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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: onsdag 24. november 2021 12.26
Til: debatt@rogalandsavis.no; debatt@aftenbladet.no
Kopi: tarald.aano@aftenbladet.no; bjs@rogalandsavis.no
Emne: NÅ KOMMER SNART DEN GAMLE GANGSTIEN TILBAKE I GAUSELSTRAEN

Nå er det bare få dager før det avgjøres i Høyesteretts Kjæremåldutvalg om anken til Olaf I. 
Ellingsen og Aud Jorunn Bøen Cuniberti i Gauselstraen-saken slippes inn til prøvning i 
Høyesterett.  

Jeg føler meg rimelig sikker på at det ikke blir noe av den såkalte turvei i Gauselstraen som 
velvillige tjenestemenn i Stavanger kommune har lagt opp til. Hvis Høyesterett tar saken til 
behandling, vil den sikkert tilbakevise grunneiernes forsøk på å få allmennheten vekk fra sine 
strandeiendommer, slik de gjorde i Furumoa-saken i 1998 og i Hvaler-saken i 2005.  

Jeg ser ikke for meg at dommerne i Høyesterett vil la seg påvirke av det merkelige faktum at 
Stavanger kommune har unnlatt å vise til at ekspropriasjonen gjelder en kjerrevei og gangsti 
som allmennheten har benyttet siden utskiftingen av storgården Gousel i 27. juli 1827, og 
sikkert også i generasjoner før dette. 1. januar 1986 tilbød advokat Karl Wyller, eier av 
eiendommen som i dag tilhører Olaf I. Ellingsen i brev til kommunen på vegne av eierne av 
strandeiendommene nord for Tore Lærdals gods at grunneierne skulle påhefte sine eiendommer 
en servitutt som ga fotgjengere rett til fri gjennomgang og forpliktet grunneierne til ikke å 
legge hindringer i veien for denne.  

Selv om Kjæremålsutvalget unnlater å henvise ankene fra Olaf I. Ellingsen og Aud Jorunn Bøen 
Cuniberti til Høyesterett, ser jeg ikke for meg at ekspropriasjonen blir gjennomført, slik 
situasjonen er. I skjønnsretten var det 18 saksøkere. Det er ikke tvil om at de ble utsatt for 
stekt press fra kommunen om å være greie og trekke eller redusere sine krav. 3 av dem gjorde 
det før behandlingen i Stavanger skjønnsrett var ferdig. Presset fra kommunen mot 
grunneierne økte enda mer etter skjønnsrettens avgjørelse. Til slutt var det bare to grunneiere 
igjen som sto fast på å anke til lagmannsretten for økning av den erstatning som var fastsatt av 
skjønnsretten. De ble mer enn rikelig belønnet, med økning av erstatningen for de to fra til 
sammen 2,1 millioner kroner til 5,8 millioner kroner, eller vesentlig mer enn en fordobling. 

Når disse to fikk altså mer enn fordoblet de erstatningsbeløp som var fastsatt av 
skjønnsretten, blir spørsmålet om Stavanger kommune vil holde de grunneiere som i en trengt 
situasjon lot seg bevege til å unnlate å anke skjønnet eller å trekke anken. Jeg tror ikke et svar 
kan gis på dette uten å vite hva som skjedde mellom disse grunneiere og kommunen enn det som 
er offentlig kjent.  

Det synes for meg å være det beste at kommunen unnlater å kreve gjennomføring av 
ekspropriasjonen ved å unnlate å fremme begjæring om dette i medhold av skjønnsloven § 57. 
Hvis kommunen unnlater å fremme begjæring om dette innen 1 år etter endelig 
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skjønnsfastsettelse, faller ekspropriasjonen bort (men kan gjentas i ny sak). Fristen løper fra 
endelig avgjørelse, som kan være i neste uke eller om ett år (hvis saken skal endelig avgjøres av 
Høyesterett). 

Det har liten hensikt å diskutere om dette er rimelig eller ikke. Loven er krystallklar, og gir 
eksproprianten en mulighet til å slippe unna en ekspropriasjon som blir uhensiktsmessig, f.eks. 
fordi den koster mer enn eksprorianten hadde forutsett eller fordi den skaper ulikheter mellom 
borgere som kommunen vil behandle likt. Kanskje kommunen har lovet dette til grunneiere som 
trakk seg før anken ble avgjort?  

