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Avslag på søknad om utredning av grensejustering mellom Haugesund 
og Karmøy kommuner 

Vi viser til henvendelse fra fylkesmannen i Rogaland 24. januar 2020, vedrørende søknad 

fylkesmannen har mottatt fra aksjonsgruppen fastlands-Karmøy, med anmodning om å sette 

i gang utredning av grensejustering mellom Karmøy og Haugesund kommuner.  

 

Fylkesmannen ber departementet ta stilling til om det skal settes i gang en utredning av en 

slik grensejustering, i henhold til inndelingsloven § 9.  

 

Fylkesmannen viser til at kommunene har uttalt seg i saken, og de er ikke enige i spørsmålet 

om grensejustering. Haugesund kommune er positive, mens Karmøy kommune motsetter 

seg en slik grensejustering.  

 

Den omsøkte grensejusteringen er omfattende og medfører ifølge Karmøy kommune, at 18% 

av arealet og 21% av innbyggerne overføres til Haugesund. I søknaden fra initiativtakerne 

vises det til en tilknytning mellom fastlands-Karmøy og Haugesund gjennom 

næringsvirksomhet og arbeidsmarked. Det fremgår ikke av søknaden at det benyttes 

kommunale tjenester på tvers av kommunegrensen.  

 

Departementet har myndighet til å beslutte om det skal settes i gang en utredning av 

grensejustering, jf. § 9 i inndelingsloven. Spørsmålet avgjøres ut fra et fritt skjønn, jf. 

rundskriv om H-10/15, pkt. 3.3.1. 

 

Endringer i kommuneinndeling bør medvirke til å skape formålstjenlige enheter som kan gi 

innbyggerne og næringslivet tilfredsstillende tjenester og næringsliv, jf. inndelingsloven § 1. 

Departementet mener det ikke ligger til rette for at en grensejustering i dette tilfellet i 

Fylkesmannen i Rogaland 

Postboks 59 

4001 STAVANGER 
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Side 2 
 

tilstrekkelig grad vil svare på utfordringene i det aktuelle området. Det vil være tale om en 

omfattende endring, som vil berøre mange innbyggere og et stort areal. Der en 

grenseendring vil ha såpass store konsekvenser, mener departementet det er særlig viktig at 

endringen bidrar til forbedringer. Siden departementet mener dette ikke er tilfelle i denne 

saken, vedtar departementet at det ikke skal settes i gang utredning av grensejustering 

mellom Haugesund og Karmøy kommuner.    

 

Beslutningen kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Vi ber 

fylkemannen om å orientere initiativtakerne om avgjørelsen og om muligheten for å klage. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Mari Jacobsen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Ina Kathrine Ruud 

fagdirektør 
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