Mitt svar til Ellingsen – SA 24.03.2015:

Turvei til glede og opplevelse.
Jeg medgir gjerne å ha brukt den folkelige betydningen av begrepet tvillaus i mitt innlegg om turveien
i Gauselvågen den 12. mars. Det har noe med historien å gjøre, og hvor i prosessen vi nå er. Olaf I Ellingsen og jeg ser nok ulikt på saken fordi våre utgangspunkt er svært ulike. Jeg har i førti-femti år sett en
utvikling på tross av lovverk og klare planer, han har i
ettertid kjøpt seg bolig her.
Ideen om Gauselvågen for rekreasjon er utgammel,
og reguleringsplaner er vedtatt opptil flere ganger.
Sakens ulike sider er mer enn grundig belyst og gjennomdrøftet. I stort er den mosjon og den opplevelsen
en turvei åpner for, helsebringende. Det må kunne
betraktes som en tvillaus allment akseptert sannhet.
Det er rett at Oreigningslovens § 2 om «tvillaust meir
til gagn enn skade» gjelder ved all ekspropriasjon.
Men med den oppmerksomheten turveisaken over
mange år har fått, må vi anta de avveininger loven
krever, er gjort ved reguleringsbehandlingene. Dette
er allment. Statens Vegvesens håndbok om konsekvensanalyser ved veibygging endrer lite på det. I Gauselvågen blir det ikke bare snakk om å flytte turgåere
til bedre opplevelser ved sjøen, men også å øke deltakelsen. Utbyggingen av bydelen tilsier også det.
En annen og vesentlig side ved saken er at strandsonen i dette landet ble gjort hellig for allmenheten allerede på 1960-tallet. Høyesterett har i så måte avsagt flere dommer til allmuens fordel, også på boligeiendommer. Retten har fastslått at i strandsonen må
hytte- og boligeiere tåle å ha folk tettere på seg enn
andre steder. Gauselvågen - som ikke er byens mest
trangbodde område akkurat – er neppe noe unntak.
Turveisaken er gjennomdrøftet og konkludert for
flere år siden, nå gjenstår det bare å få gjennomført!

