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1. Innledning 

Denne rapporten er resultatet av kurset EIE304, feltarbeid i eiendomsfag. Dette feltarbeidet 

foregikk i Bø kommune i Telemark. Prosjektet denne rapporten omhandler er hentet fra 

Jønnbu på Lifjell. Lifjell ligger 12 km fra Bø. Rapporten er utarbeidet av Norin Dilawar, Erik 

Slettvold, Annbjørg Kvalevåg og Jørgen Stenseng. 

1.1 Tema 

Temaet for rapport springer ut fra et utbyggingsprosjekt i Jønnbuområdet på Lifjell i Bø 

kommune. Temaet knytter seg til eiendomsmessige problem ved utbyggingen og 

gjennomføringen av en turistmessig utbygging. Konfliktene har oppstått ved bygging av en ny 

adkomstvei, og en midlertidig veirett til denne nye veien er etablert. Bakgrunnen for denne 

nye veien er etableringen av et nytt skianlegg/ aktivitetssenter med tung hytteutbygging i 

Jønnbuområdet. Temaet omhandler også de eiendomsmessige problemene man kan støte på 

ved gjennomføring av en reguleringsplan. Saken som temaet omhandler er konfliktfylt og har 

pågått en stund, både som et ekspropriasjonsskjønn i tingretten, og ved forsøk på å finne 

forhandlingsløsninger. 
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Kart over Bø kommune. Kommunegrenser markert med gul. Området rundt Jønnbu er omtrent midt i 

kartet. (http://norgeibilder.no/ 21.09.2009) 

1.2 Problemstilling 

Det er flere innfallsvinkler til prosjektet vår gruppe har hatt på feltkurset. Vi har valgt ut noen 

få innfallsvinkler/ problemstillinger som vi skal undersøke og drøfte i denne rapporten.  

Vi har valgt en tredelt problemstilling. Den første delen er en beskrivelse av hele prosessen. 

Dette innebærer de ulike aktørene, området utbyggingen skjer i, selve utbyggingen og planen 

for området, og en gjennomgang av hendelsesforløpet.  

Den andre delen går ut på å belyse og analysere aktørenes bevissthet på egen og andres rolle i 

saken: Hvilken rolle har kommunen hatt? Har kommunens rolle vært megler, 

forhandlingspartner eller reguleringsmyndighet? Eller en kombinasjon av disse? Med dette 

mener vi å prøve å få svar på aktørenes eget perspektiv på sin rolle ovenfor de andre aktørene 

og den dynamikken som har vært mellom aktørene. Vi vil også ta for oss aktørenes 

tilnærming til utbyggingen.  

Den tredje delen er en beskrivelse av situasjonen nå og hvordan prosessen kan komme til å se 

ut videre. Herunder aktørenes syn på situasjonen og deres tanker rundt mulige løsninger. Vi 

vil også drøfte ulike løsningsalternativer, slik vi ser det. 

1.3 Framgangsmåte 

Datainnsamlingen til denne rapporten ble gjort under feltarbeidet i uke 35 i Bø kommune i 

Telemark.  Dette ble gjort gjennom dokumentundersøkelser, som de aktuelle avtalene som 

foreligger i området og rettsboken fra ekspropriasjonsskjønnet. Vi har også studert kart vi fikk 

fra kommunen. De kartene vi studerte var kommunedelplanen for Lifjell og reguleringsplanen 

for omleggingen av ny vei på Jønnbu. Vi var også på en befaring på Jønnbu sammen med 

Oddmund Gåskjenn fra Bø kommune. Vi hadde også første dagen under feltkurset et lite 

seminar der vi fikk litt innsikt i saken. Den viktigste kilden vår til informasjon har vært 

gjennom de intervjuene vi har gjort av de ulike aktørene i saken. Vi fikk gjennom disse 

samtalene lyttet til aktørenes synspunkter på prosessen og prosjektet generelt. Det har dermed 

blitt en trinnvis utviklingsprosess frem mot denne rapporten.  

Vi har hatt samtaler med Stein Helge Østerli, som er privat grunneier i området i tillegg til å 

være medeier i utviklingsselskapet som står bak noe av utviklingen i Jønnbuområdet. Vi 
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intervjuet Trond Haugen, som er styreleder i Fjellkyrkja. Vi snakket også med Aslaug Farnes.  

Farnes er en stor grunneier på Lifjell og Jønnbu. Vi hadde også flere samtaler med 

representanter for Bø kommune ved Kari V. Hynne og Oddmund Gåskjenn. Vi har også hatt 

et møte senere i Oslo med Per Hanstad, som er styreleder i Lifjell Utvikling AS. Intervjuene 

ble gjennomført under feltarbeidet i uke 35 med unntak av samtalen med Per Hanstad. Alle 

samtalene ble forberedt og gjennomført av gruppen. Under utformingene av spørsmål vi 

skulle stille aktørene, tok vi utgangspunkt i de problemstillingene vi hadde tenkt oss. Det ble 

dermed viktig å finne ut hva de mente om sin egen rolle i saken og de andre aktørene de har 

forholdt seg til. Det var her spesielt viktig for oss å få deres synspunkter på den rollen 

kommunen har hatt som part, megler, reguleringsmyndighet og forhandlingspartner. Videre 

var det også viktig å få vite aktørenes tilnærming til utviklingen/utbyggingen og deres syn på 

ulike løsninger og på hva som vil skje nå fremover. 

I denne rapporten har vi valgt å gi en tematisk fremstilling av det vi fant ut under intervjuene. 

Med andre ord har vi flettet svarene til de ulike aktørene inn i teksten i stedet for å gjengi de i 

et referat.  

Vi har også fått tak i de ulike avtalene som foreligger mellom aktørene. Vi har også utskrifter 

av rettsbøkene til ekspropriasjonsskjønnet. Arbeidet med å utarbeide selve rapporten ble gjort 

ved at vi fordelte emnene mellom gruppemedlemmene.  

Rapporten avsluttes med mulige løsninger. Disse er våre og er kommet frem gjennom 

diskusjon mellom gruppemedlemmene og veiledere i kurset.  
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2. Beskrivelse  

2.1 Utgangspunkt 

2.1.1 Aktører 
Lifjell Utvikling AS står bak reguleringsplanen og den aktuelle utbyggingen på Lifjell og 

selskapet er grunneier i området. Styreleder for Lifjell Utvikling AS er Per Hanstad. En av 

aksjonærene er Stein Helge Østerli. Østerli er, i tillegg til å være knyttet til 

utviklingsselskapet, en stor privat grunneier i området.  

Aslaug Farnes er en annen stor grunneier. Hun har i likhet med Østerli skilt ut hyttetomter i 

området, men har etter eget utsagn betenkelighet med en slik utbygging som 

kommundelplanen og reguleringsplanen legger opp til, og Farnes har dermed et opphold i 

aktiviteten i området. Farnes har, mot kompensasjon, frivillig avstått areal til grunnervervet 

som ble gjennomført i sammenheng med omlegging av veg.  

