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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem
Sendt: tirsdag 11. januar 2022 17.12
Til: post.okokrim@politiet.no
Emne: STAVANGER-MODELLEN FOR ELIMINERING AV ALLEMANNSRETTER I 

STRANDSONEN
Vedlegg: 20220107 TB -Tre selskaper straffet.pdf

Gode Økokrim, 

Dette brevet erstatter brev fra i går, der en del referanser dessverre var blitt borte. Jeg får 
si som jeg så ofte må si til min kjære kone: Jeg beklager min ufullkommenhet.  

Det er utmerket, og på høy tid, at påtalemyndighetene, tar opp den skjeve utvikling som har 
medført at private grunneiere har fått anledning til å begrense allmennhetens adkomst i 
strandsonen gjennom bygging ulovlig bygging, jfr.  «Tønsbergs Blad» reportasje fra mitt 
hjemområde 7. januar 2022. 

At allmennhetens adkomst i strandsonen er en verdi som kan og må beskyttes, er klart uttrykt i 
Furumoa-dommen, Rt. 1998 s. 1164, og i Hvaler-dommen, Rt, 2005 s. 805. 

Det er flott at Økokrim har tatt dette opp i tre saker i Færder kommune der det er skjellig 
grunn til mistanke om at entreprenører er blitt betalt for ulovlig bygging i strandsonen, jfr. 
dokument 20220107 i del-blogg Gauselstraen under Mitsem-blogg.com.  

Jeg vil med dette uttrykke håp om at Økokrim også etterforsker «Stavanger-modellen» for 
ulovlig hindring av allmennhetens adkomst i strandsonen. Stavanger-modellen er ikke at man 
bestikker entreprenører, slik det vel er skjellig grunn til mistanke om i de saker Økokrim har 
tatt opp i Færder kommune.  

I Stavanger-modellen er det ikke entreprenærer som er påvirket på rettsstridig måte eller 
bestukket. I Stavanger-modellen er det kommunale tjenestemenn og lokale politikere som høyst 
sannsynlig, er påvirket på rettsstridig måte.  Det synes umulig å forklare deres aktivitet for å 
begrense allmennhetens adkomst viktige steder, også der denne åpenbart har skjedd gjennom 
lang tid og uten protest. 

Dette ville nok ikke ha vært mulig uten den lokales presses aktivitet til fordel for de velstående 
grunneiere og de kommunale tjenestemenn som er involvert. I alle 3 saker gjelder det 
fullstendig ignorering av allmennhetens rettigheter og uvilje mot å ta saken opp, også i den 
lokale presse. 

De 3 saker jeg med dette tar opp er Boganes-saken, Sokn-saken, og Gauselstraen-saken. 

Sak nr. 1, Boganessaken, er grunneier en velkjent, fargerik og populær idrettsleder. 
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Sak nr. 2, Soknsaken, der jeg kanskje er inhabil, gjelder det lokalpolitikere og tjenestemenn 
som pressen åpenbart har motforestillinger mot å kritisere for noe som helst. 

Sak nr. 3, Gauselstraen-saken er en sak der hovedorganet i Stavanger, Stavanger Aftenblad, er 
involvert gjennom flere generasjoner med redaktører og grunneiere i området saken gjelder. 
Avisens hovedjournalist på saken har åpenbart vært instruert om at han aldri har sett den 
stien/tråkket som alle andre har sett og dels tatt opp. Jeg har innklaget redaktøren for eieren, 
Schibsted-pressen, i dokument «20191126 Noen Pauli ord om Aftenbladet» i del-blogg Lokal 
Debatt under Mitsem-blogg.com. Han har senere avgått, uten at det har medført noen synbar 
endring i avisens holdninger.  

Sakene gjør det nødvendig å vise til adskillig dokumentasjon. Det meste finnes i del-bloggen 
Gauselstraen under mitsem-blogg.com. Ett sted er det også vist til en annen delblogg: «Lokal 
debatt». Dokumentnummeret er alltid identisk med datoen for dokumentet i det system jeg 
håper vil bli norsk standard, med 8 siffer, der de fire første er årstallet, de to neste måneden 
og de to siste dagen. (Neste grunnlovsdag blir «20220517», OK?).  

