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Søknad om grensejustering for bygda Bryggja i Vågsøy kommune - fylkesmannen si 
vurdering og tilråding 
 
Vi viser til brev dagsett 31.5.2017, motteke her 14.06.2017, med oppmoding om utgreiing og 
tilråding i sak om grensejustering mellom Vågsøy og Selje/Eid. 
 
Fylkesmannen si tilråding: 
Grensa mellom noverande kommunar Vågsøy, Selje og Eid blir justert slik at området Bryggja 
(krinsane Totland, Bryggja og Maurstad) blir flytta frå Vågsøy til Selje/Eid (Stad kommune). 
 
Samandrag 

Fylkesmannen tilrår grensejustering slik at Bryggja blir flytta til Stad kommune. Det er i tilrådinga lagt 
avgjerande vekt på at ei grensejustering vil lage ein funksjonell og samanhengande Stad kommune og 
at dette vil vere i tråd med den klare folkevilja hjå innbyggjarane. Dei økonomiske ulempene ved ei 
grensejustering blir vurdert å vere klart innanfor det som er forventa løyst gjennom oppgjeret som 
skal skje mellom kommunane, og framtidig utjamning av inntekter og utgifter. 

Bakgrunnen for tilrådinga er eit innbyggjarinitiativ frå Bryggja utviklingslag med underskrifter frå om 
lag 240 personar. Kommunal- og moderniseringsdepartementet bestemte at saka skulle greiast ut, og 
ga Fylkesmannen oppdraget i brev motteke 14.06.2017. 

Telemarksforsking har stått for faktautgreiinga og har også fått gjennomført innbyggjarundersøkinga. 
Det går mellom anna fram av rapportane deira at Bryggja har 541 innbyggjarar, noko som utgjer om 
lag 9 prosent av innbyggjarane i dagens Vågsøy kommune. Innbyggjarane er i undersøkinga tydelege 
på at dei ønskjer å bli ein del av Stad kommune. Vidare viser utgreiingane at det er små skilnader i 
reisetid frå Bryggja til kommunesentera i Vågsøy, Selje og Eid – og at Eid er den klart største 
utpendlingskommunen for folk på Bryggja. Telemarksforsking konkluderer med at dersom Bryggja 
blir ein del av Stad kommune framfor å bli med i Kinn kommune, vil innbyggjarane bli ein del av ein 
meir funksjonell og integrert kommune samanlikna med Kinn.  

Dei involverte kommunane er delte i synet på grensejustering. Vågsøy kommune er imot 
grensejusteringa, og held fram at innbyggjarane på Bryggja får dekka sine behov i framtida ved å vere 
ein del av Kinn kommune. Tenestene vil dessutan vere nærare i avstand enn i Stad kommune. Vidare 
viser dei til at det vil medføre betydelege kostnader for Vågsøy å erstatte omsorgsbustader, og at dei 
risikerer å miste medarbeidarar det er stor trong for i kommunen. Det blir halde fram at ei ny 
fellesgrense mellom Selje og Eid vil gå i utmark, og at ein framleis må krysse fylkesgrensa til Møre og 
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Romsdal på strekninga mellom Eid og Selje. Flora kommune og fellesnemnda for Kinn støttar Vågsøy 
sitt syn på grensejusteringa. 

Eid kommune og Selje kommune er for grensejusteringa, og held fram at det er ei tydeleg folkevilje 
for flytting av Bryggja. For kommunane vil det vere ein geografisk føremon om Bryggja vert 
innlemma, då det vil skape ein samanhengande ny kommune, der Bryggja ligg sentralt i den nye Stad 
kommune. Frå deira synspunkt vil det vere naturleg i framtida å vurdere kva tilbod som kan byggjast 
opp på Bryggja. 

 
 
Bakgrunn: 
Innbyggjarinitiativet 
Fylkesmannen mottok 14.02.2017 eit innbyggjarinitiativ frå Bryggja Utviklingslag om justering av 
kommunegrensa for bygda Bryggja i Vågsøy kommune. Innbyggjarinitiativet var vedlagt underskrifter 
frå om lag 240 personar. Den føreslegne grensa medfører at grunnkrinsane Totland, Bryggja og 
Maurstad blir flytta frå Vågsøy til Eid/Selje (Stad kommune frå 01.01.2020). Innbyggjarinitiativet er 
vedlagt. 
 
I søknaden heldt initiativtakarane fram at Bryggja ligg mellom kommunane Selje og Eid, som på det 
søknadstidspunktet ønskte å slå seg saman. Det blir i innbyggjarinitiativet vist til at dersom Bryggja 
blir ein del av denne nye kommunen, vil dette føre til at Stad blir ein geografisk samanhengande 
kommune. 
 
I tillegg blir det i søknaden vist til at mange av innbyggjarane på Bryggja historisk har hatt meir 
tilknyting til Nordfjordeid som handelssenter enn Måløy, og at mange generelt i andre samanhengar 
orienterer seg mot Eid kommune. 
 
