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Lønn 

 

 Offentlige satser 

  Statens satser for kjøregodtgjørelse endret fra 22. juni 2018. 

 

 Utlønning 

  Det er gjort endringer i beregning av Svalbardskatt. 
 

 Hvis det i lønnsblanketten var satt at tabellnummer skulle skrives ut, ble tabellnummeret fra forrige år skrevet 

ut. Det er korrigert. 
 

  Hvis siste lønnstaker hadde frikort, ble ikke restbeløpet oppdatert. Det er korrigert. 

 

 Lønnsregistrering - Fravær 

  I fraværsregistrering kan man nå taste inn lønnstakernummer på opptil 7 siffer. 
 

  Registrering av fravær tar nå også hensyn til bevegelige helligdager. 

 

 Lister / Periodiske lister 

  På Liste Daglønn ble ekstra feriepengeuke beregnet året før lønnstakere fylte 60 år. Det er korrigert. 
  

  Saldoliste lønn som ikke startet med januar, fikk feil summering. Det er korrigert. 

  

Timeregistrering 

 

 Timegodkjenning 

  Lønnskjøringer vises nå med siste lønnskjøring øverst. 
 

  Timer i minus skal nå summeres korrekt til totaler.  

 

 Dann hittil art 

  Har man klart å danne timelinjer uten lønnsart vil disse bli fjernet. 

 

Ordre 

 

 Ordrebehandling 

  Visning av sist registrerte dato for materiell er korrigert. 
 

  Kopiering av ordre tar nå hensyn til gateadresser hvor gate, nummer og bokstav er splittet. 
 

  Ved spørring på faktura returnerer nå programmet til samme linje man sto på ved spørringen. 
 

  Kreditnotaer med linjer uten antall fra Visma Dokumentsenter fikk feil fortegn på returseddel. Det er korrigert. 
 

  Tekst på kapittel til Boligmappa er korrigert. 

 

 SpeedyCraft 

  Sendes ordre på nytt til S.C. blir også leveringsadresser overført. 

 

 Elinn 

  Navn på den som registrerer pakkseddel via Elinn kommer nå med til Contracting. 



Fakturering 

 

 Registrering 

  Autokredit av fri faktura dannet feil sum. Det er korrigert. 

 

 Utskrift (til Autoinvoice) 

  Faktura til AutoInvoice kunne få med seg blanke linjer. Det er korrigert. 
 

 I noen tilfeller ble summen på en faktura forskjellig på utskriften (pdf-fil) og på sending til AutoInvoice (xml-fil). 

Programmet foretar nå en rekalkulering til slutt for å hinder at dette kan oppstå. 
 

 Hvis blankett ikke er definert til å skrive ut varenummer, vil heller ikke varenummer sendes over til 

AutoInvoice. 

 

Regnskap 

 

 Bilagsregistrering 

 Endret man på poster som kom fra Visma Dokumentsenter så kunne henvisninger forsvinne. Det er korrigert. 
 

Inngående fakturaer uten leverandør og leverandørens fakturanummer vil ikke oppdatere ordre/anlegg. 
 

Ved kopiering av bunt til annen periode ble dato for buten endret, men ikke for den enkelte posteringslinje. 

Det er korrigert så også linjene får ny dato. 

 

 OCR 

Bane til OCR-fil er nå utvidet til 100 tegn. 

 

 Kundebehandling 

  For definering av kundelister er nå felt for gatenummer og –bokstav lagt inn. 

  Ved import av kunder ble gatenummer og –bokstav byttet om. Det er rettet. 

 

 Transaksjonsliste 

  Poster overført til Visma Collectors får merknad «Collectors» 

 

 Leverandørbehandling 

Når man endrer oppsett på spørring, skal nå alle felter vises (bl.a. fakturanummer). 

 

Kalkyle 

 

 Registrering 

 Overstyrt grossistpris, kostpris og utsalgspris på linja ble ikke lagret. Det er korrigert. 