Når del-bloggen er åpnet, kan man – uansett hvor man er i bloggen - lynraskt åpne riktig 
dokument med CTRL-F og dokumentnummeret (eller annet nøkkelord som er med i tittelen til 
dokumentet, som f. eks. «Gulating»).  

Boganeset-saken 
Denne saken tok brødrene sivilingeniør em. Thomas Middelthon og h.r.advokat em. Leif C. 
Middelthon opp da de, så vidt forstås, helt overraskende ble klar over at ferdselen i Boganeset, 
som de var kjent med fra barneårene, var hindret av gjerder, og utstyrt med skilt som forbød 
bading og ferdsel, osv.  

De ble visst enda mer overrasket over å måtte konstatere at det hadde skjedd etter avtale 
med kommunen, og har aldri fått tilfredsstillende forklaring på det.  

Det er vist til sakene i en rekke dokumenter i del-bloggen Gauselstraen, som også inneholder 
alle dokumenter for Boganeset-saken, Sokn-saken og Gauselstraen-saken. 

Ulempen med Boganeset-saken, er at den er gammel, og at det har vært umulig å få noen, 
inklusive pressen, til å ta den opp, når Middelthon-brødrene har forsøkt dette.  

I prinsippet kan vel ikke allemannsretter til adkomst og utnyttelse, in casu opphold og bading, 
bli eliminert gjennom avtale mellom grunneier og kommunen. Det er nok likevel bedre at saken 
tas opp nå, eventuelt med en omforenet løsning som gir allmennheten rimelig adkomst etter 
avtale mellom grunneieren og allmennheten, f.eks. Stavanger Turistforening eller en egen 
forening for beskyttelse av allemannsretter i Stavanger.   

Slike rettigheter har allmennheten etter norsk rett alle steder i utmark, d.v.s. alle områder som 
ikke er oppdyrket. Allemannsretter til adkomst og utnyttelse gjelder ikke bare i «ubebodde 



3

områder», som en tidligere formann i Stavanger Turistforening og medlem av redaktørfamilien 
bak Stavanger Aftenblad og grunneier i Gauselstraen påsto da spørsmålet om allmennhetens 
rett til å gå i Gauselstraen kom opp for mange år siden (dokument nr. 20080407). Hun måtte 
trekke seg som formann etter krav fra en tidligere formann, byrettsjustitiarius Helge 
Bjørnestad, dokument nr. 20080423.  

Siden saken aldri har vært tatt opp på skikkelig måte i pressen eller offentligheten, er det ikke 
så meget dokumentasjon man kan vise til når det gjelder denne saken. Men det må være rikelig 
nok til at Økokrim kan etterforske bruken av Stavanger-modellen for forsøk på eliminering av 
allemannsrettigheter – og mulig bestikkelse av kommunale tjenestemenn, en påstand som har 
vært fremsatt i full åpenhet av Middelthon-brødrene i sakene, og som jeg har sluttet meg til 
senere.  

Det må også være tilstrekkelig til at Stavanger Turistforening, eller andre foreninger, kan ta 
saken opp med tanke på å sikre en viss omforenet tilgang for allmennheten på Boganeset. 

Grunneier, Tore Christiansen, er en fargerik og populær eier av ishockey-laget Stavanger 
Oilers. Han fikk også adskillig og god PR da Tom Cruise og crewet besøkte ham i villaen på 
Boganeset i forbindelse med filmingen av et Mission Impossible-avsnitt fra Prekestolen i 2017. 

De viktigste dokumenter i saken, som er tilgjengelige og kan åpnes med dokumentnummer (d.v.s. 
dato) fra min del-blogg Gauselstraen under mitsem-blogg.com, er kanskje: 

20150327 SA Våre folkevalgte har rotet det til 

20150408 SA Boganeset og Gauselvågen. Tid for realisering. 

20150123 SA Velgerne fortjener svar. 

20150127 SA Kommunens redelighet 

20150131  SA Hvorfor er det så taust? 

20141213 SA Boganesstraen. Får noen særbehandling? 

20120328 SA Har Høyre gått mot Høyre? 

Sokn-saken 
Sak nr. 2, Sokn-saken, er ikke av helt ny dato, men er likevel så ny at ingen kan innvende noe 
mot at den blir tatt opp nå.  

