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Indledning

Furesø Kommune har med udgangspunkt i “Lov 
om offentlige veje” (Lov nr. 1520 af 27/12/2014) 
og “Bekendtgørelse af lov om private fællesveje” 
(LBK nr. 1234 af 04/11/2015) udarbejdet dette 
regulativ. 

Her kan du læse om at rydde for sne, glatføre
bekæmpe og renholde veje, stier, fortove m.m. i 
Furesø Kommune – både i forhold til, hvad vi gør 
som kommune, men også i forhold til, hvad du 
som grundejer har pligt til.

Perioden, hvor Furesø Kommune har vinterbe
redskab regnes fra normalt 1. november til 1. april 
efterfølgende år, og kun ved særlige forhold vil 
perioden kunne forlænges.

Hvor gælder regulativet 
Regulativet gælder for ejendomme, der ligger 
indenfor Furesøs kommunegrænse. Undtaget er 
ejendomme, der ligger ud mod private fælles
veje og private fællesstier i landzone, samt de 
 ejendomme der er pålagt adgangsbestemmelser 
jfr. lov om offentlige veje.  

Sådan læser du 
regulativet 
Regulativet er inddelt i tre overordnede emner, 
hver med de samme underpunkter:

Kommunes pligter for offentlige veje og stier
• Snerydde

• Glatførebekæmpe

• Renhold

Grundejerens pligter ud mod offentlige veje  
og stier
• Snerydde

• Glatførebekæmpe

• Renhold

Grundejerens pligter ud mod private fællesveje og 
private fællestier
• Snerydde

• Glatførebekæmpe

• Renhold

Hvis du er i tvivl om du bor ud til en privat fælles
vej/sti eller offentlig vej/sti kan du orientere dig 
på kommunens hjemmeside. 

Enkelte ejendomme, herunder bl.a. hjørneejen
domme, kan både grænse til offentlig vej/sti samt 
privat fællesvej/sti. Du kan derfor have flere for
skellige forpligtelser med hensyn til snerydning, 
glat førebekæmpelse og renholdelse, se bilag 3
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Generelle bestemmelser 

Kommunalbestyrelsen er vejbestyrelse for de 
færdselsarealer, der administreres af kommunen 
samt de private fællesveje og stier samt øvrige 
færdselsarealer, der efter lovgivningen betragtes 
som færdselsarealer. 

I henhold til  “Lov om offentlige veje” § 62 har 
kommunen pligt til:

• at snerydde

• at glatførebekæmpe og

• at renholde

på kommuneveje og offentlige stier, der admini
streres af kommunalbestyrelsen. 

Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og 
bymæssige områder bestemt, at grundejere, hvis 
ejendom som grænser op til kommuneveje eller 
offentlige stier samt administreres af kommunal
bestyrelsen, skal: 

• Snerydde

• glatførebekæmpe og

• renholde fortov og sti ud for ejendommen

Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 
79 m.fl. i “Lov om private fællesveje” bestemt, at 
visse private fællesveje, skal:

• Snerydde

• glatførebekæmpe og

•  renholde vej, fortov og sti ud for  
ejendommen

Alt er nærmere beskrevet under grundejernes 
pligter.

Alle ovenstående beslutninger er truffet efter 
forhandling med Nordsjællands Politi i overens
stemmelse med nævnte lovgivning.

Kommunevejene og de offentlige stier, der 
administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i 
vinterklasser. Disse vinterklasser knytter sig til for
skellige serviceniveauer, der afhænger af vejens 
og stiens betydning for færdslens afvikling. Nær
mere beskrivelse af vinterklasser med tilhørende 
serviceniveau fremgår af bilag 1 og bilag 2.

Regulativet har været forhandlet med Nord
sjællands Politi den xx. xx og har været forelagt 
til politisk behandling i Udvalget for natur, miljø 
og grøn omstilling den xx.xx.2021 og Byråd den 
xx.xx.2021.

Kommunens pligter
for offentlige veje og stier

Renhold og vinter- 
tjeneste for offentlige 
veje og stier

Vinterindsatsen ved snerydning og foranstaltnin
ger mod glatføre på kommuneveje og offentlige 
stier, iværksættes og udføres ud fra en konkret 
behovsvurdering.  Vinterindsatsen er tilrettelagt 
ud fra de anførte serviceniveauer for de enkelte 
vinterklasser, som fremgår af bilag 1 og bilag 2. 

Indsatsen sker i prioriteret rækkefølge, og 
skulle der opstå en situation, hvor serviceniveauet 
ikke kan opfyldes, så prioriteres indsatsen ud fra 
en vurdering af, hvor det er vigtigst af hensyn til 
færdslens afvikling og trafiksikkerhed. 

