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Hovedkonto 2 Trafik og Infrastruktur 
 
Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende det kommunale 
vejvæsen samt udgifter og indtægter i forbindelse med kollektiv trafik og hav-
ne. 
 
Udgifter vedrørende vejvæsenets administrative og servicebetonede opgaver, 
der hovedsageligt består af lønninger til teknisk og administrativt personale 
samt kontorhold, registreres på hovedkonto 6, hvorfra der i en række tilfælde 
omposteres til funktionerne på hovedkonto 2, jf. reglerne neden for. 
 
I afsnit 2.6 er nærmere redegjort for reglerne vedrørende moms på vejområdet. 
 
 
FÆLLES FUNKTIONER 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter, som tjener ge-
nerelle tværgående vejformål samt udgifter vedrørende øvrige fælles funktioner 
(markpersonale, materialer og maskiner), der eventuelt overføres til konti under 
de øvrige hovedfunktioner. 
 
2.01 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende tværgående 
vejformål, der ikke skal registreres på andre funktioner under hovedkonto 2, 
herunder udgifter vedrørende vejplanlægning. 
 
2.03 Arbejder for fremmed regning 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, 
som vejvæsenet udfører for andre offentlige myndigheder og for private. 
 
Arbejder, som vejvæsenet udfører for kommunens øvrige områder, kan enten 
registreres direkte på området eller på funktion 2.03 med efterfølgende over-
førsel til området. 
 
2.05 Driftsbygninger og -pladser 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftsbygninger 
(incl. værksteder) og -pladser, herunder materielgårde og oplagspladser m.v. 
 
2.09 Øvrige fælles funktioner 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende øvrige fælles 
funktioner (markpersonale, materialer og maskiner). 
 
Funktionen kan have karakter af en fordelingskonto, såfremt der foretages over-
førsel af maskin- og løntimer samt af materialer og produkter til andre konti. 
Funktionens udvisende vil i så fald eksempelvis være udtryk for: Større anskaf-
felser, lagerforskydninger, ikke-fordelte timer og andre udgifter, der ikke er 
henført til bestemte arbejder. 
 
Det er frivilligt, om kommunen vil foretage overførsel fra funktionen til drifts-
kontiene under hovedfunktionen KOMMUNALE VEJE. Derimod skal der



Budget- og regnskabssystem                                     4.2  - side  2 
  
Dato: 1. april 2001 Ikrafttrædelsesår: Budget 2001 
 
for de kommunale anlægsarbejder foretages overførsel til de respektive an-
lægskonti. 
 
Funktionen kan f.eks. opdeles således: 
 
Maskiner og materiel 
Værkstedsdrift 
Materialeindkøb og produktion 
Vejformænd, vejmænd m.v. 
 
 
KOMMUNALE VEJE 
 
Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med 
drift og vedligeholdelse samt anlæg af veje, hvor kommunen er vejmyndighed. 
 
2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med drift og 
vedligeholdelse af færdselsarealer, grønne områder, teknisk udstyr samt broer 
og tunneler m.v. Endvidere registreres her udgifter og indtægter i forbindelse 
med parkeringskontrol samt vejbidrag til kloakforsyningen. 
 
 
2.14 Vintertjeneste 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende snerydning og 
glatførebekæmpelse. 
 
 
2.22 Vejanlæg 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende: 
 
• Anlæg af nye veje, regulering af eksisterende veje, sideudvidelser samt 

anlæg af stier m.v. 
• Etablering af signalanlæg, vejbelysning, nødtelefoner, autoværn m.v. 
• Etablering af parkeringsfaciliteter, holdepladser m.v. 
• Anlæg af nye broer og tunneler m.v. og anlægsarbejder vedrørende eksi-

sterende broer og tunneler. 
 
På kontoen for det enkelte arbejde registreres tillige udgifter og indtægter ved-
rørende samtlige følgearbejder. 
 
Det bemærkes, at udgifter vedrørende vejplanlægning registreres på funktion      
2.01.
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Det bemærkes endvidere, at etableringsudgifter vedrørende parkeringsfonden 
registreres på denne funktion. Der foretages en særskilt registrering af udgif-
terne. I forbindelse med regnskabsafslutningen indtægtføres et beløb for af-
holdte etableringsudgifter. Beløbet modposteres på funktion 8.44, jf. konte-
ringsreglerne hertil. 
 
Såfremt kommunen ønsker det, kan den vælge i anlægsudgifterne vedrørende 
kommunale veje at medregne et beløb, beregnet som lønudgifter til egne tek-
nikere for medgået tid med eventuelt tillæg for generalomkostninger. Beløbet 
krediteres funktion 6.51, gruppering 95. 
 