Sokn-saken er tatt opp av Middelthon-brødrene på eget initiativ. Jeg har prøvet å gi dem 
støtte, men er kanskje selv inhabil i saken på grunn av tilknytning til en av de som er anklaget 
for straffbare forhold. Jeg har dg aldri diskutert saken med vedkommende (en tidligere 
ansatt).  
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Selv om heller ikke denne saken er helt ny, er den ikke av slik alder at det kan være grunn for 
Økokrim til å unnlate å etterforske mulige straffbare forhold fra offentlige politikere og 
tjenestemenn, siden det åpenbart er umulig å få de personer saken gjelder til å uttale seg om 
den i fritt lende.  

De viktigste dokumenter i saken er kanskje: 

20201007 Straffbart forhold bør undersøkes 

20200921 To rettssaker på Det mørke fastland 

20200904 Leserbrev med direkte påstand om korrupsjon in  Bokn-saken. 

20200904 Korrupsjon i Stavanger 

 

Gauselstraen-saken 
Ingen vedtak som ikke kan omgjøres 
Fordelen med sak nr. 3, Gauselstraen-saken, er at den ennå kan løses uten at det koster noe 
som helst, hverken for kommunen aller andre, og uten at noen få grunneiere (2) får utmålt 
erstatning på en vesentlig mer generøs måte (minst doblet erstatning av de andre mer enn 10 
grunneiere, som var «dumme nok» til å følge sterke oppfordringer fra kommunen om ikke å 
angripe skjønnsrettens  avgjørelse.  

Overskjønnet i Gulating lagmannsrett ble riktignok avsagt 25. juni 2021, men ble ikke 
rettskraftig før Høyesteretts avslag 25. november 2021 på to grunneiernes anke til 
Høyesterett.  

Overskjønnet i seg selv skaper ikke noen umiddelbar betalingsplikt, selv ikke etter avslaget på 
to grunneieres anke til Høyesterett etter skjønnsloven, § 57. Kommunen står helt fritt i 12 
måneder etter at lagmannsrettens avvisning av anken ble rettskraftig ved avgjørelsen i 
Høyesteretts kjæremålsutvalg, om den ønsker å gjennomføre ekspropriasjonen på det grunnlag 
som er fastsatt i det endelige skjønn, eller la det være. Jeg har sterkt advart kommunen mot å 
akseptere skjønnet gjennom betaling av skjønnsbeløpet. 

Jeg må få lov å tro at kommunen ikke har spolert muligheten til å få avgjort saken uten betaling 
av store og ytterst ulike erstatningsbeløp til grunneierne. Jeg har i brev til kommunedirektøren 
3. desember 2021 skrevet: 

«Det sies at Cato den eldre avsluttet alle sine taler i det romerske senat med ordene: Ceterum censeo Carthaginem esse delendam; 
«For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges». Jeg kunne ha lyst til å si: For øvrig mener jeg at Stavanger kommune bør sikre 
allemannsretten til ferdsel i Gauselstraen, ved at kommunen bruker sin utvilsomme rett til å unnlate å kreve gjennomføring av 
ekspropriasjonen i Gauselstraen i medhold av skjønnslovens § 57. Grunnene til dette er: 
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1. Allemannsretter til ferdsel bør beskyttes av kommunen, og ikke søkes eliminert på et grunnlag som fremtiden kan slå hardt 
ned på.  

2. Ekspropriasjonen blir i ethvert tilfelle langt mer kostbar enn kommunen hadde grunn til å forutse. 
3. Den blir enda mer kostbar hvis grunneiere som ikke deltok i lagmannsrettssaken får medhold i et krav om likebehandling 

med de som deltok, og fikk mer enn fordoblet sine erstatninger! 
4. Det er vel i utgangspunktet urimelig at kommunen ikke sikrer likebehandling av grunneiere som ellers står likt! 

Det er ikke nødvendig at kommunen sier til skikkelige borgere som fulgte kommunens utrykkelige henstilling: «Æda, bæda. Du fulgte 
vår innstendige oppfordring om ikke å anke. Når du var så dum, må du lide for det!» 

