
KAN ALLEMANNSRETTER TIL VEI OG BADING SELGES AV KOMMUNEN? 

Gode medlemmer av kommunesektorens etikkutvalg, 

Kopi til enkelte aviser (som nyhetstips, ikke leserbrev) (noe supplert og rettet 
20210628).  

Jeg vil med dette sterkt oppfordre Kommunesektorens Etikkutvalg til å åpne 
sak for vurdering av tre saker i Stavanger kommune der grunnleggende 
rettigheter for allmennheten til ferdsel er blitt satt til side under forhold som 
gjør at korrupsjon ikke kan utelukkes. 

Jeg har inntatt kopier av leserbrev og korrespondanse om sakene i bloggen 
Gauselstraen - www.mitsem-blogg.com.  

Navnet «Gauselstraen» henspeiler på den siste av de tre saker – foreløpig er 
alle dokumenter samlet i bloggen jeg i utgangspunktet laget om denne sak, der 
jeg nå også har inntatt dokumenter som gjelder «Boganes-saken» og «Bokn-
saken».  

Det er mitt håp om at arbeidet med å samle informasjon om sakene kan 
overføres til en forening som kan hete f.eks. «Stavangerforeningen for 
Allemannsretter», som kan etablere en egen og mer profesjonell hjemmeside for 
disse saker og andre saker som tas opp til beskyttelse av ferdselsretten og 
andre allemannsretter i Stavanger. Inntil det skjer må jeg nesten få lov å vise 
til min egen blogg «mitsem-blogg.com», der alle dokumenter har en dato i det 8-
talls-system som jeg håper vil bli norsk standard, med 8 siffer der de 4 første 
er året, de 2 neste er måneden og de 2 siste er dagen. Neste julaften blir 
20211224. Slaget i Hafrsfjord sto sannsynligvis 08720617, hvis man må sette en 
dato.  

Det er meget enkelt å søke frem det dokument man vil se på, med standard 
Microsoft søking (Ctrl-F), og datoen i 8-tallsystemet. Man får da på et øyeblikk 
tilgang til de dokumenter i det kapittel man har åpnet (in casu Gausel-straen) 
som har datoen i overskriften. Søkefunksjonen virker også på andre ord i 
overskriften på dokumentet (etter dokument-dato, som alltid kommer først i 
overskriften), som f.eks. «Stavanger» (hvis dette ordet er med i overskriften) 
eller «Joly». 

BOGANES-SAKEN 

Boganes er en flott liten halvøy. Det er utvilsomt at den i utgangspunktet var et 
friområde som var populært for spaserturer, bading og andre 



friluftsaktiviteter. På uransakelig måte er den omgjort til en stor villa-eiendom 
med klausulering om at allmennheten ikke har adgang. Den eies av en av 
Stavangers rikeste og mest profilerte idrettsledere, Tore Christiansen, som 
eier ishockeylaget Stavanger Oilers. Hvis han er kjent utenfor Stavanger 
skyldes det kanskje TV-dekningen av filmingen av «Mission Impossible 6» på 
Prekestolen da Tom Cruise var hans gjest på Boganeset Han var visstnok ikke 
direkte involvert i omreguleringen.  

Den utrolige historien bok endringen av Boganeset fra et område for 
allmennheten til en privat villaeiendom med klausul om at allmennheten ikke har 
adgang er dokumentert av tvillingbrødrene Thomas Middelthon og Leif C. 
Middelthon, som var henholdsvis sivilingeniør og h.r.advokat før de ble 
pensjonert. De har avdekket den utrolige saken i leserbrev i «Stavanger 
Aftenblad» som er inntatt i min blogg Mitsem-blogg.com som dokument 
«20210309 Kjøp av reguleringsplan er mulig i Stavanger.pdf».  

