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Kapitel 1- Innledning 
NB. Caset brukt i denne oppgaven er fra en virkelig situasjon, mens de personlige relasjonene er noe 

utvidet og overdrevet for at oppgaven skal ta opp reelle problemstillinger som kan dukke opp. 

1.1. Tema og hensikt 

Temaet i denne oppgaven er forhandling for å få til en privat avtale. Jeg vil ta utgangspunkt i en 

konkret situasjon og diskutere om temaet rundt denne situasjonen.  

Den underliggende hensikten med oppgaven er at jeg skal lære om forhandling i en alminnelig 

kontekst i mitt fagområde.  

1.2. Ståsted  

Jeg vil sette meg inn i en bestemt posisjon i forhold til en av partene. Jeg vil ta en rolle som en slags 

veileder/rådgiver for hovedparten i caset, Solbakken, som er et nedlagt småbruk i Gåsedal.  

Solbakken ønsker å få til en privat avtale med sine naboer om ny atkomst til hovedhuset på 

eiendommen. Denne avtalen er avhengig av at Solbakken får inngått et kompromiss med 

vegvesenet. Dette igjen, handler om at vegvesenet ønsker å legge om Solbakkens atkomst på grunn 

av omlegging av riksveien som går rett forbi den nåværende avkjørselen. Solbakken hadde derimot 

allerede planer om å flytte hele avkjørselen, og ønsker altså at vegvesenet betaler for den nye 

atkomsten som ligger på et annet sted på eiendommen, istedenfor å legge om den eksisterende 

atkomsten, slik vegvesenet har planlagt.  Når det gjelder den private avtalen med naboene, må også 

kompensasjon for veirett, brøyting og annet vedlikehold som naboene må stå for, diskuteres og 

forhandles om. 

1.3. Problemstilling 

Som nevnt under ”tema” handler oppgaven om forhandling rundt privat avtaleinngåelse, der jeg tar 

perspektiv som rådgiver innen forhandling for partene i denne konkrete situasjonen. Jeg ønsker å 

undersøke aktørenes rammevilkår og interesser i denne konkrete situasjonen. Jeg ønsker å finne ut 

hvordan situasjonen er, og hvordan Solbakken bør gå frem for å få sine interesser ivaretatt. Som 

grunnlag for å sette meg inn i dette, vil jeg lære meg en del om forhandlinger generelt.   

Jeg vil i hovedsak behandle forhandlingen mellom de private, men også ta opp problemer som kan 

oppstå ved forhandling med vegvesenet, der dette er aktuelt, ettersom det er et vilkår for å 

forhandle med privatpersonene at en avtale med vegvesenet kommer i orden. I tillegg vil jeg 

diskutere andre ”problemer” som dukker opp og som er aktuelle for oppgaven. 

1.4. Fremgangsmåte 

Jeg vil med å lese litteratur om forhandling for å få basiskunnskap om emnet. Jeg vil greie ut om 

dette i et eget kapittel. Så vil jeg innlede leseren om caset, og samtidig fremstille noen mulige 

problemer som kan oppstå ved forhandlinger rundt de som er aktuelt (i caset). 

Jeg vil bruke litteratur, intervjuer/personlig kommunikasjon med part(er) og andre, samt veileder og 

egen hjerne, for å lage mulige strategier for Solbakken i situasjonen han befinner seg i. Jeg vil også gi 

noen generelle tips om atferd, etikk og annen oppførsel i forhandlingssituasjoner, etter det jeg har 

lest meg til ut fra litteratur. 

 



 

 

1.5. Oppbygning av oppgaven

Jeg vil først foreta en utgreiing om forhold og relasjoner i caset.

aktuelle forhandlingstypen, basert på Rognes’ bok

diskutere en mulig fremgangsmåte for hovedparten i caset.

der den første delen i hovedsak er om forhandlinger, og i den andre delen vil dette bli drøftet på 

caset. 

Kapittel 2 – Utgreiing om 

2.1. Generelt  

Eiendommene Solbakken, Oppibakken

riksveien (oransj), går langs elven Gåselv

Solbakken er et nedlagt småbruk

Svingen, begge er gårder i drift. 

Tilkomsten til Solbakken i dag består av en bratt avkjøring

kjøreretningen, deretter en strekning på 

inn på en forholdsvis bratt og lenger bakke opp til tunet.

Figur 1 - Oversiktskart nr 1 

Oppbygning av oppgaven 

Jeg vil først foreta en utgreiing om forhold og relasjoner i caset.  Jeg vil så gjøre en oversikt over 

basert på Rognes’ bok. Deretter vil jeg ta dette i bruk på caset og 

diskutere en mulig fremgangsmåte for hovedparten i caset. Oppgavens hovedde

der den første delen i hovedsak er om forhandlinger, og i den andre delen vil dette bli drøftet på 

Utgreiing om caset 

Oppibakken og Nedre Svingen ligger i øvre del av 

langs elven Gåselv, og eiendommene ligger på nordsiden av denne veien. 

er et nedlagt småbruk, ikke fritidseiendom, og grenser både til Oppibakken

 

i dag består av en bratt avkjøring(rød) i nærmere 180 graders vinkel fra 

ingen, deretter en strekning på Gåsevei(mørkegrønn), før en ny nesten 180 graders sving 

inn på en forholdsvis bratt og lenger bakke opp til tunet. 

5 

Jeg vil så gjøre en oversikt over den 

ta dette i bruk på caset og 

el vil derfor bli todelt, 

der den første delen i hovedsak er om forhandlinger, og i den andre delen vil dette bli drøftet på 

ligger i øvre del av Gåsedal. Dalen, og 

, og eiendommene ligger på nordsiden av denne veien. 

Oppibakken, og til Nedre 

i nærmere 180 graders vinkel fra 

ny nesten 180 graders sving 
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2.2. Litt om personlige relasjoner 

Solbakken og Nedre Svingen har lenge vært i et avhengighetsforhold, der Svingen hadde muntlig 

avtalt beiterett mot at han brøytet avkjørselen til Solbakken. Tidligere omfattet denne brøytingen 

hele veien opp til huset på Solbakken. Avtalen var grunnet i et vennskapelig forhold fra Solbakken sin 

side, og trolig et litt mer komplekst grunnlag fra Nedre Svingen sin side, da denne mulig ønsker 

fordeler ved et eventuelt fremtidig salg av Solbakken. Da kommunen, tidlig på 2000-tallet, krevde 

denne brøytingen avviklet, fordi det skulle være skiløyper langs den gamle gåseveien om vinteren, 

ble det til at bare en liten veistump av tilkomstveien(rød) til Solbakken skulle brøytes. Dette har ikke 

påvirket relasjonene mellom Nedre Svingen og Solbakken.  

Etter overdragelse av Solbakken fra far til sønn, ble det lagt boplikt og driveplikt på eiendommen. Et 

noe spent forhold mellom Nedre Svingen, Solbakken og kommunen oppstod da kommunen i tillegg 

bestemte personlig boplikt på gården, og begrunnet det hele med at gården var så godt rustet at det 

ikke var noe grunn til å ikke bo der, selv om kommunen selv ikke kunne komme på befaring i huset 

vinterstid fordi det ikke gikk an å komme frem pga manglende brøyting. Et annet argument ved 

manglende befaring var at tilkomsten var for bratt. Men tydeligvis ikke for bratt for å kunne drives, 

derav den pålagte driveplikten. Solbakken ønsker fortsatt å leie bort beitet, men foretrekker helst å 

leie bort til andre enn Svingen, ettersom ved den pålagte driveplikten, kreves en lengre skriftlig 

kontrakt om dette.  

Alternativet er da bortleie av beitet til den andre naboeiendommen, Oppibakken. Solbakken ønsker 

å tilby dette, og lurer på om det er mulig å få en veirett tilbake. Han tror det er store muligheter for 

dette, da den økte bruken av Oppibakkens vei nesten blir ubetydelig i forhold til dagens situasjon, og 

fordi det for Oppibakken også ville vært attraktivt med mulighet for kjøp av Solbakken i fremtiden. 

De siste årene har det foregått arbeid på en hytte lenger østover på Gåseveien. Solbakkens avkjøring 

og en del av Gåseveien har derfor til tider vært svært ødelagt i form av dype spor, gjørme osv. etter 

anleggsmaskiner om sommeren. Hytteeieren har også i følge Solbakken tatt seg noe mye til rette når 

det gjelder parkering på sistnevntes avkjøring. Solbakken har av vennlighet gitt han lov til stopping 

her ved av- og pålessing, samt parkering dersom det ikke står noen andre der, og i perioder der 

hytteeieren har hatt spedbarn. Ellers er det mye skiutstyr m.m. som ligger i dette parkeringsområdet 

og er godt synlig fra riksveien, samt ligger ofte i veien for parkering for andre. 

2.3. Beskrivelse av forholdene 

Vegvesenets plan er å legge om Riksvei xx i øvre Gåsedal, rett nedenfor eiendommene Solbakken, 

Oppibakken og Nedre Svingen, for å bedre sikkerheten rundt tungtransporten fra Vestlandet. Det 

aktuelle område er rundt en eldre bro, som ligger over elven Gåselv. Broen ligger lavt i terrenget, på 

en måte nede i en ”dump”, og veiene inn til broen ligger derfor i bakke.  

Riksveien har, på begge sider av broen, to ganske krappe svinger og det har vært en god del ulykker 

her grunnet kjøretøy med for høy fart før svingene, i begge retninger. Østfra ligger svingen i større 

nedoverbakke før man kommer til broen. Det kan derfor på vinterføre være vanskelig å bremse ned. 

Problemet med å komme fra øst er altså at man ikke har mulighet til å stoppe før broen. Å møte 

tungtransport på broen skaper vanskeligheter, da den ikke er bred nok. Kommer man fra vest ligger 

svingen før broen i enden av en meget lang trekning der kjøretøy har en tendens til å få ganske høy 

fart. Problemet med å komme fra vest er at man ikke får bremset ned før svingen, og i verste fall 

havner i elven, noe som har skjedd flere ganger. 
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I sammenheng med omleggingen av riksveien skal det bygges ny bro, og veien skal legges både 

lavere i terrenget noen steder, og bygges opp andre steder. Av denne grunn blir avkjøringen, til det 

nedlagte småbruket Solbakken, ubrukelig. Vegvesenet har derfor laget plan for ny avkjøring. 

Faremomentet er bedret, men avkjøringen ligger i 90 graders vinkel på riksveien. Når den nye veien 

kommer har kjøretøyene trolig ikke lavere fart enn før (ettersom de ikke trenger å bremse før 

broen), noe som fortsatt gjør avkjøringen meget farlig.  

Eiendommen det er snakk om, Solbakken, har i dag avkjøring opp en bratt, men kort bakke opp til 

den gamle Gåseveien som går langs riksveien. Avkjøringen ligger i 180 graders vinkel dersom man 

kommer fra Oslo i retning Lærdal. For å ta av må man kjøre frem til rasteplass for å deretter snu og 

kjøre tilbake. Bakken krever lav men jevn fart og ligger rett før bratt sving til høyre over bro. Det er 

derfor farlig å ikke bruke snuplass, da tungtransport kommer i stor fart vestfra, og bremser brått før 

broen. Når (om) man har kommet opp den bratte avkjøringen kommer man opp på den Gamle 

Gåsevei, heretter omtalt som Gåseveien. Fra Gåseveien må man ta av i enda en nesten 180 graders 

sving for å komme til tunet. Denne bakken er også rimelig bratt, og vesentlig lenger enn den første.  

Alle veiene, unntatt riksveien, er private og gruslagte. Den biten av Gåseveien det er snakk om, og 

øvrige adkomstveier til gårdsbruket ligger på eiendommens grunn. Før ble Gåsevei-strekningen 

brøytet om vinteren, men dette er i dag ikke tilfelle, da kommunen har uttalt at dette ødelegger den 

nye skiløypa de har anlagt på begge sider av dalen. De siste årene har derfor bare den første bratte 

bakken blitt brøytet, så det akkurat er plass til å parkere 1,5 mellomstore biler på toppen av bakken.  

Vegvesenet har altså planlagt å legge om en del av riksveien, og i denne forbindelse må det lages ny 

avkjøring for Solbakken.  Denne har vegvesenet konkret planlagt og laget tegninger på. Dette har de 

gjort uten å forhøre seg med Solbakken først, noe som for øvrig kunne spart dem en del arbeid med 

plantegninger. For øvrig: Vegvesenet trenger også mer areal i forbindelse med omlegging av veien, 

de planlegger derfor å kjøpe noe grunn fra Solbakken. 

Se oversiktskart over situasjonen på neste side. Her følger et gatebilde: 

 

Figur 2 - Riksvei og avkjøring til Gåseveien og Solbakken, sett fra vest.  
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Figur 3 - oversiktskart nr 2 – figuren viser en oversikt over situasjonen. Mørkegrønn hel linje tilsvarer atkomst til 
Solbakken i dag. Rød stiplet linje er slik vegvesenet har laget plan for ny avkjøring, og lysegrønn linje tilsvarer 
Solbakkens ønskede tilkomst til huset. Lysegrønn stiplet er altså den veistumpen han vil lage selv, heltrukket 
lysegrønn linje er eksisterende vei. (Bakgrunnsbilde hentet fra Norge i bilder) 
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2.4. Aktørenes rammer og interesser 

2.4.1. En spurt gjennom det eiendomsfaglige grunnlaget 

Jeg vil i dette avsnittet knytte forhandling til den eiendomsfaglige teorien jeg har lært meg så langt i 

studiet.  

Felles for partene i denne saken er eiendommene deres. De er både i fellesskap geografisk, og også 

rettighetsmessig andre steder (jaktretter osv). Eiendommene har altså en relasjon med hverandre 

som de også kommer til å ha i fremtiden, selv om eiendommene har forskjellige funksjoner for 

eierne. Slike funksjoner kan være, for eksempel, kapitalfunksjoner, konsumfunksjoner eller sosiale 

funksjoner.  

