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Forord
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje,
stier og pladser.
Nærværende regulativ er baseret på følgende dokumenter:


Vejdirektoratets ”Paradigma for regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser” af 21. juni
2006.



Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse
af veje, - LBK. nr. 1103 af 16. september 2010.
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1.

Indledning
I henhold til trafikministeriets Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, senest ved LBK. nr. 1103 af 16.
september 2010 (herefter benævnt loven), påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og
stier.
I medfør af lovens §§ 2-6 har Kommunalbestyrelsen efter forhandling med Nordsjællands Politi besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under Kommunalbestyrelsen
værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinier.

2.

Vintervedligeholdelse – offentlige veje, stier m.v.
Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier
og pladser iværksættes efter en forud fastlagt plan, godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag 1 anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer.
Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 31. marts, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
Vejbestyrelsens vinterberedskab er nærmere beskrevet i bilag 3.
Veje, stier og pladser i Egedal Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser (A, B, C og D) samt to vinterstiklasser (E og F):
KØREBANER
Vintervejklasse A:
Veje, som har afgørende betydning for afviklingen af den gennemgående trafik (overordnet trafiknet), samt kommuneveje, der forbinder statens indfalds- og omfartsveje og kommuneveje, der har
primær betydning for trafikken til og på ringveje.
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Vintervejklasse B:
Veje og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af den
kollektive trafik samt væsentlig betydning for den lokale trafik. Busruter, kommunale indfalds- og omfartsveje, fordelingsveje, banegårdsforpladser samt adgangsveje til offentlige institutioner m.v.
Vintervejklasse C:
Veje og pladser, der har nogen betydning for afviklingen af den lokale trafik.
Vintervejklasse D:
Veje og pladser m.v., som har mindre betydning for afviklingen af
den lokale trafik.
STIER (herunder også fortove)
Vinterstiklasse E:
Offentlige hovedstier og stier til offentlige institutioner.
Vinterstiklasse F:
Øvrige stier.
Alle offentlige veje og stier i kommunen, samt adgangsveje til offentlige institutioner er klassificeret efter ovenstående.
2.1

Snerydning – offentlige veje, stier mv.
Snerydning iværksættes når det vurderes, at glatførebekæmpelse
med salt ikke længere er tilstrækkeligt og iværksættes normalt ved
snedybderne fra 3 til 8 cm.
Snerydning udføres således, at veje i vinterklasse A + B og stier i
vinterklasse E ryddes samtidig, i forhold til fastlagte ruter Det kan i
ekstreme situationer forekomme, at der udelukkende foretages snerydning af veje i vinterklasse A.
Vintervejklasse A:
Snerydning skal iværksættes alle ugens dage og på alle tider af
døgnet. Snerydning igangsættes ved drive-dannelse eller inden der
falder op til 5 cm jævnt lag.
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Vintervejklasse B:
Snerydning skal iværksættes på hverdage og på alle tider af døgnet.
– for så vidt angår adgangsveje til offentlige institutioner tilstræbes
det, at snerydningen er foretaget senest ½ time før åbningstiden.
Snerydning igangsættes ved drive-dannelse eller inden der falder op
til 5 cm jævnt lag.
Vintervejklasse C:
Disse veje ryddes kun undtagelsesvis.
Vintervejklasse D:
Disse veje ryddes kun undtagelsesvis.
Ved behov iværksættes der en nødplan med opsamlingssteder til
husholdningsaffald. Der henvises til kommunens hjemmeside for
nærmere information.
Vinterstiklasse E:
På offentlige hovedstier. Snerydning kan foretages alle ugens dage
og på alle tider af døgnet.
For så vidt angår stier til offentlige institutioner skal snerydning foretages på alle hverdage og på alle tider af døgnet. Det tilstræbes at
snerydningen på stier til offentlige institutioner er foretaget senest
½ time før åbningstiden.
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op
til 5 cm jævnt lag.
Vinterstiklasse F:
Sneryddes ikke.
2.1.1

Vejbestyrelsens opgaver ved snerydning
Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene 1 og 3.
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter
vejklassificeringen.
Snerydning af rastepladser, holdebaner og lignende iværksættes
som udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det
skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken.
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Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig
vejs tilslutning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller
ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.
Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som
et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen.
For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at
trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
Handicap p-pladser og busstoppesteder prioriteres som B veje.
Handicap p-pladserne ryddes i to tempi – først i forbindelse med den
almindelige snerydning. Herefter fjernes snevolde omkring pladserne.
2.1.2

Grundejernes forpligtelser ved snerydning
I byer og bymæssige bebyggelser har Kommunalbestyrelsen, i henhold til lovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser
til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene
for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt
renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6.
På offentlige veje, hvor kørebanen går helt ind til skel mod de tilgrænsende ejendomme, er grundejeren forpligtet til, at vintervedligeholde et min. 1,5 m bredt gangareal langs deres facade og beliggende umiddelbart op til ejendommen.

