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Fastsetting av kommunegrense mellom Orkland og Heim kommuner og 
mellom Orkland og nye Hitra kommuner 
Bakgrunn 
Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Snillfjord kommune blir delt i tre og hver enkelt del slås 
sammen med andre kommuner: 

- Del av Snillfjord kommune (Vennastranda) slås sammen med Hemne kommune og 
Halsa kommune fra 1. januar 2020. 

- Del av Snillfjord kommune (Sundan/Hemnskjela) slås sammen med Hitra kommune 
fra 1. januar 2020. 

- Del av Snillfjord kommune (Krokstadøra) slås sammen med Orkdal kommune, 
Agdenes kommune og Meldal kommune fra 1. januar 2020. 

 
Stortingets vedtak om deling og sammenslåinger må følges opp med vedtak om fastsetting 
av de nye kommunegrensene, jf. inndelingsloven § 7. Kompetansen til å fastsette grenser 
etter inndelingsloven § 7 er normalt delegert til fylkesmannen, men denne 
grensefastsettingen gjøres av departementet, siden saken er såpass omfattende og direkte 
knyttet opp mot vedtaket om å dele kommunen og slå delene sammen med andre 
kommuner. 
 
Snillfjord kommune var tidlig i kommunreformperioden tydelige på at den riktige løsningen for 
kommunen var å vedta en tredeling, og at de tre delene ble slått sammen med andre 
kommuner. Snillfjord kommune har derfor selv utredet forslag til nye kommunegrenser, og 
gjennomført en bred høringsrunde. Det har ikke kommet motforestillinger mot forslagene. 
Kommunestyret behandlet spørsmålet 6. april 2017, og et enstemmig kommunestyre stilte 
seg bak forslaget. 
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Side 2 
 

Fylkesmannen i Trøndelag tilrår at de nye fylkesgrensene vedtas i tråd med forslagene fra 
Snillfjord kommune. 
 
Vedtak 
Med bakgrunn i forslag til nye kommunegrenser fra Snillfjord kommune og tilrådning fra 
Fylkesmannen i Trøndelag, og hjemmel i inndelingsloven § 7 vedtar Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet: 

- Ny kommunegrense mellom nye Orkland og nye Heim kommuner tar utgangspunkt i 
eksisterende kommunegrense mellom Snillfjord og Orkdal kommune sør for 
Damvatnet, og følger gårdsgrensen mellom gnr. 91 og gnr. 95 på vestsiden av 
vannet. Videre i nordøstlig retning fram til grensen vinkler på nordsiden av fjellet 
Gråurda. Grensen går derfra fram til grensen mellom gnr. 91 og gnr. 89 i nordøstlig 
retning fram til gårdsgrensen mellom gnr. 88 og gnr. 91. Fram til Jevikdalen, hvor 
grensen følger grense mellom gnr. 87 og gnr. 88 vinkelrett ut i sjø. Ny 
kommunegrense følger så midt i Snillfjord ut mot Hemnfjorden, hvor grensen støter 
mot eksisterende kommunegrense mellom Snillfjord og Hemne. 

 
- Ny kommunegrense mellom nye Orkland og nye Hitra kommuner tar utgangspunkt i 

eksisterende kommunegrense i Hemnefjorden, sør for holmene Fuglan. Følger så 
midt i Åstfjorden i østlig retning, hvor grensen vinkler i nordlig retning inn Bustlisundet 
og følger denne midt i fjorden fram til der gårdsgrensen mellom gnr. 1 og gnr. 14 
kommer ned til sjøen, nord for Halsnesset. Grensen følger her videre 
eiendomsgrensen mellom gnr. 14 og gnr. 45 på sør og østlig side (Orkland) og gnr. 1, 
53, 52, 51 og 46 på nord og vestlig side. Grensen går videre ut i Imsterfjorden, ved 
eiendomsgrensen mellom gnr. 45 og gnr. 46, og følger midt mellom Tyskøøya og 
Monsholmen, og videre mellom Skjevika og Åsøya, for deretter å vinkle ut mot 
eksisterende kommunegrense mot Agdenes kommune. 

 
De nye kommunegrensene trer i kraft 1. januar 2020.  
 
Dette vedtaket går i kopi til Skattedirektoratet, Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå for 
nødvendig oppfølging. Departementet sørger for at vedtaket publiseres i Norsk Lovtidende. 
 
Departementet er kjent med at eiendomsgrensen mellom Bustlisundet og Imsterfjorden er 
registrert som fiktiv i matrikkelen. Kommunegrensen på denne strekningen gjøres derfor 
midlertidig inntil eiendomsgrensene er klarlagt, enten ved oppmålingsforretning eller gjennom 
jordskiftesak. Departementet ber om å bli orientert når dette arbeidet er fullført. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Mari Jacobsen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

Stein Ove Pettersen 
seniorrådgiver 
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Side 4 
 

Adresseliste 
 
Agdenes kommune Rådhuset 7316 LENSVIK 
Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND 
Hemne kommune Trondheimsveien 1 7200 KYRKSÆTERØRA 
Hitra kommune Rådhuset 7240 HITRA 
Meldal kommune Kvamsveien 2 7336 MELDAL 
Orkdal kommune Postboks 83 7301 ORKANGER 
Snillfjord kommune Krokstadøra 7257 SNILLFJORD 
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