Vidare blir det halde fram at når Vågsøy orienterer seg mot Florø, vil Bryggja bli enda meir ein utkant 
i ein framtidig ny kommune, enn Bryggja opplever no.  
 
Innbyggjarinitiativet vart 20.04.2017 omtala i Fylkesmannen sitt tillegg til tilråding om 
kommunestruktur til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).  
 
Etter dette har som kjent Stortinget vedteke å slå saman Vågsøy og Flora til Kinn kommune frå 2020, 
og Selje og Eid til Stad kommune frå 2020. KMD skriv i Prop. 96 S (2016-2017) 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».  
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Kjelde: Rapport frå Telemarksforsking 17.08.2017 
 
Utgreiing 
KMD ga i brev motteke her 14.06.2017 Fylkesmannen i oppdrag å greie ut den føreslegne 
grensejusteringa for området Bryggja. Faktautgreiinga er samla i kapittel 8 i rapporten frå 
Telemarksforsking dagsett 25.08.2017 om «Utgreiing av kystkommune i området Flora, Bremanger 
og Vågsøy».  
 
Rapporten ligg ved, men vi trekkjer fram følgjande hovudpunkt: 
 
Utdrag frå punkt. 8.2 Innbyggarar og areal: 
 

«… ei eventuell grensejustering vil omfatte 541 innbyggjar. I Vågsøy er det 6039 
innbyggjarar, noko som inneber at grensejusteringa vil omfatte omtrent 9 prosent av 
innbyggjarane i Vågsøy. Vågsøy kommune har eit totalt areal på 820,9 km2. Det totale 
arealet for dei tre grunnkretsane utgjer 66,3 km2, noko som utgjer 8,1 prosent av 
totalarealet i Vågsøy. Dersom vi ser på fastlandsarealet inklusive øyar, er dette for 
Vågsøy på 176,7 km2. Tilsvarande areal for dei tre grunnkretsane er 57,1 km2, noko 
som utgjer 32,2 prosent av fastlandsareal og øyar. Ei eventuell grensejustering utgjer 
såleis ein relativt stor del av fastlandsarealet til Vågsøy. …» 
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Det går også fram at Bryggja har ein lågare del av dei yngre innbyggjarane samanlikna med Vågsøy 
kommune, medan dei har ein høgare del av dei som er 67 år og eldre. 
 
 
Utdrag frå punkt 8.3 Kommunale tenester, reiseavstandar og tilgjenge: 
 

«Vågsøy har ein del kommunale tenester som er lokalisert på Bryggja. Dei viktigaste er 
omsorgssenter og skule. 
 
Bryggja skule er ein av fem barneskular i Vågsøy kommune. Barneskulane dekkjer 1-7 
trinn. Barneskulen på Bryggja er firedelt og har om lag 45 elevar. Skulen er truga av 
nedlegging som følgje av svak økonomi i Vågsøy kommune. Dei som bur der ynskjer å 
bevare skulen sin, og skulesaka har såleis skapt stort engasjement blant innbyggjarane 
på Bryggja. 
 
Bryggja omsorgssenter har plass til 16 bebuarar, kor alle har si eiga leilegheit. I tillegg 
vert heimbasert omsorg administrert frå Bryggja. Dette område er noko større enn 
Bryggja-området, og dekkjer òg områda Almenning og Sørpoll lenger ut i fjorden mot 
Måløy. 
 
Vidare er det kyrkje på Bryggja og ein privat barnehage som blir drive med kommunalt 
tilskot. 
 
Kommunen har elles ansvar for ein del infrastruktur i området knytt til veg, vann, 
avlaup og renovasjon.  
 
I og med at skule, barnehage og omsorgssenter ligg på Bryggja i dag, har innbyggjarane 
god tilgang på viktige tenester som dei treng i det daglege. 
 
Dersom vi samanliknar reiseavstandar frå Bryggja til kommunesentra i Vågsøy, Selje og 
Eid, er det det ikkje store forskjellar. Mellom Bryggja og Måløy er det ei reisttid på 21 
minuttar. Til Selje og Eid er det høvesvis 31 og 33 minuttar. Det tek altså 10-12 
minuttar lengre å reise til desse sentra. …» 

 
Vidare går det fram under punkt 8.3 at legekontoret no er lagt ned, og fleire nyttar seg av fastlege i 
Eid, der legevakttilbodet òg er. Når det gjeld avfallsstasjon er det er ein god del kortare til stasjonen i 
Eid enn i Vågsøy. 
 

«… For innbyggjarane på Bryggja synes såleis ikkje tilgjenge til kommunale tenester å 
bli vesentleg endra som følgje av ei grensejustering der Bryggja blir ein del av Stad 
kommune. I og med at Bryggja ligg midt mellom Selje og Eid, ser ein og føre seg 
Bryggja kan vera eit knutepunkt kor det kan vera aktuelt å lokalisere visse 
fellesfunksjonar. Dette kan i tilfellet bidra til å trygge nærleiken til eksisterande 
tenester. Dersom innbyggjarane på Bryggja skal bli ein del av Kinn kommune, ser ein 
føre seg at mykje av makta vert flytta frå Vågsøy til Flora, og oppfatningane er at ein vil 
bli ein liten utkant i ein stor geografisk kommune som ein har liten tilknyting til. Ein ser 
føre seg at innbyggjarane frå Bryggja vil få liten politisk påverknadskraft i ein slik 
kommune. 
 



