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4 KONTERINGSREGLER 
 
Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med kommu-
nens og amtskommunens arealer, ejendomme, fritidsområder og -faciliteter, 
kirkegårde og naturfredning samt udgifter og indtægter på miljøområdet. 
 
 
JORDFORSYNING 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med 
tilvejebringelse og salg af arealer. Udgifter og indtægter vedrørende jordforsy-
ning specificeres på de enkelte funktioner efter formål. Under de enkelte funk-
tioner specificeres på udstykningsområder. For funktionerne 0.02 og 0.03 er der 
mulighed for frivillig mellemregning mellem kommunen og jordforsyningen, 
jf. teksten til funktion 9.87. 
 
Følgende særlige anlægsgrupperinger er autoriseret i regnskabet: 

10 Arealerhvervelser 
Under denne gruppering registreres de i regnskabsåret foretagne areal-
erhvervelser eksklusive forrentning. Endvidere registreres her de om-
kostninger, der er forbundet med erhvervelsen af arealerne. 

80 Salgsindtægter 
  Grupperingen anvendes udelukkende til registrering af salg af arealer. 
 
0.01 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan 
fordeles på funktionerne 0.02-0.05. Udgifter vedrørende lokalplanlægning (i 
henhold til lov om kommuneplanlægning) og regionplanlægning registreres 
ikke på funktion 0.01, men under hovedkonto 6. 
 
0.02 Boligformål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jordforsyning til 
boligformål. 
 
Der skal, når et udstykningsområde er afsluttet, foreligge et særskilt udstyk-
ningsregnskab over udgifterne og indtægterne vedrørende den enkelte udstyk-
ning med tilhørende bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser 
mellem forventede og faktiske beløb. Overskud eller underskud for en udstyk-
ning må ikke overføres til andre udstykninger. 
 
Jord, som inddrages i udstykningen og som ikke er opført i kommunens kon-
toplan, men i ejendomsfortegnelsen, indgår i udstykningsregnskabet med  
arealets grundværdi. 
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Værdien af arealer, som tidligere er erhvervet til andre formål, men som ind-
drages under et udstykningsforetagende medtages i regnskabet for den pågæl-
dende udstykning. 
 
Værdien af arealer, der overføres fra en udstykning til et andet kommunalt for-
mål medtages i udstykningsregnskabet. Kommunens udgifter til overordnede 
byggemodningsudgifter, eksempelvis anlæg af en stamvej, medtages ligeledes i 
de respektive udstykningsregnskaber. 
 
Kommunalbestyrelsen kan afgøre, om den i udstykningsregnskabet vil lade 
indgå forrentning af kommunens udlæg til udstykning. 
 
0.03 Erhvervsformål 
Der gælder de samme konteringsregler som for funktion 0.02. 
 
Under funktionen registreres også udgifter og indtægter vedrørende arealer, der 
er erhvervet af kommunen, men reserveret til andre offentlige myndigheders 
brug. 
 
0.04 Offentlige formål 
Under denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med ud-
stykninger med offentlige formål for øje. 
 
0.05 Ubestemte formål 
Driftskontiene vedrørende jord til ubestemte formål anvendes i tilfælde, hvor 
jordens anvendelse endnu ikke er bestemt, eller hvor jorden endnu ikke er an-
vendt i overensstemmelse med sit formål. 
 
På anlægskontiene registreres udgifter for det i regnskabsåret indkøbte jord til 
ubestemt formål og indtægter i forbindelse med salg af sådan jord. 
 
Såfremt jord til ubestemte formål inddrages under et udstykningsforetagende 
under funktion 0.02 eller 0.03 indgår værdien af de overførte arealer som udgift 
i udstykningsregnskabet. Overtages jorden af en forsyningsvirksomhed regule-
ret af hvile i sig selv princippet debiteres værdien af de overførte arealer senest 
i forbindelse med regnskabsafslutningen på statuskontiene 9.30, 9.31, 9.33, 
9.34 samt 9.35 og samtidig krediteres beløbet balancekonto 9.99. 
 