Andre som blir berørt av ny vegtrase er Jønnbu Fjellkyrkje og Ungdomssenter, Lifjell Stua 

ved Lifjellstua Eiendom AS, Røde Kors samt en privat hytteeier ved Ingebjørn Grivi, Kjell 

Follestø og Halvor Gåra. Bø kommune er plan- og beslutningsmyndighet ved at de blant annet 

har utarbeidet reguleringsplanen for den nye veitraseen, samt at de til tider har hatt en rolle 

som mellommann i forholdet mellom private aktørene. Kommunen har i tillegg avtaler på tre 

av fire parkeringsarealer. For det siste parkeringsarealet foreligger det ingen avtale for 

øyeblikket, men det forhandles med grunneier Farnes, og her ligger noe av problemet. 

 

2.1.1 Hendelsesforløp  
I april 2002 kom kommunestyret fram til at det skulle utarbeides en utviklingsplan for 

området rundt Jønnbu på Lifjell i Bø kommune. I denne utviklingsplanen skulle gjeldende 

kommunedelplan og næringsplan for området og Bø kommune videreføres. Utviklingsplanen 

ble senere grunnlaget for ny kommunedelplan for området. Det ble satt ned en styringsgruppe 

og i starten av november 2004 ble ny kommunedelplan lagt ut til offentlig ettersyn. I denne 

styringsgruppa var flere aktører i området inkludert ved blant annet at Farnes var representert, 

da ved hennes sønn Olav Farnes. Lifjell Stua og Fjellkyrkja var ikke med i denne gruppa. Fra 

de aktører, som vi har vært i kontakt med, er det pekt på at den delen av prosessen som tok for 
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seg plassering av ny fylkesvei kom helt på tampen av dette arbeidet. Dette gjorde at aktørene 

følte at de ikke fikk satt seg godt inn i hva dette ville si for dem.  

Fylkesmannen kom med motsigelse til kommuneplanen, men disse ble senere trukket tilbake 

mot at kommunen skulle følge de krav som ble satt. Kommunedelplanen ble godkjent av 

kommunestyret 14.02.2005. 

For Fjellkyrkja var det i samme tidsrom, som kommundelplanen ble utarbeidet, en vanskelig 

privat periode for daglig leder. Dette førte til at stiftelsen ikke fikk all informasjon om 

utbyggingen, og daglig leder sluttet senere. Dette gjorde at kirka kom skeivt ut i forhold til 

frister som var satt i til å uttale seg. I ettertid ble det påpekt fra de private aktørene at på grunn 

av de små forholdene på plassen, og de private omstendighetene, burde kommunen ha gjort en 

ekstra innsats i å kontakte disse. Kirka følte med andre ord at deres syn ikke kom frem og at 

det ikke de ikke ble hørt i like stor grad som utbygger. Dette gjorde at de benyttet seg av 

media, og ved en annen anledning inviterte de lokale politikere inn i kirken for å vise og 

argumentere for hvordan en mulig vei ville forurense kirkerommet med lys og støy. Da 

kommunen senere skulle starte med grunnerverv over området kom man frem til en avtale 

med kirken som gikk ut på at veien skulle legges i en kulvert eller miljøtunell slik at kirken i 

mest mulig grad ble skjermet fra tiltaket. Denne avtalen gjør i seg selv at kostnadene på den 

nye veien vil øke drastisk. Kommunen kom også fram til en avtale med grunneier Farnes, 

mens grunnervervet gikk til tingretten for arealene som ble avstått fra Lifjellstua Eiendom AS 

og den private hytteeiendommen ved Ingebjørg Grivi, Kjell Follestø og Halvor Gåra. Her er 

skjønnet akseptert for eierne Ingebjørg Grivi m.fl. Lifjellstua har akseptert forhåndstiltredelse, 

men har sendt skjønnet til overskjønn.  

Planen legger opp til en arealdisponering der deler er satt til senterområde, byggeområde, 

alpinanlegg, turløypeanlegg, friområde, lek/ rekreasjon, vei og parkering. Senterområdet har i 

betegnelsen S1 (se vedlegg 1) og er farget med en lys brun farge og er kategorisert som en 

fjell-landsby i planbeskrivelsen til kommunedelplanen. Dette området er planlagt at skal være 

et midtpunkt ved at det blant annet skal være hotell og leiligheter, konferansesenter, 

barnepark, restaurant, afterski og butikk der. Et annet viktig element for senterområdet er at 

det skal være bilfritt ved at den nåværende veien over parkeringsplassene blir lagt til sørsiden 

av tjernet på området. Dette vil gjøre at området vil få en ”ski inn – ski ut”-funksjon der også 

kundemassen som har tilknytning lenger ned i bakken skal kunne komme seg dit uten å krysse 

veien. Dette gjøres ved å bygge en undergang for de myke trafikantene, eller at veien legges i 
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tunell. I tillegg til den utviklingen innenfor leilighet- og hyttemarkedet man ser for seg, skal 

området fremdeles brukes i friluftslivs- og rekreasjonsøyemed.  

Man ser for seg skiheiser i området som både kan fungere som transportheiser for de som vil 

komme seg til fjells, men det planlegges også barneheiser, t-krok- og stolheiser. Slik sett vil 

området mest sannsynlig bli et sted for familier. Allikevel har utbygger sett på muligheten for 

å tiltrekke seg andre kundemasser blant annet ved å ha off piste muligheter, og at heisene kan 

brukes som transport opp til fjellet for de som ønsker å bruke andre muligheter som fjellet gir. 

Totalt, med eksisterende og framtidige heiser i området, vil det være rundt 11 heiser.  

Utbyggingsrekkefølgen sier at deler av skianlegget skal være ferdig før det deles fra og selges 

hytter og hyttetomter. Finansieringen av prosjektet til Lifjell Utvikling AS skjer med 

bakgrunn i salget av tomter samt egenkapital, slik at denne rekkefølgen vanskelig lar seg gjøre 

slik som planen var. Utbygger har fått dispensasjon fra kommunen på dette punktet, og har 

fått solgt noen hyttetomter. Prisen på en tomt, etter opplysninger fra både Farnes og utbygger, 

ligger fra rundt 300.000 kr der den høyeste oppnådde prisen for en tomt har per august 2009 

vært 800.000 kr. Hyttetomtene med den høyeste salgsprisen er lokalisert høyt oppe i området, 

kalt H7 i kommunedelplanen (se vedlegg 1), og er mellom 874m2 og 908m2 med en 

utnyttingsgrad på 20 %. Etter samme plan er antall nye hytter stipulert til 395 totalt for hele 

utbyggingsområdet. Fra før av er det 120 hytter fordelt over hele området. Hytteområdene har 

betegnelsene fra H1 til H11 i kommunedelsplanen (se vedlegg 1). 

For det området som kommer inn i rapporten vår er det to reguleringsplaner som er gjeldene. 

