
Administrasjonshistorie for Steinkjer, kommunenummer 1702 

Ved kongelig sanksjon av 7.5.1857 fikk Steinkjer ladestedsrettigheter. Grensene ble approbert 

ved kongelig resolusjon av 23.1.1858, og Steinkjer ble utskilt fra daværende Stod 

(kommunenr. 1734) og Sparbu (1731) kommuner. 

Ved kongelig resolusjon av 23.1.1858 ble og fogden på Inderøy utnevnt til magistrat i 

Steinkjer. Magistratembetet ble opphevet 1.7.1922 og erstattet av en borgermesterstilling. Det 

skjedde etter kongelig approbasjon av 20.10.1922 av bystyrets vedtak av 14.9.1922. 

Ved kongelig resolusjon av 26.8.1868 ble Egge (1733) skilt ut fra Stod som egen kommune. 

Dette med virkning fra 1.1.1868. 

Ved kongelig resolusjon av 15.8.1908 ble Kvam (1735) skilt ut fra Stod som egen kommune. 

Dette med virkning fra 1.1.1909. 

Ved kongelig resolusjon av 13.9.1884 ble Skeid (1732) kommune skilt ut som egen kommune 

fra Sparbu. Dette med virkning fra 1.1.1885. Navnet ble senere ved kongelig resolusjon av 

3.11.1917 endret til Ogndal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stod 

1838-1963 

Steinkjer I 

1858-1963 

Beitstad 

1838-1963 

Kvam 

1909-1963 

Egge 

1868-1963 

Steinkjer II 

1964- 

Sparbu 

1838-1963 

Ogndal 

(Skeid) 

1885-1963 



Ved kongelig resolusjon av 1.2.1963, ble Steinkjer bykommune, Egge, Beitstad, Kvam, 

Ogndal, Stod og Sparbu slått sammen til den nye bykommunen Steinkjer. Dette fikk virkning 

fra 1.1.1964, og den nye enheten er her kalt Steinkjer II. 

Beitstad kommune (1727) ble opprettet i forbindelse med innføringen av formannskapslovene 

av 14.1.1837, som for landkommunene fikk virkning fra 1.1.1838. Ved kongelig resolusjon av 

12.12.1903, ble Namdalseid (1725) skilt ut som egen kommune med virkning fra 1.1.1904. 

Ved kongelig resolusjon av 28.2.1913, ble og Malm (1726) skilt ut som egen kommune. Dette 

hadde virkning fra 1.7.1913. 

 

 

Kilder: Hals, Harald og Dagfinn Slettan (1987) Kommunearkiv i Trøndelag – Katalog. Ordningsplan, 

Statsarkivet i Trondheim og Trøndelag Folkemuseum. Juvkam, Dag (1999) Historisk oversikt over endringer i 

kommune- og fylkesinndelingen, Statistisk sentralbyrå. Rian, Ingrid Synnøve (1992) Katalog over eldre 

kommunearkiv i Steinkjer 1838-1964, Regionalt arkiv Inderøy, Levanger, Steinkjer og Stjørdal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkel for den grafiske framstillingen 

Melhus (1653) 
Tall i parentes angir kommunenummer. Kommunenavn uten tall i parentes har samme 

nummer som angitt i overskriften. 

 Opprinnelig kommunal geografisk og/eller administrativ enhet med utgangspunkt i 

Formannskapslovene. 

 Kommunal geografisk og/eller administrativ enhet som ikke lenger eksisterer. 

 Kommunal geografisk og/eller administrativ enhet som eksisterer og har opphav i den 

opprinnelige enheten. 

 Aktuell kommunal geografisk og/eller administrativ enhet. 

 Interkommunale enheter. 

 