Såfremt jord til ubestemte formål tages i anvendelse til andre formål end jord-
forsyning (under 0.02 eller 0.03) eller forsyningsvirksomhed reguleret af hvile i 
sig selv princippet, rettes dette kun på ejendomsfortegnelsen. 
 
 
FASTE EJENDOMME 

Udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme erhvervet til se-
nere kommunale vejformål registreres på funktionen for den kategori af faste 
ejendomme, under hvilken de pågældende ejendomme henhører. Udgifter og 
indtægter vedrørende drift og anlæg af ejendomme til kommunale vejformål i 
tilknytning til et aktuelt anlægsarbejde skal dog registreres på funktion 2.22. 
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Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete 
formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 
0-6 
 
0.10 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende faste ejendom-
me, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.11-0.14, eller som ikke 
ønskes fordelt. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende ejendomme til konkrete 
formål registreres på funktionerne vedrørende disse områder under hovedkonto 
0-6 
 
0.11 Beboelse 
Driftsudgifter og -indtægter vedrørende ejendomme, der anvendes i forbindelse 
med varetagelse af konkrete kommunale og amtskommunale opgaver, regi-
streres på funktionerne vedrørende disse områder. Disse gælder dog kun i det 
omfang, disse er at betragte som tjenesteboliger. 
 
På anlægskontoen for beboelsesejendomme bogføres udgifter i forbindelse med 
ombygning, etablering eller køb af ejendomme samt indtægter ved salg af ejen-
domme. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af udlændinge efter lov 
om integration af udlændinge i Danmark registreres på denne funktion. Her 
registreres ligeledes udgifter og indtægter i forbindelse med boligplacering af 
flygtninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. Her registreres 
endvidere udgifter til istandsættelse og leje, jf. lov om individuel boligstøtte §§ 
70 og 71. Der er autoriseret følgende driftsgrupperinger hertil: 

01 Boliger til integration af udlændinge 
Her registreres driftsudgifter, f.eks. lejeudgifter, vedrørende boliger til 
fremme af integrationen af udlændinge efter § 13 i lov om integration 
af udlændinge i Danmark. 
 

02 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 
Her registreres udgifter, f.eks. lejeudgifter, til midlertidig boligplace-
ring af flygtninge efter § 14 i lov om integration af flygtninge. Her re-
gistreres ligeledes udgifter i forbindelse med boligplacering af flygt-
ninge, der har fået opholdstilladelse før 1. januar 1999. 
 

03 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning 
Her registreres udgifter til istandsættelse og leje, jf. §§ 70 og 71 i lov 
om individuel boligstøtte og udgifter afholdt efter § 62 i lov om almene 
boliger.  
 

92 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 
Her registreres huslejeindtægter m.v. vedrørende boliger til fremme af 
integrationen af udlændinge. 
 

93 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 
Her registreres huslejeindtægter som hidrører fra flygtningenes egenbe-
taling. 
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Der er endvidere i regnskabet autoriseret følgende anlægsgruppering: 

16 Køb af bygninger til integration af udlændinge 
Her registreres udgifter til køb af ejendomme m.v., som erhverves med 
henblik på at fremme integrationen af udlændinge 

 
0.12 Erhvervsejendomme 
Der henvises til beskrivelsen under funktion 0.11. Under funktionen registreres 
bl.a. udgifter og indtægter i forbindelse med industrihuse. 
 
0.13 Andre faste ejendomme 
På funktionen registreres udgifter og indtægter vedrørende ejendomme, som 
ikke kan henføres til funktion 0.11 og 0.12. 
Udgifter og indtægter i forbindelse med ejendomme til konkrete kommunale 
formål registreres på kontiene vedrørende disse områder. 
 
0.14 Sanering  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende saneringsplaner 
vedtaget før 31. december 1984 i henhold til daværende saneringslov. 
 
Gennemføres en plan som en selskabssanering, registreres udbetalinger til sel-
skabet på funktionen. Kommunens andel af afdragsbidrag optages ligeledes på 
funktion 0.14. 
 
