
 
 

 

Statsråden 

 

 

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 Oslo 
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon* 22 24 90 90 

Org no.: 972 417 858 

Fastsetting av kommunegrense mellom nye Narvik og nye Hamarøy 
kommuner 

Jeg viser til brev fra Fylkesmannen i Nordland av 8. januar 2018. Jeg viser også til møter 

departementet har hatt med Hamarøy kommune (26. januar) , nye Narvik kommune (14. 

februar) og et mindretall i Tysfjord kommunestyre (15. februar). Jeg viser også til 

konsultasjon med Sametinget 16. april. 

 

Bakgrunn 

Stortinget vedtok 8. juni 2017 at Tysfjord kommune blir delt i to og de to delene slås sammen 

med andre kommuner: 

- Tysfjord kommune (nordøstsiden) slås sammen med Narvik kommune og Ballangen 

kommune fra 1. januar 2020 

- Tysfjord kommune (sørvestsiden) slås sammen med Hamarøy kommune fra 1. januar 

2020. 

 

Stortingets vedtak om deling og sammenslåinger må følges opp med vedtak om fastsetting 

av den nye kommunegrensen, jf. inndelingsloven § 7. Kompetansen til å fastsette grenser 

etter inndelingsloven § 7 er normalt delegert til fylkesmannen. Denne grensefastsettingen 

gjøres av departementet, siden saken er såpass omfattende og direkte knyttet opp mot 

vedtaket om å dele kommunen og slå delene sammen med andre kommuner. 

 

Fylkesmannen i Nordland ble av departementet bedt om å utrede alternativer og tilrå en ny 

kommunegrense mellom nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune. Fylkesmannen 

har etter innspill fra offentlige og private parter utredet fem hovedalternativer for ny 

kommunegrense: 

 

Ifølge liste  

 

 

Deres ref 
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Alternativ A – Hellmobotn 

Alternativ B – Grunnkretser/Mannfjordneset 

Alternativ C – Innbyggerinitiativ Tysfjord vest 2016 

Alternativ D – Felleslista/Sametinget 

Alternativ E – Indre Tysfjord 

 

Fylkesmannen fraråder to av alternativene, A og E. De tre gjenstående alternativene vil etter 

fylkesmannens oppfatning kunne velges med støtte i inndelingsloven og målene for 

kommunereformen. 

  

Alternativ B ble tidlig løftet fram som mulig grense av Kartverket. Dette er grensen for 

valgkrets, skolekrets og kirkesogn mellom nordøstdelen og sørvestdelen av kommunen. De 

eksisterende administrative grensene gir også uttrykk for tilknytning.  

 

Alternativ C ble fremmet i kommunereformprosessen med underskrifter fra over halvparten 

av de stemmeberettigede innbyggerne på Tysfjord vestside. Forslaget er begrunnet i å sikre 

gode velferdstjenester og en økonomisk bærekraftig forvaltning og tilbud av gode 

framtidsrettede tjenester for både innbyggere og næringsliv.  

 

Alternativ D - Felleslista/Sametinget følger samme grensen som innbyggerinitiativet 2016 et 

stykke inn i Mannfjord, før forslaget til ny grense går nordøstover over fjellet og ned i 

Sørfjorden innerst i Indre Tysfjord. Forslaget vil medføre at Nordkraft AS sitt kraftverk i 

Sørfjorden blir liggende i nye Hamarøy. Det samme vil gjelde for Sørfjord vindkraftverket som 

er under etablering.  

 

Fylkesmannens tilrådning er i prioritert rekkefølge alternativene B og C. 