 

Varer 

 

 Spørring på lager 

  Skulle det finnes varer ført på lager 0 (null), blir totalbeholdning feil. 

  Manuelt program «Fixlag0» sletter disse. 

 

 Varetellingslister 

  Kolonnesummer var forskjøvet for varetelling og beholdningsliste. Det er korrigert. 

 

Visma Dokumentsenter 
  

 Lagerbokføring 

 Nå oppdateres det på lager som er satt på avdeling. (Er det ikke satt lager på avdeling, benyttes      

standardlager). 

  

 Avdelingsfordeling 

 Tastes nøkkel for avdelingsfordeling inn i konteringslinje i Visma Dokumentsenter, vil denne benyttes selv om 

det ikke er lagt inn avdelingsfordeling på kontoen. 



Generelt 

 

 Dato-program 

  Program for beregning av arbeidsdager og helligdager tar nå hensyn til bevegelige helligdager. 

 

 BizWeb 

  Noen kan ha mottatt en kobling til BizWeb som ga data som var stokket feil. Det er korrigert. 

 

 Excel 

  Overføring til Excel benytter nå format for nyere versjoner (.xlsx) og kan danne over 1 million linjer  

  (mot 65.536 linjer tidligere). 

 

 Hjelp til fjernstyring 

 Før oppstart av program TeamViewer kommer nå (i henhold til GDPR), en melding som må leses og 

aksepteres før programmet starer. 
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«extend 32-bit Runtime har sluttet å virke» 
 

 Det er lagt med nye komponenter i et forsøk på å minske problemene med at runtime stopper. 

 

Lønn 

 

 Lønnsberegning 

  Ved varsel om manglende skattekort og trekk 50% gis det nå beskjed om at det ikke gjelder feriepenger. 

 

  Bankliste med utbetalingsdato må kjøres før konteringsliste kan tas ut. 

   

Ordre 

 

 Ordrebehandling 

  Ønsket man å se på et fakturabilde (PDF) i spørring på ordre var det ikke alltid det ble funnet. 

  Det skyldtes ulikhet mellom dato for registrering og dato for fakturering. Det er korrigert.  

 

  Dokumenter fra SpeedyCraft kunne vises uten eller med mangelfullt navn. Det er korrigert. 

 

  Returseddel som ble dannet av kreditnota fra Dokumentsenter fikk feil fortegn på antall. Det er korrigert. 

 

 Anlegg 

  Ved Spørring - Budsjett på Faser ble ikke summen av budsjettene på ordrene vist på anlegget. 

  Det er korrigert. 

 

 SpeedyCraft / Handyman 

  Oppdatering av lager ut til HPC er forbedret og det gis bedre feilmelding ved mangler. 

 

Fakturering 

 

 Registrering 

  Tastekombinasjon [Shft]+[F9] for å snu mellom faktura og kreditnota er aktiv igjen. 

 



  Ved registrering på punkt kunne markøren låse seg. Det er korrigert. 

 

 Utskrift 

  Hvis en feil gjør at fakturering ikke fortsetter kommer det en melding om at faktureringen avbrytes. 

  Det vil da bli bokført slik (eventuelt på interimskonto) at det ikke blir noen differanse i bunten. 

  Det kan da ligge igjen fakturaforsalg som ikke er kjørt ut og som vil komme med på neste fakturering. 

 

 Kundebehandling 

  Opprettes kunder uten at «med avgift» er slått på vil man få en advarsel. 

 

Regnskap 

 

 Bilagsregistrering 

 Når flere bilag som skulle avdelingsfordeles og/eller periodiseres kom i samme bunt (hovedsakelig fra 

Dokumentsenter) og «Gjenta merknad/notat» var slått på, ble merknad fra første bilag også lagt inn på neste 

bilag så dennes merknad ble overskrevet. Det er korrigert. 