Ettersom caset i denne oppgaven i hovedsak omhandler avtaler om retter i eiendom, samt 

relasjoner mellom eiendommene og deres eiere, er det nødvendig med en kjapp gjennomgang av 

det teoretiske rundt begrepet eiendom.  

Jeg starter med termet "eiendomsforhold". Dette inneholder tre elementer; eiendomsstruktur, 

eierstruktur og rettighetsstruktur. Eiendomsstrukturen innebærer egenskapene ved eiendommene, 

for det meste fysiske aspekter. Eierstrukturen innebærer egenskaper hos eieren av eiendommen, for 

eksempel hva slags person han er - fysisk eller juridisk, offentlig eller privat- mann eller kvinne, om 

han bor på eiendommen, eller hvor gammel han er. Tilslutt er det rettighetsstrukturen, som 

innebærer relasjonene mellom rettene i eiendommen, og eierne av disse. Det er her altså ikke snakk 

om bare eieren av eiendommen, men alle som har retter knyttet til den. 

Videre er det viktig å kunne skille mellom alt det som regulerer og setter rammer for hva man kan 

gjøre med eiendommen sin, og hva det innebærer av relasjoner, begrensninger og uformelle plikter 

ved å eie en eiendom eller ha en rett knyttet til en eiendom.  Jeg vil derfor også gå kort inn på 

”institusjoner”, ”rammer” og ”regimer”. 

Sky (2000) forklarer institusjoner som de rammer og regler som styrer vår atferd, for eksempel 

formelle lover, rettspraksis, atferdsbestemmende normer, beslutningssystemer, skikk og bruk og så 

videre.  

Med institusjoner menes altså ikke anstalter for, for eksempel, eldre mennesker, men det handler 

om regler og normer som lager en ramme for hvilke handlinger vi kan foreta oss – et slags 

spillerom(Sevatal og Sky 2003). Institusjonene kan altså være både lovbestemte, eller i form av andre 

juridiske regler som for eksempel forskrifter, kontrakter og sedvanerett. De kan altså være annet 

enn juridisk, for eksempel religiøse eller kulturelle, slik som retningslinjer, normer, atferd, skikk og 

bruk, moral og etikk. Mye av dette kommer jeg tilbake til i kapittel 4.4 om utfordringer i 

forhandlingsprosessen. 

Disse rammene jeg nettopp har nevnt, omtales ofte som rammevilkår. Disse former handlingene og 

dermed også mye av atferden til aktørene. I følge Sevatdal (og Sky 2003) skjer dette først og fremst 

gjennom lover og regler, og bruken av disse, samt gjennom økonomiske virkemidler. Et eksempel 

Svatdal (og Sky 2003) har er at dersom man ønsker at arealbrukskonflikter skal løses gjennom 

forhandlinger, må man legge til rette rammevilkår som gjør at forhandlingsløsninger fremstår som 

tjenelige for aktørene. Sevatdal oppsummerer det hele med å si at ” i en sum dreier det seg om å 

lage et system som med minst mulig kostnad fremmer visse, mer eller mindre klart presisterte mål”.   
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I forhandlinger er det viktig å ha de institusjonelle rammene klart for seg. I noen tilfeller er 

forhandlinger lovfestet, som for eksempel gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser om 

høringer og medvirkning, like ofte er de ikke det.  

Andre forhandlinger trenger ikke være lovfestede, for eksempel forhandlinger utelukkende mellom 

private personer. En hver privat aktør må ofte spørre seg om hva slags rammevilkår han har, 

hvordan han bør forholde seg, og handle, i forhold til disse for å oppnå det han ønsker. Det er først 

etter denne analysen at han kan velge hvilke strategier han vil følge. Disse kan være om han vil 

innrette seg etter lovreglene, om han vil prøve å omgå disse, prøve å endre reglene til sin fordel, 

eller om han vil prøve å forhandle. Dette om spillereglene har, som vi tydelig ser, også sammenheng 

med aktørenes atferd.  

Transaksjonskostnadene av det å ha en eiendom, og utnytte denne slik man ønsker, må også ses i 

sammenheng med rammevilkårene. Størrelsen på kostnadene er ofte en viktig ramme, for eksempel 

kan det være meget kostbart å selge eller kjøpe en eiendom med tanke på arbeid og direkte 

økonomisk kvantifiserbare kostnader med uthenting av informasjon om eiendommen. En viktig 

effekt av forhandling er at transaksjonskostnadene kan reduseres, sammenliknet med andre 

gjennomføringsalternativer.  

Jeg vil også nevne begrepet ”regime” som Sevatdal (og Sky 2003) beskriver som ”en aktør pluss en 

bestemt gruppe av institusjoner i tilknytning til denne aktøren, nemmelig de institusjonene som gir 

maktbasis, handlingsrett og handlingsmakt til vedkommende aktører”.   

Som eksempel kan nevnes de viktigste regimene innen eiendomsfagfeltet: reguleringsregimet 

(”lovregler som gir offentlig styresmakter og tjenestemenn rett til arealbruksstyring” - Sevatdal og 

Sky 2003), eiendomsregimet (altså eiendomsretten og de aktører som avleder handlingsmakt fra 

eiendomsretten), og det jordpolitiske regimet (lovregler som gir offentlige styresmakter rett til å 

gripe inn i eiendomsforholdene, som for eksempel konsesjonsreglene, ekspropriasjonsreglene og 

lovreglene rundt eiendomsdeling).  

I det første eksempelet kan vi ta utgangspunkt i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter. 

Dette er en institusjon. Men de utførende tjenestemenn, etater og organer som handler etter denne 

loven, er aktører. Til sammen utgjør de reguleringsregimet, og deres atferder er i hovedsak fastsatt i 

forvaltningsloven og plan- og bygningsloven. 

Som det andre eksempelet har vi eiendomsregimet, som består av eiendomsretten og de formelle 

lovene rundt denne eiendomsretten, og andre rettet avledet av den. I tillegg har vi uformelle 

regelsystemer, normer, kulturer og tradisjoner. Aktørene er alle som har en tilknytning til 

eiendomsretten, enten som grunneiere, leiere og andre rettighetshavere, for eksempel panthavere 

osv. Atferdsreglene her ligger i forhandlingsskikk og i kontraktretten, herunder avtaleretten. For slike 

forhandlinger gjelder altså både lovbestemte regler, og generelle normer, skikker og tradisjoner i 

samfunnet, eller den bestemte kulturen/religionen.  

Det er, i sammenheng med temaet i denne oppgaven, nødvendig å utdype noe mer om det siste 

nevnte regimet, eiendomsregimet. Her er det to grunnleggende prinsipp som gjelder i forholdet 

mellom aktørene. Disse er avtaleretten, og prinsippet om at avtaler skal holdes. Det siste også 

grunnet i Kong Christian den Femtis Norske Lov 5. bok, 1. kapittel 1. artikkel: ” En hver er pligtig at 

efterkomme hvis hand med Mund, Haand og Segl lovet og indgaaet haver”. Konsekvensen av disse 
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grunnprinsippene er altså at aktørene kan avtale akkurat det de vil, og at denne avtalen er bindene, 

så lenge de er enige, og ingen lovregler forbyr det positivt gjennom loven. 

I eiendomsregimet er det altså ulike lover som danner rammer for atferden. Dette kan for eksempel 

være naboloven, sameieloven, servituttloven, eller, det som er aktuelt i denne oppgaven, 

avtaleretten. Avtalefriheten er altså utgangspunktet, og forhandling er den dominerende aktiviteten. 

Beslutningsformen her vil være en avtale. Det er veien til denne beslutningsformen jeg vil ta opp i 

oppgaven.  

Som sammenlikning, og i sammenheng med den underliggende problemstillingen om forhandling 

ved vegvesenet, som følger plan- og bygningslovens regler om blant annet høring og medvirkninger, 

vil jeg nevne tilsvarende punkter i reguleringsregimet. Her er aktiviteten saksbehandling, og 

beslutningsformen vedtak. 

To andre viktige poeng angående regimer er, for det første, at en og samme person kan være aktør i 

alle regimene (Sevatdal og sky 2003). For eksempel kan kommunen både være reguleringsorgan, og 

grunneier. For det andre må en privat aktør i eiendomsregimet kunne forholde seg til de to andre 

regimene på flere måter. Det siste skal jeg utdype noe. 

Reguleringsregimet legger rammer for arealbruken til grunneierne. Kommunen lager for eksempel 

planer som er bindende, og som danner spillerom for disse grunneierne. Men en privat grunneier 

kan også ”spille” etter reglene i reguleringslovene, for eksempel ved å utarbeide en egen 

reguleringsplan. 

 I en videre utstrekning finner vi for eksempel utbyggingsavtaler, eller avtaler mellom grunneiere og 

stat/kommune. Disse innebærer ikke bare alt det jeg har nevnt om forholdene mellom de forskjellige 

regimene, men også om forhandlinger og avtaler gjort mellom aktører i de forskjellige regimene, 

som for eksempel at forvaltningsorganene tilbyr reguleringsgode, og grunneieren tilbyr 

eiendomsgoder. 

 

2.4.2. Aktørene i caset: interesser og rammer 

Solbakken – nedlagt småbruk  

Solbakken har fått driveplikt og ønsker ny adkomst via Oppibakkens vei, helst påkostet av 

vegvesenet. Solbakken slipper på denne måten mange av ulempene en direkte avkjøring fra 

riksveien medfører. Solbakken trenger i tillegg noen til å brøyte denne nye veistumpen. 

Mot dette vil Solbakken gi Oppibakken beiterett på området der Nedre Svingen(også nabo) nå har 

kyrne sine. Det tyder på at dette er greit for Oppibakken, og en ”god deal” for Solbakken ettersom 

han ønsker minst mulig avtaleforhold med Svingen.  

Solbakken vil være bundet av de rammene en hvilken som helst privat person har. Ved 

avtaleinngåelse gjelder den allmenne avtalefriheten, med de begrensninger avtaleloven legger på 

dette (for eksempel regler om avtaler inngått ved tvang/trusler osv). Ellers gjelder de 

reguleringsmessige reglene som ellers gjelder ved utforming/omforming av eiendom, blant annet 

regler om søknader til kommunen etter PBL.  Gjennom vegloven har også Solbakken rett til å legge 

frem eget planforslag (Statens Vegvesen). Dersom Solbakken vil leie bort beiteområdene, i stede for 
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å gi en beiterett, trer også lover som konsesjonsloven, odelsloven inn om denne leien skal vare i mer 

enn ti år. 

Uformelle institusjoner, som for eksempel lokale normer for atferd, har jeg ingen kunnskap om, selv 

om vanlige normer, som for eksempel vedlikehold av gjerder dersom kyr eller andre dyr vil gjøre 

skade på dette, er vanskelig å tro at ikke gjelder her som andre steder.  

Oppibakken – sauebonde og kirketjener 

Oppibakken har, ved første øyekast, ingen spesielle, allment synlige, interesser, men virker positiv til 

å få ekstra beite til hestene sine mot å gi Solbakken bruksrett på veien. Han har sauer i området bak 

tunet til Solbakken, om han har rett til dette er uklart men ikke omtvistet.  

Oppibakken er bundet av de samme rammene for private grunneiere som Solbakken. 

Nedre Svingen  

Nedre Svingen har tidligere brøytet avkjøringen til Solbakken, samt del av Gåseveien frem til den 

andre krappe svingen. Dette er gjort av vennelighet og han har mot dette fått beiterett i området 

foran tunet til Solbakken. Nedre Svingen har ingen direkte synlig interesse av å opprettholde 

ordningen, men det kan tenkes han ikke ville sett bort fra å ha et forhold der Solbakken står han ”i 

gjeld”, for fremtidige fordeler overfor andre i området. 

Hytteeieren 

Dette er en hytteeier som har en hytte som tidligere hadde svært dårlig standard. Etter fritak fra 

boplikt har han pusset opp og bygget ut slik at hytten nå har standarder som tilsvarer boligformål, og 

som er en god del bedre enn forholdene hos Solbakken. Dette har ført til skepsis rundt 

konsesjonsvilkåret for Solbakken; boplikten. Opprustingen har også medført stor belastning på 

Gåseveien, og det er i tillegg usikkerhet om han har rett til å bruke denne veien, samt denne 

avkjøringen.  

Vegvesenet 

Statens vegvesen planlegger ny del av riksveien, og har laget plan for ny avkjøring for Solbakken. 

Vegvesenet trenger også noe areal fra Solbakken for denne omleggingen av riksveien. 

Etter et søk på vegvesenets internettsider fant jeg ingen håndbøker om forhandling med grunneiere 

generelt. Jeg skrev derfor en e-mail til vegvesenet som kom med svaret som er gjengitt under dette 

avsnitt, og kunne ikke vise til noen bestemte regler/rundskriv om forhandlinger om planer generelt. 

Det eneste de har bestemte retningslinjer for, er for grunnerverv, ”Håndbok 218 – Etiske 

retningslinjer for grunnerverv”. 

Utdrag fra mail fra vegvesenet:  

”Vi har mottatt e-posten din (…) Et generelt svar kan være at 

saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven og forvaltningsloven skal sikre 

medvirkning fra alle parter og at det skal gi grunnlag for at den, samlet sett, 

beste løsning blir valgt.”  

Jeg kontaktet også Henrik Thon Gundersen i grunnervervsavdelingen i Bergen, som viste til den 

samme håndboken, og svarte dette: 
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”Planen som blir laget av vegvesenet blir lagt ut til høring slik som andre 

offentlige planer blir og deretter vil det kunne komme innsigelser på disse som 

vil bli tatt høyde for eller ikke. Så her gjelder det samme som i 

reguleringssammenheng i offentlig regi, dvs. pbl bestemmelser + veilovens 

best. 

