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Pål Mitsem

Fra: Pål Mitsem <mitsem@mitsem.no>
Sendt: søndag 1. september 2019 16.23
Til: 'debatt@aftenbladet.no'
Emne: TURVEIEN I GAUSELSTRAEN

Gauselstraen-skjønnet, avsagt av Stavanger Tingrett 27. august 2019 om erstatning til de som må avstå grunn til en 
turvei langs Gauselvågen, er en ren gavepakke fra Stavanger kommune til grunneierne og deres advokater. Jeg har 
inntatt hele skjønnet i min blogg, http://www.mitsem-blogg.com/433744267. Hold Ctrl-knappen inne og trykk på linjen 
så kommer alle dokumenter jeg viser til opp etter dato. Skjønnet ligger som dokument «20190827 Gauselstraen-
skjønnet.pdf» (der 20190827 er datoen i den mest logiske form, med årstallet først (med 4 siffer) og dernest 2 siffer for 
måneden og 2 siffer for dagen).  

Turveien vil i det store og hele gå der det alltid har vært en kjerrevei, også før utskiftingen av storgården Gausel i 1827. 
Den bestemte ikke, som ellers vanlig var, hvem som skal ha rett til veier langs stranden og andre steder. Den sier bare at 
det «maae som forhen være fri Veie og Adgang». Jeg har i «Stavanger Aftenblad» tolket det slik at man alt i 1827 hadde 
en fast oppfatning om at alle kunne ta seg vei i strandsonen, der det alltid har gått en kjerrevei.  

Ta f.eks. veien over eiendommen til den som vel sist etablerte seg her, og som har klart å dominere debatten, Olaf I. 
Ellingsen. Den aktuelle eiendom, gnr. 14 bnr. 144, ble ervervet av Olaf I. Ellingsens aksjeselskap Second Generation 
Incom AS fra Ola Sætre 20081211 for kr. 20.500.000,-. Ola Sætre hadde selv ervervet eiendommen fra Karl Dons Wyller 
19960119 for kr. 5.300.000,-.  

Målebrevet for eiendommen viser at det over eiendommen går en «Strandvei» i en bredde over 3 meter. Veien kommer 
også klart frem i et flyfoto fra 1960, som er inntatt i min blogg som «19600101 Flyfoto 1960 som viser strandveien over 
gnr. 14 gnr. 144 i en rett linje.pdf». Rett linje brukes bare når trafikken skal frem, og ellers aldri i naturen! 

For veien, som alltid har vært der til fri benyttelse av alle, har skjønnsretten fastsatt en erstatning til eieren på kr. 
1.300.000,-.  

Skjønnsretten har åpenbart oppfattet det urimelige i å skulle betale erstatning til grunneierne for en turvei der det alltid 
har ligget en vei til allmenn avbenyttelse. Den sier derfor på s. 80: 

«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.» 

Med andre ord: Dersom kommunen hadde tatt bryet med å vise til at allmennheten allerede har ferdselsrett over 
eiendommene i Gauselvågen, er det ikke sikkert at han ville få noen erstatning i det hele tatt. Derfor påstanden om at 
dette er en gavepakke. 

Hvilket reiser følgende spørsmål: Hvem er det som har bestemt at Stavanger Kommune gjennom å begrense sine 
anførsler skal betale helt unødvendige millionbeløp til de velstående grunneierne langs Gauselvågen. Er det bystyret? Er 
det ordføreren? Er det prosessfullmektigen? 

Advokaten til den aktuelle grunneier, og et par andre grunneiere i samme stilling, er av skjønnsretten tilkjent kr. 
846.680,- i saksomkostninger. Jeg tillater meg å formulere det slik: En advokat som har avgitt løfte om alltid å fremme 
det som er rett og avstå fra enhver urett, får nesten en million kroner for å fremme klart urettmessige krav mot 
Stavanger kommune! 
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Hva er det de holder på med i Stavanger kommune? Turveiprosjektet i Stavanger kommune har vært ansett som en stor 
suksess som har åpnet opp fine turmuligheter for innbyggerne i Hafrsfjord, Ramsvig og andre steder. Hva er det som har 
gått galt? 

Pål Mitsem, Randaberg 