 

  Fakturaer fra Dokumentsenter med null i beløp blir nå merket som oppgjort og avsluttet. 

  Disse ble tidligere stående som åpne. 

 

 Merking åpne poster 

 Ved merking av mange åpne poster på leverandører (som regel ved kryssing mot generalnota) kunne 

opphenting av postene ta tid. Det er forsøkt å øke hastigheten. 

 

 Remittering 

Ved endring av utbetalingsdato for å oppnå rabatt, ble ikke ny utbetalingsdato sendt med til banken. 

Det er korrigert. 

 

 Kundebehandling 

  Når kunder opprettes og informasjon hentes fra AutoInvoice blir e-faktura aktivert. 

 

 Lagerbokføring 

  Fungerte ikke med eksternt regnskapssystem IKAS. Det er korrigert. 

 

Kalkyle 

 

 Registrering 

 Hvis man gikk ut fra varelinjene med [Esc]-tast og så klikket på varelinjene igjen kunne varelinje bli kopiert.  

Det er korrigert. 

 

Varer 

 

 Varetellingslister 

  Kolonnesummer var forskjøvet for varetelling og beholdningsliste. Det er korrigert. 

 

Bestilling 

 

 Sende bestilling. 

 Feil ved oppkobling til grossist. Programmet er endret og gir en bedre melding om årsaken. 

For Berggård Amundsen bør stå en skråstrek foran serverkatalog (\bestill).  
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Lønn 

 

 A-melding 

Ved danning av A-melding gis det nå varsel hvis det ligger ugyldig kommune på firma eller arbeidsenhet. 
 

 Hvis en benytter en utgått inntektskombinasjon (eller en som ikke skal brukes før neste år), gis det nå melding 

om dette og A-meldingen markeres med feil. 
 

I visse tilfelle kunne det bli feil beregning på avvikende sone. Det er korrigert. 
 

  Permisjoner som går over årsskiftet kunne få feil bekrivelse på A-melding. Det er korrigert 

 

  

 Skattekort 

Ved import av skattekort på nytt, blir nå tidligere valgte Trekk-koder beholdt. 

 

 Siden det i perioder kan ta tid å få tilbake skattekort fra Altinn, har vi laget rutinen slik at man kan hente de 

senere uten å bestille skattekortene på nytt. (Da slipper Altinns system å jobbe med å danne nye).  

Når man har sendt inn en forespørsel får man returnert en «Arkivreferanse». Får man ikke skattekort i retur 

relativt raskt, kan Arkivreferansen kopieres eller skrives ned. 
 

 
 

Når man vil forsøke å hente skattekort på nytt gjør man som vanlig ved henting, men legg inn arkivreferansen 

og forsøke å hente på nytt. (Man må som vanlig krysse av for «Signer skjema» legge inn fødselsnummer, 

passord få pin-kode og legge inn den). 

 

 Utlønning 

  Ved lønnsberegning av mange lønnstakere kunne det komme feilmelding om manglende trekk-kode. 

  Det er korrigert. 
 

 Når man endret noe på en lønnslinje, f.eks. antall timer, ble kode for godkjent på linjen fjernet. Man fikk da 

stopp i lønnsberegning fordi det da ble oppfattet som om linje ikke var godkjent, selv om den ble vist som 

godkjent i Timegodkjenningen. Det er korrigert i Tidregistrering. 
 

  Frikort med beløp null behandles nå som normalt. 

 

 Bankliste 

Hvis man må ta ut bankliste med endret dato (for tilpasning til innrapportering) vises nå en avkryssing for å 

danne ny bankfil. Fjerner man av denne vil det ikke dannes ny bankfil slik at det ikke blir tull med 

sekvensnumre til banken. 

 

 Timegodkjenning 

  Sortering på linjene i nederste tabell ble feil. Det er korrigert og sortering blir nå riktig i alle kolonner. 
 