Om du ser på planer som er ute til offentlig høring ser du ofte at det er kommet 

innspill som tas høyde for eller ikke. Noen spesielle retningslinjer her vet jeg 

ikke så mye om da jeg ikke jobber i planavdelingen. Kan ta et eksempel i Etne 

kommune der jeg jobber no med et prosjekt. Legger ved et skriv så kan du se 

hvordan det foregår. Dette er vel og merke fra en reguleringsplan som Etne 

kommune har laget.  

Ellers skjer forhandlinger generelt i forbindelser med grunnervervsfasen, der 

det blir forhandlet om erstatning, avklare uklare forhold og eventuelt få til 

gode løsninger for begge parter. Tiltak grunneier vil Svv skal gjøre på 

eiendommen osv.” 

Vedlagt lå håndboken jeg tidligere hadde fått henvist, samt eksempelet fra Etne kommune, der det 

er tydelig at alle innspill til planen blir vurdert først hver for seg av saksbehandler, deretter i en 

totalvurdering til slutt. 

Jeg snakket også med Henrik T.G. om muligheten til Solbakken for å få dekket kostnadene med å 

legge atkomstveien et annet sted. Til dette svarte han at det var ”veldig sannsynlig” at dette gikk 

fordi vegvesenet i slike saker ofte prøver å ”legge seg flate” ettersom de gjør inngrep i privates 

eiendom, og er avhengige av å bli oppfattet som ”gode venner” for å slippe store utgifter ved at de 

private går til sak eller liknende. 

Ut i fra svarene fra vegvesenet tar jeg derfor utgangspunkt i Vegvesenet skriver i sin håndbok ”Etiske 

retningslinjer for grunnerverv”. I denne skrives det (på side 8)blant annet at etikk handler om hva 

som er rett og galt, og springer ut ifra verdier samfunnet er bygget på. De skriver videre at 

retningslinjene skal peke på verdier og holdninger som vegvesenet på ha med seg ved grunnerverv, 

og at disse ikke skal ha som oppgave å detaljstyre ervervet fordi ”ethvert menneske og enhver 

situasjon er forskjellig”, og må ”vurderes konkret ut fra den enkelte situasjon”. Formålet med 

retningslinjene er derfor å skape engasjement og diskusjon gjennom kontakt med ”vegens naboer”. 

Poenget for vegvesenet er etter denne håndboken å få gode og smidige forhold til disse naboene, 

som igjen vil påvirke ”effektivitet om omdømme”. 

 

Blant punktene nevnt i håndboken for grunnerverv finner jeg følgende retningslinjer: 

1. Vegvesenets handlinger skal skje på faglig grunnlag, herunder i forhold til gjeldende regelverk og 

at rettferdighet og likhet skal tilstrebes. 

2. Det skal vises respekt for enkeltmennesket. Herunder nevnes: ærlighet, åpenhet, toleranse og 

god kommunikasjon 

3. Vegvesenet skal legge vekt på å være hjelpsomme og positive overfor berørte grunneiere. De 

skal også være oppmerksomme på å veilede de svake parter, slik at de kan ivareta sine 

interesser. 
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Kommunen 

Har forbudt brøyting av Gåseveien, samt godkjent planer for utbygging av hytten til hytteeieren. 

Kommunen behandler også planen fra vegvesenet. Kommunen er aller viktigst bundet av reglene i 

PBL i denne saken, spesielt høringsreglene m.fl.  

 

2.5. Forhandlingstypen i dette caset 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i integrasjonsforhandlinger, da dette virket mest passende for denne 

typen forhandling som er i caset etter å ha lært overordnet om forskjellige typer forhandlinger 

gjennom et seminar med Rognes.  

Det gode med integrasjonsforhandlinger er at partene føler at de får være med å bestemme en 

løsning som de kan leve med. Prosessen kan på denne måten få en mer positiv atmosfære, og 

partene blir mer åpne for andre løsningsmuligheter enn sin ”favoritt”.  

Men integrasjonsforhandlinger kan ikke alltid brukes fullt ut, ofte må en fordeling også til, i større 

eller mindre grad. Strategien og prosessen integrasjonsforhandlinger er naturlig nok annerledes enn 

i fordelingsforhandlinger. I integrasjonsforhandlinger forekommer det ofte et slags samarbeid 

ettersom partene vet at de vinner mer på å samarbeide med hverandre enn å ta en forsvarsposisjon. 

Ved slikt samarbeid er det mulig å lage løsninger fullstendig tilpasset partene i saken, skreddersydde 

løsninger. 

Integrasjonsforhandlinger er nok lurt å trekke inn uansett hva slags forhandling man i 

utgangspunktet, og i hovedsak forhandler etter. Men det kan være vanskelig for partene å bruke 

integrasjonsforhandlinger, blant annet fordi de for eksempel ved fordelingsforhandlinger helst ikke 

vil ”avsløre” seg. Å legge kortene på bordet for å få til en integrasjon kan derfor virke som mindre 

smart, selv om det kanskje hadde ført til en større vinning. Kommunikasjonen mellom partene er 

altså et sentralt emne innen forhandling.  
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Kapittel 3 – generelt om forhandlinger 

3.1. Innledning 

Vi bruker forhandlinger i to situasjoner; ved inngåelse av avtaler, og ved håndtering av uenigheter i 

eksisterende relasjoner. Forhandlingene varierer også i type etter andre faktorer som formalitet, 

tidsaspektet på relasjonen mellom partene, og fortroligheten mellom partene.  

Forhandling må ikke forveksles med mekling. Forhandling er når to eller flere parter med forskjellige 

interesser prøver å finne en felles løsning. I motsetning er mekling den aktiviteten en meklingsmann 

foretar for å få til avtale eller forlik mellom partene. Forhandlinger kan foregå mellom flere typer 

parter; mellom organisasjoner, mellom private eller mellom organisasjon og private. 

Vi har i hovedsak fire typer forhandliger; fordelingsforhandlinger, integrasjonsforhandlinger, 

flerpartforhandlinger og intervensjon. Jeg skal kort nevne generelt om de ulike typene.  

1. I fordelingsforhandlinger har man en konflikt, og vinning for den ene innebærer tap for den 

andre. Forhandlingen har to mulige utfall; kompromiss eller brudd. I fordelingsforhandlinger 

står ofte partenes stilling i forhandlingen dårlig i samsvar med deres interesse. Typisk for 

fordelingsforhandlinger er et fokus på å tape, selv om kanskje selve tapet ikke har betydning 

for interessene. Det vanskelige med fordelingsforhandlinger er at det er som et spill der man 

ikke bør vise alle kortene sine, og samtidig prøve å avsløre partene. Det er viktig å fokusere 

på det man vinner, om i denne typen forhandlinger blir det ofte fokus på det tapet man har 

hatt som motparten får.  

 

2. Integrasjonsforhandlinger er best for konflikter med mange underliggende interesser. 

Gjennom denne typen forhandlinger får konfliktene i mange tilfeller bedre utfall enn ved 

fordelingsforhandlinger. Integrasjonsforhandlinger er som oftest mer tilfredsstillende enn 

fordelingssituasjoner, men samtidig mye mer krevende. Integrasjonsforhandlinger fungerer 

best der partene har langvarige relasjoner med hverandre. Her kan man i beste tilfelle få en 

vinn-vinn-situasjon for alle parter dersom godene lar seg dele etter partenes ulike interesser. 

Ettersom det i slike saker ofte er flere forhandlingsdimensjoner, og mange underliggende 

interesser, er det viktig for en mekler å finne alle disse.  

 

3. Flerpartsforhandlinger er forhandlinger med mer enn to parter. Her er det mange interesser 

og mange synspunkt. Samtidig er det også som oftest mange løsningsalternativer i tillegg. 

 

4. Intervensjoner foregår med en utenforstående person som skal hjelpe partene med å finne 

en løsning. Som eksempler kan jordskifteretten nevenes som en hyppig bruker av 

intervensjonsforhandlinger. 
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Figur 4 - "et forhandlingsbilde" (Rognes 2008 s 36) 

 

Forhandling er en prosess. Prosedyrene som brukes og samspillet mellom atferdsteknikkene fra 

strategiene, er sammen åresaken til resultatet. Poenget med å ha kunnskap om forhandlinger er at 

man i stor grad kan styre forhandlingene ved å påvirke motparten gjennom egen opptreden. Det er 

dette som er min hovedmålsettning gjennom denne oppgaven. 

3.2. Atferd 

Utenfor forhandlingssituasjonen er det partenes vurdering og tolkning av situasjonene som påvirker 

atferden mest. Gjennom vurderinger legger man strategier og velger atferden. Det er altså viktig å 

forstå forhandlinger såpass godt at man tar de beste valgene for sin sak. 

Ettersom partenes atferd blir endret av selve forhandlingene er det derfor viktig å legge en plan for 

håndtering av prosessen slik at man klarer å ”styre” den andre partens atferd i ønsket retning. 

3.3. Rammebetingelser 

Men generelle rammebetingelser påvirker hvordan partene oppfatter forhandlingene. Blant annet 

kan kulturelle forskjeller ha mye å si. Dette gjelder både kultur  på globalt nivå, eller internt i en 

organisasjon. Et banalt eksempel på kulturforskjeller globalt kan være pruting på varers pris i 

utlandet. Noen steder oppfatter folk deg som ekstremt uviten, og de kan til og med bli fornærmet, 

dersom du ikke pruter på en pris i stor grad. Men derimot i Norge kan denne type forhandlingsatferd 

ofte bli sett på som useriøst og negativt. Blant andre viktige rammebetingelser vi kan være bundet 

av er lover og regler,  forskrifter og rundskriv, og mandat og beslutnignssystemer i organinsasjonen. 
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Innenfor arealplanlegging er for eksempel høringsfriester og innsigelsesmuligheter viktige 

rammevilkår.  

Forholdet mellom partene og de mer generelle rammebetingelsene påvirker altså partenes 

vurdering av prosessen, deres atferd i prosessen. Det påvirker også selve innholdet i 

forhandlingsprosessen, og alt dette sammen er igjen av overordnet betydning for 

forhandlingsresultatet. 

3.4. Forhandlingsprosessen 

Forhandlingsprosessen kan i følge Rognes(2008) deles i tre faser; forstadiet, forhandlingsprosessen – 

selve kontakten med motparten -, og etterstadiet. Stadiene er forskjellig for hver forhandlingstype 

men har fellestrekk, spesielt i forstadiet.  

De viktigste punkter i forstadiet er å klarlegge partenes interesser, innhente informasjon og å 

utarbeide strategi for forhandlingsprosessen. Denne prosessen er det viktig å etablere kontakt med 

motparten, finne mulige løsninger osv. Etterstadiet kan blant annet bestå av i verksetting av avtalen, 

vurdering av resultater, og videreutvikling av avtalene.  

Det viktigste i forhandlinger er å identifisere partenes interesser og hva de mener er alternative 

løsninger. Ofte finner man ut at partene har noen felles tanker om mulige løsninger. Man finner også 

ut hva partene har at motstridende interesser, og av individuelle interesser.  

Rammevilkårene hos partene vil også påvirke forhandlingsprosessen, som jeg nevner under 

avsnittene om institusjonelle rammer, og om atferd. Eksempler på slike vilkår er økonomiske, 

institusjonelle, politiske og tekniske.  

 

3.5.  Nærmere om utfordringer ved forhandlinger 

Forhandlinger kommer, som tidligere nevnt, av at det er flere parter som ønsker å oppnå noe som 

det må forhandles om. Dette betyr at det må være noe som binder disse partene sammen, felles 

interesser, og noe som gjør at det må forhandles, ulike interesser.  

Sentrale utfordringer ved forhandlinger er derfor, som Rognes’ skriver i sin bok Forhandlinger, 

konkurranse vs. samarbeid, og relasjon vs. sak. Ettersom forholdene mellom disse kan være meget 

forskjellige, kan vi ende opp med veldig mange typer av forhandlinger. Derfor er det nyttig å bruke 

forskjellige strategier ved forskjellige situasjoner. 

3.5.1. Konkurranse vs. samarbeid 

I forhandlinger vil det altså alltid være felles interesser som knytter partene til hverandre, og ulike 

interesser som kan skape konkurranse mellom partene. Ettersom utgangspunktet for forhandlinger 

er at flere parter ønsker å oppnå noe de ikke har fra før, og som de ikke kan få uten avhengighet fra 

den andre parten, er det lett for at forhandlingene får et konkurransepreg, ved at partene prøver å 

få hverandre til gå gi etter for hverandres krav, og at partene derfor ikke klarer å fokusere godt nok 

på samarbeid i stedet for konkurranse. Samtidig er man også nødt til å ”være litt egoist” for å kreve 

mest mulig for seg selv, samtidig som man samarbeider. Dette er en av de største utfordringene ved 

forhandlinger; forholdet mellom samarbeid(integrasjon) og konkurranse(fordeling), og ofte har 

begge typer forhandling, også en bit av den andre typen. 
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Rognes illustrerer fordeling og integrasjonsdimensjoner ved figuren under. Den oransje linjen F er 

fordelingslinjen. Alle punkter på dette er mulige løsninger for en fordelingsforhandling. Ved punktet 

c får partene like stor nytte.  

 

Figur 5 - "Fordelings- og intefrasjonsdimensjoner i forhandlinger" (Rognes 2008 s 22) 

 

Ved integrasjonsforhandlinger fokuseres det mer på samarbeid for å få til en større total nytte 

samlet sett for partene. Man ”øker størrelsen på kaken” som Rognes forklarer det. I 

jordskiftesammenheng kalles dette samarbeidet ofte for ”pooling”, men et eksakt forklarende ord 

for dette er ikke ennå etablert, men kan kanskje forklares som en type spleising. En part har kanskje 

en større grusressurs på eiendommen men har ikke interesse av å utnytte dette selv. En annen part 

har kanskje interessen og kapitalen, men har ingen ressurs selv. Partene kan forhandle frem en 

løsning der part nummer to får utnytte part nummer én sine ressurser, mot at part nr én får en 

andel av inntektene til part nummer to. På denne måten kan partene utnytte de den andre har, 

samtidig som de ”gir fra seg” noe som den andre parten ønsker mer (et slags bytte). Samlet sett har 

man skapt mer gevinst.  

