
Stavangerforeningen for Allemannsretter 
Kan kommunen selge allemannsretter til ferdsel og bading? 

Kan kommunen selge allemannsretten til ferdsel og bading til grunneieren av en 
stor eiendom i strandsonen, med klausul om at allmennheten ikke har adgang, slik 
det har skjedd i Boganes-saken i Stavanger? 

Jeg tror ikke det er særlig tvil om at svaret er nei.  

Når jeg nå tar sagen opp må jeg henvise til dokumenter som er inntatt i min 
blogg Gauselstraen - www.mitsem-blogg.com, også for å dokumentere kommunens 
salg av allemannsrettighetene til ferdsel og bading på Boganeset. 

Tittelen i alle deldokumenter innledes med et tall med 8 siffer, der de første 4 er året, de 
neste 2 er måneden og de siste 2 er datoen. Neste julaften blir 20211224. Alle dokumenter i 
bloggen er lett søkbare med Ctrl-F, som åpner en mini-meny der man kan skrive datoen i 8-
tallssystemet. Man åpner da det første av dokumentene med denne dato i overskriften, og kan 
bla seg videre gjennom alle dokumenter med samme dato i overskriften. (Søkefunksjonen virker 
også på ord i tittelen, som «Gulating» og «Joly».)  

Men, hva om det går 15 år fra salget skjer til forholdet blir bemerket av noen 
som presumptivt kjenner norsk rett, som overrårige advokater i Stavanger, in 
casu h.r.advokat Leif C. Middelthon (først, etter minst 10 år) og meg selv (minst 
5 år etter). Jeg antar at det ikke betyr noe for rettighetenes eksistens, i alle 
fall ikke i prinsippet.  

Jeg ser dog for meg at det kan bli vanskelig å engasjere folk for å ta saken opp 
etter så mange år, og i alle fall hvis han som tar det opp ikke er hjemfødt i 
Stavanger og snakker Oslo-dialekt, og når den lokale presse konsekvent støtter 
rike grunneiere og med ett unntak nekter meg å komme til orde. Bl.a. av disse 
grunner er jeg ikke kandidat for lederverv i foreningen, når og hvis den blir 
etablert, men vil støtte ledelsen i ønsket utstrekning.  

Er kommunen i ferd med å selge allmennhetens rettigheter i Gauselstraen? 

Boganessaken, og to andre saker der en eventuell frist for å kreve retting ikke 
kan ha utgått, Gausel-saken og Sokn-saken, har medført at jeg har tenkt: Er det 
noe man bør gjøre? Det mest behagelige, særlig i min alder, er selvfølgelig å la 
være å gjøre noe som helst. Hvis man skal gjøre noe, blir spørsmålet hva man 
skal gjøre.  

Jeg overveier å ta initiativ til etablering av «Stavangerforeningen for 
Allemannsretter» for å sikre at allemannsretten til ferdsel og bading ikke 
forsvinner i Gauselstraen og andre steder i Stavanger, og om mulig gjenoppstår 



på steder der det kan hevdes at de har blitt borte, som på Boganeset. Det 
forutsetter kanskje at jeg får en viss støtte, også fra de rettskyndige og andre 
som får dette brev, og de som ellers måtte lese det.   

Problemstillingene er sikkert ikke begrenset til Stavanger-området! 

Det er Gauselstraen-saken som nå er sentral for spørsmålet om nå å etablere 
«Stavangerforeningen for Allemannsretter», og søke støtte til denne blant 
rettskyndige og andre i hele Norge.  

I Gauselstraen-saken er det slik at kommunale tjenestemenn og domstoler, 
sikkert mer mot sin vilje enn med sin vilje, har sørget for at allemannsretten til 
ferdsel, opphold og bading er i ferd med å forsvinne. Jeg håper det kan stanses, 
f.eks. av «Stavangerforeningen for Allemannsretter».   

Ingen tvil om svært gamle rettighetger 

Det kan, slik jeg ser det, legges til grunn at allmennheten fra meget gammel tid 
har tatt seg vei langs Gauselstraen, som gangvei og kjerrevei, og har brukt 
stranden til opphold og bading. Slik har det sikkert vært lenge før utskiftningen 
av Storgården Gousel 21. juli 1827, dokument «18270721 Utskiftningskontrakt 
Gaarden Gousel Gnr. 14 i Hetland.pdf». Jeg har ikke forsøkt å bla meg gjennom 
geografiske betegnelser her som jeg ikke kan påstå å kjenne.  