 Når man nå merker av linjer for flytting til ny lønnskjøring og en annen bruker er inne på de samme linjene og 

merker av for flytting, vil man kun få flyttet "egne" linjer og ikke de som andre brukere merker av. 
 

Hastighet på innlesing av timer er forbedret. 

 

 Kontering 

  Bruk av lønnsartstype "Grunnlag feriepenger" kunne gi feil avsetning. Det er korrigert. 



 

 Vedlikehold lønnsarter 

  Ved sortering av tabell Timekoder på Timer, Overtid eller Timegodkjenning, låste programmet seg. 

  Det er korrigert. 

 

 Vedlikehold lønnstaker 

  På arter for firmabil var ikke knappen [Registrer firmabil] aktiv. Det er korrigert. 

 

 Arbeidsenhet 

 Det var mulig å få lagret kommunenummer som ikke eksisterte. Det er korrigert så man ikke kan å ut av 

arbeidsenheten om kommunen ikke finnes. 

 

 Fraværsregistrering 

 Avkrysning for "Aleneomsorg" på fraværstypen "Barns sykdom" ble satt på og man fikk ikke fjernet den igjen. 

Det er korrigert. 
 

Antall feriedager på lønnstaker ble beregnet feil fordi antall dager fra siste viste linje ble med i beregningen. 

Det er korrigert for oppretting av linje samt endring av linje. 

 

 Timesummering 

  Problemet med feilmelding "Hjelpefil sortering" skal være korrigert. 

  Problemet med at tabellen ble tom ved sortering og utvalg skal være korrigert. 
   

  Når kode på bruker nå er satt til "Ikke vis sats i timeregistrering" vises ikke lenger sats og beløp 
 

 Hvis man valgte sortering på annet enn ordre, f.eks saksbehandler, og "Skriv kun totaler" ble ikke første 

saksbehandler skrevet ut. Det er korrigert. 

 

 Timeimport 

 Ved import av timer fra Visma Travel Expense kunne timer det ikke krevdes godkjenning for bli stående som 

ikke godkjente. Det er korrigert. 

 

Ordre 

 

 Ordrebehandling 

  Bruker får nå ikke registrert faktura når brukeren ikke har tillatelse til det satt i adgangskontrollen. 
 

  På spørring faktura kan man nå slå opp betalingsdebitor (om det er brukt på fakturaen). 
 

  I Spørring – Akkumulert (nederst til venstre) vises nå dato for siste registrering av materiell og timer. 
 

  I ordreoversikten til venstre blir nå alle forskjellige ordretyper vist når feltnummer 62 benyttes. 

 

 Fakturareserve 

  Korrigert for en feil som kunne oppstå ved årsskiftet. 
 

 For beregningsmåte "inntastet dekningsgrad" ble reserve feil for ordre som kun er fakturert uten kostnader. 

Det er korrigert.  
 

Ved sortering av rapport (f.eks på avdeling) og valg "Kun totaler" ble allikevel alle ordre skrevet ut. 

Det er korrigert. 
 

Ved bruk av metode ferdigstillelsesgrad og det er fakturert a-konto før det er registrert kostnader på ordren, 

kom den opp uten fakturareserve. Nå vises det som overfakturert. 

 

 Boligmappa 

  Når fellesareal skulle kobles til Boligmappa, ble det benyttet feil metode for tilkobling. Det er korrigert. 
 

  Det er nå sperret for henting av linjer som viser noe annet enn en boenhet på bl.a. eneboliger.  

  For å koble til slike adresser, MÅ man benytte en boenhet. 
 

  Hvis man ville koble til en adresse som allerede var tilkoblet Boligmappa, fikk man feilkode 105. 

  Det er korrigert. 
 

 Når man koblet en ordre til Boligmappa og Boligmappa returnerte et annet kommunenummer etter at adresse 

var valgt, ble allikevel det gamle kommunenummeret benyttet og man fikk feil. Det er når korrigert. 