3.5.2. Sak vs. relasjon 

Et annet vanskelig forhold i forhandlinger er mellom sakene man ønsker å oppnå, og relasjonene 

mellom partene. Selv om sakene er utgangpunktet for forhandlingen, er man avhengig av relasjonen 

med den andre parten for å oppnå sine saker. Ikke bare er det dårlig for selve saksoppnåelsen med 
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dårlige relasjoner, men også for partsforholdene etter avtaleinngåelsen. I følge Rognes(2008) er det 

viktig med gode psykologiske og mellommenneskelige forhold i forhandlinger. 

Forskjellige forhandlinger har forskjellig fokus på disse relasjonene. I noen forhandlinger er de 

kanskje ikke like viktige, for eksempel der partene sjelden vil ha noe med hverandre å gjøre etter 

avtalen er inngått, eller det kan være et viktig vilkår i forhandlingene at en god relasjon blir ivaretatt, 

for eksempel der partene skal samarbeide mye i fremtiden. I følge Rognes (2008) er det viktig å 

fokusere på dette i fellesskap, ikke å som én part gi etter på sine saker for å opprettholde relasjonen 

med motparten. Det er altså varierende viktighet i det å fokusere på relasjoner.  

Som en oppsummering: forholdet mellom sak og relasjon, og konflikt og samarbeid er 

utgangspunktet for hvordan man skal legge opp forhandlingens strategier og prosedyrer.  

 

3.6. Kort innledende oversikt over stadier i forhandlingsprosessen ved 

integrasjonsforhandlinger 

Som tidligere nevnt deler Rognes(2008) forhandlingsprosessen i tre deler: 

1. Forstadiet 

Under forstadiet ligger oppgaver man gjør for selg selv, eller internt, før selve 

forhandlingsprosessen. Disse strekker seg ofte også utover i forhandlingene, langsiktige mål, og ikke 

minst forhandlingsstrategi, er viktig å ha klart når man går over fra forstadiet til forhandlinger. I følge 

Rognes (2008) må man under forstadiet innhente nødvendig informasjon om problemet, kulturer og 

prosedyrer, og informasjon om motparten.  

2. Forhandlingsprosessen 

Dette er delen av prosessen der det er direkte kontakt mellom partene. Oppgavene kommer helt an 

på hvilken strategi som er valgt under forstadiet, men sentralt står uansett kontakten mellom 

partene, utvikling av prosedyrer, og definering av forhandlingsproblemet. Og ikke minst utforsking 

av mulige løsninger og avtaleutforming.  

 

Hvordan man skal komme i kontakt med den andre parten, bør kanskje tenkes over under forstadiet, 

og handler om tilnærmingen, og hvordan man skal gjøre den første kontakten med motparten 

smartest, for å gi et best mulig førsteinntrykk. Dette legger igjen grunnlaget for hvordan motparten 

forventer at forhandlingen blir, og her har man store muligheter til å påvirke forhandlingene. 

 

3. Etterstadiet 

Det kan med det første virke litt rart at forhandlinger har etterstadier. Mange tror kanskje at 

forhandlingene ferdig når man har kommet til enighet og gjort en avtale. I mange tilfeller er det 

kanskje slik, men ved mer omfattende forhandlinger er det også nødvendig med oppgaver etter 

avtaleinngåelsen; blant annet er det viktig å motivere og sikre at avtalen blir gjennomført og 

etterlevd. For å sikre dette kan man for eksempel i fellesskap gjøre kontroll av avtalen, eller analyse 

av hvordan partene gjennomfører avtalen i praksis. Kanskje avtalen også trenger å bli endret på 

etter hvert. Man kan også gjøre analyser av forhandlingene for å lære ”til neste gang”, eller en 

evaluering av egne forhandlingsferdigheter for seg selv. 
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3.7. Forhandlingsresultatet - målet: Hva er et godt forhandlingsresultat? 

Et godt forhandlingsresultat kan være å få en avtale om nøyaktig de sakene man ønsker seg, eller 

bare å få til en løsning samtidig som man beholder gode relasjoner med motparten. Gode resultater 

kan også være å få mer enn man ønsket, selv om det har ender med dårlige relasjoner. 

Men det kan være vanskelig å vurdere hva man har oppnådd. Rognes (2008) har et skjema for å 

kunne få til et godt resultat. Skjemaet inneholder åtte kriterier for å få et godt forhandlingsresultat, 

og fokuserer på interesser, alternativer, løsningsmuligheter, prosess og fremtidige relasjoner. 

Skjemaet kan brukes under forberedelsene til forhandling, under forhandlingen eller som 

diagnoseskjema i etterkant av forhandlingene.  Jeg vil liste opp punktenes hovedpoeng: 

1. Er dine interesser godt ivaretatt? 

Dette handler om å ivareta sine egne motiver og underliggende mål for forhandlingen. Man 

kan spørre seg selv hvorfor man inntar den forhandlingsposisjonen man har tatt overfor 

motparten. 

2. Er interessene til den andre parten ivaretatt på en akseptabel måte? 

Dette er viktig for å få til en avtale som blir best mulig akseptert av motparten. 

3. Vil utenforstående bli skadelidende? 

Dette er viktig for å ikke ødelegge sitt rykte for utenforstående, og for fremtidige 

forhandlinger. Ingen vil forhandle med en part som tidligere har skadelidt andre. 

 

4. Er avtalen bedre enn dine alternativer til en forhandlet løsning? 

Dette handler om makt. Jo flere muligheter utenom å få til en løsning med akkurat denne 

motparten, dess sterkere er du i forhandlingen. 

 

5. Er dette den beste løsningen som det er mulig å oppnå med den andre parten? 

Dette innebærer for eksempel en ”etter avtale”-analyse (Raiffa 1985 henvist av Rognes). Ser 

man i etterkant at forbedring av avtalen er mulig? Om det er det, har ikke avtalen vært fullt 

optimal. Det må selvfølgelig være et vilkår at ikke en part taper på revisjonen av avtalen. 

 

6. Hadde dere en effektiv kommunikasjonsprosess? 

Dette er en sammenlikning av hvor effektiv forhandlingen har vært med hensyn på 

kommunikasjon. Har det vært unødvendig mange ”misforståelser” eller kunne ting blitt 

forklart klarere slik at man kunne unngått eventuell unødvendige utgreiinger. 

 

7. Ønsker partene å forhandle på nytt med hverandre en gang i fremtiden? 

Dette handler om gode relasjoner til motparten. Dette kan i visse tilfeller være et meget 

viktig kriterium. For eksempel om man er naboer, eller på annen måte har mye med 

hverandre å gjøre.  

 

8. Er partene motiverte til å etterleve avtalen lojalt 

Dette er viktig fordi parter ofte kan være uinteressert i å opprettholde sin plikt i avtalen, for 

eksempel på grunn av at de etter avtaleinngåelsen ønsker noe annet enn de gjorde før.  
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3.8. Nærmere om forstadiet og hovedstadiet i forhandlingsprosessen 

 

3.8.1. Forstadiet – forberedelser og analyser 

Det er ved integrasjonsforhandlinger, som ved andre forhandlinger, viktig å gjøre forarbeidet 

skikkelig, så man har alle planer for forhandlingen klare. Noen av oppgavene i forberedelsen blir 

bare startet på, og de blir ikke fullført før man starter med selve forhandlingene. Forberedelsene kan 

likne på det man gjør i selve forhandlingsprosessen, men forskjellen er at forberedelsene gjøres 

alene før man møter motparten, og det blir ikke avgjort noe annet enn det man kan ”avtale med seg 

selv” som for eksempel strategi og legitimitet.  Forstadiet starter med en interesseanalyse. 

Interesseanalyse 

Partene burde starte med en individuell analyse av hva de ønsker å oppnå med forhandlingene. 

Partene må derfor finne ut akkurat hvorfor de ønsker akkurat dette. Svaret på dette spørsmålet vil 

være interessene deres.  Hvilke saker de ønsker å få er ikke det samme som interesser. Sakene 

partene ønsker kan i utgangspunktet være veirett eller beiterett, men den viktigste interessen er 

kanskje å beholde et godt naboforhold fremfor å få til en avtale ikke begge parter er komfortable 

med å etterleve.  

I tillegg til å analysere sien egne interesser er det nødvendig å prøve å forstå de andre partenes 

interesser. Selv om de andre partene kanskje ikke legger dette åpent frem er det nødvendig å prøve 

å finne ut dette, enten ved utspørring eller på annen måte finne informasjon.  

Angående underliggende og legitime interesser er det viktig å ikke være blind på hva motparten 

legger frem som sine interesser. Det er jo, som nevnt, ikke sikkert dette egentlig er hva han egentlig 

ønsker å oppnå, bare hva han prøver å få de andre til å tro. For eksempel ønsker den ene parten 

kanskje bare en avtale med den andre for å opprettholde en relasjon, ikke for hva han får ut av 

avtalen. Dette kan være med tanke på noe han ønsker å oppnå i fremtiden.  

Etter å ha klarlagt, eller i hvert fall prøvd å klarlegge, sine egne og motpartens interesser er neste 

trinn å systematisere disse. Man bør finne ut hvilke av interessene som er felles, hvilke som er 

motstridende, og hvem som er separate/individuelle 

En separat interesse er interesse som bare har verdi eller betydning for den ene parten. I følge 

Rognes (Rognes, 2008) er det et hovedpoeng at antakelser om felles interesser er grunnen til at 

parter forhandler i utgangspunktet. I caset er det nok en del separate interesser; For Solbakken sin 

del vil det jo være en interesse å få en veirett, dette er hans førsteprioritet. Deretter ønsker han å få 

vegvesenet til å betale for hans nye vei, og tilslutt ønsker han hat Oppibakken skal måke veien hans. 

I tillegg ønsker han jo å få noen til å bruke beitet hans.  

Konfliktinteresser er ofte det vanskeligste å behandle i forhandlinger. Her vet partene at de ikke er 

enige, og det er lett å fokusere for mye på at om den ene parten får beholde sin interesse, må en 

annen la hensynet til sin interesse gå.  

Avtalemuligheter 

I interesseanalysen får man oversikt over hva slags problemer det er som dominerer i saken. Kanskje 

ser man at felles interesser er umulig å forene, at alle ønsker det samme udelelige punktet, eller 

kanskje man ser at alle ønsker forskjellige hver sin ting alene, og at interessene godt kan ivaretas for 

alle parter. Etter en analyse av sine egne og de andre partenes interesser er altså neste skritt å finne 
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mulige avtaler som kan tenkes å bli løsningen på forhandlingene. Vi befinner oss fortsatt under 

forberedende analyser så denne oppgaven er også individuell.  

Ved en analyse av avtalemulighetene bruker man det man kom frem til under sine interesseanalyser. 

Avtalene vil naturlig nok hovedsakelig bygge på de felles interessene som man har tenkt seg frem til 

kan være, men også på utnyttingen av ulike interesser.  

Komplekse interesser 

Det kan hende at interessene er meget komplekse. For eksempel kan dette være d store 

utbyggingsprosjekter der både private og offentlige er grunneiere, eller det må nær forhandling 

mellom det offentlige som skal godkjenne planer, og det private som utbygger. 

Dersom man i de tidlige analysene finner at interessene i saken er komplekse, kan det være greit å 

greie ut om disse. I følge Rognes er det tre hovedprinsipper for å skape bedre løsninger i komplekse 

situasjoner. Disse er 1) å utnytte likheter, 2) utnytte ulikheter og 3) utvikle relasjoner til en tredje 

aktør.  

1. Å utnytte ulikheter: Å utnytte ulikeheter kan brukes der det for eksempel er to 

konfliktinteresser. Her kan partene gjøre et ”bytte” der den ene får hensyn til sin interesse, 

men den andre får sin interesse bevart, i stedet for å inngå kompromiss som kanskje var 

førstevalget. Denne løsningen krever ulike preferanser hos partene.  

Et eksempel kan være at den ene parten ønsker både veirett og jaktrett, men det viktigste er 

veiretten. For motparten kan det være omvendt. Da kan de ordne det slik at de begge får 

det de ønsker mest, men må gi fra seg det andre til motparten. 

 

2. Å utnytte likheter: I stedet for å kompromissere eller bytte saker, kan man utnytte likheter 

eller felles interesser. Kanskje likhetene og de felles interesser er så store at konfliktene ikke 

egentlig har noen betydning. For eksempel kan man samarbeide om å utnytte en ressurs 

fremfor å krangle om hvem som har hvile retter til den. 

 

3. Å skape relasjoner til en tredjepart: Dette kan gjøres på mange måte, men som eksempel om 

det er uenighet om en brøyting av en vei der ingen av partene ønsker å gjøre jobben, kan en 

tredjepart, for eksempel en nabo som uansett brøyter sin vei, trekke inn.  

Det er viktig at man fokuserer på alle mulighetene og ikke fokusere på én enkelt, dette vil føre til at 

man kan miste muligheter for de andre. For eksempel kan man fokusere for mye på likheter, altså de 

felles interesser, og dermed miste muligheter for integrasjon og avtale. 

Pakker 

Neste trinn i forberedelsene vil være å lage alternative pakker for løsninger. Pakkene er forskjellige 

mulige avtaler mellom partene. Partene vil selv tenke seg mulige pakker før de møter motparten i 

selve forhandlingen. Det er i følge Rognes viktig å se på pakkene som muligheter, og ikke favorisere 

og ”velge seg ut” en av dem for så å kjempe for denne.  

