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Avgjørelse om utredning av grensejustering mellom Sel og Nord Fron 
kommuner 

Vi viser til søknad fra Nordre Furusjøen Vel (NFV) av 3. februar 2021 om utredning av grensejustering 
mellom Sel og Nord-Fron kommuner ved Furusjøen. Statsforvalteren i Innlandet har behandlet 
saken i tråd med inndelingsloven § 9.  
 
Avgjørelse i saken 
Etter en helhetsvurdering finner Statsforvalteren i Innlandet at det ikke er grunnlag for å igangsette 
en utredning av grensejustering i henhold til inndelingsloven § 9 mellom Sel og Nord-Fron på 
bakgrunn av søknaden fra Nordre Furusjøen Vel. Statsforvalteren er positiv til å tilrettelegge for et 
møte mellom partene for å bidra til bedre dialog om forvaltning og videreutvikling av området. 
 
Klage 
Slike avgjørelser er ikke enkeltvedtak. Avgjørelse om ikke å sette i gang utredning bør likevel 
begrunnes, og kan påklages i samsvar med forvaltningslovens kap. VI, jf. inndelingsloven § 9 første 
ledd siste setning. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er klageorgan i slike 
saker. En eventuell klage sendes via Statsforvalteren i Innlandet. Klagefristen er 3 uker fra 
tidspunktet underretningen om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.  
 
Sakens bakgrunn 

1. Søknaden 
Statsforvalteren i Innlandet mottok 3. februar 2021 en søknad fra Nordre Furusjøen Vel (NFV) om 
utredning av grensejustering mellom Sel og Nord-Fron. NFV er en velforening med ca. 70 betalende 
medlemmer som er innbyggere og/eller grunneiere i det aktuelle området. Saken var enstemmig 
vedtatt på styremøte i velforeningen i forkant av at søknaden var sendt. Statsforvalteren har vurdert 
at søknaden er fremmet av innbyggere med initiativrett etter § 8 i inndelingsloven. 
 
Søker ønsker en justering av grensen slik at et område i nordre del av Furusjøen overføres fra Nord-
Fron kommune til Sel kommune. NFV foreslår at grensen justeres slik at den i det aktuelle området i 
sin helhet følger Glitraelva fra området ved Storhaugen til Glittervika i Furusjøen, for deretter å 
krysse Furusjøen i rett linje mot Elgsvika til dagens kommunegrense. Det er ingen fastboende 
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innbyggere i det aktuelle området. Området er et friluftsområde for innbyggere fra både Sel og 
Nord-Fron kommune. 
 
Søker mener den omsøkte grensejusteringen vil bidra til å etablere en mer aktiv forvaltning av 
området, og at det vil bidra til bedre samsvar mellom bruken og forvaltningen av området for de to 
kommunene. Det er i søknaden pekt på følgende hovedmomenter: 

- Det aktuelle området har en mer naturlig geografisk tilknytning til Sel kommune. Det 
argumenteres med at eneste veiforbindelse er fra Sel og at området historisk og nå i størst 
grad benyttes av innbyggere i Sel. 

- Kommunale tjenester med vei, samfunnssikkerhet og beredskap, renovasjon og 
helsetjenester for hytteeiere og besøkende leveres i dag av Sel. 

- Det er i dag utfordringer knyttet til ansvar for brøyting og vedlikehold av vei og skiløyper 
mellom de to kommunene. 

- Det er i dag utfordringer med å finne gode løsninger for utvikling av område for båtplasser, 
parkering m.m. ved et avgrenset område ved Furusjøen, Karelen.  

 
Søker mener den foreslåtte grensejusteringen vil bidra til å understøtte hovedformålet i 
inndelingsloven om å sikre et funksjonsdyktig lokalt folkestyre og en effektiv lokalforvaltning. 
 

2. Tilbakemelding fra kommunene 
I tråd med inndelingsloven ble saken ble sendt til orientering til kommunene. Kommunene ble da 
også bedt om å gi tilbakemelding på om det var ønskelig fra deres side å igangsette en utredning av 
grensejustering. Både Nord-Fron kommune og Sel kommune har gitt tilbakemelding om at det ikke 
er ønskelig å utrede saken. 
 
Nord-Fron har i behandlingen av saken påpekt at det aktuelle området er et populært frilufts- og 
rekreasjonsområde for innbyggere i Nord-Fron. Det blir også vist til at det er vurdert og gjort 
grenseendringer for området tidligere. Kommunen mener at Nord-Fron har tilrettelagt for utvikling i 
Karelen, og at videre initiativ må komme fra de interesserte og at dette ikke er argument for en 
grensejustering. Nord-Fron oppfatter den foreslåtte grensejusteringen som konfliktskapende 
mellom Sel kommune og Nord-Fron kommune. Nord-Fron kommune mener det bør være uaktuelt å 
igangsette en utredning av grensejustering mellom kommunene på bakgrunn av søknaden. 
 