 

 Autofakt 

 Hvis man endret ordre på en faktura som var attestert i Visma DokumentSenter, ble "Godkjenn" fjernet. 

Denne blir nå ikke fjernet på fakturaer som kommer via DokumentSenter. 
 

  Varebeskrivelse overføres nå med alle 55 tegn til og fra Visma Dokumentsenter. 

 

 Resultatrapport 

  Ved valg av sortering på f.eks. avdeling og utskrift til Excel ble det dannet flere linjer. Det er korrigert. 

 

 Dekningsrapport 

  Ved sortering på avdeling, manglet budsjett på utskriften. Det er korrigert. 
 

  Det forekom at overskrift på første side ble feil. Det er korrigert. 

 

 Sammendragsrapport 

  Ved overføring til Excel er størrelsen på sumfeltene utvidet. 

 

 Handyman / Speedycraft 

 Varebevegeleser direkte registrert eller som kom fra pakkseddel eller Autofakt oppdaterte ikke alltid varelager 

i Speedycraft og Handyman korrekt. 

Det er nå korrigert ved at beholdning overføres fra Contracting. 

 

Fakturering 

 

 Klargjøring 

  Hvis et fakturaforslag var satt til «Ikke klar» og man åpnet det, ble haken for «Ikke klar» fjernet. 

Nå må man aktivt fjerne hake for «Ikke klar» for å slå den av. 

   

 Fakturaoversikt 

 Fant ikke fakturabildet (pdf-fil) når man trykket på efaktura-ikonet hvis registreringsdato var forskjellig fra 

fakturadato. Det er korrigert. 

 

Regnskap 

 

 Bilagsregistrering 

  Ved tilbakeføring skal dato være lik opprinnelig dato, også når det er periodisering. 
 

  Feil ved tilbakeføring av bunt som har periodisering over flere år er korrigert.  
 

  Ved endring av år i 'Endre år/periode' hentes nå nytt buntnummer og bilagsnummer for det nye året. 
 

  Hvis et beløp skulle henvises til flere konti med avdelingsfordeling hoppet markør opp til starten på venstre 

side etter første fordeling selv om hele beløpet ikke var ført. Det er nå korrigert slik at markør går til inntasting 

av nytt motkontonummer inntil debet og kreditbeløp matcher. 

 

 Remittering 

  Ved oppdatering av returfiler fra bank slik som Mottaksretur (og eventuell Avvisningsretur) vil avviste 

transaksjoner bli tilbakeført som «ubehandlet». 

  De vil da bli med på neste remitteringsforslag, men feilene må først korrigeres. 

  De vanligste avvisninger skyldes feil på leverandørens adresse eller feil eller manglende KID-nummer. 

  

  

 Kundebehandling 

 Leverandørbehandling 

  Når man gikk inn på en kunde eller leverandør uten å endre et felt, ble allikevel "Endret dato" og "Endret av" 

endret. Dette er rettet. 
 

  Ved henting av firmaer fra Bizweb kommer nå to nye linjer nederst i hentebildet. 

  Det viser om firmaet finnes i Enhetsregisteret og Elma-registeret. 

  Om firmaet ikke finnes i Enhetsregisteret bør det ikke opprettes. 

    Om firmaet ikke finnes i Elma-registeret betyr det kun at det ikke mottar eFakturaer. (Men fakturaer kan 

sendes dit via Autoinvoice som videresender det på e-post eller papir). 



   

 AutoCollect 

  Kundens fakturadresse (postnummer/sted) blir overført i stedet for kundens adresse (postnummer/sted). 

 

 Periodiseringsnøkler 

 La man inn avdelingsnøkkel og ikke avdeling på en periodiseringsnøkkel, ble navn på avdeling angitt med 

"Ugyldig!" i hovedopplysningene. Denne teksten er fjernet slik at det ikke vises noe når man ikke har lagt inn 

avdeling. 