Fisher mfl. (1991) her referert etter Rognes har flere tekniker for å utvikle slike pakker. Blant annet 

er ”brainstorming” en måte å finne mange forskjellige muligheter uten å ha sine egne interesser i 

bakhodet. Slik kan man få fordomsfrie og kreative mulige pakker. 
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En annen metode er utviding av mulighetene. Dette innebærer at man lager minst to alternative 

pakker. Ved å lage flere enn én er det lettere å ikke henge seg opp i at den ene pakken må fungere 

og være perfekt på alle punkter.  

Et siste viktig poeng fra Fisher mfl. (referert til av Rognes, 2008)er å gjøre pakkene attraktive for 

motparten. 

Utbygging av pakker og løsningsmuligheter 

Når man har laget mulige pakkealternativer, bør disse studeres og utvikles videre før man tar 

avgjørelsen over hvilken pakke man vil gå for. 

Det er viktig å studere hvordan avtalene vil virke i virkeligheten, altså hvilke konsekvenser de har for 

alle parter. Man kan prøve ut forksjellige løsninger og tenke seg ”hvis-da”-situasjoner (Rognes, 

2008). I tillegg kan man bruke objektive kriterier for konstruktiv kritikk. Å se objektivt på løsningene 

og vurdere de ut fra et generelt synspunkt i stedet for å ta sin egen side og se på fordeler og ulemper 

for seg selv. Det er også smart å ”diskutere seg enige” i de objektive kriteriene slik at det blir 

vanskelig for motparten å argumentere mot disse i den konkrete saken.  

Fordeling av verdi 

Ofte lar ikke interessekonflikter seg løse ut ifra integrasjon. Det kan derfor være nødvendig å bruke 

fordelingsforhandlinger på disse. Det positive ved å trekke inn fordelingsforhandlinger i deler av 

saken er at partene da tydelig kan se en "vinn-tap situasjon", og derfor fokusere mer på integrasjon i 

resten av saken slik at de ikke risikerer å tape hele saken.  

Alternativer til en forhandlet løsning 

Det er viktig å klarlegge konsekvensene av å ikke komme til noen løsning. Den eneste andre 

muligheten er brudd. Hva dette medfører er viktig for hver part å vurdere. Har de andre muligheter 

til å oppnå det samme?  Må uenigheter som oppstår rundt saken reises for retten? Var verdien av en 

løsning virkelig så verdifull som man trodde før man begynte forarbeidet til forhandling? Ville 

gjennomføringen blitt for kostbar? 

Planlegging av forhandlingene 

Som siste punkt før forhandlingene starer er det viktig å planlegge selve forhandlingen. Dette vil jeg 

diskutere i neste avsnitt. 

3.8.2. Prosedyreplanlegging og gjennomføring av selve forhandlingene 

Mange tror kanskje at det å vinne kampen om selve saken er det viktigste. Men nesten enda mer 

viktig er derimot å vinne på hvordan forhandlingene skal gjennomføres. Gjennom regler for 

forhandlingene kan man nemmelig påvirke selve forhandlingen.  

Planlegging av hvordan forhandlingene skal foregå, blir ofte glemt i forstadiet. Dette er derimot en 

meget viktig fase, der man kan påvirke forhandlingene i stor grad, før de allerede har begynt. Av 

viktige aktiviteter i forstadiet er klargjøring med den andre parten, om at det viktig å starte med å 

bare tenke integrasjon, helt fra starten. Ikke ”gå i fellen” med å ta utgangspunkt i 

fordelingsforhandling og deretter bytte til integrasjon når man ser man ikke kommer noen vei med 

fordeling.  

Et viktig eksempel for å ivareta dette, er i følge Rognes at man starter med samarbeidsmuligheter før 

man ser på konfliktene. Samarbeid er, i følge Rognes (2008) ”de aktiviteter som bidrar til at en finner 

og utvikler de beste løsningsmulighetene, gitt analyse av avtalemulighetene”. Han skriver også at 



 

 
24 

”Samarbeid kan defineres som informasjonsutveksling, tillitsbygging og felles problemløsing ”. Som 

vi vet handler konkurranse om fordeling av enkeltsaker/goder. 

Å vektlegge samarbeid fremfor konflikter er viktig fordi det ofte er vanskelig å arbeide med 

samarbeid etter man har diskutert konfliktaspektene.  I tillegg mener Rognes at konfliktene ofte ser 

annerledes ut hvis man først har gått igjennom samarbeid.  

Rognes har en figur (Rognes 2008 side75) når det gjelder hvordan forhandlinger bør legges opp for å 

oppnå integrasjon. Disse punktene er mange av de samme som under forberedelsene, forskjellen er 

at under selve prosessen foregår de sammen med motparten(e). Ofte får man på dette stadiet et 

helt annet perspektiv enn man hadde da man gikk gjennom forberedelsene alene.  

Hovedforhandlingen trinn for trinn 

1. Etablere enighet om prosedyrer og visjoner 

Man bør i hovedsak starte med å diskutere og skissere felles visjoner, og arbeidsformer. Det er viktig 

å ha en plan for hvordan man skal diskutere, og hvilke visjoner det skal fokuseres på under 

forhandlingene. På denne måten kan man påvirke forhandlingsprosessen, noe som er spesielt viktig 

ved integrasjonsforhandlinger. To punkter er spesielt viktig å ha klart før en starter forhandlingene: 

en agenda, og en liste over forhandlingsregler.  

2. Utveksling av informasjon: definisjon av forhandlingsproblemet 

Informasjonsutveksling er viktig for å klargjøre forhandlingsproblemet. Man bør få frem informasjon 

om interesser, klargjøre fakta, og diskutere partenes felles utfordringer. Det er viktig å gi 

informasjon, men dette er ofte vanskelig for partene, de føler ofte at de på denne måten ”avslører” 

seg. Det er to viktige ting en part kan støtte seg på når han er usikker på om han vil dele informasjon. 

Det ene er at motpartene trenger informasjon fra deg for å ivareta interessene dine. Det andre er å 

huske på at informasjon ikke er det samme som innrømmelser og reservasjonspunkt, men at det 

handler om informasjon om fakta og om interesser.  

3. Oversikt over pakker – potensielle pakker  

Når partene har en oversikt over hverandres interesser, feller visjoner og har klargjort hvordan 

forhandlingen skal foregå og hva som er viktigste mål, er det neste skritt å finne mulige løsninger 

(pakker) som vil tilfredsstille begge parters interesser best mulig. Mange forskjellige pakker gir 

muligheter for et større perspektiv på mulige løsninger. For eksempel kan det være både mer eller 

mindre gode pakker, selv om alle i utgangspunktet er mulige. Partene unngår derfor å bli 

”trangsynt”, ved å legge frem flere pakker enn bare den eller de som partene synes er best. 

4. Utbygging av pakkene 

For utbygging av pakkene finnes to gode metoder. Disse er ”hvis-da”-diskusjoner, og bruk av 

objektive kriterier.Her er meningen at man skal bygge videre på pakkene man har laget, og se hva de 

medfører av følger og konsekvenser. Man diskuterer altså ”hvis-da”- formuleringer og søker 

objektive kriterier, samt eliminerer de pakkene som er helt utelukket. 

5. Fordeling 

Ofte klarer man ikke å foreta en forhandling hundre prosent basert på integrasjon. Ofte trengs noe 

fordeling i større eller mindre grader. Disse foregår på dette stadiet, og poenget er å få løst det man 

ikke har klart å bevare av motstridende interesser, eller bytte av saker.  
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6. Avtale  

Når man utformer avtalen er det viktig å sikre at begge parter forstår alt det man har kommet frem 

til, altså avtalen, på samme måte. Om det ikke blir enighet må man på dette tidspunktet gå tilbake til 

mulige skisser og velge et annet løsningsalternativ. Det kan ofte være lettere denne gangen, nå som 

partene vet hvorfor den første muligheten ikke fungerte. 

7. Iverksettelse 

Forhandlingene er ikke slutt ved en avtaleinngåelse, men fra da av kan man se konsekvensene av 

avtalen i praksis. Kanskje vil det bli full suksess, kanskje finner partene ut at de må starte på nye 

forhandlinger om ett eller flere punkter av avtalen. I verste fall fungerer ikke avtalen i det hele tatt, 

og må oppheves. Men da vet i hvert fall partene hva som ikke fungerer. Det siste stadiet i 

hovedforhandlingene består altså av utvikling og evaluering av avtalen. 
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Kapittel 4 – Analyse av forhandling i dette caset 

4.1 Forhandlingene i caset: typer og arenaer 

Solbakken må forhandle med både vegvesenet og Oppibakken for å få til det han ønsker. Etter en 

undersøkelse av rammene for medvirkning fra private, i tiltak fra vegvesenet, virker det som at 

Solbakken høyst sannsynlig ikke vil ha noen utfordring med å få til en avtale om at vegvesenet 

betaler bygging av atkomster der Solbakken ønsker det. Det som står igjen da, og som jeg vil 

fokusere på videre i oppgaven, er forhandling om avtale med Oppibakken og, eventuelt, Nedre 

Svingen. 

Jeg vil derfor nå ta utgangspunkt i det jeg har lært gjennom å skrive kapitel 3, og legge opp en 

”plan”/strategi for Solbakken i denne forhandlingsprosessen.  

Forhandlingsarenaen i forhandlingene mellom vegvesenet og Solbakken vil høyst sannsynlig være 

skriftlig, basert på brevveksling, den vil også trolig ha innslag av møter ved befaringer og lignende. 

Forhandlingene med de øvrige private partene, og Solbakken, vil derimot trolig foregå ved 

personlige møter og eventuelt noe brevveksling, og elektronisk kommunikasjon. 

De fleste forhandlinger inneholder både integrasjon og fordeling, selv om kanskje den ene 

dominerer.  Ettersom caset handler om å få til noe mer totalt sett, enn det partene har i dag, tar jeg 

derfor utgangspunkt i en integrasjonsforhandling i dette caset ettersom partene ved ”første 

øyekast” har forskjellige interesser og trolig forenelige ønsker, men jeg noterer meg at det godt er 

mulig at en fordeling også må skje. 

4.2 Forberedelser - analyser 

Interesseanalyse  

Som tidligere skrevet burde partene både analysere seg selv, og sine motparter før forhandlingene 

starter. De bør ha klart hva de ønsker å oppnå, og hva de tror motpartene ønsker. 

Solbakken ønsker jo å få en veirett på naboen, Oppibakkens vei, samtidig ønsker han å beholde et 

godt forhold til begge naboene sine, Oppibakken og Nedre Svingen. Videre ønsker han å få leid bort 

jorden sin, helst til Oppibakken, men å leie den bort til Nedre Svingen, slik som det har vært gjort før, 

er ikke utelukket heller. I tillegg til veiretten, ønsker Solbakken å slippe å stå for vedlikeholdet av 

veien, og at en av naboene står for brøyting av avkjørselen hans, slik som det har vært gjort tidligere. 

Han er villig til å betale en kompensasjon for økt slitasje på veien til naboen, samt en sum for 

brøyting av sin nye avkjørsel. Om Solbakkens sine relasjoner til Nedre Svingen er hovedinteressen 

her å få et ordnet forholdene, slik at ingen ting lenger er ”uoppgjort” mellom dem. Solbakken ønsker 

å ”frigjøre” seg fra et slikt forhold. 

Så må Solbakken prøve å sette seg inn i de andre partenes situasjoner. I Oppibakken sin posisjon, 

burde Solbakken prøve å tenke seg ikke bare til hva Oppibakken vil få ut av avtalen, men også 

kanskje hva Oppibakken kan tenkes å ha som underliggende mål (som han kanskje ikke vil innrømme 

direkte). Det kan jo tenkes at Oppibakken vil finne seg i mye fra Solbakken sin side bare for å sikre en 

fordel fremfor Nedre Svingen, når det gjelder fremtidig salg av Solbakken.  Samtidig kan det hende at 

det for Nedre Svingen også er viktigst, på samme grunnlag som Oppibakken, å ha en god relasjon 

med Solbakken. 

Etter å ha klarlagt, eller i hvert fall prøvd å klarlegge, sine egne og motpartens interesser er altså 

neste trinn å systematisere disse. Hvilke av interessene er felles, hvilke er motstridende, og hvilke er 
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individuelle. I caset vil det kanskje bare være en felles interesse mellom de tre privatpersonene; å 

beholde et godt forhold. Det kan også være en felles interesse at Solbakken skal leie ut beitet sitt, 

det ganger både Solbakken og den av de andre partene som får denne retten. Av interesser som ikke 

lar seg forene er kanskje Oppibakken og Nedre Svingen sitt ønske om beite, samt å stå for 

brøytingen for Solbakken.  

Når det gjelder forholdet til vegvesenet kan det tenkes at det for Solbakken, trolig ikke er like viktig å 

beholde et godt forhold. For vegvesenet er det derimot viktig å ha en ”god tone” med sine naboer, 

slik de skriver in sin håndbok(Vegdirektoratet, 1999, Håndbok 218 - Etiske retningslinjer for 

grunnerverv). I dette tilfellet vil de ønske å ha et godt forhold til Solbakken, som de er trenger å 

kjøpe arealer av han for omlegging av veien.  

Angående vegvesenets interesser om godt ”naboforhold”, og Solbakken sitt ønske om annen 

atkomst, er det grunn til å anta at det for vegvesenet, i utgangspunktet, ikke er noen stor forskjell på 

hvor de legger den nye atkomst, så lenge kostnadene blir omtrent de samme. Men Solbakken vil 

trolig for det første ønske å motta pengene til å bygge denne atkomsten, så han kan bygge denne 

selv. På denne måten vil han spare penger ettersom han er en veldig ”nevenyttig” mann. At 

vegvesenet skal finne seg i dette kan vel godt tenkes ikke er aktuelt, men det kan jo hende Solbakken 

kan oppnå en kompensasjon for avkjørselen som blir borte, uten at vegvesenet bygger ny vei. 