Lån, der udbetales af kommunen til saneringsselskaber efter saneringslovens § 
49, stk. 2, registreres som anlægstilskud, altså ved anvendelse af art. 5.9. Til-
svarende opskrives finansiel status - konto 9.25 - for udlånet med modpost på 
balancekonto 9.99. 
 
Statens andel af saneringstabet registreres på art 7.6 med modpost på konto 
8.64, da betalingen fra staten i praksis sker ved, at det af kommunen optagne 
midlertidige statslån til refinansiering af saneringsudgifterne nedskrives med 
statens andel af saneringstabet. 
 
Når statens andel af saneringstabet er registreret, nedskrives finansiel status – 
konto 9.25 – for kommunens udlån til saneringsselskabet med modpost på ba-
lancekonto 9.99. 
 
Når planen er tilendebragt og regnskab skal aflægges, skal saldo vedrørende 
udbetalinger til selskabet svare til nettoudgifterne (bruttoudgifter minus ind-
tægter). 
 
Samtlige udgifter og indtægter registreres som anlæg, indtil endeligt regnskab 
for den enkelte plan aflægges. Herefter registreres fortsatte afdragsbidrag som 
driftsudgifter, og renteudgifter registreres under den relevante rentekonto under 
hovedkonto 7. 
 
Udgifter og indtægter i forbindelse med den mellemkommunale udligning for 
hovedstadsområdet i henhold til saneringslovens § 50, stk. 5 registreres på 
funktion 8.85. 
 
0.15 Byfornyelse og boligforbedring  
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i medfør af lov om byfor-
nyelse og boligforbedring. 
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På funktionen registreres de udgifter, kommunen afholder til byfornyelse efter 
lovens § 57, bistand til beboermedvirken samt tab på garantier. 
 
Endvidere registreres indtægter, herunder indtægter ved salg af ejendomme, 
samt eventuel forskudsvis udbetalt refusion fra staten i medfør af lovens § 67. 
 
Kommunens andel i udgifterne til ydelsesstøtte (afdragsbidrag) registreres li-
geledes på funktion 0.15. Der er autoriseret en særlig driftsgruppering, 01 
Ydelsesstøtte, hertil. 

Bortset fra tilskud til personer i medfør af byfornyelseslovgivningen, der regi-
streres på funktion 5.91, drift, registreres samtlige udgifter og indtægter som 
anlæg, indtil endeligt regnskab for den enkelte plan/beslutning aflægges. Her-
efter registreres fortsat ydelsesstøtte (afdragsbidrag) som driftsudgifter. 

Offentlig støtte i medfør af byfornyelseslovens kapitel 8 vedrørende påbud om 
udbedring af brand- og sundhedsfarlige ejendomme registreres på samme må-
de. 

Af hensyn til indberetningerne til Boligministeriet kan det være hensigtsmæs-
sigt at registrere på omkostningssted. Udgifter og indtægter i forbindelse med 
den mellemkommunale udligning for hovedstadsområdet i henhold til byforny-
elseslovens § 68 og § 90, stk. 11, registreres på funktion 8.85. 
 
For funktion 0.15 er der autoriseret særlige anlægsgrupperinger i såvel budget-
tet som regnskabet. Grupperingsinddelingen er tilpasset de krav, der stilles til 
kommunerne i forbindelse med indberetningen til Boligministeriet. 
 
Der er hermed taget hensyn til, at den samlede aktivitet for en byfornyelses-
plan/beslutning kan opdeles efter kriterier, der svarer til Boligministeriets spe-
cifikationskrav i medfør af skema I og II til cirkulære om offentlig støtte til by-
fornyelse og boligforbedring - det såkaldte finansieringscirkulære (Cirkulære 
nr. 92 af 3. juli 1986). 
 
Aktiviteterne er opdelt i belastningskriterier, nemlig bruttoinvesteringer og 
rammebelastende investeringer, svarende til Boligministeriets krav ifølge fi-
nansieringscirkulæret. De enkelte aktivitetsområder er endvidere opdelt, så de 
svarer til specifikationen i det materiale, der skal anvendes ved indberetningen 
om forventede aktiviteter og støttebehov. 
 