2.2

Glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier mv.
Vintervejklasse A og B
Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og tider af
døgnet, og foretages ved præventiv saltning.
For så vidt angår stier til offentlige institutioner skal snerydning foretages på alle hverdage og på alle tider af døgnet. Det tilstræbes, at
glatførebekæmpelsen på veje til offentlige institutioner er foretaget
senest ½ time før åbningstiden.
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Handicap p-pladser og busstoppesteder prioriteres som B veje.
Vintervejklasse C og D
Der glatførebekæmpes kun undtagelsesvis på disse veje.
2.2.1

Vejbestyrelsens opgaver ved glatførebekæmpelse
Servicemål og Beredskab for glatførebekæmpelse er nærmere beskrevet i bilagene 1 og 3.
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner og lignende iværksættes, som udgangspunkt, først efter at acceptabel trafiksituation
er genoprettet på kørebaner.
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så
vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.

2.2.2

Grundejernes forpligtelser ved glatførebekæmpelse
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt
angår bekæmpelse af glat føre.

3.

Renholdelse – offentlige veje, stier mv.

3.1

Vejbestyrelsens opgaver ved renholdelse
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Egedal Kommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtelse – bortset fra parkerings- og rastepladser og lignende – alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

3.2

Grundejernes forpligtelser ved renholdelse
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Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt
angår renholdelse.
4.

Private fællesveje og -stier
I medfør af lovens § 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres
af grundejerne efter nedenstående retningslinier.
Hvis en privat fællesvej er adgangsvej til en offentlig institution bortfalder grundejernes pligt til at vedligeholde kørebanen, idet kommunen påtager sig denne forpligtelse.
Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti,
der er anført i bilag 2 har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne, som beskrevet under punkt 6.
Det skal bemærkes, at ovenstående kun gælder for private fællesveje, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i, at vejen kan
befærdes om vinteren. For øvrige private fællesveje har vejbestyrelsen således besluttet, at ophæve forpligtelsen, jf. lovens § 7 stk. 1
og 2, idet det er skønnet forsvarligt, under hensyn til færdslens ringe omfang.

5.

Private veje
Vejbestyrelsen har besluttet, ikke at pålægge ejerne af private veje
at vintervedligeholde/renholde de pågældende veje, idet det er
skønnet forsvarligt under hensyn til færdslens ringe omfang.
Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i
at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser
mellem de færdsels-berettigede træffe beslutning om grundejernes
pligt til, at vintervedligeholde og renholde disse veje.

6.

Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser
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Grundejernes forpligtelser med hensyn til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens §§ 11, 12 og 13, stk. 1
og 2:
Vedr. snerydning:
”§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt
til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald.
Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme
for sne.”
I henhold til lovens § 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer
og bymæssig bebyggelser herudover følgende:



at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for
sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest
muligt efter snefald, og
at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i
det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Vedr. glatførebekæmpelse:
”§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod
glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse
trapper til deres ejendomme.”
I henhold til lovens § 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer
og bymæssig bebyggelser herudover følgende:



at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og
at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler, end alm. vejsalt (NaCl), ved glatførebekæmpelse.

Vedr. renholdelse:
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”§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter
pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne
affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.”
I henhold til lovens § 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende:




7.

at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige
bebyggede områder, skal ske når det er nødvendigt,
at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der
er særlig forurenende eller til fare for færdslen, og
at det påhviler grundejeren straks, at fjerne det sammenfejede og oprensede.

Generelle bestemmelser
Vejbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres
forpligtelser efter nærværende lov. Vejbestyrelsen kan i fornødent
fald lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens § 16).
For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af
renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den
forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens § 18).
Vedtagelsen af nærværende regulativ medfører, at samtlige aftaler
vedrørende kommunal vintervedligeholdelse og renholdelse af private fællesveje, der ikke er omfattet af regulativets bestemmelser
bortfalder umiddelbart efter udløbet af beredskabsperioden 2014 /
2015.
Dette regulativ træder i kraft den 15. oktober 2018 og erstatter det
hidtil gældende regulativ.