 
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE  
  5/13 

Gjennom intervjua blir det og peika på at det er kulturforskjellar mellom dei som bur 
heilt ute på kysten og dei som bur innover i fjordane. Det blir hevda at innbyggjarane 
på Bryggja i større grad identifiserer seg med kulturen innover i fjordane, og at dette er 
noko som heng igjen frå gamalt av. …» 
 

Frå punkt 8.4 Arbeidsplassar og pendling: 
 

«… 18 prosent av dei sysselsette har sin arbeidsstad på Bryggja, medan 34 prosent har 
sin arbeidsstad i andre delar av Vågsøy. Eid er den klart største utpendlingskommunen. 
24 prosent av dei sysselsette som bur på Bryggja, arbeider der. Vidare er det ei viss 
pendling til Vanylven og Selje. Ein prosent pendlar til Bremanger og ingen til Flora. Det 
er òg 12 prosent som pendlar til andre kommunar. Dersom Bryggja blir en del av nye 
Stad kommune, vil 46 prosent av dei sysselsette ha sin arbeidsplass i denne kommune. 
Dersom Bryggja blir ein del av Kinn vil 54 prosent av innbyggjarane har sin arbeidsplass 
i den kommunen, men pendlinga til både Flora og Bremanger er tilnærma lik null. 
Dette syner at interaksjonen med nye Stad kommune som heilskap er mykje større enn 
for Kinn. …» 

 
Frå punkt 8.5 Vurderingar av konsekvensar av grensejustering frå kommunane: 
 

«I Selje og Eid ser ein ikkje ved første augekast noko ulemper ved om Bryggja blir ein 
del av nye Stad kommune. Snarare vert det peika på fordelar knytt til arealpolitikk og 
framtidig utvikling at ei grensejustering vil føre til at Stad blir ein geografisk 
samanhengande kommune. Samstundes vert det peika på at initiativet til ei 
grensejustering har kome frå Bryggja, og at den må vera opp til innbyggjarane på 
Bryggja å vurdere kva dei ynskjer. Det blir understreka at Selje og Eid ikkje har 
utøvd noko press eller gitt garantiar i høve til ei eventuell grensejustering. 
 
Frå leiinga i Vågsøy ser ein større grad ulemper ved ei samanslåing ved at ein blir færre 
innbyggjarar. Plassar på omsorgssenteret blir også til ein viss grad nytta av personer 
som ikkje kjem frå Bryggja, men frå andre delar av kommunen. Det kan føre til 
kommunen må erstatte noko av tilbodet som ein har i dag, og som eventuelt blir 
overført til ny Stad. At ein får færre innbyggjarar som i mindre nyttar det kommunale 
tenestetilbodet gjer og at det kan verta utfordringar med å tilpasse desse til eit lågare 
innbyggartal. Vidare blir det synt til at ein gjennom samanslåinga med Kinn har som 
mål oppretthalde kommunale funksjonar i begge sentra, og at innbyggjarane ikkje vil 
ha behov for å reise til Florø få utført naudsynte tenester. Sjølv om Vågsøy blir ein del 
av Kinn, blir det òg vist til at Måløy framleis vil vera næraste senter for innbyggjarane 
på Bryggja, og at det dersom ein maktar å byggje ein sterkare kystkommune, vil dette 
òg vera noko som vil kome innbyggjarane på Bryggja til gode. Det blir samstundes 
kommentert at sjølv om nye Stad kommune vil få felles grense dersom Bryggja blir ein 
del av Stad, vil ikkje kommunen blir ein meir samanhengande kommune 
kommunikasjonssmessig. Grensa mellom Bryggja og Selje går i utmark, og ein må 
framleis krysse fylkesgrensa og køyre gjennom Vanylven når ein skal reise mellom Selje 
og Eid.» 

 
Frå punkt 8.6 Grensejustering – økonomiske utslag: 
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«… Våre utrekningar syner at grensejusteringa vil gje ein reduksjon i frie inntekter for 
Vågsøy kommune på 29,5 mill. kr, og ein auke på 29,2 mill. kr for Selje/Eid (Stad 
kommune). …» 

 
«… Berekningane syner elles at utgiftsbehovet (utgiftsutjamninga) for Vågsøy vil 
reduserast noko som følgje av grensejusteringa, medan utgiftsbehovet for Selje/Eid 
(Stad) vil auke. Skattenivået for Vågsøy vil auke noko, medan skattenivået for Selje/Eid 
vil reduserast. Dette syner at befolkninga på Bryggja er noko meir kostnadskrevjande  
og har eit relativt lågare skattenivå enn befolkninga i Vågsøy og Selje/Eid samla sett. 
…» 
 

 
Frå punkt 8.7 Samla vurdering: 
 

«Området Bryggja i Vågsøy ligg mellom Selje og Eid som skal blir nye Stad kommune. Ei 
grensejustering kor Bryggja blir ein del av Stad, vil føre til at Stad blir ein geografisk 
samanhengande kommune. Initiativet til ei grensejustering har kome frå innbyggjarane 
på Bryggja.  
 
