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FLORØ BYS VEL 

 
Flora bystyre 
v/fungerende ordfører, varaordfører Jan Henrik Nygård 
 
 
         Florø, 5. desember 2019 

Florø by – ny bygrense 

Florø Bys Vel sendte for et halvt års tid siden brev til Flora kommune der vi fulgte opp at det i 
fjor rundt byens bursdag var en debatt om at navnet til byen må korrigeres i noen offentlige 
registre, der det kan fremstå som at også byen ved kommunesammenslåingen i 1964 ble hetende 
Flora i Statens Kartverks register. Det er ingen tvil om at byen i Flora kommune heter Florø. 
Neste år blir byen vår 160 år, og Florø Bys Vel vil engasjere seg for å feire dette. Vi kommer 
tilbake til Kinn kommune med våre tanker om dette. 

Florø Bys Vel ser det som viktig at Flora bystyre rydder all teoretisk tvil av veien og bekrefter at 
byen heter Florø, ikke Flora. Vågsøy kommunestyre har til sammenligning vedtatt at Måløy er by, 
og vedtatt grensene for denne. Etter det vi forstår er blant annet Deknepollen regnet som del av 
byen. En sak om dette har vært bebudet lenge, og en sak om byens grenser skulle senest opp i det 
siste bystyremøtet 12. desember. Vi ser nå at slik sak ikke står på sakskartet og ber derfor om at 
denne føres opp. Det vil være noe historisk flott over at saken oppføres som siste formelle sak.  

Florø Bys Vel ble grunnlagt for 85 år siden og skal i henhold til våre vedtekters formål: «virke til 
det beste for Florø, herunder for byens trivsel, urbane kvaliteter, forskjønnelse og utvikling.»  

Florø Bys Vels syn på saken: 

Florø by har vokst seg større enn det historiske sentrum, og hvor «bygrensen» går vil 
være dynamisk. Slik vi ser det er det naturlig at bystyret vedtar at den sammenhengende 
bymessige bebyggelse så langt øst som til opphøret av 60-sonen før Mekevika er byens 
nåværende grenser. Dette vil videre gjøre at hvor mange personer som regnes til 
tettstedet/byen Florø vil øke i forhold til det som nå er situasjonen. Dette vil utelukkende 
være positivt. 

Vennlig hilsen 

 
 
Styret i Florø Bys Vel 
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Florø by - grenser i Kinn 
 
 
 

 
Framlegg til vedtak: 
Saka vert lagt fram utan tilråding. 

 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
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Saksopplysingar: 
Kva saka gjeld: 
Innleiing: 

Flora som bykommune og Vågsøy som kommune blir historie frå 01.01.2020. Dette har Stortinget 
vedteke i Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017): 

"Vedtak 831 - Vågsøy kommune og Flora kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020. 
Bremanger består som egen kommune." 

Vurdering: 
Fellesnemnda for Kinn har vedteke at navnet på den nye samanslåtte kommunen skal vere Kinn. 
Kinn kommune har to byar innanfor kommunegrensene: Florø og Måløy: 

ꞏ Florø by vart oppretta ved kongeleg resolusjon 16. mai 1860.  
ꞏ Måløy by vart oppretta i Vågsøy kommunestyre 18. juni 1997 i sak K-97/33. 

I og med at Florø by med sine grenser vart oppheva i 1964 då Flora bykommune vart oppretta, vert det 
viktig for Flora bystyre å gjere vedtak om bystatus. Det blir også viktig å ta stilling til grensene for 
Florø by innan for Kinn kommune. 

Regelverket omkring desse problemstillingane er formulert i kommunelova: 

Kommunelova §3-5: 
"Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har 
bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse." 
  
Lovbestemmelsen har i praksis bare vært veiledende for kommunene. I lovens forarbeider sier 
departementet: 
"Ordet by har to betydninger. I dagligtale brukes det om de mer eller mindre vel avgrensede tettsteder 
som har en viss størrelse og karakter. I kommunalrettslig forstand er det knyttet til hele kommuner - 
bykommunene. En bykommune kan inneholde flere tettsteder som er byer i språklig forstand." 
 