BILAG 1

Egedal Kommune
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål
Målsætningen for vintertjenesten er at holde alle veje og stier farbare i det tilstræbte og af
Kommunalbestyrelsen vedtagne omfang i henhold til nedenstående skemaer.
Tilstræbt maksimum tidsrum for opnåelse af målsætning:
VEJE

Klasse A veje

Beskrivelse

Vejrtilstand

Gennemgående
veje, omfartsveje
og hovedindfaldsveje med
tilhørende busholdepladser

Rimfrost

2 timer

Is

2 timer

Isslag

2 timer

Snesjap

2–3 timer

Løs sne

2–3 timer

Fastkørt sne

4 timer

Snedriver

3 timer

Spærret på
grund af fygning

Aldrig

Klasse B veje Klasse C veje
Adgangsveje
til offentlige
institutioner
mv.

½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden
½ time før åbningstiden

Klasse D veje

Overordnede
veje

Boligveje

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

Ingen*

Ingen**

*:

Veje ryddes kun, når biler vanskeligt kan passere på grund af. sne, efter
ordre fra politi eller anden myndighed. Eventuel rydning påbegyndes først,
når de overordnede veje er farbare.

**:

Veje ryddes kun, når biler vanskeligt kan passere på grund af sne. Eventuel
rydning påbegyndes først, når de overordnede veje er farbare.
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Tilstræbt maksimum tidsrum for opnåelse af målsætning:
Klasse E stier
Klasse E stier
Klasse F stier

STIER

Primære hovedstier
og-fortove, Primære
busstoppesteder,
særlige adgangsveje
for politi, Falck og
brandvæsen samt
skolestier*

Øvrige hovedstier og
fortove, lokalstier til
flerbrugerområder
samt øvrige busstoppesteder

Lokalstier og fortove til enkeltbrugerområder

Rimfrost

2 timer

4 timer

Intet**

Is

2 timer

4 timer

Intet**

Isslag

2 timer

4 timer

Intet**

Snesjap

4 timer

6 timer

Intet**

Løs sne

4 timer

6 timer

Intet**

Fastkørt sne

2 timer

6 timer

Intet**

Snedriver

2 timer

6 timer

Intet**

Spærret på
grund af fygning ***

2 timer

2 timer

Intet**

Beskrivelse

Vejrtilstand

*:

I særlige tilfælde kan indsatsen afvejes efter stiernes afbenyttelse på hverdage henholdsvis i weekenden, hvis der skønnes at være mere presserende
behov andre steder.

**:

Der sneryddes og glatførebekæmpes kun undtagelsesvis og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det.

***:

Det anses for acceptabelt at stien kun er farbar i den ene side i forbindelse
med snefygning
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Oversigt over status på veje (offentlige/private) samt vinterklasser for de veje kommunen vedligeholder.
Se bilag 2
Offentlige institutioner, hvor adgangsveje vedligeholdes af
kommunen
Se bilag 2.1
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Vejbestyrelsens vinterberedskab
Beredskabsperiode:
15. oktober til 31. marts, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en
længere beredskabsperiode.
Vagtordning:
I beredskabsperioden har Materielgårdens tilsyn vagt hele døgnet. Materielgårdens medarbejdere og samarbejdspartnere er klar til at rykke ud på alle tider
af døgnet.
Tilsyn:
Tilsynet holder sig konstant orienteret om vejrsituationen og køre jævnligt tilsyn på veje og pladser for at kontrollere tilstanden på belægningerne. Derudover er tilsynet opkoblet på internettet hvor de får opdaterede lokale vejrprognoser døgnet rundt.
Maskinpark:
Materielgården råder over en moderne maskinpark bestående af læssemaskiner, traktorer, håndmaskiner, saltspredere, sneplove m.m.
Inden vintersæsonens opstart bliver maskinparken grundigt gennemgået og
klargjort.
Materielgården har derudover kontrakter med et antal entreprenører, som står
til rådighed, såfremt tilsynet skønner det nødvendigt.

