familien Lærdals hus, Er det et moment når dine klienter nå 
velger å anke? 
- Det er fint for Lærdal at et nytt syn har slått igjennom for hans del. Det samme burde 
vært gjort gjeldende for de øvrige strandeiendommene, sier Stordrange, som tror at 
saken kan bli behandlet i ankeutvalget i løpet av høsten. Hvis saken slipper gjennom 
nåløyet, er det sannsynlig med behandling en gang i løpet av 2022. 
- Som forventet 
Direktør Leidulf Skjørestad i kommunens avdeling for miljø og utbygging, er ikke 
overrasket over anken. 
- Det var som forventet, sier han. 
- Hva betyr dette for framdriften i turveisaken. I høst er det 11 år siden det ble vedtatt å 
anlegge turveien gjennom hagene? 
- Denne saken har fortsatt høy prioritet hos oss. I løpet av høsten blir det framlagt en 
reguleringssak for det såkalte skogsalternativet (turvei bak Tore Lærdals eiendom, 
red.anm.). I mellomtiden jobber vi også med detaljprosjektering av stien. Vi vil også 
legge fram en sak til politisk behandling om vi skal vente med bygging til alle forhold er 
avklart i retten, eller om vi skal starte opp på deler av strekningen. I den vurderingen 
ligger det også en vurdering av risikoen ved oppstart. Dette må vi diskutere med vår 
prosessfullmektig i saken, sier Skjørestad. 
Turveistriden 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. 
Hvem: Totalt om lag 40 eiendommer berøres av planen. Skjønnssaken i 2019 omfattet 
et titalls eiendommer midt i turveitraseen. 
Når: Etter at saken var behandlet i tingretten, inngikk kommunen forlik med de fleste 
grunneierne. To grunneiere, Second Generation Income, ved Line og Olaf I. Ellingsen, og 
Aud Jorunn Bøen Cuniberti, valgte å gå videre til overskjønn i Gulating lagmannsrett. I 
dommen derfra ble det gjentatt at kommunen har rett til å ekspropriere for å anlegge 
turstien. Erstatningen ble imidlertid økt vesentlig, for Ellingsen fra 1,3 til 3,2 millioner, 
for Cuniberti fra 800.000 til 2,6 millioner. 



 


