
       
       
E-postadresse: 
fmagpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 788 Stoa,  
4809 Arendal 

 Besøksadresse Arendal: 
Ragnvald Blakstads vei 1 
Besøksadresse Kristiansand: 
Tordenskjoldsgate 65 
 

 Telefon: 37 01 75 00 
www.fylkesmannen.no/ag 
 
Org.nr. 974 762 994 

  Vår dato:  Vår ref: 

  28.02.2019  2018/9879 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Dag Petter Sødal, 38 17 61 81 
  
 
 
  

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
 
Postboks 8112 Dep 
0032 OSLO 
 
 

  
 

Vedtak om endring av kommunegrensen mellom Marnardal og Songdalen 
kommuner ved Åsan/Mæsel, Vest-Agder fylke 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fylkesmannen i Agder vedtar med dette overføring av matrikkelenhetene gnr/bnr 53/1, 53/2 
og 53/3 fra 1021 Marnardal til 1017 Songdalen. Endringen trer i kraft 15. mai 2019. Ny grense 
er vist på vedlagt kart. Overføringen omfatter et areal på om lag 0,7 km2. 4 personer er bosatt 
i området. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Bakgrunn og saksgang 
Beboerne på gården «Åsan» søkte i brev datert 8. august 2018 om overføring fra Marnardal 
kommune til Songdalen kommune. Søknaden ble sendt til Marnardal kommune, som videresendte 
den til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder som rette vedkommende i brev datert 10. oktober 2018. 
Fylkesmannen oversendte i brev datert 2. november søknaden til begge de berørte kommunene til 
uttalelse. I oversendelsesbrevet slår Fylkesmannen fast at søkerne har initiativrett og at søknaden 
anses å oppfylle de formelle kravene, jf. inndelingslova § 8. 
 
Formannskapet i Marnardal kommune behandlet saken i sitt møte 28. januar 2019, og vedtok 
enstemmig å anbefale grenseendringen. 
 
I Songdalen ble saken behandlet i kommunestyret 13. februar 2019, og også her ble det enstemmig 
vedtatt å gå inn for omsøkte endring. 
 
Kartverket arrangerte 8. januar 2019 et møte med kommunene og Fylkesmannen om den tekniske 
gjennomføringen av endringen. 
 
Innholdet i søknaden 
Søknaden gjelder landbrukseiendommen «Åsan» på ca. 700 da, og en fradelt enebolig, med til 
sammen 4 voksne personer bosatt. Eiendommen ligger for seg selv på Marnardal-siden av 
kommunegrensen innerst i Mæselvegen, som går mot sørvest fra Vatneli ved Kilen i Finsland, i 
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Songdalen kommune. Eiendommen har ingen direkte veiforbindelse til Marnardal, og sogner for alle 
praktiske formål og kommunale tjenester naturlig til Songdalen. De siste 1,7 km vei inn til 
eiendommen er privat vei. 
 
Argumentene for endring er at gården både har sin tilhørighet til Songdalen, og har hatt skoleplass 
mm. her. En justering av kommunegrensen vil ha praktiske fordeler og redusere administrativ 
belasting på begge kommunene. 
 
Søknaden omfatter matrikkelenhetene gnr/bnr 53/1, 53/2 og 53/3 i Marnardal kommune. Vi tolker 
søknaden slik at ny kommunegrense vil følge eiendomsgrensen til søkerne. Søknaden nevner at 
dette vil bli grensen mellom nye Kristiansand og nye Lindesnes kommuner fra 1. januar 2020. 
 
 
Fylkesmannens vurdering 
Vi legger til grunn at dette er en mindre sak om endring av en kommunegrense, hvor myndigheten 
etter § 6 i inndelingslova er delegert til fylkesmannen når det er enighet om en løsning. Foreliggende 
vedtak i begge kommunene bekrefter at det er enighet om en løsning. Søkerne har initiativrett etter 
loven, og innholdet i deres søknad om grenseendring er i tråd med lovens forutsetninger. 
 
Vi har etter drøfting med kommunene konkludert med at det ikke er nødvendig med offentlig høring 
i denne saken. Alle de 4 beboerne som er direkte omfattet av endringen er også selv søkere. Det 
synes ikke å kunne være andre enkeltpersoner eller virksomheter som er vesentlig direkte berørt av 
endringen. Vi legger derfor til grunn at den administrative og politiske behandlingen av saken i 
begge kommunene samt hos Kartverket og Fylkesmannen ivaretar offentlighetens interesser i 
saken. 
 
Fylkesmannen i Agder mener dette er en åpenbart fornuftig og velbegrunnet endring, med få eller 
ingen vesentlige ulemper. Endringen vil bringe den administrative inndelingen mer i tråd med den 
praktiske situasjonen, og dermed ha klare fordeler både for beboerne og for kommunene. 
Overføringen er så liten i areal og innbyggertall at den ikke vil ha merkbar effekt på kommunenes 
økonomi eller tjenesteproduksjon totalt sett. Overgangen til nye større kommuner fra 2020 styrker 
argumentene for endring, og for å foreta endringen nå i forkant av kommunereformen. Vi legger i 
tillegg vekt på de positive politiske vedtakene i begge kommunene. 
 
Statens kartverk vurderer omsøkte endring som så liten at den kan gjennomføres med et annet 
ikrafttredelsestidspunkt enn et årsskifte. Kartverket har anbefalt gjennomføring våren 2019 av 
hensyn til iverksettingen av kommunereformen. I samsvar med råd fra Kartverket mener vi vedtaket 
bør tre i kraft 15. mai 2019. Fylkesmannen legger til grunn at denne saken ikke omfattes av brevet 
fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 11. februar 2019 om å ikke vedta nye 
grenseendringer med virkning fra 1. januar 2020. 
 
Den nye grensen framgår av vedlagte kart. Ny grense følger eiendomsgrensen. Marnardal kommune 
avklarer grenseforløpet i vann før endringen. 
 
Vedtak 
Med hjemmel i inndelingslova § 6 vedtar Fylkesmannen i Agder ny kommunegrense mellom 
Marnardal kommune og Songdalen kommune ved Åsan/Mæsel i Vest-Agder fylke. Ny grense er vist 
på vedlagt kart. Marnardal kommune avklarer grenseforløpet i vann før endringen. Endringen trer i 
kraft 15. mai 2019. 
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Fylkesmannens avgjørelse om grenseendring etter inndelingslova er ikke et enkeltvedtak etter 
forvaltningsloven. Avgjørelsen er endelig og kan ikke påklages. 
 
 
Med hilsen 
 
Stein A. Ytterdahl 
fylkesmann 

  
 
Dag Petter Sødal 
spesialrådgiver 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
 

Mottakere 
Ragnar Holm Aasan Mæselvegen 450 4646 Finsland 
Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

Postboks 8112 Dep 0032 OSLO 

Marnardal kommune Rådhuset 4534 MARNARDAL 
SKATT SØR Postboks 2412 3104 TØNSBERG 
Ole Jørg Aasan Mæselvegen 414 4646 Finsland 
Åse Helen Aasan Mæselvegen 414 4646 Finsland 
Statistisk sentralbyrå Postbosk 8131 Dep 0033 OSLO 
Solrun Holm Aasan Mæselvegen 450 4646 Finsland 
DEN NORSKE KIRKE Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO 
Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 Lund 4605 KRISTIANSAND S 
STATENS KARTVERK Postboks 600 Sentrum 3507 HØNEFOSS 
Songdalen kommune Postboks 53 4685 NODELAND 
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Vedlegg:  
1. Kart som viser ny kommunegrense 

 

 