Lifjell Utbygging AS har utformet reguleringsplanen over utbyggingsområdet, mens 

kommunen har laget den planen som viser ny veitrase for den kommunale veien. Da 

reguleringsplanen ble sendt ut på høring kom blant annet Fjellkyrkja med protest, uten at 

denne ble tatt til følge. Denne klagen gjaldt plassering av veien ved at kirka ville at denne 

skulle gå der den nåværende veien går. Veien i dag går over parkeringsareal med ujevn og, 

etter opplysninger fra grunneier, ustabil grunn. Den nye fylkesvei 153 vil være med fast dekke 

og med bredde til å kunne kjøre i begge retninger. Det ble inngått en avtale mellom 

grunneiere og kommunen om en midlertidig veirett over parkeringsplassen til fylkesveien var 

ferdigstilt. Dette gikk helt fint helt til avtalene skulle videreføres da byggingen av veien dro 

ut. Den tidligere avtalen mellom Farnes og kommunen gav Farnes en månedsleie på 16.000 kr 

for parkeringsareal og veirett, fra utbygger og kommunens side var denne uaktuell å 

videreføre. Det har siden januar 2009 dermed ikke vært avtale på området, og det arbeides 
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fremdeles med å få til denne. Dette gjør at hytteeiere, utbyggere og andre ikke har veirett til 

eiendommene sine, samt at kommunen ikke har veirett til de to parkeringsarealene som de 

leier på vestsiden av Farnes sin eiendom.  

Utbygger ved Per Hanstad ser for seg at veien kan være ferdigstilt rundt 30.juni 2010. Han 

mener at det var overraskende at det ble konflikt både angående den midlertidige veiretten og 

traseen til ny vei. Etter Hanstads antakelser ville det ikke blitt problemer i forbindelse med 

avtalen om den midlertidige veiretten, dersom grunnervervet og ekspropriasjonen hadde vært 

raskere gjennomført. Avtalen som var mellom kommunen og Farnes gikk ut på det tidspunkt 

da man mente at veien ville være ferdigstilt. Da dette ikke var tilfelle ble det en konflikt.  

 

2.2 Institusjonelle rammevilkår 
Vi vil her gi en kort redegjørelse for de institusjonelle rammevilkårene som foreligger i den 

situasjonen vi har studert i Jønnbuområdet på Lifjell. Med dette mener vi de lover og regler 

som har styrt atferden eller handlingene til aktørene.  

Det vi vil begynne med er å skille mellom de offentligrettslige og det privatrettslige ved disse 

rammevilkårene. Innenfor det offentligrettslige har vi både reguleringsregimet og det 

jordpolitiske regimet. Reguleringsregimet og det jordpolitiske regimet er de lovregler det 

offentlige har til rådighet til å styre over arealbruken og rett til å gripe inn i eiendomsforhold, 

spesielt i transaksjoner med eiendomsretter. Her hører også de uformelle reglene, normene, 

kultur og tradisjon inn. For eksempel vil en kommunes vilje og vane m.h.t. å ekspropriere 

høre hjemme her. Kommunens rolle som reguleringsmyndighet i kraft av Plan- og 

bygningsloven og som ekspropriant etter Oreigningslova i tilfelle på Jønnbu er eksempler på 

formelle regler.   

Til forskjell har vi det privatrettslige som reguleres gjennom eiendomsregimet. 

Eiendomsregimet består først og fremst av eiendomsrett og de formelle lovreglene rundt 

eiendomsretten. Herunder også andre rettigheter basert på, eller avledet av eiendomsretten. 

Men det er også slik her at de uformelle reglene, normene, kultur og tradisjon spiller inn, 

akkurat som ved reguleringsregimet. Forhandlingsskikk og kontraktsrett er to eksempler på 

både formelle og uformelle lovregler som er viktige ”spilleregler” for aktørene i deres 

samhandling med andre aktører.   
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Vi vil nå se litt mer spesifikt på rammevilkårene for løsning av konflikter i området vi har 

studert, og vilkårene for mulige løsninger.  

Når det gjelder den midlertidige veiretten – som altså har blitt et kjerneproblem -  er det først 
og fremst tre måter man kan få en veirett på:         

1. Gjennom avtale.  

2. Skjønn etter veglova. 

3. Jordskifte 

I tilfellet på Jønnbu som vi har studert har det vært en privatrettslig avtale mellom kommunen 

og Farnes, og denne avtalen er nå utløpt. Hovedreglen er da at aktørene har avtalefrihet. Det 

har vært flere forsøk på å få på plass en ny avtale, men dette har foreløpig ikke lyktes. For oss 

ser det ut som aktørene kanskje kan ha hatt et litt for stort fokus på å få til en avtale og ikke 

sett på de ulike alternativene for å få denne midlertidige veiretten.  Et veiskjønn etter 

Veiloven § 53 er en mulighet i vårt tilfelle. Dette er et rettslig skjønn, men det krever ikke et 

forvaltningsvedtak eller et politisk vedtak i kommunen. Det er skjønnsretten selv som treffer 

vedtak i så måte. Etter våre samtaler med administrasjonen i kommune virket det som det var 

liten politisk vilje til ekspropriasjon. Dermed blir skjønn etter Veiloven et svær aktuelt t 

alternativ, selv om det her reelt sett er en slags ekspropriasjon. En slipper imidlertid a treffe et 

formelt ekspropriasjonsvedtak. Det virket  som om aktørene ikke var oppmerksomme på 

denne muligheten, kanskje fordi de som sagt at de hadde et veldig stort fokus på å avtale. 

Dette kan jo ha ført til at de ikke har vært oppmerksomme på denne muligheten. At de 

muligens ikke har vært oppmerksom på dette alternative kan ha spilt inn på forhandlingene. 

En har kanskje ikke vært bevisst på at veirett kan skaffes på denne måten, om man ikke 

kommer til en minnelig avtale. Trolig gir denne muligheten et bedre 

forhandlingsutgangspunkt for kommunen og utbygger. 

Det siste alternative man har får å skaffe seg en veirett er gjennom jordskifte. Jordskifteloven 

§ 2c nr.2 gir denne muligheten. Paragraf 2 c nr.2 sier: ”Jordskifte kan gå ut på å gi reglar om 

bruken i område der det ikkje er sambruk mellom eigedomar, når jordskifteretten finn at det 

ligg før særlege grunnar”. Dette betyr trolig at det kan holdes et jordskifte om den 

midlertidige veiretten hvis jordskifteretten mener det foreligger særlige grunner for det.  

Jordskifteloven § 34 a er en annen mulighet. Dette er hjemlet i § 35 bokstav j. Jordskifteloven 

§ 34 a gir jordskifteretten muligheten til å ”skipe sams tiltak i samband med utnytting og bruk 
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av eigedomar”. Dette er som sagt hjemlet i § 35 bokstav j som sier ”Regler for bruk og 

sambruk kan mellom anna gå ut på fastsett regler for sams bruk i samband med drift og 

vedlikehald av vegar, parkeringsområde, leikeplassar, grøntområde mv.” Dette betyr trolig at 

jordskifteretten kan lage en ordning for bruk og vedlikehold av den midlertidige veirett.  