 

 Merking åpne poster 

Hvis en inngående faktura er remittert og sendt til bank, men avregning ikke er mottatt og oppgjort, vil man få 

en advarsel om man forsøker å merke den. Man får valget mellom å avbryte eller krysse den. 

 

 Transaksjonsliste hovedbok 

  På bilagslinjer med beløp over 100 millioner ble høyeste siffer kuttet på liste. Det er korrigert. 

  (Totalen for kontoen ble korrekt.) 

 

 Boligmappa 

  Når fellesareal skulle kobles til Boligmappa, ble det benyttet feil metode for tilkobling. Det er korrigert. 
 

  Det er nå sperret for henting av linjer som viser noe annet enn en boenhet på bl.a. eneboliger.  

  For å koble til slike adresser, MÅ man benytte en boenhet. 
 

  Hvis man ville koble til en adresse som allerede var tilkoblet Boligmappa, fikk man feilkode 105. 

  Det er korrigert. 

 

System 
 

 Brukere 

  Når man endret brukerID på en bruker, ble det gitt tilgang til alle klienter. Det er korrigert. 

 

 

Visma Dokumentsenter 
  

 Autofakt 

  Varebeskrivelse overføres nå med alle 55 tegn. 

 

 Lagerbokføring 

  Når lagerbokføring er slått på, blir nå også varer fra VDC til lager ført på innkjøpskonto. 

 

 Bilag som ikke er fakturaer  

  Informasjon fra faktura kunne komme med på neste bilag om det ikke var faktura. Det er korrigert. 

 

 Kundepriser 

Tas fra konteringslinje i DokumentSenter.  

Hvis det ikke ligger materialavtale på ordren vil fakturabeløp til kunde beregnes av linjebeløpet (som er ex. 

MVA) tillagt påslaget for viderefakturering som tastes inn på konteringslinja. 

  I Contracting blir da kundepris per stk. beløpet etter påslag delt på antall. 
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Lønn 

 

 Kommuner endret 

 Noen kommuner er slått sammen og har fått nye kommunenummer og alle kommuner i Trøndelag fylke har 

fått nye kommunenummer. (Se nederst i dokumentet.) 

  Dette og oppdaterte postnummer og soner er lagt inn. 

  MEN 

  Dere må gå inn og endre kommunenummer på lønnstakere og postnummer på adresser som er endret. 

 Ligger firmaet deres i en kommune som er endret må firmaopplysninger og evnt. arbeidsenhet endres. 
 

 Skatteberegning 

  Ved skattetabell hvor tabelltype ikke var overstyrt ga feil skatteberegning. Det er korrigert. 

 

  Hvis det på samme trekk-kode var både tabell og prosent, ble ikke prosenttrekk beregnet. Det er korrigert. 

 

  Om skattekort for 2018 ikke finnes på en lønnstaker, benyttes nå skattekort fra 2017. 

  For kjøringer i januar gis det melding om at man kan benytte fjorårets skattekort ved beregning. I årets øvrige 

måneder gis det melding om skattetrekk på 50 %. 
 

 Arbeidsgiveravgift 

  Ny AGA for Utland2 på fra 1. januar 2018. 
 

 Utlønning 

  På enkelte lønnsslipper kunne kode for trekk-type (T- tabell / P - prosent) bli feil. Det er korrigert. 
 

 Kontering 

  Summering for avstemming mot A-melding er korrigert. 
 

 A-melding 

  Beskrivelse ved permisjoner er rettet. 
 

 Vedlikehold lønnstakere 

  Når man oppretter ny art for firmabil gis det nå melding slik at man husker å sette en eventuelt gammel bil til 

"Ikke aktiv". 

 

Ordre 

 

 Ordrebehandling 

 Hvis man på en avsluttet ordre åpnet en pakkseddel endret ordrestatus seg selv om det ikke ble gjort noen 

endringer. Det er korrigert. 
 