Ett spørsmål som kloke kommunestyrerepresentanter vil stille, er om muligheten for en turvei i 
Gauselvågen blir borte hvis ekspropriasjonen ikke gjennomføres.   

Det kan jeg heldigvis besvare med et klart: Nei! 

Hvis ekspropriasjonen blir gjennomført, får man Norges mest utrivelige gangsti, inngjerdet på 
begge sider og flyttet bort fra stranden der den alltid har gått (jfr. navnet – «straen»).  

Juridisk sett kan det, etter min mening, ikke være tvil om at det alltid har foreligget en 
allemannsrett til fri gjennomgang i Gauselstraen, og da langs straen. Hvis det har foreligget en 
allemannsrett til fri gjennomgang fra før, blir ikke borte ved at kommunen har reist en 
ekspropriasjonssak som ikke har blitt gjennomført, eller ved å legge den bort fra stranden.  

Stavanger Turistforening får anledning til ordne opp i saken på sitt neste årsmøte. Som jeg har 
gitt uttrykk for tallrike ganger, første gang så tidlig som i leserbrev 10. april 2008, er 
utnyttelse av allemannsretter selve fundamentet for virksomheten i turistforeninger. Det var 
mitt innlegg om konflikten som oppsto da en formann forening ville at foreningen skulle gå mot 
tursti der hun og mange i hennes familie med tilknytning til «Stavanger Aftenblad» hadde 
strandvillaer. Hun mente at allemannsretter bare hørte hjemme i utmark. Aftenbladet har luket 
ut mange innlegg som har gått mot dette, fra meg, og kanskje andre. 

Jeg har varslet gjentakelse av mitt forslag om et vedtak om å sikre Gauselstraen for 
fotgjengere i kommende årsmøte i Stavanger Turistforening. Denne gang tror jeg det vil få full 
oppslutning i årsmøtet, selv om jeg tidligere har opplevd å stå alene. Selv medlemmer og en 
formann, som i ettertid har sagt at de egentlig var helt enig med meg, glemte å vise det var 
tidligere avstemming. Hvis man unngår at folk stemmer mot sin egentlige overbevisning i 
kommende årsmøte, vil allmennhetens turvei i Gauselvågen være sikret for all fremtid! 

Randaberg, 24. november 2021 
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Kopi: Tarald Aano (tarald.aano@aftenbladet.no) <tarald.aano@aftenbladet.no>; bjs@rogalandsavis.no 
Emne: NÅ KOMMER SNART DEN GAMLE GANGSTIEN TILBAKE I GAUSELSTRAEN 
 

Nå er det bare få dager før det avgjøres i Høyesteretts Kjæremåldutvalg om anken til Olaf I. 
Ellingsen og Aud Jorunn Bøen Cuniberti i Gauselstraen-saken slippes inn til prøvning i 
Høyesterett.  

Jeg føler meg rimelig sikker på at det ikke blir noe av den såkalte turvei i Gauselstraen som 
kommunen har lagt opp til. Hvis Høyesterett tar saken til behandling, vil den sikkert tilbakevise 
grunneiernes forsøk på å få allmennheten vekk fra sine strandeiendommer, slik den gjorde i 
Furumoa-saken i 1998 og i Hvaler-saken i 2005. Jeg ser ikke for meg at dommerne i 
Høyesterett vil la seg påvirke av det merkelige faktum at Stavanger kommune har unnlatt å vise 
til at ekspropriasjonen gjelder en kjerrevei og gangsti som allmennheten har benyttet siden 
utskiftingen av storgården Gousel i 27. juli 1827, og sikkert også i generasjoner før dette! I 
1996 tilbø en advokat som eide eiendommen som i dag eies av Olaf I. Ellingsen i brev til at 
grunneierne skulle påhefte sine eiendommer en servitutt som ville gi turgåere rett til fri 
gjennomgang og forplikte grunneierne til ikke å legge hindringer i veien for denne. Det er ingen 
grunn til å tro at ikke den løsningen, som er i overensstemmelse med allemannsretten, ikke kan 
la seg gjennomføre nå, særlig hvis ekspropriasjonssaken ikke blir gjennomført. 