Disse mulighetene til å gjennomføre et jordskifte kan være et alternativ til et veiskjønn, men i 

følge jordskiftedommer Ove Flø vil et jordskifte ta lenger tid å gjennomføre enn et veiskjønn. 

Men han sier også at jordskifteretten gir deg mest sannsynlig den beste løsningen. Man må 

derfor gjøre en vurdering av hvilken fremgangsmåte aktørene mener er den beste. Vi vil også 

legge til at hjemmelen i dette tilfellet ikke er krystallklar. 

 

2.3 Avtaler 
Vi skal nå gå litt dypere inn i konflikten. Det har altså oppstått et par komplikasjoner i 

relasjon med utbyggingsprosjektet. Hovedproblemet har oppstått ved en interessekonflikt 

mellom Aslaug Farnes som er grunneier av en parkeringsplass i området på den ene siden og 

kommunen og utbyggere som trenger en midlertidig veirett over denne parkeringsplassen på 

den andre. Vi vil her prøve å gi en oversikt over hvilke avtaler som foreligger rundt 

utviklingsområdet, og samtidig få klarhet  hvilke roller kommunen har, med tanke på 

opparbeidingen  av veiene. 

Farnes står som eier av en parkeringsplass som, inntil ny vei er på plass, er nødvendig å få 

veirett over for utviklerne av hyttetomter som er solgt høyere opp. I den forbindelse er det 

ulike syn på hvor mye leien av denne veiretten bør være, og generelt avtaleforholdene rundt 

denne veiretten. 

Grunneier av parkeringsarealet på Jønnbu, Aslaug Farnes, har avtale med Jønnbu Fjellkirke 

om at Fjellkirken, i medhold av skjøtet, har veirett til kirken over Farnes eiendom 

vederlagsfritt. Denne veiretten gjelder over parkeringsplassen på myra og over den veien 

eieren av Jønnbu har bygd frem til tomtegrensa til Jønnbu Fjellkirke. Det kommer også frem 

av kontrakten at Farnes ikke har noe imot at denne veien blir godkjent som regulert helårsvei 

frem til kirken.  

Røde Kors har også avtale om veirett over parkeringsplassen til Farnes. Begge disse avtalene 

er mellom private parter. Vi har vi ikke fått tilgang til  dem, og kan derfor ikke gå nærmere 
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inn på avtaleforholdene. Det er vel heller ikke så viktig for løsningen av de problemer som nå 

har oppstått. 

Bø kommune inngikk 08.12.1998 avtale med Farnes om leie av 20 dekar mark til en 

parkeringsplass, for en periode på 10 år regnet fra 01.01.1999 (se vedlegg 5). Kommunen står 

her ansvarlig for drift av parkeringsplassen denne perioden. Bakgrunnen for denne avtalen var 

at gjeldende kommuneplan for Bø kommune og foreliggende reguleringsplaner, hadde lagt ril 

rette for videre utbygging på Jønnbu. Det ble i den forbindelse vedtatt reguleringsplan for ny 

vei inn i utbyggingsområdet. Veien var imidlertid tenkt ferdig bygget i 2008, og det var i 

forbindelsen med utbyggingen behov for en midlertidig veiløsning inntil den regulerte 

veitraséen ble ferdigstilt og tatt i bruk. 

Avtalen ga kommunen rett til å anlegge en midlertidig vei på visse premisser. Disse 

innbefatter blant annet at kommunen selv måtte tilpasse veien en standard beregnet på 

anleggstrafikk. Det skulle gjøres minst mulig terrenginngrep og veien skulle omgjøres tilbake 

til parkeringslass når avtalen utløp. Avtalen tredde i kraft ved partenes underskriving og utløp 

når ny regulert vei var ferdig bygget og kunne tas i bruk, dog senest 31.12.2008. Kommunen 

betalte kr. 16000,- pr. påbegynt måned i leie, pluss vedlikehold av vei.  

Det kommer også frem av denne avtalen at kommunen egentlig ikke hadde eiendomsbasert 

egeninteresse av en slik avtale, men at det av forskjellige årsaker var hensiktsmessig at 

kommunen kom mellom de forskjellige utbyggere og Farnes. Det viste seg imidlertid senere 

da vi hadde en samtale med kommunen, at de leide selv et stykke jord på begge sider av disse 

20 dekar mark som Farnes var i besittelse av, og kan dermed egentlig ha hatt interesse av å få 

tilgang til dette selv.  

Det kommer ikke frem av denne avtalen hvorfor utbyggerne og Farnes ikke vil inngå en 

direkte avtale med hverandre, men etter samtale med Farnes sier hun at hun hadde vært i 

kontakt med utbyggerne, men at de var lite samarbeidsvillige. I kommunen oppfattet vi at det 

var Farnes som ikke ville møte utbyggerne.  

Bø kommune og Lifjell Utvikling A/S inngikk 12.09.2007 altså en avtale med Farnes om 

midlertidig veirett på Lifjell (se vedlegg 4). Det står i denne avtalen at kommunen ikke selv 

hadde interesse av en slik avtale, men “av forskjellig årsaker var det hensiktsmessig at 

kommune kom imellom dei forskjellige utbyggarar og Aslaug Farnes”.  
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Underskriften av denne avtalen ga utbyggerne de samme rettene som Bø kommune har i 

avtalen med Aslaug Farnes. Utbygger er her økonomisk bundet fra den dag de tar nytte av 

veien, selv om denne datoen er tidligere enn datoen for underskrivingen av avtalen, men ikke 

tidligere enn avtalen mellom Kommunen og Farnes tar til. Det sikts her til avtalen vi skrev om 

ovenfor. Alle økonomiske utlegg/kostnader i forhold til avtalen mellom Bø kommune og 

Aslaug Farnes skal dekkes av utbygger.  

I hovedsak kan utgiftene/kostnadene deles i tre punkter: 
 
1. Kostnader ved etablering av midlertidig vei. 

2. Månedlige kostnader 16.000+veivedlikehold. 

3. Kostnader ved skader og ved avslutning. 

 

Bø kommune skal ikke ha netto kostnader/inntekter, verken eksterne eller interne. Om en 

utbygger ikke kan betale av ulike årsaker, må dette dekkes av de andre. 

Ved varighet eller mislighold av denne avtalen gjelder samme vilkår som kommunen har med 

Aslaug Farnes (ovenfor). 

Etter at den første avtalen mellom kommunen og Farnes utløp 31.12.2008, og dermed også 

avtalen mellom Lifjell utvikling A/S og Farnes, har det ikke lyktes for partene å bli enige om 

ny avtale. Lifjell utvikling A/S har vært i samtaler med Farnes, men etter gjentatte mislykkede 

forsøk over lengre tid kan det virke som at de har latt kommunen overta forhandlingene uten 

at de egentlig har spurt kommunen formelt om dette. Da vi snakket med Lifjell utvikling A/S 

kom det frem at de hadde flere andre avtaler med Farnes andre steder på Lifjell, men at det 

alltid hadde tatt lang tid å forhandle fram avtaler med Farnes. Lifjell utvikling A/S var nå 

innstilt på å få saken inn for skjønn eller jordskifte hvis de ikke snart kom til enighet.  