BILAG 4

Egedal Kommune
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af
veje
LBK nr. 1103 af 16. september 2010

Herved bekendtgøres lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 391 af
22. maj 2008, med de ændringer, der følger af § 133 i lov nr. 1336 af 19. december 2008.
Kapitel 1
Definitioner
§ 1. Ved offentlige veje forstås i denne lov de veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller kommune i henhold til lov om offentlige veje.
Stk. 2. Ved offentlige stier forstås i denne lov færdselsarealer, som fortrinsvis er forbeholdt almindelig gående, cyklende og ridende færdsel, og som administreres af stat eller kommune i henhold til lov om offentlige
veje.
Stk. 3. Ved vejbestyrelse forstås i denne lov den myndighed, under hvis administration den pågældende vej
eller sti henhører i henhold til lov om offentlige veje.
Stk. 4. Ophævet.
Kapitel 2
Offentlige veje og stier
§ 2. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier, for så vidt
forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 5.
Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer snerydningens omfang og rækkefølge, herunder på hvilke offentlige stier
snerydning skal finde sted. Nærmere retningslinjer for snerydningens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet.
Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages
fra snerydningsforpligtelsen.
Stk. 4. Vejbestyrelsen kan på de til vejene grænsende arealer lade opstille flyttelige sneskærme eller træffe
andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet.
Stk. 5. Kan rydning af en vej ikke gennemføres umiddelbart, kan vejbestyrelsen uden for byer og bymæssige
bebyggelser lade etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende marker.
Stk. 6. Såfremt foranstaltninger efter stk. 4 og 5 medfører tab og ulemper, fastsættes erstatningen i mangel
af mindelig overenskomst af de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 57-58 i lov om offentlige veje.
§ 3. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og
stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 5.
Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glat føre skal træffes. Nærmere retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af
vejbestyrelsen efter forhandling med politiet.
§ 4. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af offentlige veje og stier, for så vidt
forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 5.
Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet.
Stk. 3. Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt – bortset fra
parkerings- og rastepladser og lign. – alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.
§ 5. I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne
af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne,
træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 7. Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående færdsel.
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Stk. 2. Forpligtelser pålagt grundejere efter stk. 1 kan begrænses efter vejbestyrelsens bestemmelse og kan
højst omfatte 10 m af det nærmest ejendommen beliggende færdselsareal. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.
Stk. 3. Såfremt Vejdirektoratet er vejbestyrelse, kan dette overlade til vedkommende kommunalbestyrelse
at træffe de i stk. 1 angivne bestemmelser.
Stk. 4. Om de i henhold til stk. 1 trufne beslutninger skal der ske kundgørelse i et eller flere af de blade, der
har almindelig udbredelse i kommunen.
§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vejstrækninger, hvortil der i henhold
til en adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene.
Stk. 2. Forpligtelser efter § 5 kan dog pålægges ejerne af ejendomme ved veje og stier, der er led i et samlet vejsystem til udelukkende eller overvejende trafikbetjening af et udstykningsområde.
Stk. 3. Forpligtelser efter § 5 kan kun pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, ved hvilke anlæggets beliggenhed ved vejen udnyttes eller kan udnyttes, og for hvilke der ikke er givet afkald på udnyttelse
af beliggenheden ved vejen. Som udnyttelse af en vejstrækning betragtes også benyttelse af overgange, der
alene tjener anlæggets drift. Såfremt der i øvrigt er givet afkald på udnyttelsen af beliggenheden ved vejen,
kan forpligtelser efter § 5 med hensyn til overgange, der alene tjener anlæggets drift, dog kun pålægges for
strækningen ud for overgangen med et tillæg af 10 m til hver side.
Kapitel 3
Private fællesveje og stier i byer og bymæssige bebyggelser
Ophævet
Kapitel 4
Private fællesveje og stier på landet
Ophævet
Kapitel 5
Private veje
Ophævet
Kapitel 6
Vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) udførelse af grundejernes forpligtelser
§ 10. Vejbestyrelsen (kommunalbestyrelsen) kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter
§ 5, stk. 1, helt eller delvis skal udføres ved vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) foranstaltning for de forpligtedes regning, eventuelt mod et fast årligt vederlag. Fordelingen af udgifterne mellem de forpligtede fastsættes af vejbestyrelsen (kommunalbestyrelsen).