For samtlige gennemgående færdselsårer, der 
sneryddes og glatførebekæmpes i henhold til det
te regulativ, gælder, at rydning sker i samarbejde 
med tilgrænsende kommuner og vejdirektoratet, 
så trafikken i videst mulig omfang møder ensartet 
rydning. De kommunale veje og stier er opdelt i 
fire vinterklasser samt tre vinterstiklasser (servi
ceniveau fremgår af bilag 1 og bilag 2).

Renhold af alle kommunale vejarealer foreta
ges periodisk af kommunen efter fastlagt praksis 
og når særlige forhold kræver det, af hensyn til 
trafiksikkerheden.

Snerydning

Kommunen begynder at rydde sne, når fremkom
meligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.  
Det sker normalt afhængig af vejens eller stiernes 
vejklasse. 

Prioritering af snerydningen, fastlægges efter 
vinterklasserne for veje og stier se bilag 1 og 2 

Snevolde ved vejtilslutninger, forsøges skubbet 
til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjer
ner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendom
me eller ud for private fællesveje. 

Kommunen forsøger så vidt muligt at undgå, at 
sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor 
snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne 
situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af 
grundejeren.

På mindre øvrige veje (vinterklasse 4) og grus
stier (vinterstiklasse 3) vil kommunen kun undta
gelsesvis udføre snerydning. 

Parkerings- og rastepladser m.m.  
Som udgangspunkt rydder kommunen først sne 
på parkerings og rastepladser, i buslommer o.l., 
når der er oprettet en acceptabel trafiksituation 
på på vejene. 

Bortkørsel af sne
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyg
gelse samt fra cykelbaner, parkeringspladser, hol
depladser, gågader og vejkryds i det omfang, det 
skønnes nødvendigt af hensyn til fremkomme
ligheden. 
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Foranstaltninger mod glatføre

Foranstaltninger mod glatføre iværksættes som 
angivet i bilag 1 og bilag 2.

Veje og stier i vinterklasse 1 og 2 saltes præven
tivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden, 
der bliver glat. Vinterklasse 1, for veje og stier 
iværksættes på alle tider af døgnet. Dog iværk
sættes glatføre bekæmpelse på veje og stier for 
vinterklasse 2 kun i nævnte tidsrum klokken 05 
 22.  

Kommunen glatførebekæmper ikke på ind
kørsels arealer til ejendomme.

På mindre øvrige veje (vinterklasse 4) og grus
stier (vinterstiklasse 3) vil kommunen kun undta
gelsesvis træffe foranstaltninger mod glatføre.  

Renhold

Renhold af kørebaner, stier og pladser foretages 
af kommunen. 

 På kommuneveje i landzone har kommunen 
kun pligt til at foretage den renholdelse, der er 
nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden.
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Grundejernes pligter
for offentlige veje og stier

Renhold og vinter-
tjeneste ud mod 
fortove og stier

Kommunen har efter forhandling med politiet 
bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og 
bymæssige områder grænser op til kommunevej, 
offentlige pladser, fortove og stier, der administre
res af kommunalbestyrelsen, skal:

• snerydde,

• glatførebekæmpe og

• renholde

Med fortov (uanset belægning) og sti sidestilles 
færdselsarealer, der overvejende er bestemt for 
gående færdsel. Dog er cykelstier, gangtunneller 
og broer ikke omfattet af pligten. 

Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de 
fortovs og/eller stiarealer, der ligger nærmest 
ejendommen målt fra ejendommens skel. 

Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til 
fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, 
såfremt: 

•  arealet ligger i ubrudt forlængelse af adgan-
gen til ejendommen (for eksempel ved en 
ejendom beliggende på en hjørnegrund) 

•  ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til  
at etablere flere adgange. 

Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og 
sne på tage, der risikerer at falde ned på vej el
ler sti. Pligten omfatter også, at der opsættes en 
afspærring, der fysisk forhindrer færdsel, indtil 
istapper og sne er væk. 
Grundejernes pligter er for en række typiske situa
tioner illustreret i bilag 3. 

Nærmere bestemmelser  
om udførelsen

Snerydning 

Grundejeren har altid pligt til, snarest muligt efter 
snefald at snerydde:

• fortov og sti

•  trapper beliggende i vejarealet til deres 
ejendom, uanset om grundejeren har pligt 
til at renholde fortov og kørebane

•  pladsen omkring brandhaner og installa-
tioner til trafikregulering

Snerydningen udføres ved, at vejarealet sneryd
des i færdselskrævende omfang. 

