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Godkjenning av ny gårdsnummerserie i nye Larvik kommune 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser til brev til oss fra Lardal og Larvik 

kommuner ved prosjektkoordinator Anja Husebæk datert 21. desember 2016 om klage på 

avgjørelse om ny gårdsnummerserie i nye Larvik kommune. Brevet er sendt i kopi til Statens 

kartverk og fylkesmannen i Vestfold. 

 

Lardal og Larvik kommuner er uenig i Kartverkets syn på hvordan gårdsnummerseriene i den 

nye kommunen bør utformes og ber om bistand fra departementet for å komme videre i saken. 

 

Departementet antar at saken med fordel kan drøftes i et møte mellom de involverte. 

Departementet deltar gjerne i et slikt møte. Vi foreslår at Kartverket gjør avtale om 

dette så snart som mulig.  

 

Lardal kommune har i dag gårdsnummerserien 1-102 samt 14 "konstruerte" numre mellom 

9032 og 9610. Larvik kommune har i dag fem gårdsnummerserier 1001-1123, 2001-2137, 

3001-3320, 4001-4151 og 5001-5008 samt 51 "konstruerte" numre mellom 9018 og 9306. 

Larvik kommune fikk sitt system med fem gårdsnummerserier ved sammenslåing av tidligere 

Tjølling, Hedrum, Larvik, Brunlanes og Stavern kommuner i 1988. 

 

Tre gårdsnumre er like i Lardal og Larvik. Det er 9040, 9220 og 9306.  

 

Lardal og Larvik kommuner foreslår å beholde alle eksisterende gårdsnummer og gi sju 

matrikkelenheter under gårdsnummer 9040, 9220 og 9306 nytt bruksnummer. Kommunene 

viser til at dette er tilstrekkelig for å unngå like matrikkelnummer i den nye kommunen, og at 

en slik begrenset omnummerering vil redusere de praktiske konsekvensene for kommunene. 
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Kommunene mener at en slik begrenset omnummerering ikke krever Kartverkets 

godkjenning. 

 

Kartverket viser til at sammenslåing av to eller flere kommuner krever at samtlige 

matrikkelenheter i de berørte kommunene omnummereres over til én ny kommune med nytt 

kommunenummer. Kartverket uttaler at dette er i seg selv en større endring av 

gårdsnummerserien(e) som betinger Kartverkets godkjenning, jf. matrikkelforskriften § 7 

fjerde ledd fjerde punktum. 

 

Vi er enig med Kartverket i denne vurderingen. Omnummerering ved 

kommunesammenslåinger krever alltid Kartverkets godkjenning – også i tilfeller der det kan 

finnes løsninger som ikke medfører endringer i gårdsnummer og bruksnummer.  

 

Vi slutter oss videre til Kartverkets retningslinjer for omnummerering av matrikkelenheter 

ved kommunesammenslåing og justering av kommunegrense datert 20. november 2015. De 

synes å passe godt med departementets merknader til matrikkelforskriften § 7. I 

utgangspunktet synes Kartverkets forslag til nye gårdsnummerserier for nye Larvik kommune 

å være godt i samsvar med disse retningslinjene. Det kan legges til at arbeid med matrikkelen 

som uansett må gjøres ved en kommunesammenslåing, kan være en god anledning til å rette 

opp eventuelle tidligere nummertildelinger som ikke er i samsvar med gjeldende retningslinjer 

for matrikkelnummereringen eller på annen måte framstår som uhensiktsmessig. 

 

I den konkrete saken taler imidlertid andre hensyn for å avvike fra retningslinjene og likevel 

godkjenne kommunenes forslag helt eller delvis. Vi peker særlig på at kommunenes forslag 

viderefører gjeldende nummerserier, og at kommunene er enig om å anbefale denne 

løsningen. 

 

Med hilsen  

 

 

Kari Strande (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Dag Høgvard 

 fagdirektør 
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