"Departementet viser til at ordet by for framtida kan benyttes om de tettsteder som det språklig sett er 
naturlig å betegne som by, uten å underlegge dette noen rettslig regulering. Dette betyr at den enkelte 
kommune selv vil kunne benytte betegnelsen by om kommunen/tettstedet dersom den ønsker dette." 
 
Med andre ord: Slik rådmannen tolkar det står Kinn kommune fritt til å rededinere 2 byar innanfor 
grensene av den nye kommunen: Florø og Måløy. Denne saka går til Flora bystyre for å gje ei uttale til 
Kinn kommunestyre om Florø by før det vert gjort endeleg vedtak i Kinn kommunestyre.  

Rådmannen legg fram denne saka utan tilråding grunna kort tid til førebuing. 
 

 
 
 
 
Vedlegg: 
Byar i Kinn 
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Kinn kommune 
 

  

Arkiv:  

JournalpostID: 19/986 

Sakshandsamar: Terje Heggheim 

Dato: 04.12.2019 

 
 

Saksframlegg 
 
 

Saksnr. Utval Møtedato 

 Kommunestyre  
 

 

Byar i Kinn 
 

Rådmannen sitt framlegg til vedtak: 
Kinn kommunestyre set ned ei politisk gruppe med følgjande medlemer for å definere grensene for 
Florø og Måløy by. 

1: _________________________________________ 

2: _________________________________________ 

3: _________________________________________ 

 Rådmannen vert sekretær for gruppa. 
 Saken vert å levere Kinn kommunestyre i løpet av våren 2020. 

 
Bakgrunn for saka: 
Definere grensene for Florø og Måløy by.  
 
 
Saksopplysningar: 
Flora som bykommune og Vågsøy som kommune blir historie frå 01.01.2020. Dette har Stortinget 
vedteke i Prop. 96 S (2016-2017), Innst. 386 S (2016-2017): 
 

"Vedtak 831 - Vågsøy kommune og Flora kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020. 
Bremanger består som egen kommune." 

 
Fellesnemnda for Kinn har vedteke at navnet på den nye samanslåtte kommunen skal vere Kinn. 
 
Kinn kommune har to byar innanfor kommunegrensene: Florø og Måløy: 
 

 Florø by vart oppretta ved kongeleg resolusjon 16. mai 1860.  
 Måløy by vart oppretta i Vågsøy kommunestyre 18. juni 1997 i sak K-97/33. 

 
Det nødvendig å greie ut grensene for det som er Florø by. Eit tilsvarande arbeid bør etter 
rådmannen si meining også skje for grensene for Måløy by. 
 



 
 
 
Regelverket omkring desse problemstillingane er formulert i kommunelova: 
 
Kommunelova §3-5: 
 
"Kommuner med over 5000 innbyggere kan ta i bruk benevnelsen by, dersom kommunen har 
bymessig tettsted med handels- og servicefunksjoner og konsentrert bebyggelse." 
  
Lovbestemmelsen har i praksis bare vært veiledende for kommunene. I lovens forarbeider sier 
departementet: 
 
"Ordet by har to betydninger. I dagligtale brukes det om de mer eller mindre vel avgrensede 
tettsteder som har en viss størrelse og karakter. I kommunalrettslig forstand er det knyttet til hele 
kommuner - bykommunene. En bykommune kan inneholde flere tettsteder som er byer i språklig 
forstand." 
 
"Departementet viser til at ordet by for framtida kan benyttes om de tettsteder som det språklig sett 
er naturlig å betegne som by, uten å underlegge dette noen rettslig regulering. Dette betyr at den 
enkelte kommune selv vil kunne benytte betegnelsen by om kommunen/tettstedet dersom den 
ønsker dette." 
 
Med andre ord: Slik rådmannen tolkar det står Kinn kommune fritt til å rededinere 2 byar innanfor 
grensene av den nye kommunen: Florø og Måløy. Rådmannen tilrår at det vert sett ned ei politisk 
gruppe som kan arbeide med desse problemstillingane med rådmannen som sekretær.  
  
Vurderingar: 
 
Økonomiske konsekvensar: 
 
Aktuelle lover, forskrifter, kjelder: 
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