Flere kommuner har gjort en flott innsats for å sikre allmennhetens ferdsel og 
rett til å bade. Høyesterettsdommer i saker reist av fylkesmannen og kommuner 
har vært fundamentale for å sikre allemannsretter til ferdsel og bading, som 
Furumoadommen i Rt. 1998 s. 1164 (Sandefjord) og Hvaler-dommen Rt. 2005 s. 
805 (Hvaler) som begge er innatt i min blogg.. Jeg har latt meg fortelle at en 
egen forening for beskyttelse av allemannsrettene er etablert i området der jeg 
vokste opp, i Færder kommune, jfr. 
https://faerder.kommune.no/tjenester/kultur-idrett-friluftsliv-frivillighet-og-
utleie/friluftsliv/allemannsretten/.  

Som man kan se av min blogg er forholdet et helt annet når det gjelder 
Stavanger kommune. Stavanger kommune pretenderer i Boganes-saken at den i 
år 2013 har solgt allemannsrettene til ferdsel og bading til eiere av en privat 
villa i strid med reguleringsplan 485 fra 1967 som bestemte at hele halvøen 
skulle være friareal, slik den også har blitt benyttet så lenge folk kan huske. 
Jeg viser til varaordførers leserbrev «20150307 Dette er hva som 
skjedde.pdf».  

Det reiser et spørsmål som ikke oppstår i Gausel-saken: Gjelder det en tidsfrist 
for å påtale forhold som er i strid med allemannsretter? Jeg tror ikke det. Jeg 
føler meg også sikker på at praktiske ordninger som åpner og beskytter for 
allmennhetens ferdsel og bading han avtales mellom eieren av Boganeset og en 
Stavangerforening for Allemannsretter, med eller uten medvirkning fra 
kommunen.  



GAUSEL-SAKEN 

Problemet med mulig tidsfrist for å ta opp en sak til beskyttelse av 
allemannsretten oppstår heldigvis ikke i «Gausel-saken», og vel heller ikke for 
«Sokn-saken».  

Gausel-saken er et initiativ fra Stavanger kommune for å etablere en såkalt 
tursti i kommunal regi der allmennheten har hatt en utvilsom ferdselsrett og 
rett til bading siden utskiftningen av storgården Gousel 21. juli 1827, og 
antakelig i generasjoner før dette.   

En tidligere eier av Gauselvågen 68 (gnr. 14 bnr. 144), h.r.advokat Karl Wyller 
skrev i brev av 1. januar 1986 til Stavanger kommune, på vegne av alle eiere nord 
for eiendommen til Tore Lærdal, med en krystallklar erkjennelse av 
allmennhetens veirett over eiendommene, og tilbød seg å tinglyse dette som en 
heftelse på eiendommene, jfr. «20100525 Ingen tvil om svært gamle 
rettighteter.pdf». Det må jo være noe galt ett eller annet sted når 
skjønnsretten tilkjenner nåværende eier av eiendommen 1,3 millioner kroner 
som erstatning for ulempen med turveien, og når lagmannsretten øker dette med 
1,9 millioner kroner, til 3,2 millioner kroner. Min oppfatning av saken støttes på 
flere punkter av sønnen, som jo kjenner eiendommen godt, jfr. «20160608 
Sorenskriver em. Christian Fr. Wyller.pdf».  

Jeg har ellers påvist at eiendommen til Tore Lærdal aldri omfattet fjæra 
utenfor selve landarealet, jfr. dokument «20100920 Steinskog-eiendommen gnr. 
14 bnr. 140.pdf». Eiendommen slutter på landsiden av fjæra, og går ikke over 
stranden. Det område han krever erstatning for i fjæra har aldri vært del av 
hans eiendom, og blir det ikke av at eieren ifølge flyfoto har bearbeidet 
forholdene i strandsonen! Som eier av en milliardbedrift som lever av å bidra til 
folkehelsen bør hans forhold til allmennheten var som for h.r.advokat Karl 
Wyller. Han bør ikke kreve 1 krone i erstatning, og bør frafalle de 7,5 millioner 
kroner som kommunen og skjønnsretten vil dytte på ham.  Hans krav om økning 
av erstatningen er ikke imøtekommet av lagmannsretten, som dog har tilkjent 
ytterligere saksomkostninger med kr. 766.409,-, hvis jeg har forstått 
lagmansrettens avgjørelse rett. Turveien ved hans eiendom har alltid gått i 
fjæra, og er opparbeidet på et tidspunkt da det var en fremmed tanke at man 
ikke skulle ta vei i utmark på andre steder enn det som var mest praktisk, også i 
fjæra, og er ikke noe han kan kreve erstatning for. Kommunens opplegg om å sno 
gangstien rundt på landsiden av eiendommen, vil ødelegge viktige kvaliteter ved 



gangstien og helt ødelegge mulighetene for bading der kjerreveien alltid har 
gått.  