Vegvesenet må uansett tilby enten penger eller nye arealer for de arealene de trenger for omlegging 

av riksveien. Det kan jo tenkes både denne kompensasjonen, og erstatningen for at avkjørselen blir 

borte, kan legges sammen. Slik kan Solbakken bygge den nye tilkomsten sin selv. 

Avtalemuligheter 

Som tidligere nevnt burde hver av partene, hver for seg, bruke det de kom frem til under sine 

interesseanalyser, og å tenke seg mulige avtaleløsninger. Solbakken burde for eksempel helt 

grunnleggende, og så tidlig som mulig, fokusere på å opprettholde et godt forhold med sine naboer, 

ettersom dette er en felles interesse. Deretter kan ha gå løs på de konkrete ønskene.  

Solbakken kan tenke seg til at dersom han vil ha veirett av Oppibakken, burde det være han, 

Oppibakken, som får beiteretten, og ikke Nedre Svingen. Og dersom han vil at vegvesenet skal betale 

for hans nye adkomst burde han innstille seg på at byggingen av dette ikke kan bli dyrere enn 

bygging av veivesenets atkomstforslag.  

Om den felles interessen om å beholde et godt forfold, burde kanskje en klausul om mulighet for 

ubegrunnet oppsigelse være smart. På denne måten kan partene si opp avtalen dersom de føler at 

forholdet mellom avtalepartene ikke går slik som de hadde ønsket, og er redde for å gjøre 

situasjonen verre dersom de må begrunne ønsket om oppsigelse.  

Angående brøytingen, er det jo for Solbakken sin del, ingen forskjell på hvem det er som brøyter. 

Men det naturlige hadde jo vært at det var Oppibakken som stod for dette, ettersom det er han som 

eier veien der Solbakken trenger veirett. Samtidig kan han få beiterett i bytte, og da kan Solbakken 

helt utelukke Nedre Svingen som part i forhandlingene, og slippe unna med en ”enklere” avtale med 

bare to parter.  
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Pakker 

Jeg vil her prøve å skissere hovedpoengene i noen mulige pakkealternativer, som det kan hende 

Solbakken er kommet til. 

Alternativ 1. Oppibakken gir Solbakken veirett til den veien som går fra riksveien og frem til der 

Solbakken vil bygge sin atkomst. Oppibakken står for brøyting både på egen vei og på Solbakkens vei 

frem til huset hans. Oppibakken får tilbake en beiterett for veiretten, pluss en fast sum penger årlig 

som kompensasjon for vedlikehold og brøyting. Avtalen kan inneholde en klausul om at Solbakken 

kan kjøpe veiretten, samt ordne vedlikeholdet av veien senere, dersom han i fremtiden skulle ønske 

å bruke beitet selv. Nedre Svingen blir på denne måten helt utenfor løsningen.  

Alternativ 2. Solbakken kjøper veiretten av Oppibakken for en engangssum, og betaler en viss sum 

årlig for brøyting og vedlikehold av Oppibakken sin vei.  Nedre Svingen får beiteretten, og må som 

betaling sørge for brøyting av Solbakken sin veistump, slik som det alltid har vært, bortsett fra at 

veistumpen ligger et annet sted. 

Alternativ 3. Solbakken får/kjøper veirett av Oppibakken, og Nedre Svingen får beiteretten. Nedre 

Svingen sørger for brøyting av Oppibakken og Solbakkens vei. Solbakken betaler i tillegg en sum per 

år for vedlikehold av Oppibakkens vei.  

Utbygging av pakker og løsningsmuligheter: 

Som tidligere skrevet om, består hovedoppgavene her av å finne mulige utviklinger av avtalene, og 

se på konsekvensene av dem.  

Ved alternativ 1 vil både Oppibakken og Solbakken oppnå sine saker. Nedre Svingen blir derimot helt 

utelukket, og kan av denne grunn bli mindre lett å gjøre eventuelle fremtidige forhandlinger med. 

Selv om det siste kanskje kan være en ulempe for Solbakken, ser den totale løsningen meget god ut, 

i hvert fall for Solbakken.  

Ettersom Solbakken i dette tilfellet ikke selv ønsker å stå for brøyting og vedlikehold av veien, kunne 

det være nytting med en ekstra bruksordning i tillegg til avtalen. Det kan tenkes at det hadde vært 

nyttig å danne et lag som med Nedre Svingen, og på denne måte samordne brøyting og vedlikehold. 

Ved en løsning basert på alternativ to vil nesten de samme konsekvensene oppstå. En forskjell er 

derimot en bedre mulighet for Solbakken til å forhandle med Nedre Svingen i fremtiden. En 

bruksordning kunne også vært alternativ her, ettersom forholdene er enda mer innviklet enn i 

alternativ 1. 

En vurdering av alternativ 3 er også nødvendig. Totalt sett vil jeg påstå at det at Oppibakken 

avhenger av at Nedre Svingen brøyter veien hans er kanskje ikke så smart, med tanke på mulige 

konflikter rundt dette. Naboer skal ”holde ut med hverandre” lenge, og at den ene er avhengig av at 

den andre brøyter kan være en unødvendig bestemmelse. Totalt sett  er det kanskje lurt å eliminere 

alternativ 3. 

Fordeling av verdi 

Som tidligere nevnt lar kanskje ikke integrasjonsforhandlinger seg løse hundre prosent gjennom 

integrasjon, det må ofte litt fordeling til, i tillegg. I caset kan det hende det ikke blir noe løsning på 

hvem som får beitet, og det kan da være en mulighet for å dele det opp, enten fysisk, eller i 

tidsperioder(eks beite annet hvert år). 
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Alternativer til en forhandlet løsning 

Det er viktig å være klar over konsekvensene av at man ikke kommer til noen enighet. Solbakken må 

i tilfelle bruke den gamle tilkomsten sin, men med ny avkjøring. Han risikerer å ikke få noe brøyting 

og ingen bortleie av beite. Et annet alternativ for Solbakken er å anlegge sak for jordskifteretten om 

vegvesenets plan og på denne måten trekke inn de andre partene. Dette kan jo gi en ”skremsel”-

effekt overfor de andre partene, noe som kan går ut over forholdene mellom partene, som igjen var 

en av hovedinteressene i forhandlingene. 

4.3. Prosedyreplanlegging og gjennomføring 

Det som gjenstår etter de forberedende analysene, er da en planlegging av gjennomføringen av 

forhandlingen, og selve forhandlingene. Som en oppsummering for en vellykket forhandling, og som 

hjelp til Solbakken, vil jeg legge frem Rognes’ sjekkliste for integrasjonsforhandlinger: 

1. Hvilke interesser ønsker du selv og motparten å ivareta i forhandlingene? 

2. Hvilke felles interesser har dere? 

3. Har dere noen separate interesser? 

4. Er det ulike prioriteringer mellom deg og motparten med hensyn til den relative betydning 

av ulike konfliktinteresser? 

5. På bakgrunn av interesseanalysen, hvilke avtalemuligheter er det i forhandlingene? Utnytte 

ulikheter, utnytte likheter og /eller tilføre ressurser? 

6. Kan du skape minst to ulike pakker som kan ivareta både dine egne og motpartens 

interesser? 

7. Hvilke alternativer har du til en avtale med motparten? 

8. Hvordan kan pakkene utvikles til konkrete skisser til avtale? 

a. Ved å inkludere flere saker, eventuelt ved å ta noen saker bort fra forhandlingene? 

b. Ved å bytte saker (hvis-da) 

c. Ved å bruke objektive kriterier? 

9. Hvorfor vil en fordelingsanalyse se ut når det gjelder dimensjoner som ikke kan håndterer på 

andre måter enn ved fordelingsforhandlinger? 

10. Hvordan kan du legge opp prosedyrene for forhandlingene på en slik måte at du sikrer 

informasjonsutveksling, tillitsbygging og problemløsning?  

 

4.4. Utfordringer i forhandlingsprosessen - generelle tips til Solbakken 

Jeg har ikke muligheten for å sitte ved siden av Solbakken i forhandlingene, men jeg vil i dette 

kapittelet gi han generelle råd om hvordan han bør te seg i situasjon, og hvordan han bør reagere på 

de øvrige partene. 

4.4.1. Generelt om kommunikasjon ved forhandlinger 

Det hjelper ikke bare med planlegging ved forhandlinger. Som tidligere nevnt er atferdsfokusering 

også en av de viktigste aspektene ved vellykket forhandling. 

 Kommunikasjonsprosessen 

På samme måte som med forhandlingsprosessen må kommunikasjonsprosessen også planlegges og 

håndteres. Partene har i utgangspunktet kanskje forskjellige mentale bilder av selve 

forhandlingsprosessen; kanskje er man litt naiv, kanskje litt for negativ, eller kanskje helt passiv. Det 

er de personlige interessene, kunnskapen og erfaringen som kan være bestemmende for denne 
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holdningen. Selv om bildene kan være meget ulike før forhandlingsprosessen, påvirkes dette ofte 

rimelig hurtig med en gang partene møtes og starter kommunikasjon seg imellom.  

Gjensidighetsprinsippet (Brett, Shapiro og Lytle 1998, henvist av Rognes 2008) innebærer at mat ofte 

tar samme stilling som man ser at motparten har tatt. For eksempel er det lett å anlegge en 

aggressiv atferd dersom man ser at motparten starter med dette. Vanlige feil er i følge Rognes 

(2008) overdrivelse av fokuset på egen posisjon og egne argumenter, og at man i hovedsak reagerer 

på motpartens utsagn, istedenfor å vise interesse, når en er uenig. I følge Rognes (2008) må man i 

stedet fokusere på å bruke kommunikasjon til å påvirke prosedyrer, få frem egne interesser, finne 

områder for enighet, og få forståelse for motpartens situasjon. 

 Forhandlingsåpning 

Rognes snakker om tre store utfordringer i starten av en forhandling. Det første er å skape rett 

forhandlingsklima. Noen eksempler kan være;  

o Konkurranseorientert klima - dette kan være lurt i en fordelingsforhandling, eller ved 

spesielle kulturer eller miljøer. Et slikt klima kan skapets tydelig formidling av egne 

posisjoner og intensjoner. 

o Likegyldig klima - dette kan være smart dersom man ikke er avhengig av at 

forhandlingene gjennomføres. For eksempel dersom man kan få sin sak på en annen 

måte.  

o Aggressivt klima – som kan være aktuelt dersom man vil understreke at en viss 

atferd hos motparten ikke er tolerert. 

o Samarbeidsorientert klima er som oftest det som fører til mest konstruktiv 

forhandling. Selv om man bruker et samarbeidsorientert klima er det viktig å ikke 

overdrive. Man må fortsatt holde fast på sine saker og mål, og ikke la seg overkjøre 

av et alt for stort fokus på samarbeid. Det positive ved å arbeide opp et 

samarbeidsorientert miljø er at andre miljøer og annen atferd vil føles unaturlig og 

ofte uakseptabelt.  

De to andre utfordringene Rognes nevner er det å etablere enighet om hvordan forhandlingene skal 

foreløpe, dvs. enighet om arbeidsformer osv, og å gi og få inntrykk av intensjonene med 

forhandlingene. Med det siste menes å signalisere generelle mål og fleksibilitet, og hvilken retning 

en kan tenke seg å strekke seg for å nå målene. Her er det viktig å lytte til argumenter og stille 

spørsmål, samtidig som man unngår å diskutere og ”blotte” sine konkrete krav og sin planlagte 

posisjon. 

 

 Kommunikasjon i forhandlingsprosessen 

Kritiske sider ved kommunikasjon er informasjon, følelser og fremdrift (Rognes henvist Karrass 1974, 

Mitchell og Latsom 1987). Analyser av disse oppgavene og virkemidler for å håndtere dem bør derfor 

inngå i planarbeidet i forkant av forhandlinger. 

• Informasjon – det å avdekke løsningsmuligheter (som jeg har vært inne på før) 

Det er lett å fokusere for mye på å få frem egne argumenter, krav og meninger uten å fokusere nok 

på hva motparten ønsker. Det er viktig at man lar motparten komme med sine krav og at man bruker 

tid på å forstå disse. Et hjelpemiddel kan være å lage spørsmål til motparten i forkant av prosessen, 

for å lettere kunne få klarlagt hva motparten ønsker. Slik kan man også få avdekket eventuelle 

misforståelser. Men det er selvfølgelig også nødvendig å gi informasjon til motparten. Det kan være 

hjelp i å bruke ”hvis-da”-informasjonsutveksling. For eksempel hvis jeg får X, kan du få Y. Men 
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balansen mellom å gi informasjon, og å få tak i informasjon fra/om motparten bør variere etter 

forhandlingssituasjon.  

For å kunne ”legge forhandlingskabalen riktig” bør man i større grad enn ved informasjonssøkingen, 

ta hensyn til motpartens interesser, ideer osv. Det er også viktig å lytte for å oppfatte motpartens 

atferd slik at man kan tilpasse sin strategi. Selv om det er viktig å lytte mer enn man snakker, må 

man passe på at det man faktisk sier er av kvalitet, for det er viktig å styre prosessen ved å være 

saklig og konkret, samtidig som man legger frem sine løsningsforslag i en positiv og mindre anstrengt 

atmosfære slik at motparten ikke føler seg truet eller presset.  

• Følelser – sikre konstruktiv dialog, og motivasjon til å inngå avtale 

Selv om vi prøver å unngå det, kommer de fleste mennesker til å la seg påvirke av sin rolle i forhold 

til holdninger, og tolkning av informasjon. Selv om man objektivt er nøytral til et spørsmål, er det lett 

å ta en av sidene dersom man har et spesielt forhold til den ene siden, uavhengig av antall 

argumenter for og i mot. For eksempel kan det hende at man i utgangspunktet sterkt ønsker en 

spesiell løsning på et problem med naboen, men ser man problemet mellom to helt andre og 

utenforstående personer som man ikke har noe forhold til, vil kanskje en annen løsning virke 

”smartere”. Det kan også være lett å ”ta en Donald” og argumentere for en spesiell løsning fordi det 

er denne naboen ikke ønsker. 