Selv om Kjæremålsutvalget unnlater å henvise ankene fra Olaf I. Ellingsen og Aud Jorunn Bøen 
Cuniberti til Høyesterett, ser jeg ikke for meg at ekspropriasjonen vil bli gjennomført, slik 
landet nå ligger. I skjønnsretten var det 18 saksøkere. Det er ikke tvil om at de ble utsatt for 
meget stekt press fra kommunen om å være greie, og trekke eller redusere sine krav. 3 av dem 
gjorde det før behandlingen i Stavanger skjønnsrett var ferdig. Presset fra kommunen mot 
grunneierne økte visstnok enda mer etter skjønnsrettens avgjørelse. Til slutt var det bare to 
grunneiere igjen som sto fast på å anke til lagmannsretten for økning av den erstatning som var 
fastsatt av skjønnsretten. De ble mer enn rikelig belønnet, med økning av erstatningen for de 
to på til sammen 2,1 millioner kroner til 5,8 millioner kroner, eller godt mer enn en fordobling. 
Likevel anket de til Høyesterett for å få enda mer! 

Når disse to altså fikk mer enn fordoblet de erstatningsbeløp som var fastsatt av 
skjønnsretten, blir spørsmålet om Stavanger kommune kan la være å gjenoppta forhandlinger 
med de grunneiere som lot seg bevege til å unnlate å anke skjønnet eller å trekke anken over 
det de gikk med på i en trengt situasjon. Jeg tror ikke et svar kan gis på dette uten å vite mer 
om det som skjedde mellom disse grunneiere og kommunen. 

Det synes for meg å være det beste at kommunen unnlater å kreve gjennomføring av 
ekspropriasjonen ved å unnlate å fremme begjæring om dette i medhold av skjønnsloven § 57. 
Hvis kommunen unnlater å fremme slik begjæring innen 1 år etter endelig skjønnsfastsettelse, 
faller ekspropriasjonen bort (men kan gjentas i ny sak). Dessverre faller ikke pådratte 
saksomkostninger bort, og det blir tungt å kutte i bevilgninger til skole, sykehus og eldre for å 
skape balanse i regnskapet! Det har liten hensikt å diskutere om det er rimelig eller ikke at en 
ekspropriat står fritt til å la være å gjennomføre ekspropriasjonen eller ikke. Loven er 
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krystallklar, og gir eksproprianten en mulighet til å slippe unna en ekspropriasjon som blir 
uhensiktsmessig, f,.eks. fordi den koster mer enn eksproprianten hadde forutsett eller fordi 
den skaper ulikheter mellom borgere som kommunen vil behandle likt.  

Ett spørsmål som kloke og turglade kommunestyrerepresentanter kanskje vil stille, er om 
muligheten for en turvei i Gauselvågen blir borte hvis ekspropriasjonen ikke gjennomføres.   

Jeg tror at svaret på det er at om det har foreligget en rett for allmennheten til fri 
gjennomgang i Gauselstraen, blir den ikke uten videre borte fordi om kommunen har reist en 
ekspropriasjonssak som ikke blir gjennomført. Kanskje kommunen bør prøve å finne frem til 
kapable jurister som kan hjelpe til i saken, og som ikke har slike bindinger til grunneiernes 
hovedadvokat som jeg opplever at kommunens advokat har hatt i denne saken, som jeg har 
redegjort for mange ganger i min blogg.  

Som jeg har gitt uttrykk for tallrike ganger, første gang så tidlig som 10. april 2008, er 
utnyttelse av allemannsretter selve fundamentet for virksomheten i turistforeninger. Det var i 
et innlegg om konflikten som oppsto da en foreningsformann ville at foreningen skulle gå mot 
tursti der hun og mange i hennes familie med tilknytning til «Stavanger Aftenblad» hadde 
strandvillaer. Hun påsto at allemannsretter bare hørte hjemme i utmark. 

Jeg har bedt om et vedtak om dette i kommende årsmøte i Stavanger Turistforening, og denne 
gang tror jeg det vil få full oppslutning, selv om jeg tidligere har opplevd å stå alene.  

Randaberg, 23. november 2021 

 
 