Sel kommune viser til at historikken med justering av grensen for området tidligere viser at det er 
sterke følelser knyttet til grensejustering mellom kommunene. Sel kommune kjenner til at NFV har 
vært engasjert i de problemstillingene som trekkes frem i søknaden, men understreker at 
kommunen ikke har initiert saken og at søknaden ikke er drøftet med kommunen. Kommunen peker 
på at utfordringene med utvikling i området Karelen er kjent, men kommunen tror ikke at en 
grensejustering vil bidra til å bedre mulighetene for å komme frem til gode løsninger i dialogen 
mellom NFV og grunneiere her.   
 
Sel kommune ønsker ikke utredning av grensejusteringen Nordre Furusjøen Vel har søkt om på 
nåværende tidspunkt. Kommunen ber Statsforvalteren ta initiativ til et dialogmøte mellom de 
berørte parter med sikte på å få en løsning i området med å etablere en bedre struktur med 
båthavn, søppelhåndtering og bruk som rekreasjonsområde. 
 

3. Statsforvalterens kompetanse 
Det er inndelingsloven som regulerer endring av kommunegrenser. Inndelingsloven gir innbyggere, 
grunneiere og næringsdrivende med forretningssted i kommunen, rett til å fremme en søknad om å 
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utrede en grensejustering. Ved mindre grensejusteringssaker har Statsforvalteren fått delegert 
myndighet til å kunne avgjøre om det skal settes i gang utredning på bakgrunn av initiativ etter 
inndelingsloven § 8 jf.§ 9.  Dette anses som en liten sak som berører få innbyggere, og avgjørelse i 
saken er derfor tatt av Statsforvalteren 
 

4. Statsforvalterens vurdering  
Initiativretten i inndelingsloven innebærer ikke et krav på en fullstendig utredning. En søknad kan bli 
avslått dersom det ikke er grunnlag for utredning. Formålet med å avgrense initiativretten til en 
utredning er bl.a. at styresmaktene ikke skal bli belastet med utredningsarbeid som likevel ikke vil 
føre frem. Spørsmålet om en sak skal utredes, skal avgjøres på grunnlag av en skjønnsmessig 
vurdering av de konkrete opplysninger i den enkelte sak. 
 
Kommunal- og moderniserinsdepartementet har i tidligere saker understreket at grensejusteringer 
først og fremst bør være et redskap for å tilpasse kommunegrenser til eksisterende 
samhandlingsmønstre og innbyggernes bruk av kommunale tjenester. Statsforvalteren mener at det 
er elementer i begrunnelsen fra søknaden som kan gi grunnlag for å utrede om en justering av 
grensen ville være mer hensiktsmessig for området. Samtidig mener Statsforvalteren at det ikke 
fremkommer tydelig at en endring av grensen vil være den mest hensiktsmessige løsningen på 
utfordringene i saken. Statsforvalteren vurderer at utfordringene også bør kunne løses gjennom 
dialog mellom partene innenfor dagens kommunegrenser.  
 
Kommunene gir ikke støtte til at en grensejustering vil bidra til en mer effektiv lokalforvaltning av 
området. Både Sel kommune og Nord-Fron kommune mener at det ikke bør igangsettes utredning. 
Statsforvalteren legger vekt på at begge kommuner mener at en utredning av saken vil kunne bidra 
til å høyne konfliktnivået i området og at en grensejustering ikke vurderes som en god løsning på 
utfordringene som er trukket frem i søknaden. Statsforvalteren støtter Sel kommune sin vurdering 
av at forholdene som NFV peker på bør tas med i vurderingen ved endret kommunestruktur for de 
to kommunene i eventuelle, mer omfattende, framtidige kommunereformprosesser. 
Statsforvalteren stiller seg også positiv til Sel sin oppfordring til å ta initiativ til et dialogmøte mellom 
partene for å bidra til å løse utfordringene som ligger bak innbyggerinitiativet. 
 
Etter en helhetsvurdering beslutter Statsforvalteren i Innlandet at det ikke igangsettes en utredning 
av grensejustering mellom Sel kommune og Nord-Fron kommune på bakgrunn av søknaden fra 
Nordre Furusjøen Vel. Statsforvalteren er positiv til å tilrettelegge for et møte mellom kommunene 
og NFV, dersom det er ønskelig, for å bidra til bedre dialog om forvaltning og videreutvikling av 
området. Statsforvalteren vil innen kort tid ta kontakt med Sel og Nord-Fron kommuner for å 
undersøke om det er ønske om at Statsforvalteren tilrettelegger for et slikt møte. 
 
 
Med hilsen 
 
Anne Kathrine Fossum (e.f.) 
kommunal- og samordningsdirektør 

  
 
Marte Kari Huse 
seniorrådgiver 
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Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 
Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

 