Det er det som oftest nesten umulig å se på motpartens situasjon objektivt, uten å la følelser om 

forholdet til motparten, og andre elementer, virke inn, men man må for all del unngå 

argumentasjonskonkurranse. Ved å bruke gode argumenter og begrunne sitt syn eller sine interesser 

godt nok, får man motparten til å måtte akseptere, ettersom alt annet vil virke ”tåpelig”.  

Rognes (2008) sier at argumentene må være spesifikke og problemorienterte, ikke generelle og 

personifiserte, for at motparten ikke skal få negative følelser til dem. 

 

• Fremdrift – sikre dynamisk prosess og vilje til å inngå og etterleve en avtale.  

Fremdrift kan skje gjennom gjensidige innrømmelser i fordelingsforhandlinger, eller utbygging av 

pakker i integrasjonsforhandlinger. Rognes(2008) mener det er nyttig å ”kjøpe seg inn i mortpartens 

forslag” ved bruk av ”hvis-da”-utsagn. På denne måten får man en dialog der man er nødt til å ta et 

standpunkt til det motparten foreslår, i stedet for å eventuelt avslå. 

For å oppsummere: i selve forhandlingsprosessen må en ta hensyn til informasjonsutveksling, 

følelser og fremdrift. Analyse av disse, og virkemidler for å håndtere dem, bør inngå i planarbeidet i 

forkant av forhandlingene. 

 Kommunikasjon i avslutningsfasen: 

I avslutningsfasen skjer de siste innrømmelser, og ofte er det her det er flest av dem. Man prøver å 

presse motparten så mye man klarer, uten å skli ut av sin egen posisjon. Men det er viktig å passe på 

at forhandlingsprosessen holdes positiv helt ut, og ikke ”avslutte” (røpe seg) for tidlig, for deretter å 

oppleve at motparten kan begynne å tvile på avtalen.  Det er viktig å fokusere på vurdering av 

avtalen, om den faktisk tilfredsstiller det partene er blitt enige om, og at de tolker avtalen likt. Det 

kan også være nødvendig å tenke seg mulige fremtidige problemer med avtalen, og ”lage løsninger” 

på disse på forhånd. 
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Figur 6 - "kritiske kommunikasjonsoppgaver" (Rognes 2008 s116) 

 

4.4.2. Generelt om atferd i forhandlinger 

Institusjonelle rammer og atferd 

Jeg vil nå gå litt tilbake til avsnittene om institusjoner, og diskutere dette, i korthet, litt videre, før jeg 

går over på atferdsstiler.  

Institusjoner har mange aspekter. Sevatdal (og Sky 2003) nevner både regulerende, normative og 

kognitive aspekter ved institusjoner. Sevatdal refererer til, og oversetter fra, Scott(1995) for en 

alternativ definisjon av institusjoner: ”institusjoner består av kognitive, normative og regulerende 

strukturer og aktiviteter som gir stabilitet og mening til sosial atferd. Institusjoner blir formidlet ved 

ulike bærere – kulturer, strukturer og rutiner – og disse opererer på ulike nivåer med hensyn til 

myndighetsområde”.   

Det regulerende aspektet ved institusjoner handler om de reglene som setter grenser, og styrer 

atferden, og handlingene. Det normative aspektet handler om både verdier og normer. Verdiene er 

hva man ønsker, altså foretrekker, både av saker(ting) og atferd. Normene derimot ”bestemmer” 

hvordan man bør gjøre ting, som en rettesnor eller et anerkjent mønster for å oppnå det man 

ønsker. Dette normative aspektet danner altså grunnlag for atferden som følger med den rollen vi 

har, enten om det er som ekspropriant, grunneier eller liknende, selv om dette ikke er bestemt noe 

sted i lov eller annet. Det er med dette jeg vil innlede neste avsnitt om atferdsstiler. 

Atferdsstiler 

Rognes skiller mellom flere atferdsstiler i konflikter. Figuren under er hentet fra boken hans og 

illustrerer atferdsstiler ut ifra egeninteresse og interesse for den andre parten. Forskning har vist at 

atferdsstil avhenger av personlige preferanser og situasjonen (Lewiciki mfl.2003 vist til av Rognes). 
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Figur 7 – ”Atferdsstiler i konflikter” (Rognes 2008 s 167) 

 

Vi har altså fem hovedtyper atferder. Atferder på linjen ettergivenhet-konfrontasjon vil tilsvare 

atferdsstiler funnet i forhandlingssituasjoner, mens atferd i retning av integrasjon(problemløsning) 

selvfølgelig oftest finnes i integrasjonsforhandlinger.  

Ettergivenhet innebærer i hovedsak at man gir opp egne interesser til fordel for motparten. 

Konfrontasjon er motstykket, og innebærer ingen muligheter for kompromiss i forhandlingen. 

Kompromiss igjen, er en delvis ettergivenhet, og delvis konfrontasjon.  

Den tredje atferdstypen er unngåelse, noe som innebærer at man trekker seg unna konflikten så 

mye man klarer. Man prøver altså å unngå problemet/konflikten. Motstykket til dette er 

problemløsning, der man går problemet i møte og prøver å finne en løsning. Det siste kalles også 

integrasjon. 

Problemer med atferd kan være å holde seg til én enkelt atferdstype. Det kan være lett å starte med 

å ta en innstilling som problemløser, for så å skifte til konfrontasjon dersom man opplever nederlag i 

forhandlingene.  

4.4.3. Informasjon 

Problemet med informasjonsutveksling har jeg tatt opp også tidligere i oppgaven. Det vanskelige er å 

balansere mellom hva som er viktig at motparten får vite om deg, og hva som vil skade din posisjon 

om parten er klar over disse forholdene. Begge parter er jo egentlig i samme situasjon og man kan 

lett forstå at det er vanskelig for motparten dersom man holder informasjon borte fra han, både 
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med tanke på hvordan motparten kan ivareta dine interesser, og hvordan han kan utlytte 

informasjonen til fordel for seg selv. En informasjonsutveksling mellom dere av en viss informasjon 

kan både gi deg fordeler med tanke på hva du vet om motparten, og svekke din sak med tanke på 

hva motparten vet om deg. 

4.4.4. Forhandling med bekjente  

Relasjonene mellom partene påvirker naturligvis forhandlingene, spesielt i typer slik som i caset. 

Dette forholdet kan bli et dilemma i forhold til saklige interessert og relasjoner. Ofte kan det være 

lettere å dele informasjon med bekjente, og også lettere å godta løsningsalternativer dersom man 

har et fortrolig forhold til motparten.  

Rognes (2008) mener det derimot er liten grunn til å tro at bekjente oppnår bedre vinn-vinn 

løsninger enn andre, ettersom de i større grad er villige til å gi opp saker til fordel for relasjonen til 

morparten.  

4.4.5. Etikk og manipulasjon 

Det kan hende man får muligheten til å manipulere, eller utnytte feilrepresentert fakta. For noen er 

dette helt naturlig og de ser en sjanse til å ”lure” til seg noe til ulempe for motparten. Andre igjen 

sliter med å opptre uærlig, og det er dette som er grunnen til å se litt nærmere på etikk i 

forhandlingssituasjoner. Vi vet jo godt at slik utnytting kan slå hardt tilbake dersom det blir 

oppdaget. 

Ofte varierer hva som er akseptabelt i en slik situasjon på miljø og kultur rundt forhandlingene. Ikke 

bare mellom nordmenn med forskjellig bakkrunn men til det store perspektivet det flere 

nasjonaliteter eller mennesker med forskjellige religioner forhandler. Jeg vil ikke ta for meg slike 

store utfordringer, men ta noen eksempler på etiske spørsmål som kan oppstå i forhandlinger. 

Feilrepresentasjoner: jeg vil påstå at det er ganske vanlig å uttrykke et høyere reservasjonspunkt enn 

man egentlig har. Dette kan gi motparten en annen oppfattelse av deg enn hva som er virkelighet. 

Men dette trenger ikke gi store konsekvenser senere ettersom motparten ikke blir tvunget inn i noe 

han ikke er klar over. Som moteksempel er ”ren løgn” for eksempel om Solbakken legger fram feil 

opplysninger om beiteretten han tilbyr, for eksempel størrelse eller beliggenhet eller kanskje til og 

med han ikke har noen hjemmel til å leie bort beitet i det hele tatt. Dette er klart uetisk, og vi ser 

tydelig forskjellen på hva som er uetisk og hva som ”bare” er strategi. 

Bløffer og trusler: som oftest gir bløffer og trusler kortvarige gevinster. Kanskje du får ordet akkurat i 

denne situasjonen, men senere vil de andre partene trolig miste respekten for deg, og du mister 

fremtidige muligheter. Å fremsette trusler kan ha samme konsekvenser, dersom man ikke er 

konsekvent og legger frem en tydelig mulig trussel og deretter faktisk gjennomfører konsekvensen 

av at motparten ikke har innrettet seg.  

Informasjon: her finner vi ofte de tydeligste ekseplene på grensene mellom hva som er uetisk og 

ikke, for eksempel om det er riktig å skjule informasjon.  

Alt i alt vil jeg påstå at det lønner seg i de fleste forhandlinger å være ærlig. Med dette mener jeg å 

ikke legge frem usannheter, noe annet er å holde tilbake informasjon som motparten ikke har spurt 

spesifikt etter. Det er ofte mye lettere å holde seg til å legge frem sannheter, da man slipper å 

risikere å blande hva man har fortalt som er riktig og hva som ikke er riktig, eller som man ikke 

hadde tenkt å legge frem. Noen mener kanskje det motsatte, men ofte er dette i sammenheng med 
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kortsiktige fordeler. Dessuten har jo de fleste en svakhet for å ta sjanser, det er jo ikke sikkert at vi 

blir oppdaget, og i noen tilfeller kan det kanskje være verdt risikoen for noen. 

Manipulasjon: med dette menes å få motparten til å reagere på de måtene man selv vil, uten at 

motparten er klar over hva vi gjør. Om dette er uetisk eller bare takstisk kan diskuteres, og det må 

selvfølgelig vurderes ut i fra hvert enkelt tilfelle, men i det store og totale vil dette kanskje gjøre deg 

til en uetiske og lite seriøs forhandler. Her følger noen eksempler på manipulasjon fra Rognes’ bok 

om forhandling. 

Byggeklossteknikker: Dette vil si å dele opp forhandlingen til flere små delforhandlinger der 

motparten må binde seg til en løsning før man går videre på neste. På denne måten kan man selv ha 

oversikt over totalløsningen uten at motparten ser hvilken eneste mulige pakke forhandlingene 

egentlig fører mot.  

Videre har vi ”splitt-og-hersk”-taktikken, som jo er en velkjent taktikk for å utnytte interne 

uenigheter. Til slutt kan jeg nevne rollespill, som handler om å oppføre seg på en annen måte enn 

slik man egentlig er, og som også blir kalt ”politimodellen”, noe som forklarer kjernen i taktikken.   

4.4.6. Makt 

Makt er evnen til å påvirke den andre parten til å gjøre som du selv ønsker. Makt kan ha grunnlag i 

styrkeforholdet mellom partene, enten det er ved konkrete fordeler før forhandlingene starter, som 

et avhengighetsforhold eller ett ”skyldforhold” der den ene parten skylder den andre en tjeneste, 

eller gjennom naturlig autoritet hos en av partene.   

Makt forbindes først og fremst med å vinne fordelinger, ikke til å bedre integrasjon. Fisher ( m.fl., 

1983, referert til av Rognes (2008) ramser opp en del virkemidler for utvikling av makt. Disse er 

kunnskap (for eksempel om analyse av interesser, løsningsmuligheter eller prosedyrer), gode 

relasjoner(for eksempel gjennom at motparten har god tillit til deg), alternativer (for eksempel at du 

har de beste konsekvenser av alternativene til forhandlet løsning), elegante løsninger (løsninger som 

motparten ønsker fordi de viser god ivaretakelse av hans interesser), legitimiteten i avtalen (for 

eksempel å få en tredjepart til å avgjøre konflikter), og tilslutt troverdighet og ultimatum (som blant 

annet handler om hvordan man legger frem et forslag på). 

 

4.4.7. Konflikthåndtering 

Jeg skal kort nevne litt om konflikthåndtering, som kan håndteres på mange måter.  

Rognes (2008) nevner fem hovedprinsipper for konflikthåndtering i forhandlinger. Disse er makt, 

rettigheter, interesser, oppløsning og unngåelse, samtlige har jeg allerede diskutert hver for seg i 

andre sammenhenger, men den altså brukes også til konflikthåndtering.  

Ved bruk av makt, rettigheter eller interesser kan man konfrontere konflikten. Ved bruk av 

oppløsning eller unngåelse omgår man derimot konflikten. 

Som eksepler på de to viktigste hovedprinsippene av måter å konfrontere konflikter på, lister Rognes 

(2008) opp flere håndteringsmåter; Ved makt kan man for eksempel bruke streik, autoritet, 

manipulasjon og fordelingsforhandlinger. Ved rettigheter kan man bruke lover, regler eller normer. 
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4.4.8. Mer konkret om hvordan forholde seg til vanskelige motparter 

Det er ikke alltid at alle parter er like interessert i å være med i forhandlinger. Vanskelig motparter 

kan være ubehagelige, uetiske, aggressive, uvillige til å følge spilleregler, har urimelige krav eller 

kommer med trusler og usannheter, samt ha vanskelig for å se det konstruktive i det man prøver å få 

frem. Eller de kan, i all enkelhet, ikke være interessert i å forhandle. Disse kan ofte bli omtalt som 

vriompeiser, gratispassasjerer, eller uthalere. I plan og bygningsloven finnes regler for å ordne med 

dette, men i privat sammenheng er man nødt til å utnytte seg av taktikker og andre ”knep” for å 

håndtere disse. 