Nedenfor gennemgås og beskrives de særlige anlægsgrupperinger. 
 
Aktiviteter uden indtægt 
Der er her tale om aktiviteter, som ikke i sig selv afleder indtægter (f.eks. salgs-
indtægter), og hvor udgifterne refunderes af staten straks med 50 pct. Med hen-
syn til refusioner henvises i øvrigt til finansieringscirkulærets afsnit 2.7.1. 
 
05 Erstatninger og tilskud 

Herunder registreres udgifter til erstatninger for bygninger og for priva-
te rettigheder, for tab ved nedlæggelse af lejligheder, for ombygnings-
tab på private ejerboliger m.v., for nedrivningspåbud, tilskud ved kon-
demnering samt tab på lånegarantier. Endvidere registreres her kom-
munernes udgifter til byggeskadefonden, jf. lov om byfornyelse og bo-
ligforbedring.
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10  Genhusning m.v. 

Herunder registreres udgifter til erstatning for opsigelse, erhvervsgodt-
gørelse, godtgørelse for selvgenhusning, lejetab i forbindelse med gen-
husning, dækning af forskelsleje ved midlertidig genhusning og godtgø-
relse for flytteudgifter. 

 
15 Gårdanlæg m.v. 

Herunder registreres udgifter til eventuel nedrivning af bygninger og 
udgifter til retablering i tilknytning hertil samt udgifter til indretning af 
fælles gårdanlæg. 
 

20 Administrationsudgifter 
Herunder registreres bl.a. byfornyelsesselskabernes administrationsud-
gifter og udgifter til beboermedvirken m.v. samt eventuelt rentetillæg, 
jf. finansieringscirkulærets afsnit 2.4 og 2.7.1.17. 

Aktiviteter med indtægt 
Her optages aktiviteter, som afleder indtægter (efterfølgende salg af jord eller 
bygninger), men hvor aktiviteterne ikke indeksfinansieres. Derimod indgår 
eventuelle tab i de kommunale nettoudgifter, hvortil staten yder refusion med 
50 pct. 

Udlæg kan anmeldes til refusion, når indtægterne er indgået. Der henvises i 
øvrigt til finansieringscirkulærets afsnit 2.7.2. Om muligheden for forskudsvis 
refusion henvises til finansieringscirkulærets afsnit 2.5. 

Grupperingerne 25, 30 og 35 omfatter nedrivninger, grupperingerne 40, 45 og 
50 ombygninger af overtagne »andre ejendomme«. 

25 Køb af ejendomme (nedrivning) 
Herunder registreres købesum/erstatning for ejendomme, der rådes over 
eller overtages i deres helhed samt driftstab, herunder renter af overtag-
ne eller optagne lån i sådanne ejendomme. Så længe planen/be-
slutningen for den pågældende ejendom ikke er afsluttet (ombygget el-
ler nedrevet), registreres renter af eventuelle lån som byfornyelsesud-
gifter under denne gruppering (dranst 3, hovedart 6). Herefter registre-
res renteudgifter under den relevante rentekonto under hovedkonto 7. 

30 Nedrivning og retablering 
Herunder registreres udgifter til nedrivning (hvor hovedformålet med at 
råde over ejendommen er nedrivning, dvs. at der fremkommer en byg-
gegrund) samt udgifter til retablering i tilknytning hertil. 

35 Salg af grunde 

40 Køb af ejendomme (ombygning) 
Der henvises til gruppering 25. Driftstab føres dog under gruppering 45 
Ombygninger. 

45 Ombygninger 
Herunder registreres ombygningsudgifter på ejendomme, der rådes over 
(dvs. håndværkerudgifter, rådgivningshonorar og finansieringsom-
kostninger m.v.) samt driftstab, herunder eventuelle renteudgifter, jf. fi-
nansieringscirkulærets afsnit 2.4. 
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50 Salg af ejendomme 

Aktiviteter med indeksfinansiering 
I dette afsnit omtales aktiviteter, hvortil der ydes indeksfinansiering. 

