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Utredning av grensejustering – Sør-Trøndelag 

Vi viser til brev av 1. juni 2017 fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om videre arbeid med 

grenseendringer og brev av 7. juli 2017 om grensejustering mellom Rennebu og Oppdal 

kommuner. Kommunal- og moderniseringsdepartementet gir med dette en samlet 

tilbakemelding på de aktuelle grensejusteringene som fylkesmannen omtaler i sine brev. 

 

Rennebu og Oppdal kommuner 

Fylkesmannen viser til innbyggerinitiativ om grensejustering mellom Rennebu og Oppdal og 

viser til at kommunene ikke er enig i forslaget. Fylkesmannen tilrår at det lages et bredere 

kunnskapsgrunnlag før konklusjonen kan trekkes endelig og peker på konkrete forhold som 

bør utdypes nærmere. 

 

Fylkesmannen ber også departementet vurdere hvorvidt det her er snakk om 

grensejustering, eller om dette vil være en sak som innebærer deling. 

 

En endring av kommunegrensen i tråd med forslaget fra initiativtakerne vil bli behandlet som 

en grensejustering. Deling er enten når en kommune blir delt i to eller flere nye kommuner, 

eller når en kommune blir delt i to eller flere deler, og de ulike delene blir lagt til andre 

kommuner. Grensejustering er når grensen mellom to kommuner endres. 

 

Denne saken gjelder en endring av kommunegrensen mellom Rennebu og Oppdal. Dagens 

Rennebu vil bestå etter en eventuell grensejustering. Denne saken behandles derfor som en 

mulig grensejustering, uavhengig av antall innbyggere i det aktuelle området.  
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Side 2 
 

Departementet ber med dette Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om så raskt som mulig å skaffe 

til veie et bredere kunnskapsgrunnlag om konsekvensene av en grensejustering mellom 

Rennebu og Oppdal kommuner som omfatter områdene omtalt i innbyggerinitiativet. 

Fylkesmannens endelige tilrådning skal fremgå av oversendelsen til departementet. 

 

Det må legges til rette for at Rennebu og Oppdal kommuner skal få uttale seg før saken 

oversendes departementet for endelig avgjørelse. Kommunestyrene bør innhente 

innbyggernes synspunkter på saken. 

 

Om arbeidet med utredningen 

Det foreligger en utredning fra Plankontoret i Rennebu som er et godt utgangspunkt for det 

videre arbeidet. Departementet ber Fylkesmannen skaffe til veie et bredere 

kunnskapsgrunnlag i tråd med forslagene i brev av 4. juli 2017. 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. 

 

Departementet legger til grunn at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag dekker utgiftene til 

utredningen, jf. inndelingsloven § 11.  

 

Roan og Osen kommuner 

Saken gjelder Vik/Bessaker og omfatter om lag 21 prosent av innbyggerne i Roan kommune. 

I dialog med Fylkesmannen tilrettela Roan kommune et kunnskapsgrunnlag som en del av 

arbeidet med kommunereformen.  

 

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og innbyggerdialog vedtok Roan kommunestyre i mai 

2016 at de ikke ønsket en grensejustering (med 15 mot 2 stemmer). Fylkesmannens 

tilrådning er at kommunestyrets vedtak fastsettes. 

  

Departementet slutter seg til fylkesmannens vurdering i saken og beslutter at det det på 

bakgrunn av de foreliggende opplysningene ikke gjøres en endring av kommunegrensen 

mellom Roan og Osen kommuner. 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stein Ove Pettersen 

seniorrådgiver 
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Side 3 
 

Adresseliste 

 

Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag 

Postboks 4710, 

Sluppen 

7468 TRONDHEIM 

Oppdal kommune Inge Krokanns vei 2 7340 OPPDAL 

Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN 

Rennebu kommune Kommunehuset 7391 RENNEBU 

Roan kommune  7180 ROAN 
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