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Utredning av grensejustering mellom Balestrand og Høyanger 
kommuner 

 

Vi viser til deres brev av 12.06.2017 om videre arbeid med grenseendringer. Av brevet 

framgår det at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane anbefaler at det gjennomføres en utredning 

av en grensejustering mellom Balestrand og Høyanger kommuner. Det gjøres også rede for 

at initiativet til grensejusteringen kommer fra innbyggere i Nesse skolekrets i Balestrand 

kommune som ønsker å bli en del av Høyanger kommune.  

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber med dette fylkesmannen om så raskt som 

mulig å utrede konsekvensene av en grensejustering mellom Balestrand og Høyanger 

kommuner som omfatter området Nesse skolekrets. Utredningen skal gi opplysninger om 

relevante forhold som folketall, areal, geografi, kommunikasjonsforhold, pendling, 

utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. Kommunene og andre offentlige 

etater forutsettes raskt å fremskaffe det relevante informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens 

anmodning, jf. inndelingsloven § 9.  

 

Dersom fylkesmannen anbefaler en grensejustering, skal et klart og entydig forslag til ny 

kommunegrense foreslås overfor departementet. Statens kartverk bør konsulteres om 

utformingen av forslaget til ny grense. 

 
Det må også legges til rette for at Balestrand og Høyanger kommuner skal få uttale seg før 
saken oversendes departementet for endelig avgjørelse.  

 

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane dekker utgiftene til 

utredningen, jf. inndelingsloven § 11. 

 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Njøsavegen 2 

6863 LEIKANGER 

  

 

 

Deres ref Vår ref 
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Dato 

11. oktober 2017 

 

 



 

 

Side 2 

 

Balestrand kommune skal slå seg sammen med Leikanger og Sogndal fra 1. januar 2020. 

Departementet ber om at det legges opp til en prosess som gjør det mulig at en eventuell 

grensejustering kan gjennomføres på samme tidspunkt som sammenslåingen. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

 

 

Erna Øren 

fagdirektør 
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