Disse aktiviteter er opdelt i tre områder, »ombygning af overtagne udlejnings- 
eller andelsboligejendomme«, »private udlejnings- eller andelsboligejendom-
me« samt »private andre ejendomme«. 

Aktiviteterne vedrørende »ombygning af overtagne udlejnings- eller andelsbo-
ligejendomme« indgår fuldt ud i kommunens budgetter og regnskaber. Under 
dette område udgør »køb af ejendom« således en ren kommunal investering. 
Den offentlige støtte i form af afdragsbidrag til tabsgivende investering deles 
ligeligt mellem staten om kommunen. 
 
Aktiviteterne vedrørende »private udlejnings- eller andelsboligejendomme« 
indgår kun i kommunens budgetter og regnskaber med de afledte virkninger i 
form af eventuelle ombygningstab = afdragsbidrag på dette område, da der er 
tale om udlejningsejendomme. Den offentlige støtte i form af afdragsbidrag til 
tabsgivende investering deles ligeligt mellem staten og kommunen. 
 
Aktiviteterne vedrørende »private andre ejendomme« (ejerboliger) indgår kun i 
kommunernes budgetter og regnskaber med de afledte virkninger i form af 
eventuelle ombygningstab = kontante engangsbeløb på dette område, da der er 
tale om ejerboliger. 
 
Grupperingerne 55, 60, 65 og 70 omfatter ombygning af overtagne udlejnings- 
eller andelsboligejendomme, mens gruppering 75 omfatter private udlejnings- 
eller andelsboligejendomme. 
 
55 Køb af ejendomme (uden statsstøtte) 
 
60 Ombygninger 
  Der henvises til bemærkningerne under gruppering 45. 
 
65 Salg af ejendomme 
 
70 Kommunens andel af afdragsbidrag (overtagne ejendomme) 

Herunder registreres kommunernes andel af afdragsbidrag, indtil ende-
ligt regnskab for den enkelte plan aflægges. Herefter registreres fortsat-
te afdragsbidrag som driftsudgifter. 

 
75 Kommunens andel af afdragsbidrag (private ejendomme) 
  Se gruppering 70. 

 
Betalinger fra staten (refusioner, jf. finansieringscirkulærets afsnit 2.5) 
 
80 Statens udgiftsandel 

Her registreres statens andel af udgifterne til denne plan/beslutning, 
herunder eventuelle forskudsvise betalinger fra staten af de på denne 
konto afholdte nettoudgifter, eksklusive afdragsbidrag. 
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Ikke-støtteberettigede udgifter/indtægter 
 
85 Ikke-tilskudsberettigede udgifter 
  Der henvises til finansieringscirkulærets afsnit 2.7.4. 
 
90 Andre indtægter 

Grupperingen anvendes til indtægter, der ikke kan placeres under de øv-
rige indtægter 

 
 
FRITIDSOMRÅDER 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift 
og anlæg af fritidsområder. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens løn-
udgifter til det administrative personale registreres på funktion 6.51. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner. 
 
0.20 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fritidsområder, 
som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.21-0.24. 
 
0.21 Parker og legepladser 
0.22 Skove og naturområder 
0.23 Strandområder 
0.24 Kolonihaver 
 
 
FRITIDSFACILITETER 
 
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og 
anlæg af fritidsfaciliteter. 
 
Lønudgifter til driftspersonale registreres på de enkelte funktioner, mens løn-
udgifter til det administrative personale registreres på funktion 6.51. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, 
hvis primære formål ikke er skoleidræt, registreres på denne hovedfunktion. 
Såfremt det primære formål med disse anlæg er skoleidræt, registreres beløbene 
på funktion 3.01 eller 3.02, jf. konteringsreglerne herom. 
 
Hovedfunktionen består af nedenstående funktioner. 
 
0.30 Fælles formål 
På denne funktion føres udgifter og indtægter vedrørende fritidsfaciliteter, som 
ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.31-0.35. 
 