 Håndterminal 

  Kunder som bruker Handyman fikk feilmelding ved registrering fra håndterminal. Det er korrigert. 

 

Fakturering 

 

 Registrering 

  Sto man inne i registering av fakturaforslag og trykte «pil opp», ble feltene Fase/Punkt og KB aktive uten at 

disse fantes på ordren. Det er korrigert. 
 

 Utskrift 

  Ved sending av elektroniske fakturaer vil ikke knapp [Avbryt] lenger være aktiv. 

 

  Ved sending til AutoInvoice kunne det bli feil hvis det fantes linjer med negativ pris. Det er korrigert. 

 

 



Regnskap 

 

 Spørring posteringer 

  Hvis bilagsnumre ble brukt om igjen over flere år kunne feil transaksjon vises ved spørring. Det er korrigert. 

 

 

 

 

Kommunenummer og -navn endret per 1. januar 2018: 
 

 

2017 Kommune 
 

2018 Kommune 

Nr Navn 
 

Nr Navn 

     0709 Larvik 
 

0712 Larvik 

0728 Lardal 
 

0712 Larvik 

     0722 Nøtteøy 
 

0729 Færder 

0723 Tjøme 
 

0729 Færder 

     0702 Holmestrand 
 

0715 Holmestrand 

0714 Hof 
 

0715 Holmestrand 

     1601 Trondheim 
 

5001 Trondheim 

1702 Steinkjer 
 

5004 Steinkjer 

1703 Namsos 
 

5005 Namsos 

1612 Hemne 
 

5011 Hemne 

1613 Snillfjord 
 

5012 Snillfjord 

1617 Hitra 
 

5013 Hitra 

1620 Frøya 
 

5014 Frøya 

1621 Ørland 
 

5015 Ørland 

1622 Agdenes 
 

5016 Agdenes 

1627 Bjugn 
 

5017 Bjugn 

1630 Åfjord 
 

5018 Åfjord 

1632 Roan 
 

5019 Roan 

1633 Osen 
 

5020 Osen 

1634 Oppdal 
 

5021 Oppdal 

1635 Rennebu 
 

5022 Rennebu 

1636 Meldal 
 

5023 Meldal 

1638 Orkdal 
 

5024 Orkdal 

1640 Røros 
 

5025 Røros 

1644 Holtålen 
 

5026 Holtålen 

1648 Midtre Gauldal 
 

5027 Midtre Gauldal 

1653 Melhus 
 

5028 Melhus 

1657 Skaun 
 

5029 Skaun 

1662 Klæbu 
 

5030 Klæbu 

1663 Malvik 
 

5031 Malvik 

1664 Selbu 
 

5032 Selbu 

1665 Tydal 
 

5033 Tydal 

1711 Meråker 
 

5034 Meråker 

1714 Stjørdal 
 

5035 Stjørdal 

1717 Frosta 
 

5036 Frosta 



1719 Levanger 
 

5037 Levanger 

1721 Verdal 
 

5038 Verdal 

1724 Verran 
 

5039 Verran 

1725 Namdalseid 
 

5040 Namdalseid 

1736 Snåsa 
 

5041 Snåsa 

1738 Lierne 
 

5042 Lierne 

1739 Røyrvik 
 

5043 Røyrvik 

1740 Namsskogan 
 

5044 Namsskogan 

1742 Grong 
 

5045 Grong 

1743 Høylandet 
 

5046 Høylandet 

1744 Overhalla 
 

5047 Overhalla 

1748 Fosnes 
 

5048 Fosnes 

1749 Flatanger 
 

5049 Flatanger 

1750 Vikna 
 

5050 Vikna 

1751 Nærøy 
 

5051 Nærøy 

1755 Leka 
 

5052 Leka 

1756 Inderøy 
 

5053 Inderøy 

     1624 Rissa 
 

5054 Indre Fosen 

1718 Leksvik 
 

5054 Indre Fosen 
 