Utreiinga viser at området Bryggja omfattar 9 prosent av innbyggarane i Vågsøy og 
32,2 prosent av fastlandsarealet. Området har omsorgssenter, skule og privat 
barnehage. Det er små forskjellar i reisetid frå Bryggja til kommunesentra i Vågsøy, 
Selje og Eid. Det tek 10-12 minuttar lenger å reise til Selje og Eid enn til Måløy. 
Tilgjenge til andre kommunale tenester vert ikkje vesentleg endra for innbyggjarane på 
Bryggja om det blir ein del av nye Stad kommune. Eid er viktigaste 
utpendlingskommune for innbyggarane på Bryggja, mange handlar og arbeider i Eid, og 
det er ikkje uvanleg å ha fastlege der. Dersom Bryggja blir en del av nye Stad 
kommune, vil 46 prosent av dei sysselsette ha sin arbeidsplass i denne kommunen. 
Dersom Bryggja blir ein del av Kinn, vil 54 prosent av innbyggjarane har sin 
arbeidsplass i den kommunen, men pendlinga til både Flora og Bremanger er tilnærma 
lik null. Dette syner at interaksjonen med nye Stad kommune som heilskap er mykje 
større enn for Kinn. Det verkar òg som innbyggjarane på Bryggja i større grad har felles 
kultur og identitet innover i fjorden enn utover mot kysten. Slik sett er det ikkje 
unaturleg at innbyggjarane på Bryggja i heller vil vera ein del av Stad kommune enn 
nye Kinn. Dei vil heller vera midtpunkt i ei kommune dei har fellesinteresser og 
interaksjon med, enn å føle seg som ein utkant i ein storkommune dei har mindre 
tilknyting til.  
 
Sett frå Selje og Eid kommunar sin ståstad ser ein ikkje noko ulemper ved at Bryggja 
blir med i Stad, snarare tvert om. Det er fleire fordelar knytt til å få ein 
samanhengande kommune.  
 
Sett frå Vågsøy kommune si side vil det vera ulemper knytt at ein mistar innbyggjar og 
dermed inntekter. Det vil innebere at ein del av den kommunale verksemda må 
tilpassast til eit lågare inntektsnivå, samtidig som nokre av omsorgsplassane ein har på 
bryggja må erstattast. Økonomisk vil grensejusteringa gje ein reduksjon i frie inntekter 
for Vågsøy kommune på 29,5 mill. kr, og ein auke på 29,2 mill. kr for Selje/Eid (Stad 
kommune).  
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Dersom bryggja blir ein del av Stad kommune framfor å bli med i Kinn kommune, vil 
innbyggjarane ut frå ekspertutvalets kriterier bli ein del av ein meir funksjonell og 
integrert kommune ned kortare avstandar samanlikna med Kinn. Sterkare tilknyting og 
identitet i høve til Stad kan og vera positivt for lokalpolitisk engasjement og 
medverknad.»  

 
 
Det vart gjennomført innbyggarundersøking 03.–09.08.2017, og den er oppsummert i notat dagsett 
17.08.2017. Notatet ligg vedlagt. 
 
Spørsmåla i undersøkinga la vekt på få fram innbyggarane i Bryggja si tilknyting til kommunane i 
området gjennom arbeid, handel, kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod. Vidare var det stilt 
spørsmål om kor negative eller positive dei er til å bli en del av nye Kinn eller nye Stad kommune. 
 
195 personar av dei som vart oppringte i innbyggjarundersøkinga svarte, og dette gir ein svarprosent 
på 65. Dei som svarte er rimeleg representative for befolkninga på Bryggja ut frå aldersfordeling og 
kjønn. 
 
Undersøkinga viste at 79 prosent er positive til å bli ein del av Stad kommune, og at 84 prosent er 
negative til å bli ein del av Kinn kommune. Ut frå spreiinga på skalaen som er nytta, er det ein relativt 
stor del som er tydelege på kva dei meiner. 52 prosent er svært positive til å bli ein del av Stad, 
medan 61 prosent er svært negative til å bli ein del av Kinn. 

Elles viser undersøkinga at 55 prosent jobbar i Vågsøy kommune, medan 24 prosent pendlar til Eid. 
Det er relativt stor handel utanfor kommunen mellom dei som bur på Bryggja, 49 prosent handlar 
utanfor kommunen kvar veke eller oftare. 90 prosent av dei som handlar utanfor kommunen handlar 
vanlegvis i Eid. Bruken av kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod som ikkje skjer i Vågsøy 
kommune, skjer også i all hovudsak i Eid. 

