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Vedtak om grensejustering mellom Ås kommune og Ski kommune
Fylkesmannen viser til brev datert 4. juli 2017 fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet
vedrørende utredning om grensejustering mellom Ski og Ås kommuner.
Fylkesmannen viser også til vår tilrådning til departementet oversendt 30. april 2018. Til sist
viser vi til vedtak i Ski og Ås kommunestyrer, datert henholdsvis 2. mai og 15. mai 2018
vedrørende området Tandbergløkka ved grensen mellom Ås kommune og den nye kommunen
Nordre Follo, forhenværende Ski og Oppegård kommune.
Bakgrunn
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ba Fylkesmannen i brev datert 4. juli 2017 utrede
konsekvensene av en grensejustering mellom Ås og Ski kommuner på bakgrunn av
Fylkesmannens tilrådning i forbindelse med kommunereformen.
Det ble 30. august 2017 avholdt et prosessmøte med ordførere, rådmenn og rådgivere fra Ås og
Ski, der forslag til fremdrift, oppgave-fordeling og innbyggerinvolvering ble presentert og
diskutert. Kommunene har innhentet informasjon og utarbeidet kunnskapsgrunnlag etter oppdrag
og mal fra oss. Et oppfølgende prosessmøte ble holdt i november.
Den 7. desember 2017 ble det i Stortinget behandlet en rekke dokument 8-forslag. Disse
forslagene omhandlet ikke grensejustering mellom Ski og Ås kommuner, men i behandlingen av
forslagene i kommunal- og forvaltningskomiteen ble det vedtatt «ikke å videreføre arbeid med
grenseendring mellom Ski og Ås ut fra de klare vedtak som er gjort i saken fra Ås kommune».
Kommunestyret i Ås kommune fattet deretter vedtak i møte den 13. desember 2017 hvor de på
bakgrunn av Stortingets vedtak forutsatte at arbeidet med grensejustering ble avsluttet.
Fylkesmannen mottok etter dette brev fra KMD den 20. desember 2017 der departementet blant
annet skrev følgende:
«Departementet er kjent med at kommunene hadde frist til å levere kunnskapsgrunnlag til
fylkesmannen 15. desember, og at det er planlagt å gjennomføre prosesser for å høre
innbyggerne. Departementet er også kjent med at det er mulighet for enighet mellom Ski
og Ås kommuner om justering av grenser i ett eller flere områder.
Et oppdrag om å utrede en grensejustering innebærer ikke nødvendigvis at en
grensejustering gjennomføres. Departementet mener det vil være uheldig å stoppe den
utredningen som nå er godt i gang, både fordi det kan være grunnlag for enighet om noen
av områdene, samt at de berørte innbyggerne bør få si sin mening i saken.»
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På bakgrunn av resultatene fra spørreundersøkelsen, ba Fylkesmannen Ås kommune om å
vurdere om det likevel kunne foreligge grunnlag for å komme til enighet om en grensejustering
med hensyn til innbyggernes ønsker og interesser, jf. brev datert 27. februar 2018. Ås kommune
gjennomførte deretter sin egen undersøkelse blant innbyggerne i Tandbergløkka hvor det kom
frem at 75 prosent av de svarende ønsket seg til Nordre Follo.
På møte mellom ordførerne i Ski og Ås kommuner hos Fylkesmannen den 18. april 2018 la Ås
kommune fram forslag til ny grense ved Tandbergløkka. Det var fra begge parter enighet om ny
grense ved Tandbergløkka. Det ble fra Ski kommune kommentert at en gjerne skulle ønske at Ås
kommune var villige til å diskutere også Solberg-området ytterligere.
Kommunenes vedtak
Fylkesmannen ba deretter kommunestyrene i sine respektive kommuner fatte vedtak i tråd med
resultatet av møtet 18. april 2018, og brev fra Fylkesmannen sendt 20. april 2018.
Kommunestyret i Ski kommune fattet følgende vedtak den 2. mai 2018:
«1.