Vi ble informert av veilederne våre på denne oppgaven om at det forelå en mulighet som  

aktørene kanskje ikke selv var klar over med tanke på å få igjennom en midlertidig 

ferdselsrett over Farnes sin grunn; skjønn etter veiloven § 53 . Dette er nevnt ovenfor. 

Bø kommune har etter at første avtale utløp 31.12.2008 inngått en ny avtale med Farnes (se 

vedlegg 6), men denne avtalen omfatter parkeringsområdet P1 (3,9 daa), P2 (7,8 daa) og P3 

(4,4 daa) (se vedlegg 2). Parkeringsområdet vises på reguleringskart som vedlegg for denne 
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avtalen, på dette kartet vises også reguleringen til den nye veien. Avtalen løper fra 

01.01.2009, og har en varighet på 20 år, med muligheten til å forlenges med 10 års intervaller.  

Farnes arbeider med ny reguleringsplan for sentrumsområdet på Jønnbu, som kommer til å 

ligge ”over” parkeringsarealet der de tidligere avtalene om midlertidig veirett mellom Farnes, 

kommunen og Lifjell utvikling A/S har vært.. I den utstrekning denne planen berører 

parkeringsarealet, er partene enige om å inngå særskilt avtale, som gjennom makeskifte eller 

på annen måte, løser det arealbehov grunneier får som følge av endelig godkjent 

reguleringsplan for sentrumsområdet. Områdene P1, P2 og P3 skal brukes til parkeringsplass, 

men kommunen har tillatelse til midlertidig lagring av materialer som følger av utbygging av 

skitrekk m.m. Kommunen har også disposisjon til å leie ut fast parkering for hytteeiere i 

området som har behov for dette, men ikke i lengre tid enn denne avtalen løper. Områdene P1 

og P2 som i dag er delvis opparbeidet til parkeringsareale skal i sin helhet bli utbedret til 

parkeringsareale, med en estimert utbyggingskostnad på kr. 3 000 000,-, ettersom P2 også 

delvis er myr. I tillegg kommer utgifter til teknisk anlegg på kr. 500 000,-. Det er imidlertid 

litt vagt beskrevet hva dette tekniske anlegget skal bestå av. Det står bare en parentes om 

“bom, billettsystem mv.”. De samlede kostnadene til opparbeiding til nytt parkeringsareal og 

investering i de tekniske anleggene skal dekkes av kommunen. Kommunen står også som 

driftsansvarlig av parkeringsarealene og har det økonomiske ansvaret i den forbindelse. Det er 

også kommunen som skal sette parkeringsavgift og er ansvarlig for innkreving av denne samt 

snørydding på vinterstid og ellers generell vedlikehold. 

Leieprisen på parkeringsarealet for kommunen er i denne avtalen satt til et årlig beløp på kr. 

50 000,-. I tillegg til leien kommer en omsetningsbasert leie på 25% av det årlige  

driftsoverskuddet. 

 

 

2.4 Ekspropriasjon 
Som nevnt tidligere ble reguleringsplanen for utbyggingsområdet utarbeidet av den private 

utbyggeren, mens kommunen laget reguleringsplanen for veitraséen. For å få dette til ble det 

gjennomført et grunnerverv der både Fjellkyrkja og Farnes inngikk en frivillig avtale om å 

avstå areal mot erstatning, mens det for den private hytteeiendommen eid av Ingebjørg Grivi 

m.fl og Lifjell Stua ble grunnervevet avgjort i et ekspropriasjonsskjønn. Grivi m.fl. har nå 

akseptert skjønnet, mens Fjellstua har anket det til overskjønn.  
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Da det ble klart hvor veitraséen ble lokalisert benyttet både Fjellkyrkja og Lifjell Stua seg av 

klageadgang og gjorde sitt syn kjent på folkemøte.  Fjellkyrkja brukte også lokale medier 

aktivt for å få fram sitt syn, i tillegg til at politikerne ble invitert inn i kirken på initiativ fra 

Fjellkyrkja. Kommunen og Fjellkyrkja kom til slutt til enighet. Det ble inngått en avtale om at 

Fjellkyrkja avstår areal til veitraséen mot at veien skal legges i en miljøtunnel slik at kirken 

blir skjermet for både lys og lyd. Dette innebærer at veien, som ble beregnet til 4 mill, vil få 

en meget stor prisøkning. Fjellkyrkja sier i dag at avtalen om miljøtunnel vil brukes som et 

forhandlingskort når byggingen av veien starter. Fjellkyrkja ser for seg at de også kan avfinne 

seg med at veien blir senket ned terrenget og at man da kan bruke andre virkemidler for å 

skjerme kirken.  

Etter vår samtale med utbygger ser det ut for at disse samtalene er startet. Hanstad kunne blant 

annet fortelle at man straks skulle prosjektere veien på nytt, og de denne gangen vil senke den 

lenger ned i terrenget. Han mente at dette tiltaket kan føre til at en miljøtunell vil bli 

overflødig, og at man vurderte andre tiltak for å skjerme kirken. Utbyggers syn på avtalen 

mellom kommunen og Fjellkyrkja er at den ikke er rasjonell, i den forstand at avtalen ikke 

hadde hatt samme utforming og at man ikke ville ha tatt så omstendelige omsyn, om det ikke 

var religion og kirkerom som ble berørt.  

For den nye veien ble det foretatt grunnerverv av til sammen seks eiendommer, der to av disse 

har samme eier. For fire av disse kom kommunen fram til en minnelig avtale. Dette gjaldt  

eiendommene tilhørende Farnes og Fjellkyrkja. De to siste eiendommene ble det gjort et 

vedtak i Bø kommunestyre 07.04.2008 om å ekspropriere areal til vei. Eierne var Lifjell Stua 

Eiendom AS for den ene eiendommen, mens Ingebjørg Grivi, Kjell Follestø og Halvor Gåra 

var eiere av den andre eiendommen. For sistnevnte eiendom ligger det begrensninger, som gitt 

av kirkeloven § 21. 

Den nye veitraséen vil legge beslag på 770 m2 samt at veien vil skille et areal på 1,7 da fra 

resten av eiendommen. For eiendommen til Grivi m.fl. skal det erverves et areal på 691 m2, 

samt at det et lite areal skilles fra resten av eiendommen og skal innløses.  

Salgsverdibasert grunnerstatning ble av retten satt til 210 kr per m2 for begge eiendommene. I 

tillegg vil veitraseen føre til en fysisk deling av eiendommmen og dermed en særulempe. 

Denne ulempeerstatningen ble satt til 90.000 kr for Lifjellstua og 60.000 for Ingebjørg Grivi 

m.fl. Om det ble forhåndstiltredelse ble avsavnsrenten satt til 4,5 % p.a. fra tiltredelsen til 
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betaling av erstatningsbeløpet. Saksomkostningene som saksøkte mente ha krav på ble av 

retten satt til å være urimelig høye. Kommunen har betalt sakskostnader på 146.500 kr.  