Konklusjonen i notatet går fram av punkt 1.7:  
 

«Undersøkinga viser at innbyggarane i Bryggja har langt større tilknyting til Eid og Selje 
samanlikna med Bremanger og Flora. Ein stor del av pendlinga skjer mot Eid. Det 
meste av handel, bruk av kommunale tenester og kultur- og fritidstilbod som skjer 
utanfor Vågøy, skjer òg i Eid. Bruken av slike tilbod i Bremanger og Flora er tilnærma lik 
null. Resultata syner at eit klart fleirtal er positive til å bli ein del av Stad kommune (79 
prosent), medan eit klart fleirtal og er negative til å bli ein del av Kinn kommune (84 
prosent).»  

 
14.07.2017 fekk Vågsøy kommune i oppdrag å greie ut fakta knytt til brukarar, kommunale tenester, 
planar, naturressursar, kommunikasjon og interkommunalt samarbeid i dei tre grunnkrinsane.  
 
Slik utgreiing vart motteke 18.08.2017 og ligg ved.  
 
Utgreiinga frå Vågsøy viser at der ikkje er ressurskrevjande brukarar i Bryggja. Der er 22 
omsorgsbustader, der 16 er heildøgnsbemanna. Dette utgjer 18 prosent av kommunen sitt samla 
tilbod. 
 
Det blir ikkje kjøpt tenester frå andre kommunar knytt til innbyggjarane i Bryggja særskilt. 
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Kommunen opplyser vidare at det er to offentleg utbygde byggefelt i området. Det er planlagt 
fortetting i sentrum av bygda, og eit større område for spreidd utbygging i LNF-område. Kommunen 
har ny kommuneplan under utarbeiding, men har ingen industriområde eller planar for utvikling av 
industri i Bryggjaområdet.  
 
Når det gjeld kommunikasjon viser kommunen til at «…. Bryggja er eit knutepunkt på RV 15 med 
buss-stopp med korresponderande ruter mot Åheim i Vanylven med vidare ruter der i frå mot Selje 
kommune og gjennomgåande ruter til kommunane nord for Vanylven til Ålesund. Bryggja er også 
nytta for tilkomst med bil for bruk av ekspressbuss-ruter på RV15, og det er tilrettelagt for parkering 
for slikt føremål. …» 
 
Rimstadvassdraget er varig verna, men det er ikkje kartlagt spesielle drivverdige naturressursar i 
området.  
 
Kommunen viser vidare til etablerte interkommunale samarbeid med verknad for alle innbyggjarane i 
kommunen; legevakt på Eid, renovasjonstenester, IKT-tenester og næringsselskap for Nordfjord. 
 
Elles viser Vågsøy til at det er ti tilsette på skulen i bryggja, og ein privat barnehage med 19 born. 
Nokre av desse kjem frå andre deler av kommunen. Måløy brannstasjon har vidare utrykkingsansvar 
for dei tre kretsane på Bryggja, i tillegg til deler av Selje og Eid. Bryggja soknar til Totland kyrkje, som 
saman med gravplassen er rusta opp og investert i siste åra.  
 
Høyring 
Kommunane og fylkeskommunen fekk i brev dagsett 01.09.2017, frist fram til 20.10.2017 til å uttale 
seg til grensejusteringssaka. Brevet gjekk i kopi til Kartverket, som har blitt bedne om å spesielt 
vurdere om grensene som går fram av innbyggjarinitiativet teknisk sett er gode og i samsvar med dei 
tre grunnkrinsane.  
 
Vi har motteke fråsegner innan fristen frå høyringspartane. Det vart vidare klart at Flora kommune 
og fellesnemnda for Kinn ønskte å komme med fråsegn, og høyringsfristen vart noko utsett medan vi 
venta på fråsegna frå fellesnemnda. 
 
Fylkeskommunen ved Fylkesutvalet ga slik fråsegn 27.9.2017 i sak 80/17: 
 

«Sogn og Fjordane fylkeskommune har vurdert ei grensejustering av Bryggja, Totland 
og Maurstad i Vågsøy kommune i høve til dei fylkeskommunale tenestene og har på 
det grunnlag ikkje innvendingar mot ei justering av kommunegrensa for desse 
grendene.» 
 

Vågsøy sitt fråsegnsvedtak lyder slik etter vedtak i kommunestyresak 084/17 den 19.10.2017: 
 

«Vågsøy kommunestyre kan ikkje med omsyn til Kommunaldepartementet sitt 
rundskriv H-8/14, sjå at er grunnlag for å imøtekome søknaden om grensejustering frå 
kretsane Totland, Bryggja og Maurstad. 
 
Initiativet har sitt utspring i ein protest mot Vågsøy kommunestyre sitt vedtak om å 
utgreie nye skulekretsar basert på trongen for å ha ein økonomi i balanse og få til ei 
naudsynt omstilling av pengebruken i høve demografiske endringar med nedgang i 
elevtal og ein sterk auke i talet på eldre. Som undersøkinga frå Telemarksforskning 
viser, får innbyggarane dekka sine behov i Vågsøy kommune. Tenestetilbodet i 
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Vågsøy/Kinn kommune vil for alle område vere nærare i avstand også i framtid enn det 
vil vere i Stad kommune. 
 