Jeg kan for øvrig berolige de som måtte være bekymret for kommunens 
økonomi. Jeg ser ikke for meg at Stavanger kommune i en tid da budsjetter til 
skole og sosialvesen må kuttes til benet og der kommunen har påtatt seg 
selvskyldnergaranti på 2,3 milliarder kroner for bompengeinntekter i Ryfast (og 
den del som måtte falle på Stavanger av fylkeskommunens garanti på 5,4 
milliarder kroner) vil kutte mangfoldige millioner kroner i budsjettene for 
skoler, eldre og syke for å kunne betale opp mot 50 millioner kroner (erstatning, 
saksomkostninger og opparbeidelse av turvei) for at villaeiere i Gauselvågen skal 
få slippe å se glade turgåere fra sine villa-vinduer. Noen plikt får jo ikke 
kommunen av skjønnssaken – den får bare en rett som jeg aldri tror vil bli 
benyttet i disse ulvetider for kommunen. Og villaeierne har alt stengt de stier 
som var åpne helt til kommunen fant ut at den skulle anlegge en ny tursti der det 
alt var en brukbar sti/kjerreveg.  tråkk. Det medførte at bommer ble satt opp, 
med «Privat eiendom»-skilt! Det ble visst ikke påtalt av noen.   

Kanskje klarer «Stavangerforeningen for Allemannsretter» å åpne stien igjen – 
hvis ikke er nok allmennhetens veirett tapt for alltid.  

SOKN-SAKEN 

I Sokn-saken har brødrene Thomas og Leif C. Middelthon avdekket det som 
vanskelig kan være annet enn korrupsjon i forhold til et naust på Sokn, som ble 
tillatt bygget i strid med alle regler. Jeg kjenner ikke saken så godt, men viser 
til brødrenes leserbrev «20201007 Straffbart forhold bør undersøkes.pdf» i 
min blogg. 

ETIKK I KOMMUNESEKTOREN 

Hvis jeg forstår riktig, har taktikken til brødrene Thomas og Leif C. Middelthon 
vært å gå ut med påstander som ingen skikkelige personer ville akseptere at ble 
trykket uten å gå til søksmål.  

Men for de som mangler moral betyr det åpenbart ikke så eget om de blir 
uthengt i pressen – det svir en stund, men folk glemmer fort. 

Når det gjelder meg, er jeg ikke uvant med en påstand om at jeg mangler 
injurierende kraft. Jeg er jo bare em pensjonert h.r.advokat og statsautorisert 
translatør og skribent som aldri får støtte av Aftenbladet, hva enten det 
gjelder ALK-ulykken, etablering av et Rikssamlingassted der Rikssamlingen 



skjedde (på Ytraberget i Hafsfjord, i år 872 ifølge Snorre; På Stiklestad i år 
1030, mener visst Aftenbladet).  

Selv om de kanskje ikke er noen som bryr seg om hva jeg mener, håper jeg at 
meningen til Kommunesektorens Etikkutvalg vil ha bærekraft, og at Utvalget tar 
saken opp. 

Klarer medlemmene i Kommunesektorens Etikkutvalg å lese de dataljerte 
beskrivelser om grove brudd på etiske normer i Boganes-saken, Gausel-saken, 
Sokn-saken i Stavanger uten å løfte en finger for nærmere avklaring av hva som 
har skjedd?  

Det relevante må jo være å ta saken opp i etikk-utvalget, og be om en nærmere 
avklaring fra Stavanger kommune.  

I motsatt fall kan utvalget gjerne be om å bli omdøpt til «Kommunesektorens 
utvalg mot kritikk av kommune-etikk».  

Stavanger, 27. juni 2021 

 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 