Kapitel 7
Nærmere regler om grundejernes forpligtelser
§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde
trapper til deres ejendomme for sne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for
snerydningens udførelse, herunder om hvor snebunker skal henlægges.
§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el.lign.
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Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har
grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for
glatføreforanstaltningernes udførelse, herunder for anvendelse af salt og andre kemikalier.
§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede,
brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der
er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde, nedløbsriste, for alt, der kan hindre vandets frie løb.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde
trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for
renholdelsens udførelse, herunder for tidspunkter for renholdelsen, anvendelse af kemikalier samt for henlæggelse eller fjernelse af affald.
§ 14. En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen
bosat person at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler grundejeren.
Stk. 2. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen.
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen. Såfremt grundejerens forpligtelser hviler på bestemmelser truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 3, skal aftalen dog anmeldes til denne kommunalbestyrelse. Den myndighed, til hvem aftalen anmeldes, kan nægte at godkende
aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes
opfyldelse.
Kapitel 8
Forskellige bestemmelser
§ 15. Transportministeren1) bemyndiges til efter forhandling med justitsministeren at udfærdige vejledende
retningslinjer for snerydning og foranstaltninger mod glat føre.
§ 16. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov, føres af vejbestyrelsen.
Såfremt grundejernes forpligtelser hviler på bestemmelser truffet af en kommunalbestyrelse i henhold til § 5,
stk. 3, føres tilsynet dog af denne kommunalbestyrelse. Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.
§ 17. Såfremt nogen på vej eller sti, der er åben for almindelig færdsel, henkaster eller efterlader affald eller
genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, er vej- eller kommunalbestyrelsen
eller i påtrængende tilfælde politiet berettiget til for den pågældendes regning at lade det henkastede eller efterladte fjerne.
§ 18. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod
glat føre, snerydning m.v. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. Stk. 1, 2. pkt.
(Ophævet)
Stk. 2 . (Ophævet)
§ 19. Kommunalbestyrelsers afgørelser efter denne lov kan påklages til transportministeren, for så vidt angår retlige spørgsmål.
Stk. 2. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende. For beslutninger, hvorom
der er udfærdiget offentlig kundgørelse, regnes klagefristen fra offentliggørelsen. Når der er særlig grund dertil,
kan klagemyndigheden dog efter forud indhentet udtalelse fra vejbestyrelsen se bort fra overskridelse af klagefristen.
Stk. 3. Afgørelser, som kan påklages, skal indeholde oplysning om, til hvilken myndighed klage kan ske, og
om fristen for indgivelse af klage.
Stk. 4. Klage over en beslutning fritager ikke klageren for at efterkomme denne. Klagemyndigheden kan dog
bestemme, at klagen skal have opsættende virkning.
Stk. 5. Afgørelser, der kan påklages efter stk. 1, kan ikke indbringes for domstolene, før denne klageadgang
er udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter, at klagemyndighedens afgørelse er meddelt.
§ 19 a. Transportministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden statslig myndighed under Transportministeriet til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt transportministeren.
Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for transportministeren.
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§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 11- 13 og 14, stk. 2. På samme måde straffes den, der tilsidesætter beslutninger, truffet i henhold til § 2, stk. 4 og 5, § 5.
Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af
bestemmelserne i forskrifterne.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.
§ 21. Denne lov træder i kraft den 1. oktober 1970.
Stk. 2. Transportministeren fastsætter de overgangsregler, der er nødvendige i forbindelse med lovens gennemførelse.
Stk. 3. § 12, stk. 1, i lov af 14. december 1857 indeholdende nogle forskrifter om gader, veje og vandløb i
København med senere ændringer, lov nr. 158 af 13. april 1938 om snekastning med senere ændringer samt
§§ 53 og 54 i lov om bestyrelsen af offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 1964, Ophævet.
§ 22. Denne lov gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 583 af 24. juni 2005 om ændring af lov om offentlige veje, lov om private fællesveje, lov om grundejerbidrag til offentlige veje, lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om fremgangsmåden
ved ekspropriation vedrørende fast ejendom (Udmøntning af kommunalreformen, for så vidt angår vej- og ekspropriationslovgivningen), hvis § 4 indeholder ændringer af § 1, § 5, § 9 og §§ 19 og 19 a, indeholder følgende ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser:
§6
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2007, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. § 1, nr. 33 og 34, § 4, nr. 6, § 5, nr. 6, og § 6, stk. 6, træder i kraft den 1. juli 2005.
Stk. 3. (Overgangsbestemmelse, udeladt).
Stk. 4. (Overgangsbestemmelse, udeladt).
Stk. 5. Sager vedrørende landeveje, der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af amtsrådet, overføres til den vejbestyrelse, som overtager den pågældende vej. Sager vedrørende kommunevej nr. 170 og 171,
der ved lovens ikrafttræden ikke er færdigbehandlet af Bornholms Kommune, overgår til Vejdirektoratet.
Stk. 6. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og
forskellige andre love, hvis § 133 indeholder ændringer af § 18, stk. 1, 2. pkt. og § 18, stk. 2, indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:
§ 167
Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009.

Transportministeriet, den 16. september 2010
Hans Christian Schmidt