 

2.5 Midlertidig veirett 
Den midlertidige veiretten over parkeringsplassen har vi vært inne på flere ganger tidligere, 

Her skal vi gi en slags ”avrunding” av dette problemet. 

Konflikten kommer som en følge av at veitraséen til den nye fylkesveien gikk til 

ekspropriasjonsskjønn, og at man dermed ikke fikk ferdigstilt veien til oppsatt tidspunkt som 

var januar 2009.  

I prosessen for å komme fram til en kommunedelsplan over Lifjell ble det satt ned en 

arbeidsgruppe der kommune, utbyggere og grunneiere var representerte. En av Aslaug Farnes 

sine sønner opptrådte på vegne av henne i gruppa, mens Fjellkyrkja og Lifjell Stua ikke 

deltok. I kommunedelplanen ble plassering av ny vei til Lifjell gitt. I følge Farnes kom dette 

sent inn i prosessen, noe som gjorde at de som satt i arbeidsgruppa ikke var forberedt og følte 

seg lite hørt i saken. Dette i tillegg til at man ikke fikk satt seg skikkelig inn i hvilke 

konsekvenser dette ville medføre. Farnes mente også at avgjørelsen hadde et element av 

hastverk over seg. Det ble holdt folkemøte der blant annet Fjellkyrkja fikk komme med sine 

synspunkt. Kommunedelplanen ble godkjent. I planen er det markert hvor ny veitrasé skal gå 

samt at planen viser at området med parkeringsplass, der den midlertidige veien foreløpig går, 

skal være et bilfritt område (se vedlegg 1). Det skal etter planen være midlertidige veiretter 

over parkeringsarealene slik at hytteeiere, utbyggere, Røde Kors og Fjellkyrkja kommer seg 

til de arealene som de disponerer inntil ny vei er ferdigstilt. 

Parkeringsplass er lokalisert nord for tjernet. Over det dette arealet har Fjellkyrkja og 

Rødekors veirett, samtidig som all trafikk til utbyggingsområdene også går over de samme 

arealene. Kommunen leier tre av disse fire arealene og har da også fått i stand en midlertidig 

veirett over disse, unntaket er det midterste parkeringsarealet som tilhører Farnes. For dette 

arealet var det en midlertidig veirett som utløp januar 2009 og siden har det vært vanskelig for 

partene å enes om den kompensasjonen som Farnes skal ha. I den tidligere avtalen fikk Farnes 

16.000 kr per mnd i kompensasjon for veirett og parkering. Avtalen var i utgangspunktet 

mellom kommunen og Farnes, men det er utbygger som betaler for leien. En framtidig avtale 

vil sannsynligvis ha den samme ordningen. Kommunen har dermed her fått flere roller ved at 

de er planmyndighet, de er rettighetshavere til de andre parkeringsarealene på vestsida av det 
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arealet som Farnes eier, samtidig som de har en mellommannsrolle mellom Farnes og 

utbygger ved at avtalen mellom disse to aktørene har gått gjennom kommunen.  

Slik vi ser det er det viktig både for utbygger og for kommunen at det etableres en midlertidig 

veirett over det aktuelle arealet. På kommunedelsplanen skal dette arealet bli et 

sentrumsområde med mulighet for at alpinistene kan ta et stopp før de kan renne videre. Mens 

den nye veitraséen blir ferdig er planen at det skal gå en midlertidig veirett over 

parkeringsarealene. 

 

 

3.Analyse 
 

3.1. Innledning 

I dette kapittelet skal vi prøve å analysere problemstillingen om hvorfor prosjektet har blitt 

konfliktfylt mellom de forskjellige aktørene. Videre skal vi se på kommunens rolle. 

Kommunen har hatt tre forskjellige tilnærminger til prosjektet; den har rettigheter i området, 

den er reguleringsmyndighet og har i tillegg hatt en rolle som megler og mellommann i 

gjennomføringen av prosjektet. Til slutt vil vi se på hva reguleringsplanen har å si for den 

eksisterende næringsvirksomheten på området. 

 

3.2 Planer og plangjennomføring 
Alle veier og parkeringsplasser innen reguleringsfeltet skal opparbeides, driftes og bekostes 

av grunneierne i henhold til den standard som følger av reguleringsplanen. Som utgangspunkt 

skal alle veier som betjener mer enn en hytte bygges etter veiklasse 2, jfr. ”Normaler for 

landbruksveier med byggebeskrivelse”(se vedlegg 3). Grunneierne opparbeider og bekoster 

nødvendig veitilknytning fra feltet og frem til eksisterende veinett. Før utbygging starter skal 

grunneierne ha sørget for å inngå avtale med det eksisterende veistyret. Dette veistyret skal 

gjelde utbyggingsområdets andel i drift og vedlikehold av eksisterende private veier som 

utbyggingsfeltet tilsluttes. Bidrag til finansiering av vei og kulvert ved Jønnbu medfører 

behov for at det bygges en vei på ca. 800 m. fra fylkesveien tilområde P3 (se vedlegg 1) med 

tilhørende kulvert/bru for skiløype og adkomst til parkeringsplass. Utbyggingen vil ifølge 
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kostnadsoverslag innhentet av Bø kommune fra Tveiten AS, datert 31.05.05, beløpe seg til ca. 

kr 3 050 000.- eks. mva. Utbyggingen har en verdi for allmennhetens tilgang til Lifjell og Bø 

kommune vil derfor bidra med kostnadene i forbindelse med erverv og kjøp av nødvendig 

grunn.  

 

Byggingen av vei og kulvert fordeles prosentvis mellom utbyggingsområdet på de områder 

som har direkte nytte av tiltaket ut fra følgende fordelingsnøkkel, basert på sannsynlig antall 

enheter: 

S1-2 nord for spesialområde og SPSL2 34.5%, S1-2, sør for spesialområde SPSL2  og resten 

av S1 20.5%,  H6 30%,  H7 3% og H8 10%. 

 

Det er viktig for utviklingen av Lifjell at vei og kulvert ved Jønnbu kommer på plass i første 

fase. Lifjell Utvikling, Lifjell Eiendom, Østerli Sameie og Stein Helge Østerli påtar seg 

ansvaret for finansiering og utbygging av vei og kulvert. Finansieringen innebærer 

forskuttering for de utbyggere som ikke er klar til utbygging. Fordelingen internt mellom 

grunneierne innen de enkelte reguleringsfelter avklares av grunneierne. Utgangspunktet også 

for denne fordelingen bør være sannsynlig antall enheter innenfor hver grunneiers areal. Bø 

kommune vil gjennom fremtidige utbyggingsavtaler sikre seg at øvrige aktører blir med i 

gjennomføringsmodellen og dermed bidrar med deres andel av kostnadene ut fra fordelingen i 

ovenstående tabell. Avtale med de grunneierne som har forskuttert byggingen av vei og 

kulvert om økonomisk bidrag i henhold til dette punktet, skal fremvises for Bø kommune før 

utbyggingsavtale underskrives av kommunen. Vei og kulvert skal være bygget senest 12 

måneder etter at kommunen har ervervet nødvendig grunn. Dersom vei og kulvert ikke er klar 

til tidsfristen vil kommunen stoppe med å gi byggetillatelse i området frem til tiltakene er på 

plass. 