På funktionen er i regnskabet autoriseret følgende udtømmende anlægsgruppe-
ringer: 

01 Projektering 
Her registreres lønudgifter til opmålingsmedhjælp, befordringsgodtgø-
relse og time- og dagpenge, honorarudgifter til fremmed teknisk assi-
stance samt øvrige projekterings- og tilsynsudgifter, der direkte kan 
henføres til det pågældende anlægsarbejde. Endvidere registreres her 
udgifter til opmåling og anskaffelse af kort til brug ved projekteringen. 
Såfremt kommunen har valgt dette, registreres lønudgifter til egne tek-
nikere med eventuelt tillæg for generalomkostninger også på denne 
gruppering. 

 
02 Arealerhvervelse 

Her registreres udgifter og indtægter ved køb og salg af jord og ejen-
domme i forbindelse med vej anlægget. Endvidere registreres udgifter 
til landinspektørens matrikulære arbejde i forbindelse med vej anlæg-
get, afgrødetab, erstatning for markskade og lignende. 

 
03 Entrepriser 

Her registreres udgifter ved entrepriser, dvs. alle arbejder og leverancer, 
for hvilke der foreligger en bindende aftale mellem bygherre og en-
treprenør. Endvidere registreres udgifter til tillægsarbejder i forbindelse 
med entrepriserne, herunder regningsarbejder og bygherreleverancer, 
der er knyttet til entrepriserne. 

 
04 Eget regi 

Her registreres udgifter til arbejder, som udføres ved kommunens egen 
foranstaltning. 

 
05 Andet 

Her registreres de udgifter og indtægter, der er forbundet med et an-
lægsarbejde, men som ikke skal registreres på de øvrige grupperinger, 
f.eks. advokatsalærer, stempelafgifter og lignende i forbindelse med en-
treprisekontrakter. Endvidere registreres her anlægstilskud fra kommu-
ner eller private. 
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KOLLEKTIV TRAFIK 

2.30 Fælles formål 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter, som ikke objektivt kan 
fordeles på funktionerne 2.31-2.25. 
 
2.31 Busdrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunal bus-
drift, herunder individuel handicapkørsel og kommunale tilskud til trafiksel-
skaber. De kommunale tilskud registreres under art 5.9. 
 
Det bemærkes, at funktionen er undtaget fra momsudligningsordningen, jf. 
afsnit 2.6.2. 
 
2.32 Skolebusdrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunal sko-
lebusdrift . 
 
Det bemærkes, at betaling af elevers buskort, betaling af vognmænd for trans-
port af skolebørn samt befordringstilskud til SU-støtteberettigede ungdomsud-
dannelser registreres på funktion 3.49. 
 
2.33 Færgedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende færgedrift, 
f.eks. tilskud til trafikbetjening af små øer. 
 
Under refusion registreres det statstilskud, der tilfalder de kommuner og amts-
kommuner, som selv forestår trafikbetjeningen af små øer. 
 
Det bemærkes, at ydelsen på lån optaget til færgeinvesteringer og til ombyg-
ning af færgelejer til færgeruter, jf. lov om trafikstøtte til de mindre øer, regi-
streres på denne funktion. Her registreres ligeledes tilskuddene fra 
amt/kommune og stat til betaling af ydelsen på lånene. Ydelsen på lån samt 
tilskuddene fra amt/kommune og kommune registreres under dranst 1 Drift ved 
anvendelse af hovedart 6 Finansudgifter. Hjemtagne lån til færgeinvesteringer, 
omfattet af loven, registreres på funktion 8.78 Gæld vedrørende færgeinveste-
ringer, og nedskrives på funktion 9.78 Langfristet gæld vedrørende færgeinve-
steringer med modpost på 9.99. 
 
2.34 Lufthavne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lufthavne, her-
under kommunale flyvepladser samt tilskud til fælleskommunale lufthavne. 
 
2.35 Jernbanedrift 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende jernbanedrift, 
herunder tilskud til privatbaner. 
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HAVNE 
På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende havne mv. 
Det bemærkes, at kommunale trafikhavne ikke er integreret i det kommunale 
budget- og regnskabssystem. Hvis kommunen er regnskabsførende for en tra-
fikhavn, skal regnskabet føres uden for det autoriserede regnskabssystem. 
 
2.40 Havne 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende fiskerihavne og 
arbejdshavne samt tilskud til trafikhavne. 
 
2.41 Lystbådehavne m.v. 
På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende lystbåde-
havne, skudehavne og marinaer.  
 
 
 
 
 
 