Kommunegrensen mellom Ås og den nye kommunen Nordre Follo (Ski og
Oppegård) blir justert slik at området Tandbergløkka i dagens Ås blir en del av
den Nordre Follo kommune fra 1. januar 2020. Den nye grensen fremgår av
kartutsnitt vist i saksfremlegget.

2.

Ski kommune forutsetter at grensen settes slik at Fylkesvei 28 langs den blå linjen
på kartutsnittet, blir en del av Nordre Follo kommune.»

Kommunestyret i Ås kommune fattet følgende vedtak den 15. mai 2018:
«Kommunestyret i Ås gir sin tilslutning til Fylkesmannens forslag om å overføre
Tandbergløkka, med de grenser som er dokumentert i vedlagte brev, til Nordre Follo
kommune fra 01.01.2020.»
Fylkesmannen legger dermed til grunn at det er enighet om ny grense.
Fylkesmannens vurdering
Fylkesmannen viser til Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser
(inndelingslova), med tilhørende rundskriv. Etter vårt syn er saken tilstrekkelig utredet til at det
kan fattes vedtak.
Resultatet fra både Fylkesmannens spørreundersøkelse og Ås kommunes egen undersøkelse viser
at et klart flertall av innbyggerne på Tandbergløkka ønsker å tilhøre Nordre Follo.
Fylkesmannen viser videre til at hensynet til den helhetlige samfunnsutviklingen i området vil
kunne styrkes dersom Nordre Follo kommune kan planlegge boligbygging og infrastruktur i
området ut fra et helhetlig perspektiv hvor innbyggernes behov for tilknytning til Ski sentrum blir
ivaretatt. Vi viser spesielt til at det aktuelle området ligger som en satellitt med betraktelig
kortere avstand til Ski sentrum enn offentlig tjenestetilbud fra Ås.
Fylkesmannen legger avgjørende vekt på disse forholdene.
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Etter Fylkesmannens vurdering er ikke de økonomiske ulempene eller tjenesteutfordringene for
Ås kommune så store at de må tillegges sterkere vekt enn hensynene som talar for at
grensejustering skal gjennomføres. Fylkesmannen støtter derfor kommunenes vedtak om
grensejustering.
Vedtak
Fylkesmannen viser til at etter forskrift om delegering av mynde til fylkesmennene etter
inndelingslova (FOR-2017-03-10-313) delegerer Kommunal- og moderniseringsdepartementet
kompetanse til å fatte vedtak etter loven «… i mindre saker om justering av kommunegrenser når
det er semje om ei løysing, jf. inndelingslova § 6».
Med bakgrunn i det ovenstående og med hjemmel i § 6 i Lov om fastsetjing og endring av
kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova), vedtar Fylkesmannen at kommunegrensen mellom
Ås og den nye kommunen Nordre Follo (Ski og Oppegård) blir justert slik at området
Tandbergløkka i dagens Ås blir en del av den nye kommunen fra 1. januar 2020.
Kartverket har i brev av 27. april 2018 uttalt at denne grensen lar seg føre i matrikkelen. Grensen
vil føre til at gnr. 69 bnr. 2 blir delt mellom kommunene.

Grønn strek: eksisterende grense som opprettholdes. Blå strek: ny grense. Rød strek: eksisterende grense som oppheves.
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Dette er et endelig vedtak om grensejustering. Det er ikke klagerett på dette vedtaket.
Konsekvenser av vedtaket
Reglene om økonomisk oppgjør mellom kommunene er å finne i inndelingslova § 18, jf. blant
annet rundskriv H-10/15. Kommunene har bedt Fylkesmannen koordinere prosessen om
økonomisk oppgjør, og det kalles inn til et møte for drøftinger og avklaringer innen utgangen av
juni.
Kopi av dette vedtaket sendes Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Akershus
fylkeskommune, Skattedirektoratet, Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå for nødvendig
oppfølging.

Med hilsen
Valgerd Svarstad Haugland
fylkesmann
Anne-Marie Vikla
fylkesmiljøvernsjef
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