Skjønnsloven § 57 gir saksøker i en ekspropriasjonssak (in casu Stavanger kommune) en romslig 
frist til å bestemme om overskjønnets avgjørelse skal legges til grunn eller ikke. Dersom 
kommunen ikke krever gjennomføring innen 1 år etter at skjønnet er rettskraftig (d.v.s. ultimo 
desember 2022), faller ekspropriasjonen bort av seg selv! Skjønnssaken må da gjennomføres på 
nytt, hvis eksproprianten (kommunen) fortsatt ønsker ekspropriasjon. Hvis ikke faller hele 
ekspropriasjonen bort (med beklagelig unntak for voldsomme og urimelige saksomkostninger som 
har påløpet). Kommunen står etter loven helt fritt til å blåse i hele ekspropriasjonen, eller 
gjennomføre den med ny ekspropriasjonssak (hvis ettårs-fristen er oversittet).  

Selv om kommunen bestemmer seg for å betale ekspropriasjonskravet og gjør det (og hvis 
grunneierne har moralsk mot til å motta erstatningen) hindrer ikke det Stavanger 
Turistforening eller Stavangerforeningen for allemannsretter/Foreningen Gauselstraens 
venner, når og hvis en slik forening blir organisert, i å kreve dom for allemannsretten til 
fortsatt ferdsel i Gauselstraen, slik den alltid har vært og fortsatt er. Hverken 
ekspropriasjonssaken eller betaling av ekspropriasjonserstatningen eliminerer i seg selv den 
rett allmennheten måtte ha etter reglene om retten til ferdsel i utmark og retten etter alders 
tids bruk til ferdsel i strandsonen.  

Skjønnsloven § 57 gir saksøker i en ekspropriasjonssak (in casu Stavanger kommune) en romslig 
frist til å bestemme om overskjønnets avgjørelse skal legges til grunn eller ikke. Dersom 
kommunen ikke krever gjennomføring innen 1 år (primo desember 2022), faller ekspropriasjonen 
bort av seg selv! Skjønnssaken må da gjennomføres på nytt, hvis eksproprianten (kommunen) 
fortsatt ønsker ekspropriasjon. Hvis ikke faller hele ekspropriasjonen bort (med beklagelig 
unntak for voldsomme og urimelige saksomkostninger). Kommunen står etter loven helt fritt til 
å blåse i hele ekspropriasjonen, eller gjennomføre den med ny ekspropriasjonssak (hvis ettårs-
fristen blir oversittet).  

Selv om kommunen bestemmer seg for å betale ekspropriasjonskravet og gjør det (og hvis 
grunneierne har moralsk mot til å motta erstatningen) hindrer ikke det at Stavanger 
Turistforening eller Stavangerforeningen for allemannsretter/Foreningen Gauselstraens 
venner, når og hvis en slik forening blir organisert, i å kreve dom for allemannsretten til 
fortsatt ferdsel i Gauselstraen, slik den alltid har vært og fortsatt er (det vil si der 
gangstien/tråkket alltid har gått). Hverken ekspropriasjonssaken eller betaling av 
ekspropriasjonserstatningen eliminerer i seg selv den rett allmennheten måtte ha etter reglene 
om alders tids bruk til ferdsel og opphold.   
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Det som er særegent med denne saken, også i forhold til de to førstnevnte saker, er at 
Stavanger kommune har latt seg representere av en advokat som er en mangeårig og 
underordnet medarbeider av grunneiernes hovedadvokat, advokat Bjørn Stordrange. Bjørn 
Stordrange er forfatteren av flere bøker om norsk ekspropriasjonsrett som alle har blitt 
oppdatert av advokat Ove Christian Lyngholt, som utvilsomt kan takke advokat Bjørn 
Stordrange for sin posisjon som eneadvokat for Stavanger kommune i ekspropriasjonssaker, og 
vel også andre eksproprianter.  

Når det gjelder Gauselstraen-saken, kan man merke seg at de 5 skjønnsmenn i skjønnsretten 
enstemmig stillet spørsmål på s. 80 i dokumentnummer 20190827 om hvorfor kommunen ikke 
hadde vist til allmennhetens bruk av stien/tråkket der kommunen nå vil anlegge en ny såkalt 
tursti. Der heter det: 

«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.» 