Vågsøy kommune har plassert ein høvesvis stor del av sine omsorgsbustader i kretsen 
og vil bli påført ein betydeleg kostnad om ein må erstatte desse med nye, samstundes 
som ein og vil ha risiko for å miste kvalifiserte mearbeidarar som det er stor trong for i 
kommunen. 
 
Argumentet med at Stad kommune på denne måten, vil vere geografisk 
samanhengande halter også ettersom ein må krysse fylkesgrennsa til Møre og Romsdal 
2 gonger på strekninga mellom kommunesentra Eid og Selje. Felles grense vil gå i 
umatrikulert utmark.» 

 
Fråsegna med vedlegg ligg ved denne saka. 
 
Frå vedtaka i Flora kommune og fellesnemnda for Kinn går det fram at dei sluttar seg til Vågsøy 
kommune sitt standpunkt « … og vil med det gi eit tydeleg signal om at dei tre aktuelle kretsane 
fortsatt må vere ein del av Vågsøy kommune og framtidige Kinn kommune.» 
 
Fråsegnene ligg ved saka. 
 
Vågsøy kommune viser i sitt saksframlegg til høyringsfråsegna til at dei meiner initiativet til 
grensejustering har sitt utspring i kommunen sitt vedtak av budsjett og økonomiplan for 2017–2020, 
der det vart vedteke å greie ut nye skulekretsar. I rådmannen si vurdering blir det vist til at 
 

«… I Vågsøy er det ein sterk trong for å vri pengebruken frå oppvekst til omsorg basert 
på dei demografiske utfordringar ein står føre. Dette er ikkje noko Vågsøy møter 
åleine, men er ein nasjonal trend med sterkare tendens i utkantsstrok. Heile 
intensjonen med kommunereforma er å bygge meir robuste einingar for å møte denne 
utfordringa.  
 
Å endre kretsgrensene som omsøkt vil svekke økonomien i Vågsøy/Kinn. Dette vil i 
noko grad kunne kompenserast gjennom eit økonomisk oppgjer, men spesielt i 
tilbodet til dei eldre vil Vågsøy tape mykje gjennom at høvesvis mange av 
omsorgsbustadane ligg i Bryggja krets 22% mot 9% av folketalet …» 
 

Vågsøy viser også til at innbyggarane i Bryggja vil få lenger avstand i Stad kommune til sentrale 
tenester som lege, helsestasjon, sjukeheim, rådhus og ein ny ungdomsskule frå 2018 – som er 
dimensjonert for Vågsøy sitt noverande elevtal. 
 
Selje og Eid kommunar har likelydande vedtak i høyringssaka der dei  
 

«… tilrår at det vert gjennomført grensejustering slik at krinsane Totland, Bryggja og 
Maurstad vert del av Stad kommune frå 01.01.20.» 

 
Frå saksutgreiingane går det fram at innbyggjarhøyringa gjev eit tydeleg svar på kva innbyggjarane 
ønskjer. Dei ser eit stort engasjement og til dels sterke kjensler til grensejusteringsspørsmålet. Vidare 
seier dei: 
 



 
FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE  
  10/13 

«… Aktuelt område ligg mellom kommunane Selje og Eid. For Stad kommune sin del vil 
det vere ein fordel om området vert innlemma. Området vil geografisk vere sentralt i 
denne kommunen og det vil vere naturleg å vurdere kva tilbod som er naturleg å 
byggje opp i felleskap i dette området. …» 
 

Selje kommune viser også til at det vil vere ein fordel at Bryggja er nærare delar i ytre region av Stad 
kommune. 
 
Begge kommunane seier at dei vanskeleg kan sjå ulemper med å gjennomføre ei grensejustering. Dei 
seier:  
 

«… Det vil sikre ein ny kommune som heng saman, det vil sikre at innbyggjarane vert 
tatt på alvor. …» 

 
Kartverket har gått gjennom grensa som er føreslegen av initiativtakarane. Dei tilrår ei mindre 
justering som gjer at grensa vil følgje eksisterande eigedomsgrenser med akseptabel kvalitet for heile 
grenseforløpet. Den vil då heller ikkje splitte gardsnummer.  
 
Fråsegna frå Kartverket dagsett 07.11.2017 ligg ved saka. 
 
Fylkesmannen si vurdering: 
Grunnlag for utgreiing 
Vågsøy kommune viser til inndelingslova og tilhøyrande rundskriv (H-10/15, oppdatert mars 2017) og 
kan i si høyringsfråsegn ikkje sjå at det er grunnlag for å imøtekome søknaden om grensejustering. Vi 
forstår dette som at kommunen meiner søknaden om grensejustering reelt sett er ein protest mot 
forslag om endring i skulestrukturen i Vågsøy, og difor bør bli avslått. 
 
I punkt 3.3.3 i rundskriv H-10/15 står det: 
Eit framlegg som går ut på at eit område blir overført til grannekommunen på grunn av ein strid 
om til dømes skulenedlegging, bør vanlegvis bli avslått av fylkesmannen, såframt det ikkje er 
andre vesentlege argument for ei grenseendring.  
 