Det kunne sikkert Stavanger-advokaten Karl Wyller (1918–1998). Han skrev 1. 
januar 1986 til Stavanger kommune som gjengitt i min kronikk i Aftenbladet 
«20100525 Ingen tvil om svært gamle rettigheter.pdf», på vegne av seg selv 
som eier av en eiendommene i strandsonen og samtlige andre grunneiere i 
strandsonen nord for eiendommen som i dag eies av folkehelseselskapet Laerdal 
Medical AS:  

«Grunneierne vil heller ikke motsette seg at den ferdsel i strandsonen som hittil har skjedd 
uhindret og uten protest kan fortsette som før. Man er derfor villig til å påhefte sine 
eiendommer en tinglest rett for allmennheten til fri gjennomgang over samtlige eiendommer. 
Man vil likeledes forplikte seg til ikke å hindre ferdselen ved gjerder, hekker eller andre 
stengsler…» 

Jeg påstår ikke at tilbudet til kommunen ble akseptert av kommunen. Men jeg 
påstår at den krystallklare uttalelse av og på vegne av eierne av 
strandeiendommene er bevis på eksistensen av en allemannsrett til ferdsel, 
opphold og bading, som alltid hadde skjedd «uhindret og uten protest».  

Allemannsrettene som med dette er dokumentert i 1985 er ikke blitt borte ved 
at grunneierne i en viss utstrekning i dette århundre har hindret fri 
gjennomgang ved tetting av åpninger i steinmurer og oppsetting av bommer, uten 



at det har medført påtale fra kommunen. Det kan være riktig og viktig å 
saksøke kommunen og grunneierne for å få avklaret at allemannsrettene ikke er 
blitt borte, selv om kommunen i et kortere tidsrom fullstendig har ignorert sine 
forpliktelser overfor allmennheten, og at flere av grunneierne derfor har tatt 
seg til rette.   

Det er lenge siden jeg lot min advokat-bevilling utgå, da min hovedvirksomhet 
ble etablering og drift av Norges største translatørbyrå, med kontorer i Oslo, 
Bergen og Stavanger. Jeg er derfor ikke aktuell for selv for å føre en eventuell 
rettssak, men det er sikkert yngre og flinkere advokater som kan og vil fremme 
saken på «no cure, no pay»-basis. Jeg mottar gjerne tips om dette.  

I tiden frem til siste tusenårsskifte og i årene etter gikk gangveien/kjerreveien 
gjennom samtlige eiendommer, og ble benyttet av alle, også til opphold og 
bading. Bommer til sperring kom først opp etter at kommunen hadde besluttet 
at den skulle eksproprieres grunn til ny såkalt «turvei» fra Stavanger til 
Sandnes, som også omfattet stien i Gauselstraen. I dag er stien sperret av flere 
grunneierne, som gjennom ekspropriasjonskravet fra kommunen har fått en 
oppfatning om at de kan gjøre hva de vil med «sin eiendom», med bommer og 
skilt om «privat eiendom». Etter min mening endrer ikke dette den rettslige 
karakter av stien/kjerreveien  som alltid har gått her og fortsatt ligger der. 

Det er, utrolig nok, ingen henvisning til den gamle gangveien/kjerreveien i 
Gauselstraen i kommunens ekspropriasjonsbegjæring. Den var (og er) så 
påtrengende synlig at skjønnsretten (fagdommer og 4 skjønnsmenn), enstemmig 
spurte hvorfor ikke kommunen hadde påberopt seg denne, dokument «20190827 
Gauselstraen-skjønnet.pdf», s. 60: 

«Kommunen har ikke påberopt seg at det allerede gjelder 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 i uttalelsen. Så vidt jeg kan se er problemstillingen ikke nevnt i 
lagmannsrettens avgjørelse, «20210625 Overskjønn, Gauselstraen.pdf». 

Et viktig spørsmål til medlemmer av en «Stavangerforening for 
Allemannsretter» blir om man kan akseptere at en kommune som part unnlater å 
påberope seg ferdselsrett for allmennheten i en sak som denne, og om 
konsekvensen blir at allmennhetens ferdselsrett (og rett til å ta opphold og 
bade) blir borte? 

Jeg har gjort flere henvendelser til Stavanger kommune om hvorfor kommunen inntok det 
standpunkt som er nevnt. Svaret jeg har fått fra kommunen er at det var enighet mellom 
prosessfullmektigene i saken om hvilke anførsler som skulle fremmes i saken, jfr. «20191002 



Korrespondanse med ordfører Christine Sagen Helgø.pdf». Det fremgår her at juristene i 
kommunen har vært enge med prosessfullmektigene i saken hvilke anførsler som skulle fremmes. 
Det er jo likevel utrolig at kommunens prosessfullmektig av denne grunn har inntatt et 
standpunkt i saken som etter min mening klart er i strid med kommunens og borgernes interesse. 