Man må forsøke å forstå motivene bak handlingene til motparten. I følge Rognes må man starte med 

å finne ut hvor seriøs motparten er, og prøve å avsløre hans taktikker (om han har noen bestemt 

taktikk). Det kan også være nødvendig å prøve å finne ut hvorfor motparten oppfører seg slik han 

gjør. Kanskje motparten bare er nervøs eller årsaken er personlig, eller han kan ha planlagt en 

taktikk om sin oppførsel. Noen ganger kan det være nødvendig å la motparten få ytre sin frustrasjon 

dersom man ikke tror motparten har en planlagt taktikk. For å avsløre årsaken til atferden kan man 

stille spørsmål til motparten, spørsmål man allerede vet svaret på slik at man få prøvet 

troverdigheten. 

Det er lett å starte motangrep eller andre motreaksjoner når den andre parten oppfører seg 

vanskelig. Det er ikke så mye man får ut av dette, og det er best å prøve å unngå for å ikke terge 

motparten mer. Det er også viktig å ikke gi etter for motpartens atferd. Ved å gjøre dette vil man 

svekke sin maktposisjon ved at motparten føler han får overtaket, samtidig som man belønner 

denne atferden og dermed åpne for at denne atferden også blir brukt senere i forhandlinger, eller i 

andre forhandlinger i fremtiden.  

I tillegg til å prøve å rette motparten inn på riktig og konstruktivt spor, har Rognes satt frem noen 

punkter han har hentet fra Ury (1991) 

1. Ikke reagere med samme type atferd: Ved å reagere med samme type atferd bringer man 

forhandlingene inn på et negativt og vanskelig spor. I stedet bør man prøve å vente litt før 

man reagerer, og ikke avsløre at man er irritert. Prøv å vike forstående og få klarhet i 

situasjonen. Man kan foreslå en pause i forhandlingene. Ikke prøv å argumentere med folk 

som ikke lytter, og ikke ta for raske beslutninger. Prøv å beholde roen og en 

selvbeherskelsen. 

 

2. Få motparten på din side: Når man ikke har reagert på motpartens atferd bør man se etter 

videre reaksjoner fra motparten; er han overrasket over at du ikke har reagert? Kanskje 

taktikken hans var at du skulle reagere, og nå har du gjort noe uventet, kanskje han avslører 

seg. Man kan utnytte dette ved å lytte til motparten og stille spørsmål som virker som om du 

har stor interesse i hans problemer. Prøv å ikke angripe motparten, men stille spørsmål som 

motparten må svare ja på, slik at han føler du er på hans side, samtidig som du selvfølgelig 

holder på dine egne mål og behov. Du kan for eksempel prøve å fokusere på optimisme 

rundt at dere kan prøve å løse problemene sammen. 

 

3. Få til en forandring av spillet: Her er en nødt til å fokusere på å unngå at problemet får 

forhandlingene til å skli ut. Fokusere på at man fortsatt forhandler og at det er viktig å 

beholde et godt forhold mellom partene. Man kan lage løsningsforslag som motparten kan 

utale seg om, og diskutere disse men hensyn på om hvordan problemene kan håndteres. 
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Fokuser på å være konstruktiv, og spør motparten hva han synes er fornuftig med løsningen 

dersom han kommer med et lite konstruktivt forslag. Man må i dette tilfellet også selv 

komme med et alternativt fornuftig forslag. Til slutt kan det hende det er nødvendig å 

diskutere forhandlingsmåte, kanskje motparten ønsker å forhandle på en annen måte enn 

det man har gjort tidligere.  

 

4. Gjøre det lett for motparten å si ja: Prøv å bygge videre på den andre partens ideer samtidig 

som å, i fellesskap, prøve å komme med løsninger som også tilfredsstiller dine egne 

interesser.  

 

5. Gjøre det vanskelig for motparten å si nei: Om punkt fire ikke virker kan man 

vise/sannsynliggjøre konsekvensene av at motparten ikke ”spiller på lag”. Hva skjer dersom 

man ikke får til en avtale?  Å legge frem alternativene å forhandle frem en avtale, slik at 

motparten ser at du faktisk vurderer å bryte forhandlingene. Kanskje det også kan hjelpe til å 

klarlegge motpartens alternativer, kanskje det vises seg at han oppnår mer ved å gi etter enn 

at forhandlingene blir brutt.  

 

Oppsummert: Husk å fokusere på målet som er å få et bedre resultat enn man får uten 

forhandlinger. Målet er ikke å vinne over motparten. I stedet for å akseptere dårlig atferd, 

prøv å endre spillet. 
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Kapittel 5 - Avsluttende drøfting/konklusjon mot avtaleinngåelse osv 
 

5.1. Generelle tilbakeblikk på problemstillingene i oppgaven, og 

arbeidet med disse 

Jeg har i denne oppgaven skrevet om forhandlinger rundt privat avtaleinngåelse, og brukt dette på 

et eksempel innen mitt fagområde. Jeg har, etter beste evne, greid ut om aktørenes interesser, 

rammer og hvordan forhandlingen mellom den kan foregå best mulig.  Jeg har også lært meg en del 

triks når det gjelder oppførsel, atferd, strategi og annet nyttig som konflikthåndtering og 

forhandlingsåpning.  

Jeg har fått noe greie på Vegvesenets normer og retningslinjer ved forhandling med private 

grunneiere, men jeg har ikke funnet ut like mye som jeg hadde at trodd jeg ville gjøre. Blant annet 

fant jeg ut at Vegvesenet ikke har noen egne håndbøker om atferd ved forhandling med grunneiere i 

andre situasjoner enn ved grunnerverv.  

Det jeg fant ut, og som jeg viste fra før, var deres rammevilkår når det gjelder høringer og plikt til å 

vurdere alle innkomne merknader og innspill fra de berørte av saken. Selv om en sak kanskje er liten 

for vegvesenet, er de fleste sakene store for grunneierne, de opplever ikke slik inngripen i 

eiendommen sin hver dag. Det er derfor viktig for vegvesenet å komme ut av forhandlingene med 

god tillit fra, og relasjoner til, partene.  

Videre har jeg ikke diskutert hva som ville skjedd dersom vegvesenet ikke ville godtatt en endring i 

planene om ny avkjørsel. Men jeg har, som sagt, ikke diskutert mer enn overflatisk Solbakkens 

muligheter for påvirking av disse planene annet enn dette om rammevilkårene.  

Jeg har ikke funnet det nok aktuelt for oppgaven å diskutere kommunens rett til å forby brøyting, 

hytteeierens rett til bruk av Gåseveien som adkomstvei, og hva han vil gjøre dersom denne 

atkomsten blir borte. Jeg har heller ikke funnet det aktuelt nok å undersøke nærmere om 

vegvesenets kan nekte å legge avkjørselen et annet sted, altså om de har de kompetanse til å 

bestemme hvor denne skal ligge. 

Jeg har derimot lært veldig mye av å bruke det jeg lærte meg gjennom å lese litteratur om 

forhandlinger, på en bestemt situasjon.  

5.2. Avtaleinngåelse mellom Solbakken og Oppibakken om beite og 

veirett – basert på det som er diskutert i oppgaven. 

Jeg vet ikke hvordan det ville gått med Solbakken i forhandlingene med de andre partene. Jeg kan 

bare tenke med hvordan en avtale mellom dem kunne sett ut dersom Solbakken fikk igjennom ett av 

sine tenkte alternativer. Jeg tar derfor utgangspunkt i alternativ 1 og vil sette opp hovedpunktene i 

en avtale om denne løsningen. 

Generelt, og meget kort, om rammene til avtaler om retter (servitutter) 

Stiftelse av servitutter kan skje ved for eksempel jordskifte, ekspropriasjon, eller gjennom avtale. 

Stiftelse av slik rett innebærer teoretisk flere aktiviteter: kjøp/salg, fradeling, og sammenføying. 

Som jeg tidligere har diskutert, kan partene gjøre avtaler om veiretten og beiteretten slik de vil, 

gjennom vår praksis med avtalefrihet. Det er likevel ofte slik at det kommer begrensninger på dette 

gjennom rammer utenfra, for eksempel gjennom servituttloven eller konsesjonsloven  
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For eksempel etableres ofte veiservitutter ved opprettelse av en ny eiendom, men de kan også være 

dannet gjennom privat avtale. I det siste tilfellet kan det likevel tenkes at avtalen får rammer 

utenfra, for eksempel kan man avtale privat om en veirett over den andre parts eiendom, men selve 

avkjørselen/påkjørselen vil ofte kreve tillatelse fra veimyndighetene.  

Et viktig prinsipp rundt avtaler, som jeg tidligere har nevnt, er prinsippet om at avtaler skal holdes. 

Dette gjelder selv om avtalen ikke er skriftlig, og er mellom de parter som har dannet avtalen. Ofte 

ønsker man i tillegg beskyttelse for sin rett overfor en tredjemann, det er av denne grunn vi har 

tingslysingssystemet. Tingslysing skaper blant annet rettsvern, notoritet, i tillegg til å være en 

kontroll mot ulovelige servitutter. Blant annet kan ikke servitutter som mangler en krevet konsesjon, 

bli tinglyst. Men tinglysing er ikke påbudt annet enn ved jordskifte, noe som ikke er tilfelle i dette 

caset. 

Unntak finnes derimot, som for eksempel ved etablering av leierett. Ved for eksempel etablering av 

leieretter til deler av en eiendom slik som i caset, er det påbudt med offentlig godkjenning i form av 

konsesjon dersom leieretten er langvarig, dvs. gjelder for mer enn 10 år, eller har mulighet for 

fornyelse. 

Endringer av servitutter kan også gjøres ved avtale mellom partene, og kan nesten bli en 

”omforhandling” av det avtalte. Ofte er det den ene av partene som ønsker en forandring av avtalen, 

men det kan også hende at begge/alle parter føler at avtalen ikke (lenger) har nok fordeler. 

Dersom partene ønsker å heve avtalen, faller altså servitutten bort. I tillegg til ved avtale, kan dette 

skje ved hevd, ekspropriasjon eller på annen måte. Dersom partene i caset ønsker å heve avtalen, er 

det letteste å lage en ny avtale om dette, og deretter tinglyse denne.  

Rettene i caset vil være av typen reelle servitutter, etter som de har en ”hjelpefunksjon” på 

eiendommen. Slike servitutter kan normalt ikke overføres utenom sammen med eiendommen den 

ligger til.  

Angående ordning av brøyting, vedlikehold og andre relevante problemstillingen i forhold til 

veiretten (og den nye veistumpen) kunne et veilag erstattet noen av delene i en eventuell avtale. 

Partene ville da dannet et lag, som sammen satte opp vedtekter for fordeling av kostnader, både i 

form av arbeid og direkte økonomiske utgifter. Jordskifteretten kunne eventuelt hjulpet til med 

dette, da de har mye erfaring, og er en utenforstående tredjepart. 

For øvrig kunne hele situasjonen alternativt bringes inn for jordskifte fra starten av, men da ville 

denne oppgaven sett meget annerledes ut. 

Oppsummert om hensyn og formål med avtalen 

Formålet med avtalen er i hovedsak at de partene avtalen gjelder har oppnådd mer enn de hadde 

før de startet med forhandlingene. De har fått ”byttet vekk” saker som ikke er av stor betydning for 

dem, mot saker som betyr mer for dem.  

Hensyn som ivaretas gjennom avtalen er, i hovedsak, etter valg av alternativ 1, å ha en enkel avtale, 

bare mellom to parter, der Nedre Svingen bliraltså helt utelukket, men der Oppibakken får en styrket 

relasjon med Solbakken, som igjen oppnår alle sine hovedsaker: ny atkomst, veirett, brøyting, og 

bortleie av beiterett.  
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Forslag til avtale 

Jeg vil her presentere tre viktige hovedpunkter i en avtale som kunne blitt gjort mellom Solbakken og 

Oppibakken, etter forhandlingene som er presentert i oppgaven. 

 

Avtale mellom Solbakken og Oppibakken 

1. Solbakken får bruke veien til Oppibakken, som går fra riksveien opp til Solbakkens nye 

avkjørsel. Mot dette får Oppibakken beiterett på områdene til Solbakken. Veiretten og 

beiteretten gjelder begge i ______ år og kan fornyes hver _______ år. Begge retter hører til 

eiendommene, og kan derfor ikke skilles fra disse.  

 

2. Oppibakken står for brøytingen av Solbakkens nye atkomst, og får for dette en fast 

kompensasjon hvert år på kr _______. Denne summen kan justeres gjennom nye 

forhandlinger hvert _____ år. Solbakken betaler ikke noe for bruk av Oppibakkens vei, dette 

kompenseres gjennom beiteretten. 

 

3. Avtalen kan sies opp fra begge sider, på _____måneders/års varsel, uten nærmere 

begrunnelse.  

 

Evt.  4.   Avtalen skal tinglyses. 

 

 

Har partene oppnådd ett godt forhandlingsresultat? 

Tilslutt vil jeg gjenta Rognes’ liste over sjekkpunkter for å finne ut om han har oppnått et godt 

resultat med forhandlingene. Dette burde hver av partene i forhandlingene går igjennom før de 

skriver under på avtalen.  

1. Er dine interesser godt ivaretatt? 

2. Er interessene til den andre parten ivaretatt på en akseptabel måte? 

3. Vil utenforstående bli skadelidende? 

4. Er avtalen bedre enn dine alternativer til en forhandlet løsning? 

5. Er dette den beste løsningen som det er mulig å oppnå med den andre parten? 

6. Hadde dere en effektiv kommunikasjonsprosess? 

7. Ønsker partene å forhandle på nytt med hverandre en gang i fremtiden? 

8. Er partene motiverte til å etterleve avtalen lojalt? 
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