0.31 Stadion og idrætsanlæg 
0.32 Idræts- og svømmehaller 
0.33 Friluftsbade 
0.34 Campingpladser og vandrerhjem 
0.35 Andre fritidsfaciliteter  
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KIRKEGÅRDE 
 
0.40 Kirkegårde 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale 
kirkegårde, krematorier og lignende. 
 
Etablering og tilplantning af de enkelte gravsteder registreres som drift, mens 
udgifter i forbindelse med anlæg af kirkegårde registreres som anlæg. 
 
 
NATURFREDNING 
 
0.41 Naturfredning 
På denne funktion registreres den ifølge naturfredningsloven fastsatte amts-
kommunale eller kommunale andel af fredningserstatninger. 
 
Udgifter og indtægter vedrørende naturfredningsnævn registreres under ho-
vedkonto 6. 
 
 
 
VANDLØBSVÆSEN 
 
Det gælder for hele hovedfunktionen, at bidrag pålignet private i henhold til 
vandløbsloven skal registreres under art 7.2. 
 
0.70 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende vandløbsvæsen, 
som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.71-0.74. 
 
0.71 Vedligeholdelse af vandløb 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der direkte kan henføres til 
de enkelte vandløb. 
 
0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 
På denne funktion registreres bidrag til andre kommuner, pumpe- og landvin-
dingslag m.v. for vedligeholdelsesarbejder. 
  
0.74 Kystsikring 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med kystsik-
ring. 
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ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER 
 
Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med opryd-
ning på kemikalieaffaldsdepoter, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvåg-
ningsopgaver på miljøområdet 
 
Udgifter til ekstern konsulentbistand samt aflønning af eget personale, der er 
fuldt beskæftiget med driftsopgaver, registreres på de enkelte funktioner. Ud-
gifter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn, der udføres af 
kommunens eller amtskommunens eget personale, men hvor personalet ikke er 
fuldt beskæftiget med driftsopgaver, registreres derimod på funktion 6.51, jf. 
dog bemærkningerne til funktion 0.87. 
 
0.80 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige miljø-
foranstaltninger, som ikke objektivt kan fordeles på funktionerne 0.81-0.89, 
f.eks. i forbindelse med generelle miljøforsikringer. 
 
0.81 Oprydning på kemikalieaffaldsdepoter 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter (statstilskud) vedrørende 
planlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelse 
med oprydning på kemikalieaffaldsdepoter, hvad enten dette sker i medfør af 
kemikalieaffaldsdepotloven eller andre bestemmelser. 
 
0.85 Recipientkvaliteter og spildevand 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende planlægning af, 
tilsyn med og overvågning af søer, vandløb og havområder samt spildevand fra 
rensningsanlæg og forurenende virksomheder. 
 
0.86 Vandindvinding 
På denne funktion registreres udgifter til (og eventuelle indtægter fra) planlæg-
ning af, tilsyn med og overvågning af grund- og overfladevand til indvindings-
formål (drikkevand, markvanding). 
 
0.87 Miljøcentre m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med miljø-
centre, herunder alle personaleudgifter samt bidrag til fælleskommunale miljø-
centre (tidligere levnedsmiddelkontrol). Funktionen vil senere ændre betegnel-
se. 
 
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med planlæg-
ning, undersøgelser og tilsyn vedrørende renovation, luft- og støjforurenings-
bekæmpelse og råstoffer m.v. 
 
Det bemærkes, at udgifter og indtægter vedrørende miljøvenlige jordbrugsfor-
anstaltninger ligeledes registreres her. 
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DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER 
 
0.90 Sandflugt 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med sandflugt, 
herunder læplantning.  
 
0.91 Skadedyrsbekæmpelse 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med skade-
dyrsbekæmpelse. 
 
0.92 Foranstaltninger i øvrigt 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende andre kommu-
nale foranstaltninger, herunder stormflodserstatninger, offentlige toiletter m.v. 
 
 
REDNINGSBEREDSKAB 
0.95 Redningsberedskab 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, vedrørende redningsbe-
redskabet, jf. lov nr. 1054 af 23. december 1992 (Beredskabsloven). 
 
 