Jeg tror at forklaringen til at kommunens prosessfullmektig har inntatt et standpunkt i strid 
med gjeldende rett og (etter min mening) i strid med klientens interesse) er det forhold som i 
mange år har utviklet seg mellom grunneiernes hovedadvokat, h.r.advokat og dr. juris. Bjørn 
Stordrange, Oslo, og kommunens advokat (m. hr.) Ove Christian Lyngholt, Kristiansand.  Bjørn 
Stordrange skrev tidlig en kommentarutgave til ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 
1984, som ved oppdatering først oppga Ove Christian Lyngholt som medarbeider ved 
oppdateringen og senere også som medforfatter av boken. Om medforfatteren føler seg fri til å 
innta et standpunkt i Gauselstraen som står i strid med hovedforfatterens standpunkt er et 
åpent spørsmål – det må være lov å spørre hvorfor det ikke har skjedd? Han har i alle fall ikke 
inntatt det standpunkt som de fleste vel vil være enige i at best tjener kommunen og 
innbyggerne – at her gjelder en allemannsrett, som dokumentert av advokat Karl Wyller i brev til 
kommunen i 1975.  

Dette kan ikke i noe fall være avgjørende for det grunnleggende spørsmål: Har ferdselsretten 
og retten til opphold og bading blitt borte med det standpunkt advokat Lyngholt har inntatt for 
kommunen? Hvis standpunktet til prosessfullmektigen er ufornuftig og i strid med 
allmennhetens interesser og gjeldende rett, kan ikke prosessfullmektigens standpunkt, slik jeg 
ser det, være avgjørende for spørsmålet om hva som i dag er gjeldende for eksistensen av 
allemannsretten! 

Jeg mener at allemannsretten til ferdsel og bading ikke har blitt borte fordi om 
medforfatter ved oppdatering av kommentarutgaven om 
ekspropriasjonserstatningsloven ikke har inntatt et selvstendig standpunkt til 
spørsmålet om det her gjelder en allemannsrett til ferdsel og bading! 

Hvis du er enig med meg, er tidspunktet for å si det nå! 

Jeg forutskikker at Stavangerforeningen for Allemannsretter ikke vil være 
enig, og vil søke å få sikret veiretten og retten til opphold og bading ved 
søksmål, og stanse tilsvarende saker andre steder i kommunen før de kommer så 
langt som tilfellet er her.  

Så til hovedspørsmålet: Hva mener du? 

Det vil være viktig om foreningen kan få støtte, og gjerne begrunnet støtte, til 
sitt standpunkt fra alle, og kanskje særlige fra rettskyndige med utvilsomme 
kunnskaper når det gjelder allemannsretter i norsk rett, og som er villige til å 
stå med navn og tittel på foreningens hjemmeside, både som medlem av 
foreningen når det åpnes for dette og med eventuell særlig signalering av et 



synspunkt som svar på dette brev til hjemmesiden til «Stavangerforeningen for 
Allemannsretter» under tiftelse,, v/ mitsem@mitsem.no.   

Det er mitt håp om at listen over rettskyndige som svarer dette brev med 
støtte det standpunkt foreningen sannsynligvis vil innta vil bli så lang og 
overbevisende at kommunen endrer sitt standpunkt og tar skritt til å sikre 
allmennhetens rett til ferdsel, opphold og bading i Gauselstraen slik de faktisk 
har vært praktisert, uten at det blir nødvendig med søksmål. Hva som eventuelt 
skal gjøres i Boganes-saken og Sokn-saken må avgjøres av det styre som blir 
oppnevnt for Stavangerforeningen for Allemannsretter på vanlig demokratisk 
måte. Andre saker får man vurdere å ta opp når behovet melder seg. 

Hva skal vi gjøre i praksis? 

Min tanke, som jeg håper at du vil støtte, er at jeg sammen med noen av de som 
tegner seg som medlemmer og tar et initiativ til en digital generalforsamling til 
etablering av en forening med et styre av rettskyndige og andre som har sagt 
seg villige til dette.  

Det er ikke veldig lenge siden jeg etablerte Foreningen Rikssamlingsstedet, 
org.nr. 822 662 552. Min tanke er å bruke samme mønster for det juridiske 
skall for «Stavangerforeningen for Allemannsretter», dog slik at det klart vil 
fremgå at denne tar sikte på å bli en levende forening med et aktivt styre.  

Min tanke er ellers at jeg så snart som mulig tar kontakt med de som melder seg 
og som signaliserer sin støtte for å sette i gang prosessen med etablering av en 
levende forening, med demokratisk valg av styre og ledelse, særlig hvis jeg kan 
få hjelp til dette.  