Dersom det står mange med initiativrett bak søknaden, eller dersom det er kommunen eller 
fylkeskommunen som har teke initiativet, bør ei sak normalt ikkje bli avslått utan å bli greidd ut. 
 
Søknaden er motteke her 14.02.2017. Det blir då vist til at Bryggja ligg mellom Selje og Eid – som på 
det tidspunktet hadde vedteke at dei ønskte å slå seg saman. Det blir også vist til at Bryggja har 
historisk tilhøyrsle til Nordfjordeid som handelssenter. Søknaden blei og grunngjeven med at Vågsøy 
hadde starta å orientere seg mot Florø – og at initiativtakarane ikkje ynskja at Bryggja skulle bli meir 
av ein utkant i ein framtidig ny kommune enn no i Vågsøy.  
 
Fylkesmannen konstaterer at det er ulike oppfatningar av i kva grad skulestrukturspørsmålet er 
opphavet til søknaden om grensejustering. I søknaden er det framført fleire saklege og vesentlege 
argument for at spørsmålet om grensejustering skulle bli greidd ut. I tillegg var det eit vesentleg tal 
innbyggjarar som sto bak initiativet. Fylkesmannen tilrådde difor departementet å sette i gang 
utgreiing av ei grensejustering. Som kjend avgjorde departementet etter dette at saka skulle greiast 
ut, og ga oppdraget til Fylkesmannen i skriv motteke her 14.06.2017. Fylkesmannen legg difor til 
grunn at det formelle grunnlaget for prosessen er i orden. 
 
Spørsmålet om grensejustering 
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Fylkesmannen har henta inn opplysningar om mellom anna folketal, areal, geografi, kommunikasjon, 
planar, demografi, pendling, næringsstruktur, byggjemønster, arealbruk, inntekts- og utgiftsstruktur, 
det kommunale tenestetilbodet og interkommunalt samarbeid, i tillegg til å syte for at det har blitt 
gjennomført ei grundig innbyggjarundersøking i det aktuelle området.  
 
Faktagrunnlaget i saka er etter vår vurdering godt nok til å gi ei tilråding til departementet, og dei 
relevante instansane er høyrde i saka, jf. inndelingslova §§ 9 og 10. 
 
Inndelingslova seier ikkje noko om vektinga av dei ulike momenta i den vurderinga som skal gjerast i 
grensejusteringssaker. Vi ser av sakstilfanget at dei involverte kommunane er delte i synet på kva 
som skal leggast vekt på og om Bryggja bør flyttast til ny kommune. Dei ser ulikt på i kva grad det er 
ulemper og føremoner knytt til grensejusteringa som det søkt om.  
 
Vågsøy kommune, Flora kommune og fellesnemnda for Kinn er imot grensejusteringa, og held fram at 
innbyggjarane på Bryggja får dekka sine behov i framtida ved å vere ein del av Kinn kommune. 
Tenestene vil dessutan vere nærare i avstand enn i Stad kommune. Vidare viser dei til at det vil 
medføre betydelege kostnader for Vågsøy å erstatte omsorgsbustader, og at dei risikerer å miste 
medarbeidarar det er stor trong for i kommunen. Det blir halde fram at ei ny fellesgrense mellom 
Selje og Eid vil gå i utmark, og at ein framleis må krysse fylkesgrensa til Møre og Romsdal på 
strekninga mellom Eid og Selje. 
 
Eid kommune og Selje kommune er for grensejusteringa, og held fram at det er ei tydeleg folkevilje 
for flytting av Bryggja. For kommunane vil det vere ein geografisk føremon om Bryggja vert 
innlemma, då det vil skape ein samanhengande ny kommune, der Bryggja ligg sentralt i den nye Stad 
kommune. Frå deira synspunkt vil det vere naturleg i framtida å vurdere kva tilbod som kan byggjast 
opp på Bryggja. 

 
Innbyggjarane på Bryggja gir eit representativt og klart retningsval i innbyggjarundersøkinga som er 
gjennomført. Eit klart fleirtal er positive til å bli ein del av Stad kommune. Utgreiinga frå 
Telemarksforsking viser også at interaksjonen som  innbyggjarane vil ha med nye Stad kommune som 
heilskap er mykje større enn for Kinn. Telemarkforsking peikar også på at det gjennom deira 
kartlegging verkar som om innbyggjarane på Bryggja i større grad har felles kultur og identitet 
innover i fjorden mot Eid enn utover mot kysten. 
 
Fylkesmannen vurderer det slik at ei grensejustering vil gi klare føremoner gjennom å gjere Stad til 
ein samanhengande kommune, med tanke på planlegging, arealutvikling og levering av tenester. 
Bryggja vil med ei grensejustering ha potensiale til å blir eit sentralt knutepunkt i Stad kommune, 
noko som kan vere med å gi kraft til heile den nye kommunen, og ikkje minst ei likeverdig utvikling av 
ytre og indre delar av Stad. Bryggja vil på den andre sida vere lokalisert heilt i utkanten av Kinn 
kommune, med store reiseavstandar til sørlege delar av kommunen. Dersom Bryggja blir ein del av 
Stad kommune framfor å bli med i Kinn kommune, vil innbyggjarane altså bli ein del av ein meir 
funksjonell og integrert kommune samanlikna med Kinn.  
 