 

Departementets vurdering 

Fylkesmannen har etter departementets vurdering gjort en god og grundig jobb, og 

gjennomført en bred involveringsprosess. Dette er en krevende sak, hvor det ikke vil være 

mulig å oppnå full enighet lokalt. Departementet er godt kjent med at spørsmålet om hvor 

den nye kommunegrensen skal gå, har skapt stor debatt lokalt, og vi har i etterkant av 

fylkesmannens tilrådning mottatt en rekke henvendelser. Det er derfor viktig at saken 

avgjøres, slik at kommunene kan gå videre med det viktige og krevende arbeidet med å 

etablere nye Narvik kommune og nye Hamarøy kommune. 

 

Fylkesmannen fraråder alternativene A og E. Departementet støtter fylkesmannen i denne 

vurderingen. I dialogen departementet har hatt med kommunene, har kommunene som 

støttet disse alternativene også vist forståelse for dette. 

 

Det er ikke registrert mange bosatte innbyggere i områdene mellom alternativ B og D. Etter 

hva departementet kjenner til, var det i 2017 bosatt 4 personer i området mellom alternativ B 

og C og ingen innbyggere i området mellom alternativ C og D. 
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Etter departementets vurdering legger alternativ D best til rette for at nye Hamarøy kommune 

blir en robust og sterk framtidsrettet kommune. Departementet har gjort en helhetlig 

vurdering av situasjonen for begge de nye kommunene, og mener at alternativ D på best 

måte sikrer vilkårene for den minste av kommunene.  

 

Alternativ D ivaretar også best hensynet til samiske interesser.  

 

Vedtak 

Med bakgrunn i utredning fra Fylkesmannen i Nordland, og hjemmel i inndelingsloven § 7 

vedtar Kommunal- og moderniseringsdepartementet: 

- Ny kommunegrense mellom nye Narvik og nye Hamarøy trekkes fra dagens 

grensepunkt mellom Tysfjord, Lødingen og Ballangen kommuner, og følger grensen 

mellom Ballangen og Tysfjord kommuner frem til knekkpunkt i fjorden mellom 

Bremneset og Korsnes i nordvest til et punkt i fjorden nordvest av Hulløya. Grensen 

følger Tysfjorden langs østsiden av Hulløya, Hulløysundet og inn til Mannfjorden. Her 

går grensen fra Muskvika, nordvest langs gårdsgrensen mellom gnr. 35 og 36 som 

følger elven fra Nordfjellet, videre mot nordøst over Mølnelvtiden og derfra i rett linje 

til gårdsgrensen mellom gnr. 29 og 30 i Sørfjorden. Herfra ut i fjorden og i vinkel mot 

sørøst til Tverrelvdalen. Her følger grensen Tverrelva til grensen mot staten. Herfra 

følges statsgrensen, og vinkler østover langs grensen mellom statsgrunn 87/1 og 

88/1 til riksgrensen mot Sverige. 

 

Den nye kommunegrensen er i tråd med fylkesmannens alternativ D. Departementet er kjent 

med at det kan bli behov for å involvere grunneiere for klarlegging av eksisterende grenser 

og ev. jordskiftesak før endelig kommunegrense fastsettes, da registreringer i området er 

ufullstendige. Departementet ber om å bli holdt orientert dersom dette blir aktuelt. 

 

Den nye kommunegrensen trer i kraft 1. januar 2020. 

 

Dette vedtaket går i kopi til Skattedirektoratet, Statens kartverk og Statistisk sentralbyrå for 

nødvendig oppfølging. Departementet sørger for at vedtaket publiseres i Norsk Lovtidende. 

 

Jeg ønsker kommunene lykke til i det videre arbeidet med etablering av to nye kommuner. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Med hilsen 

 

 
Monica Mæland 
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Kopi 

 

Fylkesmannen i Nordland 

Kartverket 

Skattedirektoratet 

Statistisk sentralbyrå 
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Adresseliste 

 

Ballangen kommune Postboks 44 8546 BALLANGEN 

Hamarøy kommune Kommunehuset 8294 HAMARØY 

Narvik kommune Postmottak 8512 NARVIK 

Tysfjord kommune Postboks 104 8591 KJØPSVIK 
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