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GRENSEJUSTERING MELLOM ØYER KOMMUNE OG LILLEHAMMER KOMMUNE - 
HØRINGSUTTALELSE  
 
 
Vedlegg: 
Foreløpig tilrådning for grensejustering mellom Øyer kommune og Lillehammer kommune. 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

- Søknad om flytting av kommunegrense Øyer/Lillehammer på vestsiden 
- Møtereferater 

 
Sammendrag: 
Beboere bosatt langs Hunderforssvegen i Lillehammer kommune søkte i desember 2018 om 
en grensejustering av kommunegrensen slik at deres eiendommer flyttes fra Lillehammer 
kommune til Øyer kommune. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) ga i 
oktober 2019 Fylkesmannen i Innlandet i oppdrag å gjennomføre en mindre utredning av 
konsekvensene av en grensejustering mellom de to kommunene. Fylkesmannens tilråding 
er at grensen endres i tråd med foreslått grensejustering. Kommunestyret i Øyer er bedt 
om å gi tilbakemelding på Fylkesmannens utredning innen 26.juni 2020. 
 
Saksutredning: 
Fylkesmannen kan gjøre vedtak i mindre saker om justering av kommunegrenser dersom 
det er enighet om en løsning. Denne saken omhandler et lite areal og få innbyggere. 
Fylkesmannen har hatt flere møter med søkerne og Øyer og Lillehammer kommune, men 
det har ikke lyktes å komme til en lokal enighet i saken. Fylkesmannen ble derfor bedt om å 
utrede saken slik at KMD kan fatte en beslutning.  Fylkesmannen tilrår at grensejustering 
foretas iht. kartutsnitt 
 

 
 
Vurdering: 



Øyer kommune har vært positive til denne saken siden søknaden kom i desember 2018. Det 
har vært lagt vekt på at eiendommene det er snakk om er naturlig tilknyttet Øyer. Det er 
kun noen hundre meter til nærmeste boligfelt som ligger i Øyer kommune. Innbyggerne 
benytter seg av tjenestetilbudet i Øyer kommune, som skole, barnehage, legetjenester, 
kulturtilbud mm. Innbyggerne har en sterk tilhørighet til Øyer kommune og dermed mener 
de at dagens grense kan være en ulempe. De har heller ingen mulighet for demokratisk 
påvirkning i Øyer kommune, selv om de i stor grad benytter seg av tjenestetilbudet.  
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret støtter Fylkesmannens tilråding.  
 
Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar følgende høringsuttalelse: 
 

1. Øyer kommune støtter Fylkesmannens tilråding om grensejustering mellom Øyer og 
Lillehammer kommune. 

2. Øyer kommune mener at de berørte eiendommene er naturlig tilknyttet til Øyer. 
Det er bare noen hundre meter til nærmeste boligfelt og det har vært tradisjon i 
generasjoner for at innbyggerne i området bruker tjenestetilbudet i Øyer.  

3. Øyer kommune mener at dagens grense er uhensiktsmessig ut fra både infrastruktur 
og tjenestetilbud.  

4. Øyer kommune støtter en grensejustering da det er viktig at beboere med en 
naturlig tilknytning til vår kommune kan få mulighet til demokratisk påvirkning i den 
kommunen der de benytter tjenester. 
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