Det er sjølvsagt ikkje ideelt at innbyggjarar i Stad kommune, sjølv etter ei eventuell grensejustering, 
må reise om eit anna fylke for å nå fram mellom Selje og Nordfjordeid. På den andre sida er det som 
vi har vist til ein klar føremon å få ein geografisk samanhengande kommune, der i alle fall deler av 
dagens grenseproblematikk er rydda.  
 
Fylkesmannen har merka seg det store talet på innbyggjarar som sto bak initiativet om 
grensejustering, og den klare folkeviljen for å gå inn i Stad kommune - som kartlegginga frå 
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Telemarksforsking og innbyggjarundersøkinga viser. Stort engasjement, sterk tilknyting og identitet 
til Stad kan òg vera positivt for demokratiet, gjennom framtidig lokalpolitisk engasjement og 
medverknad. Innbyggjarane sitt retningsynskje og engasjement har stor tyngde i vår vurdering og 
tilråding. 
 
Vi ser at ei grensejustering klart kan skape utfordringar for Vågsøy/Kinn kommune, gjennom noko 
feildimensjonering av tenestetilbodet spesielt når det gjeld omsorgsbustadar og skule – i alle fall på 
kort sikt. Vi minner likevel om at meininga med kommunane sitt inntektssystem er at det skal jamne 
ut kommunane sine føresetnader for å gi likeverdig tenestetilbod til innbyggjarane. Dersom ei 
grensejustering skulle gi store endringar i utgifter per innbyggjar, vil kommunen bli kompensert 
gjennom utgiftsutjamninga for dette. Skatteinntekter blir også jamna ut mellom kommunane. I tillegg 
kan ei eventuell grensejustering bli følgt opp av eit økonomisk oppgjer, jf. inndelingslova §§ 18 flg., 
for å hindre utilsikta økonomiske konsekvensar for kommunane. Fylkesmannen vurderer det slik at 
dei økonomiske verknadane som er påviste i saksutgreiinga er klart innanfor det som er forventa 
løyst gjennom oppgjersreglane og framtidige inntekter og utgifter for Kinn kommune. Dei får difor 
ikkje avgjerande vekt i våre vurderingar og tilråding. 
 
Vi ser at det er noko ulik oppfatning om betydninga av reisetid til ulike kommunale tenester, der den 
største forskjellen i reisetid per i dag er på om lag ti minutt til ulike tilbod. Vår vurdering er at 
tenestestrukturen alltid vil vere dynamisk, slik at reisetid til ulike tenester kan og vil endre seg i takt 
med kommunane sine framtidige behov, økonomiske handlerom og den lokalpolitiske viljen. 
Fylkesmannen vurderer det difor slik at dei maksimale forskjellane i reisetid frå Bryggja til Måløy, 
Selje og Nordfjordeid er så små at dette får liten vekt i hovudspørsmålet om grensejustering. 

Etter ei heilskapleg vurdering av momenta ovanfor, der avgjerande vekt er lagt på omsynet til å lage 
ein funksjonell og samanhengande Stad kommune og den klare folkevilja hjå innbyggjarane, tilrår vi 
difor ei grensejustering. 
 
Når det gjeld tidspunkt for samanslåinga viser departementet i oppdragsbrevet sitt til at det er 
hensiktsmessig at ei eventuell grensejustering blir gjennomført på same tidspunkt som samanslåinga 
av Selje og Eid. Vi har ikkje merknader til dette. 
 
Forslaget til ny grense er kvalitetssikra av Kartverket, som tilrår ei mindre justering av 
innbyggjarinitiativet. Dette vil ifølgje Kartverket hindre splitting av gardsnummer og sikre at heile den 
nye kommunegrensa vil følgje eigedomsgrenser med akseptabel kvalitet. Etter Fylkesmannen sin 
gjennomgang av kommuneplanen, og tilgjengelege opplysningar i matrikkelen, kan vi ikkje sjå at 
endringa frå Kartverket får verknad for fast busetnad. Eigedomane er i kommuneplanen avsett til 
fritidsbusetnad og naust, i tillegg til utmarksteigar avsett til LNF. Fylkesmannen sluttar seg til 
Kartverket si tilråding. 
 
Fylkesmannen si tilråding: 
Grensa mellom noverande kommunar Vågsøy, Selje og Eid blir justert slik at området Bryggja 
(krinsane Totland, Bryggja og Maurstad) blir flytta frå Vågsøy til Selje/Eid (Stad kommune). 
 
Med helsing 
 

 

Anne Karin Hamre Anne Kristin Eitungjerde 
  juridisk sjef 
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Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikkje underskrift. 
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