Jeg er ikke enig med skjønnsretten på dette punkt, og merker meg at tidligere kommuneadvokat 
i Sandnes kommune Øivind Aspelund også er uenig, dokumentnummer 20190913. 

Jeg har i flere brev stillet spørsmål til ordføreren i Stavanger om hvorfor kommunen ikke har 
påberopt seg at allmennheten allerede har adkomst her med sti/tråkk, men blir hele tiden 
henvist til råd kommunen har fått fra advokat Lyngholt. Det vises også til at det har vært 
enighet mellom prosessfullmektigene for kommunen og grunneierne om hvilke anførsler som 
skulle fremmes i saken. Det burde i seg selv vekke en mistanke ot ulven og sauene er blitt enige 
om hvordan røveriet skal gjennomføres.  

Jeg viser her til dokumentene  

20190930 Svarbrev fra ordfører Helgø 

20201228 Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun - beviset 

20201224 Brev til ordfører Kari Nessa Nordtun 

20200814 Åpen brev til ordfører Kari Nessa Nordtun og alle medlemmer i Stavanger 
kommunestyre 

20191103 Brev til ordfører Helgø og ordfører Nordtun 

20191002 Korrespondanse med ordfører Christine Sagen Helgø 

20190911 Svarbrev fra ordfører Christine Sagen Helgø 

Når det gjelder Gauselstraen-saken viser jeg ellers til følgende dokumenter:’ 

20210309 Kjøp av reguleringsplaner en mulighet i Stavanger 

20210505 Kontrollutvalget strør sand på Boganeset 
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20150326 Ja, korrupsjonsbegrepet er dekkende 

20100525 Ingen tvil om svært gamle rettigheter! 

20190908 Positive uttalelser om turveier fra berørte grunneiere 

20190901 Brev til Tore Lærdal 

20190901 Gauselstraen – en gave pakke fra kommunen 

20160608 Sorenskriver Christian Fr. Wyller 

20160519 Strandveien er godt dokumentert 

20150414 Protokoll årsmøte 2015 i Stavanger Turistforening 

20101029 Aftenbladet, vei langs sjøen på 1930-tallet 

20100521 Journalisten – Beskyldes for skjult agenda 

20111027 Blir ekspropriasjonen begrenset? 

20100920 Leserbrev om Steinskogeiendommen – fjæra unntatt! 

20100410 Kronikk av Øivind Aspelund 

20080410 Selve fundamentet 

20080423 Uro i Turistforeningen 

19801210 Brev fra Byplansjefen – betingelser for gnr. 14 bnr. 103 

19600101 Flyfoto gnr. 14 bnr. 144 

18270721 Utskiftningskontrakt Gousel 

Kommunesektorens etikkutvalg er navnet på et utvalg oppnevnt i 
kommunesektoren som jeg er sikker å at Økokrim må ha støtt på mange ganger. I de saker som 
er tatt opp her har det vært gjort tallrike forsøk fra Middelthon-brødrene og meg på å 
involvere utvalget. Min konklusjon er at kommunesektorens etikkutvalg ikke har noen ambisjoner 
om å kartlegge og rydde bort mangel på etikk i kommunesektoren.   

Jeg viser herunder til: 

20210122 Brev til Kommunesektorens Etikkutvalg 

20210628 Brev til Kommunesektorens Etikkutvalg 

20200624 Kommunenes etikkutvalg 

20190426 Dette er etikkutvalget 

20210119 Brevveksling med Tora Aasland (1-4) 

20200624 Kommunenes etikkutvalg  
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                   *     *     * 

Jeg beklager på en måte å måtte involvere Økokrim i en vanskelig sak. 

Det kunne jo kanskje være grunn til å håpe at når kommunesektoren nå en gang har et 
etikkutvalg, at det kunne være grunn til å håpe at etikkutvalget ville involvere seg i saker som 
de som er tatt opp her.  

Jeg har arbeide mye med de problemstillinger som er nevnt, kanskje alt for meget.  

Jeg håper likevel at Økokrim nøye vil vurdere om man kan tillate at Stavanger-modellen for 
korrupsjon i kommunesektoren blir fredet for fremtiden. 

Randaberg, 11. januar 2022 

 

H.r.advokat em, statsautorisert translatør 

 
 


