Vägverkets författningssamling
Vägverkets föreskrifter om statsbidrag till enskild väghållning; VVFS 1990:4
Utkom från trycket den 26 oktober 1990
utfärdade den 26 september 1990
Vägverket föreskriver med stöd av 28 § förordningen (1989:891) om statsbidrag till
enskild väghållning följande.
Bidragsberättigade vägar
1 § Statsbidrag lämnas till väg som utgör ett komplement till det allmänna vägnätet och
som har någon av i tabell 1 angivna funktioner.
2 § Statsbidrag lämnas till väg där väghållningen är ordnad genom en förrättning som
vunnit laga kraft eller genom en överenskommelse som har godkänts av länsstyrelsen.
3 § Statsbidrag lämnas inte till väg som är kortare än ca 1 kilometer om det inte föreligger särskilda skäl för att bidrag ändå skall lämnas.
Byggnadsbidrag
4 § Byggnadsbidrag lämnas inte till väg inom exploateringsområde eller väg som i
huvudsak betjänar sådant område.
Driftbidrag
5 § Till grund för fastställande av årligt driftbidrag skall ligga en beräknad skälig
driftkostnad, som normalt utreds vart femte år. Kostnaderna skall årligen regleras enligt
index som fastställs av Vägverket.
Bidragsgrundande kostnader för färjled skall beräknas årligen.
6 § Bidragsprocenten för en väg avgörs av vilken kategori vägen skall hänföras till enligt
tabell 1.
Har en väg eller del av väg olika funktioner enligt tabellen, bestäms kategori efter den
funktion som alstrar mest trafik.
Om en grupp av funktioner med samma bidragsprocent enligt tabellen alstrar mest
trafik, skall den mest trafikalstrande funktionen inom gruppen bestämma kategori för
vägen.
En väg får inte hänföras till olika kategorier sommar och vinter.
7 § Särskilda driftbidrag för mindre förbättringsarbeten och för förnyelse av beläggningar
lämnas normalt med de procentsatser som anges i tabell 1, dock skall bidragsprocenten
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VVFS 1994:
för väg tillhörig vägkategori C vara högst 70.
Föreligger särskilda skäl får särskilt driftbidrag lämnas med högst 70 procent till väg
tillhörig kategori B, D eller E.
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VVFS:1994
Tabell 1

Vägkategori

Funktion

Bidragsprocent (Högst)

A

Väg för fast boende inom landsbygsområde.

B

Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där vägen inte har funktionen
enbart som lokalväg (bostadsgata).
40

C

Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller har del i vägen och som
till övervägande del alstrar trafiken. Årsdygnstrafiken skall normalt vara större
än 25 fordon.
80

D

Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av betydelse för fast boende inom
landsbygdsområde (Vägkategori A). Vägens årsdygnstrafik skall normalt vara
större än 25 Fordon.
50

E

Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör uppsamlingsväg för
bebyggelsen.
40

F

Väg för näringslivet. Vägens årsdygnstrafik skall normalt vara större än 25
fordon.
70

70

Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 november 1990, varvid Vägverkets föreskrifter
(VVFS 1980:01) för tillämpning av förordningen (1979:788) om statsbidrag till enskild väghållning. Vägverkets föreskrifter och
allmäna råd (VVFS 1984:3) om vägkategoritillhörighet m m för driftbidrag till enskild väghållning
samt Vägverkets föreskrifter (VVFS 1985:1) om vissa särskilda driftbidrag till enskild
väghållning skall upphöra att gälla.

PER ANDERS ÖRTENDAHL
Bengt Jäderholm
(Ekonomiavdelningen)
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