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Utredning av grensejustering mellom Vågsøy og Selje/Eid 

 

Vi viser til brev fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert 20. april 2017 om tillegg til 

tilrådning om kommunestrukturen i Sogn og Fjordane. I brevet omtales et innbyggerinitiativ 

fra innbyggere i området Bryggja i Vågsøy om utredning av justering av kommunegrensen 

mellom Vågsøy og Eid.  

 

I Prop. 96 S (2016-2017) Endringer i kommunestrukturen foreslår departementet at 

kommunene Selje og Eid slås sammen fra 1.1.2020. De to kommunene har ikke felles 

grenser. Departementet skriver i proposisjonen at «En eventuell grensejustering som flytter 

området Bryggja fra Vågsøy til en sammenslått kommune bestående av Selje og Eid vil gi en 

sammenhengende ny kommune». 

 

Departementet ber med dette fylkesmannen om å så raskt som mulig utrede konsekvensene 

av en grensejustering mellom Vågsøy og Selje/Eid som omfatter området Bryggja. 

Utredningen skal gir opplysninger om relevante forhold som folketall, areal, geografi, 

kommunikasjonsforhold, pendling, utbyggingsmønster og det kommunale tjenestetilbudet. Et 

klart og entydig forslag til ny kommunegrense vil også utgjøre en viktig del av utredningen. 

De to berørte kommunene skal få uttale seg om saken og de forutsettes raskt å fremskaffe 

det relevante informasjonsgrunnlaget, på fylkesmannens anmodning, jf. inndelingsloven § 9.  

 

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

utredningen, jf. inndelingslova § 11.  

 

Departementet ber fylkesmannen forberede saken for endelig avgjørelse av departementet. 

Departementet ser det som hensiktsmessig at en eventuell grensejustering gjennomføres på 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
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samme tidspunkt som sammenslåingen av Selje og Eid. Det er derfor ønske om en tidlig 

avklaring av dette spørsmålet.  
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avdelingsdirektør 

 

 

Janne Marie Larsen 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 


	Utredning av grensejustering mellom Vågsøy og Selje/Eid