 

Utviklingen på Lifjell går tregt, dette skyldes uenighet mellom grunneierne. Det er vedtatt 

ekspropriasjon av veitrase for veien på sørsiden av tjernet ved Fjellkirken. Skitrekket mellom 

nedre og øvre alpinbakke er påbegynt, men heisen kommer neppe i drift før neste sesong. 

Penger er et viktig moment for at saken har hatt den utviklingen den har hatt. Bygging av 

området vil koste veldig mye og det er aktørene i saken som må dekke mye av kostnadene. 

Dialogen mellom aktørene har vært dårlig, det virker også som aktørene har vært lite 

samarbeidsvillige og skjøvet mye av ansvaret over på kommunen.  
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Kommunen har spilt en sentral rolle i saken som mellommann og aktør, de har hatt en 

støttende rolle ovenfor aktørene for å få i gang byggingen på området. Kommunen har også 

kommet inn i denne rollen fordi de har hatt et velmenende ønske om å få til prosjektet sånn at 

det blir best mulig. Kommunen mener at de har hørt på alle aktørene som har tilknytning til 

området. Det ble arrangert folkemøter og private møter og de jobbet veldig hardt med 

prosessen. De aktørene vi har snakket med ga tilbakemelding om at kommunen burde vært 

mer aktiv i starten av reguleringsarbeidet. De fleste ønsket også at kommunen skulle hatt en 

mer formell og overordnet rolle. Denne konklusjonen fra aktørene ser vi som delvis 

selvforskylt siden aktørene selv har gitt kommunen en rolle som mellommann, noe som 

kommunen egentlig ikke ønsket. Aktørene har også hatt en ønske om å forhandle gjennom 

kommunen senere, når de ikke var på talefot med hverandre og samtalene mellom ikke førte 

frem. I tillegg følte noen av aktørene at de fikk informasjon om reguleringen for sent i 

prosessen. Dette begrunner de berørte aktørene med at de blant annet ikke var med i 

arbeidsgruppa som var aktive i utformingen av kommunedelplanen. Her mener vi at 

kommunen burde tatt ansvar og fått alle de berørte aktørenes synspunkt så tidlig som mulig. 

Hadde dette skjedd kan det være at kommunen hadde hatt mer kontroll over situasjonen. Dette 

kunne medført en bedre dialog og en mindre konfliktfylt situasjon på Lifjell.  

 

Situasjonen mellom de forskjellige aktørene er ikke så bra imellom. Grunnen til dette er dårlig 

kommunikasjon og det vi merket under alle intervjuene var at de hadde velig mye klager om 

hva som ikke ble gjort riktig av den andre osv. Og de ga også et inntrykk for at de ikke ville 

forhandle med de andre aktørene 

 

Så lenge det ikke foreligger en avtale mellom aktørene om bruken av Farnes’ eiendom er det 

lite sannsynlig at utviklingsprosjektet vil lykkes. Dette fordi aktørene på Lifjell er naboer og 

skal etter all sannsynlighet forholde seg til hverandre også i fremtiden. Om ikke dagens 

situasjon blir avklart kan dette forverre situasjonen og konflikten kan eskalere. Vi ser det slik 

at det er det økonomiske aspektet som er hovedkonflikten. Alle aktørene vil ha størst mulig 

gevinst, og tenker i mindre grad på området og kollektivet som helhet.  

 

Vi vili gå litt inn på løsningsalternativer i prosjektet. Det er flere muligheter enn bare 

forhandlinger å for kommunen og utbygger å skaffe seg veirett. Etter samtale med aktørene 

virker det som om de ikke har vært klar over disse mulighetene. For oss virker det som de har 
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låst seg litt fast ved å prøve å løse det gjennom avtale og evt. jordskifte. En mulighet er som 

nevnt flere ganger tidligere er veiskjønn etter Veilova, jf § 53.  

 

Noen av aktørene mente at den eksisterende næringsvirksomheten i store trekk var utelatt fra 

den framtidige utviklingen. Dette ble begrunnet i at den nye veien vil skape et skille mellom 

eksisterende virksomhet og den fremtidige virksomhet. Vi forstår disse synspunktene, men vi 

mener allikevel at utviklingen vil generere økt aktivitet og en større kundemasse i området. 

 

Et annet moment som vi tror utbyggere og kommunen har hatt for lite fokus på er 

konkurransen fra andre nærliggende alpinsteder. En av de sentrale aktørene vi var i kontakt 

med mener prosjektet kanskje er litt for ambisiøst på grunn av konkurransen i markedet.  

 

3.3. Om forhandlingene 

Som vi har vært inne på flere ganger tidligere, så spiller forhandlinger og avtaler en meget 

stor rolle i sakskomplekset vi har arbeidet med. Særlig har et relativt beskjedent spørsmål, 

dette med den midlertidige veiretten, få en slags nøkkelrolle.  

Dette synes vi gjør det berettiget å skrive noe generelt om forhandlinger, i et spenn fra 

fordelingsforhandling til integrasjonsforhandling. Deretter vil vi si noe om 

forhandlingssituasjonen i vårt tilfelle, da spesielt med tanke på prosessen for å få til en 

midlertidig veirett. 

En forhandlingssituasjon oppstår når aktører med forskjellig og motstridende interesser, 

prøver å komme fram til en felles beslutning. Slik kan man si at forhandling er en 

beslutningsprosess, men fordi det er aktørene selv som er med å utforme det endelige 

resultatet kan man ta inn andre elementer og interesser for å komme til et resultat som ikke 

ville vært aktuelt i en eventuell domstol.  

Det er avhengigheten mellom partene som gjør at de er i en forhandlingsposisjon. Grunnen at 

de forblir der er at forhandlingssituasjonen er mer nyttig enn det resultatet man vil få ved 

alternativet,  som er brudd. Med andre ord utforsker man de mulighetene som en avtale gir, og 

som da er bedre enn alternativet brudd. For å få mest mulig ut av en forhandlingssituasjon bør 

man kartlegge interesser og forhandlingssaker, tenke ut alternativer til løsning og utforming 

av den forhandlingsstrategi man ønsker å følge. 
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De forskjellige forhandlingene har ulike benevnelser. En fordelingsforhandling skjer når det 

er en sak som dominerer forhandlingen. Prosessen vil her kjennetegnes ved at aktørene 

kommer med ekstreme starttilbud, for deretter å komme med innrømmelser inntil de kommer 

fram til et kompromiss eller et brudd.  I disse forhandlingene er det forholdet mellom 

interesser, for eksempel økonomi, og sak, for eksempel pris, enkelt og entydig og aktørene har 

motstridende interesser på disse områdene. Dette vil si at et godt resultat for den ene aktøren 

vil gå på bekostning av motparten. Ved en fordelingsforhandling er det ikke mulighet å trekke 

inn flere saker eller elementer for dermed å finne kreative løsninger. Den motsatte 

forhandlingssituasjonen vil være ved en integrasjonsforhandling. Disse forhandlingene 

kjennetegnes ved kompleksitet og at man trekker inn flere elementer for dermed å bruke 

kreativitet for å komme fram til en avtale. Oppsummert og forenklet kan en si at ved 

fordelingsforhandling er størrelsen på kaka gitt, ved integrasjonsforhandling kan den økes. 

