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   LARVIK KOMMUNE 
  
 

REISEREGNING 
 

Fødselsnr. Int.st.nr.  Navn 

Adresse  

 

Postnr. Poststed 

Skattekommune Skattekommunenr. Skatte-% Bankkontonummer 

SPESIFIKASJON AV REISEN 
Formål med reisen 

Avreise Ankomst 
Reiserute med evt. årsak til 

omkjøring 

Skyss- 

middel 

Passasjer 

ved bruk av 

egen bil 

Navn/adr. Overnattingssted 

Navn på passasjer 

Hvilket utstyr 

Type 

losji Dato Kl. Dato Kl. 

         

         

SPESIFIKASJON AV REGNINGEN 

 Beskrivelse 
Lønn-

art 
Antall 

Sats 

eller 

beløp 

X 

= 

m. 

AV Beløp Konto/ansvar/funksjon………… 

B
il

g
o

d
tg

jø
re

ls
e 

Km-godtgj. 4200      11600 - 

Pass. tillegg 4201      11600 - 

Tilh./utstyr 4202      11600 - 

        

K
o

st
 

u
/o

v
er

n
at

ti
n
g
 

5 – 9 timer 4009      11600 - 

9 – 12 timer 4010      11600 - 
Over 12 timer  4011      11600 - 

        

K
o

st
 /

 o
v

er
n
at

ti
n
g

 

        

Over 12 timer 4020      11600 - 

Nattillegg 4160      11600 - 

Overnatting 

iflg bilag 
4422      11500 - 

        

M
ø
te

g
o

d
tg

jø
re

ls
e 

o
g
 l

ig
n

en
d

e Møtegodtgj. 2693      10810 - 

Tapt arb.fortj. 

m/ feriep. 
2692      10820 - 

Tapt arb.fortj. 

u/ feriep. 
2694      10820 - 

Utlegg  4420       

Adm.forpl. 4050      11600 -  

        

 

UNDERSKRIFT ATTESTERT ANVIST 
Dato Sign. Dato Sign. Dato Sign. 
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SPESIFIKASJON – VED FLERE REISER 
Periode: 

Avreise Ankomst Reiserute Reisens formål Bilgodtgjørelse 

Evnt. årsak til omkjøring 

Navn på passasjer 

Hvilket utstyr 

Dato Kl. Dato Kl.   
Antall 

km 

Antall km med  

tillegg for 
Utlegg 

 
Pass-

asjer 

Ut- 

styr 

Bom- 

penger 
Iflg. bilag 
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