Jeg håper at de som er interessert i dette melder seg som mulig medlem av 
«Stavangerforeningen for Allemannsretter» med e-post til meg, som kan bli lagt 
ut på hjemmesiden, gjerne med en begrunnelse eller kommentar. 

Det er mulig at lignende foreninger kan etableres andre steder der det er behov 
for det. Jeg har merket meg med positiv interesse at Færder kommune i 
området der jeg vokste opp har etablert en egen forening for sikring av 
allemannsrettene overfor kapitalsterke og kravstore grunneiere. Jeg skulle 
ønske at det samme kunne skje i Stavanger. Kommunen viser også en hefte om 
allemannsretten, som kan last ned fra kommunens hjemmeside, m84.pdf 
(faerder.kommune.no). 

I Stavanger må jeg med beklagelse konstatere at kommunen inntar 
standpunkter slik rike grunneiere ønsker det, selv om også Høyre støttet 



allmennheten når partiet var i posisjon, jfr. «20110127 Solid nederlag for 
turveimotstanderne.pdf». Det er for meg rimelig uforklarlig at det parti jeg 
meldte meg inn i for noen år siden, og som nå er i posisjon i Stavanger (les: 
Arbeiderpartiet) er blitt den beste støtte for lokale kapitalister som ikke vil ta 
hensyn til allemannsrettene.   

Hvor mye skal kommunen ofre for at rike grunneiere skal slippe å se glede 
turgåere fra sine strandvilla-vinduer? 

Har kommunen råd til turveien? 

Jeg kan gjerne signalisere, som jeg tidligere har signalisert, at jeg ikke tror det 
blir noe av den ekspropriasjon av turvei i Gauselstraen som kommunen har satt i 
gang. Jeg minner om at kommunen har påtatt seg selvskyldnerkausjon på 2,3 
milliarder kroner for bompengeinntekter i Ryfast, med tillegg for kommunens 
andel av Fylkeskommunens selvskyldnerkausjon på 5,4 milliarder kroner.  

Situasjonen kan lett bli at kommunen må kaste kortene og droppe hele turstien, 
for å overleve økonomisk.  

Det kan bli vanskelig nok å finne budsjettmessig dekning for saksomkostningene 
for turstien, som med lagmannsrettens avgjørelse er kommet opp i 
kr.3.782.409,- forgrunneiernes advokater og et ukjent beløp for sin egen 
advokat. Det må jo kommunen i alle fall betale med det standpunkt som 
kommunen så langt har inntatt. Ekspropriasjonserstatningene til grunneierne på 
kr. 32.180.000,-, og utgifter til opparbeidelse av «tursti» i kommunal standard 
(8 millioner kroner?) kan jo bli helt unødvendige utgifter hvis 
«Stavangerforeningen for allemannsretter» vinner frem før kommunen benytter 
sin rett til ekspropriasjon. 

Hvis man av hensyn til nedpinte budsjetter for skoler, gamle og syke finner ut 
at man ikke kan tillate seg å betale nær 40 millioner kroner for at rike 
grunneiere skal få slippe å se glade turgåere på den etablerte tursti fra sine 
strandvilla-vinduer, kan man jo droppe hele tiltaket, slik jeg forstår 
ekspropriasjonserstatningsordningen! 

En annen grunn til å droppe veien er den vei som kommunen planlegger er  
foreslått gjort slik at den mer eller mindre mister sin interesse som turvei. 
Kommunen foreslår en smal turvei med gjerde uten åpninger på noen side, som til 
dels skal legges i terrenget langt fra stranden, slik at selskapet med folkehelsen 
som næring slipper å ha ubehaget med å se glade turgåere fra sine vinduer. 
Allmennheten får gjennom planløsningen klar beskjed om at dere nærvær er 
uønsket, og eierne av strandvilla-eiendommene oppnår kanskje med det det de 
har ønsket hele tiden.  



Gi din støtte til økonomien og folkehelsen i Stavanger 

Gjennom å gi støtte til «Stavangerforeningen for Allemannsretter» kan du være 
med på å sikre økonomien og folkehelsen i Stavanger.  

Jeg må få lov å håpe at du vil støtte dette, men e-post til «Stavangerforeningen 
for Allemannsretter», v/mitsem@mitsen.no.  

Med vennlig hilsen 

 

H.r.advokat og konsul emeritus, statsautorisert translatør 

 

Svar gjerne med e-post til «Stavangerforeningen for Allemannsretter» v/ 
mitsem@mitsem.no. 

 

  

  