For den situasjonen som gjaldt den midlertidige veiretten over Farnes sin eiendom var det 

først forhandlinger mellom kommunen og Farnes som endte med at Farnes fikk en månedlig 

kompensasjon på kr 16.000. Arealet skulle da kunne brukes som offentlig parkeringsplass, 

samt at det skulle være en midlertidig veirett over det samme arealet. Etter opplysninger gitt 

av aktørene i saken var det Farnes som ville forhandle med kommunen i stedet for utbygger. 

Kommunen fikk da rolle som mellommann mellom Farnes og utbygger, samtidig som de også 

hadde interesse av veiretten for å komme til de andre parkeringsarealene de leier av andre 

grunneiere i området. 

Om man skal kategorisere disse forhandlingene vil de få benevnelsen fordelingsforhandling 

ved at det her gjelder forholdet mellom interessene, i dette tilfelle interessen om hvor stor 

kompensasjon Farnes skal ha for den midlertidige veirett samt parkeringsarealet.  

Hva har, i dette tilfellet, gjort at aktørene har valgt å prøve forhandling som alternativ for å 

komme fram til en løsning? På Jønnbu er det små forhold slik at de samme grunneierne må 

samarbeide og forholde seg til hverandre, både i fortid og framtid. Aktørene har med andre 

ord, hatt en formening og bevissthet om hverandres rolle før denne saken ble aktuell. Det kan 

virke som nettopp på grunn av tidligere erfaringer hadde Farnes et ønske om å forhandle med 

kommunen. Den første avtalen som ble inngått løp ut januar 2009 og det har siden vært 

problematisk for kommunen og Farnes og enes om en ny avtale. Signalene vi fikk fra 

administrasjonen i kommunen var at det var liten politisk vilje til å gjennomføre 

ekspropriasjon. Dette kan være signaler som også Farnes har oppfattet og som hun som aktør 
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har brukt. Når det ikke har vært noe alternativ, som evt. pressmiddel for å få til en avtale, slik 

ekspropriasjon kan fungere som, kan dette bidra til å forklare situasjonen..  

Aktørene er nå i gang med å forsøke å få en ny avtale, og denne prosessen har foregått en tid. 

Man har nå, fra kommune og utbyggers side, sagt at om man ikke straks kommer fram til en 

avtale, vil det bli krevd jordskifte. For Farnes er dette et drastisk steg. Aktørene har tidligere 

vært med i en jordskiftesak der, det etter opplysning fra aktørene, var Farnes som kom dårligst 

ut. Om dette er tilfelle vil nok Farnes være mindre positiv til denne måten å løse konflikten 

på, og Farnes vil kanskje framover arbeide mer målrettet for å komme fram til en løsning.  

Har kommunen og utbygger brukt trussel om jordskifte som et viktig forhandlingskort? Slik 

vi ser det kan en trussel om jordskifte slå begge veier. Den kan fungere som en ekstra 

motivasjon for å komme fra til en løsning, nettopp fordi alternativet nå ikke er brudd som 

tidligere, men jordskifte. På den annen siden kan den også ha helt motsatt virkning. Da ved at 

man legger det fram, ikke ved at man ønsker å opplyse motpart om det alternativet man ser 

for seg, men at motparten forstår det som et handlingsløp man allerede har bestemt seg for. 

Dette siste vil kanskje ikke ha noe å si for utfallet i denne bestemte saken ved at man får en 

tredjepart til å ta en avgjørelse, men fordi det er små forhold på Lifjell og på Jønnbu vil det 

være svært sannsynlig at partene også vil ha noe med hverandre å gjøre ved et senere 

tidspunkt. Tillit er viktig for å kunne få i stand avtaler, om denne ikke er tilstede blir det 

brudd. Tillit er noe som bygges opp over tid, og gjennom en forhandlingsprosess. Om en 

aktør da ikke føler at dennes ønsker tas seriøst, vil det være lite som kan bygges på senere om 

man da skal forhandle fram en avtale.  

Til slutt og for egen del vil vi nevne at det ikke er umiddelbart klart og entydig at en 

jordskiftesak faktisk kan være et virkemiddel for å få fram en løsning.  

 

4.Avsluttende refleksjoner 
Vi vil her foreta en oppsummering av analysen, samt reflektere rundt mulige løsninger som 

etter vår mening er aktuelle.  

Vi tror noe av grunnen til dagens situasjon er at aktørene har forskjellig 

virkelighetsoppfatning. Som følge av dette har kommunikasjonen vært dårlig mellom 

aktørene og det har vært en del misforståelser og forvirring rundt aktørenes rolle, da særlig 

kommunens. Det er blant annet forskjellig oppfatning om hvilken rolle kommunen skulle hatt 
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i prosessen. Vi mener at kommunen har hatt tre forskjellige roller: planmyndighet, 

rettighetshaver og meglerrolle/ mellommann. Det er også slik at enkelte aktører føler at 

kommunen har tatt utbyggers side i saken, og de føler seg dermed forbigått og at deres 

synspunkt ikke har blitt hørt. I tillegg er det et lite miljø på Jønnbu og noen mener at eldre 

konflikter kan ha spilt inn på konflikten.  

Et annet aspekt på konflikten kan være aktørenes fokus på økonomi. Det virker som aktørene 

er veldig opptatt av egen gevinst og ikke tenker helhetlig om gjennomføringen av 

utbyggingen. Med dette vil vi trekke fram elementer som at ikke alle aktørene på Lifjell fikk 

være med i arbeidsgruppa som utformet kommunedelplanen, og at tidligere 

næringsvirksomhet i området føler seg ekskludert fra framtidig utvikling. 

Slik vi ser det kunne konflikten om den midlertidige veiretten vært løst på et mye tidligere 

tidspunkt om aktørene hadde vært mer bevisst på ulike løsningsalternativer, og ikke låst seg 

fast til avtaleinngåelse. Et jordskifte, etter Jordskifteloven, eller et veiskjønn, etter Veglova, 

burde vært vurdert på et tidligere stadium slik at denne konflikten ble løst.  

Om konflikten ikke lar seg løse gjennom avtale er løsningen enten et veiskjønn eller muligens 

et jordskifte. Et jordskifte er mer tidkrevende, men kan gi mer gjennomtenkte løsninger. 

Skjønn etter Vegloven er etter vår mening en enklere og raskere metode for å løse konflikten i 

dette tilfellet, i den forstand at det  skaffes veirett slik at utbyggingen kan gjennomføres. 
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