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2.4 Gruppering 
 
Grupperingerne på kontonummerets 9. og 10. ciffer anvendes til en yderligere 
opdeling af udgifterne og indtægterne inden for den enkelte funktion. 
 
Kontoplanen indeholder i en række tilfælde autoriserede grupperinger. Det 
drejer sig især om tilfælde, hvor de centrale myndigheder ønsker at kunne ud-
drage specifikke oplysninger af de kommunale budgetter og regnskaber. 
 
På de funktioner, hvor der ikke er autoriseret grupperinger, eller hvor de auto-
riserede grupperinger ikke omfatter alle de udgifter/indtægter, der registreres på 
den pågældende funktion, kan kommunerne selv foretage en ønsket opdeling af 
funktionerne ved hjælp af individuelt fastlagte grupperingsnumre. 
 
Nedenfor er redegjort for de generelle konteringsregler for grupperingerne. 
Gennemgangen er opstillet i dranstorden. Konteringsregler for grupperinger, 
der refererer specifikt til de enkelte funktioner, fremgår af kapitel 4. 
 
Drift 
På driftskontiene er grupperingsnumrene 01-20 og 90-98 reserveret autorise-
rede grupperinger. Disse numre må altså ikke benyttes af kommunerne til in-
dividuelt fastlagte grupperinger. 
 
De autoriserede grupperinger under dranst 1 (drift) fremgår altid af den auto-
riserede kontoplan på de funktioner, hvor de forekommer. 
 
Statsrefusion 
Grupperingerne under dranst 2 (statsrefusion) er altid autoriserede og fremgår 
af den autoriserede kontoplan. 
 
Anlæg 
Generelle grupperinger 
Med undtagelse af de anførte funktioner under afsnittet Særlige grupperinger 
nedenfor er der for alle anlægskonti autoriseret følgende generelle grupperin-
ger: 
 
01 Anlægstilskud 
10 Køb/salg af jord 
15 Køb/salg af bygninger 
 
Til de enkelte grupperinger kan knyttes følgende korte beskrivelse: 
 
01 Anlægstilskud 
I udgiftskolonnen for denne gruppering registreres anlægstilskud til selvejen-
de/private institutioner eller andre offentlige myndigheder. I indtægtskolonnen 
registreres tilskud fra andre offentlige myndigheder samt fra private til det på-
gældende anlæg. 
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10 Køb/salg af jord 
Under denne gruppering registreres udgifter og indtægter i forbindelse med køb 
og salg af arealer og grunde. Hvor kommunen i forvejen ejer de arealer eller 
grunde, der tages i anvendelse i forbindelse med anlægsarbejder, registreres 
værdien af de pågældende ejendomme ikke som anlægsudgift under de enkelte 
anlægsarbejder. Vedrørende byggemodning og forsyningsvirksomheder, hvor 
værdien af medgåede kommunale arealer indgår i takstfastsættelsen, opskrives 
udlægskontiene på hovedkonto 9 med grundenes værdi. 
 
15 Køb/salg af bygninger 
Grupperingen anvendes på tilsvarende måde som gruppering 10. Afgørende for, 
om der skal ske registrering på gruppering 10 eller 15 er, om henholdsvis jord 
eller bygninger er økonomisk tungestvejende. 
 
De ikke autoriserede grupperingsnumre kan anvendes frit af den enkelte kom-
mune. 
 
Særlige grupperinger 
På følgende områder er der autoriseret særlige grupperinger i regnskabet: 
 
• Hele hovedfunktionen JORDFORSYNING 
• Funktion 0.11 Beboelse (under hovedfunktionen FASTE EJENDOMME) 
• Funktion 0.15 Byfornyelse og boligforbedring (under hovedfunktion FA-

STE EJENDOMME) 
• Funktion 1.40 Fælles formål (under hovedfunktionen SPILDEVANDS-

ANLÆG) 
• Hovedkonto 2 Trafik og infrastruktur, funktion 2.22 Vejanlæg 
• Funktion 5.94 Driftsikring af boligbyggeri mv. (under hovedfunktionen 
 BOLIGSTØTTE) 
 
For funktion 0.15 Byfornyelse og boligforbedring samt funktion 1.40 Fælles 
formål, grupperingsnr. 91-92, er grupperingerne autoriseret i såvel budgettet 
som regnskabet.  
 
De særlige anlægsgrupperinger under de nævnte funktioner er nærmere be-
skrevet i kapitel 4. 
 
Renter og finansforskydninger 
Der er kun i få tilfælde autoriseret grupperinger under dranst 4 (renter) og 5 
(finansforskydninger). De autoriserede grupperinger fremgår af kontoplanen i 
kapitel 3. 
 
Afdrag på lån 
Der er ikke autoriseret grupperinger under dranst 6 (afdrag på lån). 
 
Finansiering 
Grupperingerne under dranst 7 (finansiering) er altid autoriserede på funktio-
nerne 7.80-7.96, jf. den autoriserede kontoplan. 
 
Aktiver og passiver 
Der er kun i få tilfælde autoriseret grupperinger under dranst 8 (aktiver). Under 
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dranst 9 (passiver) er der ingen autoriserede grupperinger.  


