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STAVANGER: To grunneiere i Gauselvågen er tilkjent henholdsvis 3,2 
millioner og 2,6 millioner kroner i erstatning for ulemper og verdifall 
når kommunen skal anlegge turvei i strandsonen. 
Stein Halvor Jupskås 
Dette er en vesentlig økning fra tingrettens behandling i 2019. Da ble 
erstatningsbeløpene for de to eiendommene satt til henholdsvis 1,3 millioner og 
800.000 kroner. 
Opprinnelig gjaldt skjønnsbehandlingen et titalls eiendommer i strandsonen i 
Gauselvågen. Etter tingrettsbehandlingen ble det imidlertid inngått forlik mellom 
kommunen og de fleste grunneierne. 
Høyner 
Second Generation Income, ved Line og Olaf Ellingsen, og Aud Jorun Bøen Cuniberti 
valgte å gå videre til overskjønn i lagmannsretten. Temaene i skjønnet var først om 
kommunen har hatt retten på sin side når den først regulerte inn turveien gjennom 
hagene og senere gikk til ekspropriasjon for å gjennomføre planen. 
Her har lagmannsretten landet på samme konklusjon som tingretten. Retten godkjenner 
at skjønnet fremmes og dermed også kommunens framgangsmåte. Retten kan ikke se at 
kommunen ikke har gjort det den er pålagt i en ekspropriasjonssak, nemlig å påse at 
nytten ved tiltaket er større enn ulempene den påfører grunneier. 
Neste punkt er erstatningsfastsettelsen, og her høyner lagmannsretten nivået vesentlig i 
forhold til tingretten i 2019. Ellingsen blir tilkjent 3,2 millioner, 1,9 millioner mer enn i 
tingretten. Cuniberti får 2,6 millioner, 1,8 millioner mer enn i forrige runde. 
Dette skyldes dels prisstigning i perioden, men i hovedsak skyldes det at 
lagmannsretten vurderer reduksjon i verdien på eiendommene til å være noe høyere 
enn den tingretten kom til. 
Langvarig 
Det fører i tillegg til at kommunen dømmes til også å dekke de saksøktes 
saksomkostninger ved overskjønnet på 766.000 kroner. 
Vedtaket om å anlegge turvei ble gjort i bystyret allerede i november 2010. 
Siden har saken gått fram og tilbake, både med forhandlinger, hyppig 
advokatkorrespondanse og i retten. Saken er også en av de mest omtalte i media i 
Stavanger i løpet av de siste 10 årene. 
Overskjønnet som fredag ble klart i Gulating lagmannsrett markerer, om ikke annet, en 
foreløpig slutt på en langvarig runde i rettssystemet. 
Også tidligere i prosessen har nemlig mange trodd at nå var det «strake veien». De har 
tatt feil. Det er derfor ennå i tidligste laget å fastslå at siste ord er sagt i rettssalene, og at 
anleggsmaskinene snart kan settes i sving med å bygge den omstridte turveien. 
Direktør Leidulf Skjørestad i avdeling for miljø og utbygging i Stavanger kommune sier 
at det for kommunens del ahr vært viktigst å få fastslått at plan og vedtak er gyldige og 
blir stående. 
Første etappe 
- Så registrerer vi at erstatningsbeløpet er satt noe høyere. De trenger vi litt mer tid til å 
vurdere før jeg mener noe om det, sier Skjørestad. 
- Når kan dere gå i gang med å bygge turveien? 
- Første etappe nå er å få på plass den nye reguleringsplanen for turveien forbi Lærdals 
eiendom. Den er nå ute til ettersyn og blir sendt til bystyret så raskt som mulig. Når den 
biten er på plass er vi klare til å gå i gang, først med prosjektering og senere med 
innhenting av anbud, sier Skjørestad. 
Turveistriden i Gauselvågen 
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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 omlag 40 eiendommer berøres av planen. Skjønnssaken i 2019 omfattet et 
titalls eiendommer midt i turveitraseen. To grunneiere valgte å anke saken inn til 
overskjønn. 
 


