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Grensejustering Rennebu-Oppdal: høring av kunnskapsgrunnlag 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok 26.01.2017 en søknad om grensejustering 

slik at Havdal, Gisnås, Ulsberg og Innset krets flyttes fra Rennebu til Oppdal 
kommune.  

 
Med bakgrunn i inndelingslova (lov om fastsetjing og endring av kommune- og 
fylkesgrense), konkluderte Fylkesmannen med at det skulle igangsettes et arbeid 

med kunnskapsgrunnlag for en ev grensejustering. I brev av 03.02.2017 ba 
Fylkesmannen om at Rennebu kommune tok ansvaret for å få fram et slikt 

kunnskapsgrunnlag. Kommunen har 08.05.2017 overlevert 
kunnskapsgrunnlaget, jf. vedlagte rapport fra Plankontoret: Sammenstilling av 
faktagrunnlag – grensejustering mellom Rennebu og Oppdal.  

 
Fylkesmannen ønsker nå å åpne for en bred høring av 

kunnskapsgrunnlaget, jf § 9 og § 10 i inndelingslova, utfra følgende 
opplegg:  

 Hovedspørsmål: 1) er kunnskapsgrunnlaget dekkende i forhold til å kunne 

vurdere hovedspørsmålet? 2) bør omsøkte grensejustering gjennomføres 
eller ikke? 

 Alle innspill sendes til fmstpostmottak@fylkesmannen.no. Frist for innspill 
settes til fredag 9. juni 2017 

 I tillegg til at det er ønskelig med uttalelser fra både Rennebu og Oppdal 

kommuner, oppfordrer Fylkesmannen Rennebu kommune og Oppdal 
kommune om gjøre høringsgrunnlaget kjent og tilgjengelig via 

kommunenes hjemmesider/facebook/informasjonsblad mv. Dette slik at 
alle interesserte i begge kommuner kan uttale seg (innspillene sendes 
Fylkesmannen). Vi håper det kan være mulig for kommunene å gjøre 

saken tilgjengelig senest 12. mai. 
 

På bakgrunnen av høringsinnspillene, vil Fylkesmannen oppsummere saken og 
sende våre vurderinger videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

(KMD). Dette vil skje før 1. juli. KMD vil ta stilling til ev ytterligere behov for 
kunnskapsgrunnlag og prosess før de sluttbehandler saken.   
 

En eventuell grensejustering vil medføre overføring av 18 % av Rennebu 
kommunes befolkning (460 innbyggere pr. 1.1.2017), og de fire kretsene utgjør 

36% av landarealet. Utfra antallet innbyggere vil det være et eget spørsmål ihht 
inndelingslova, om en ev grenseendring vil være grensejustering eller deling 
(som utløser litt ulike prosesser videre). 
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Fylkesmannen ser det som rimelig at den politiske behandlingen av saken gjøres 
på bakgrunn av kjennskap til hva aktører i kommunen har uttalt i høringen. For 

Rennebu kommunes del, settes fristen for oversendelse av endelig politisk 
vedtak og uttalelse til 22. juni. 

 
Ta kontakt om det er spørsmål og eller kommentarer til dette.  
 

Med hilsen 
 

 
 
Kjetil Ollestad  (e.f.) Alf-Petter Tenfjord 

direktør direktør 
 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 
 

 
3 vedlegg  

- Rapport fra Plankontoret 
- Brev fra Fylkesmannen 03.02.2017 
- Søknad fra initiativtakerne fra 26.01.2017 
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