
 



Stavanger: Høyesterett sier nei til å behandle anken fra Aud Jorunn 
Bøen Cuniberti og Second Generation Income AS om turveien i 
Gauselvågen. 
Stein Halvor Jupskås 
Turveisaken i Gauselvågen 
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 om lag 40 eiendommer berøres av planen. Skjønnssaken i 2019 omfattet 
et titalls eiendommer midt i turveitraseen. To grunneiere valgte å anke saken inn til overskjønn. 
Dermed skulle saken være endelig avgjort i rettssystemet, med mindre da 
den internasjonale menneskerettighetsdomstolen blir koblet inn. 
Det er over 11 år siden Stavanger bystyre vedtok å bygge turvei langs sjøen 
ved Gauselvågen, som et ledd i en sammenhengende turvei mellom 
Stavanger og Sandnes. 
Etter en lang runde i skjønnsretten inngikk kommunen i oktober 2020 forlik 
med sju av grunneierne i saken. Senere har man også fått til et forlik med 
Tore Lærdal som innebærer at turveien legges bak hans hus «Steinskog». 
To grunneiere, Olaf I. Ellingsen og Aud Jorunn Bøen Cuniberti, ville ikke 
inngå noe forlik, og anket skjønnet til lagmannsretten, der de fikk økt sine 
erstatningsbeløp vesentlig. De fikk imidlertid ikke medhold i kravet om at 
hele turveivedtaket og ekspropriasjonskravet skulle kjennes ugyldig. 
Dermed anket de avgjørelsen videre til Høyesterett, som nå altså har avvist å 
behandle anken. 
Høyesteretts ankeutvalg viser til at anke til Høyesterett ikke kan fremmes 
riten samtykke fra ankeutvalget. Utvalget kan bare gi samtykke når anken 
gjelder spørsmål som har betydning utenfor den foreliggende sak, eller det 
av andre grunner er særlig viktig å få saken avgjort i Høyesterett. 
Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at saken 
blir fremmet for Høyesterett. 
De to grunneierne må betale 160.000 kroner i sakskostnader for Høyesterett 
til Stavanger kommune innen to uker. 
Advokat Bjørn Stordrange sier at han og hans klienter tar ankeavslaget til 
etterretning. 
– Blir Strasbourg neste stopp nå? 
– Det har ikke vært vurdert ennå, sier Stordrange. 
 