Snebunker henlægges på det resterende fortov 
 eller sti, eller i det omfang der ikke er plads på 
den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Det skal dog sikres, at vandet frie løb langs kant
stenen ikke hindres.
Der må ikke henlægges sne udfor porte, indkørs
ler, ved fodgængerfelt eller andre overgangs
steder. Disse steder skal holdes fri for sne.

Foranstaltninger mod glatføre 

Grundejeren har altid pligt til, snarest muligt efter 
førets indtræden, at træffe foranstaltninger mod 
galtføre, på:

• fortov og sti

•  trapper beliggende i vejarealet til deres 
ejendom, uanset om grundejeren har pligt 
til at renholde fortov og kørebane

Foranstaltninger mod glatføre udføres ved, at der 
udspredes salt, grus, sand eller lignende på hele 
fortovets/ stiens areal. 

Kommunen anbefaler, at der anvendes grus, sand 
og/ eller optøningsmidler såsom vejsalt (NaCl) 
samt svanemærket optøningsmidler.

 

Renhold

På fortov og sti har grundejeren altid pligt til at:

• fjerne ukrudt og lignende 

•  renholde fortove eller stier, der er asfalte-
rede, brolagte, flisebelagte eller på anden 
måde overfladebehandlede færdselsarealer, 
også ved busstoppesteder og omkring bus-
læskure, lyskasser og riste, der er anbragt i 
fortovsarealet 

•  fjerne affald og andet, der er særligt forure-
nende eller til ulempe for færdslen 

•  renholde grøfter, kantsten, nedløbsriste, 
rørgennemløb og udløbsrender, som ligger 
i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre 
vandets frie løb 

•  fjerne det sammenfejede og oprensede  
affald straks

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper 
fra fortov til deres ejendomme. 

Renholdelsen udføres ved:

• at fortove fejes efter behov

•  at grundejeren fjerner affald (eks. hunde-
lorte) og andet der er særlig forurenende 
eller til fare for færdslen

•  at grundejeren straks fjerner det sammen-
fejede og oprensede affald.

Affald må ikke fejes ud på vejen eller i afløbsbrøn
dene. Yderligere må der ikke anvendes sprøjte
midler til bekæmpelse af ukrudt på fortove og 
stiarealet.     

Tilsyn 

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at grund
ejerne overholder deres pligter efter omtalte love.

Overholder en grundejer ikke sine pligter ved
rørende renhold og vintertjeneste, kan kommu
nen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre 
for den pågældende grundejers regning (lov om 
offentlige veje § 69 stk. 2). 

Affald eller genstande, der kan være til ulempe for 
færdslen eller er særligt forurenende, kan fjer
nes af kommunen eller politiet for pågældendes 
 regning (lov om offentlige veje § 70). 
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Grundejernes pligter 
på private fællesveje

Renhold og vinter- 
tjeneste mod private 
fællesveje og stier

Kommunen har efter forhandling  med politiet 
bestemt, at grundejere med vejret på private 
fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse, 
skal:

• snerydde 

• glatførebekæmpe og

• renholde

Grundejernes pligter omfatter her det samlede 
vej areal, således også kørebane, parkerings
pladsareal, fortov og lignende. 

Nærmere bestemmelser  
om udførelsen

Snerydning 

Grundejeren har altid pligt til, snarest muligt efter 
snefald at snerydde:

•  færdselsareal såsom kørebane, p-arealer, 
for tove samt fortove befæstet med græs 
eller grus

•  trapper beliggende i vejarealet til deres 
ejendom, uanset om grundejeren har pligt  
til at renholde fortov og kørebane

•  pladsen omkring brandhaner og installatio-
ner til trafikregulering

Snerydningen udføres ved, at vejarealert sneryd
des i færdselskrævende omfang. 

Der må ikke henlægges sne udfor porte, indkørs
ler, ved fodgængerfelt eller andre overgangs
steder. Disse steder skal holdes fri for sne.
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Foranstaltninger mod glatføre

Grundejeren har altid pligt, snarest muligt efter 
førets indtræden, at træffe foranstaltninger mod 
glat føre, på:
•  færdselsareal såsom kørebane, p-arealer, 

fortove samt fortove befæstet med græs  

•  trapper beliggende i vejareal til deres ejen-
dom, uanset om grundejeren har pligt  
til at renholde fortov og kørebane

Foranstaltninger mod glat føre udføres ved at der 
udspredes vejsalt, grus, sand e.l. på hele færdsels
arealet.

Kommunen anbefaler, at der anvendes grus/sand, 
optøningsmidler som alm. vejsalt (NaCl) samt 
svanemærket optøningsmidler.

Renhold

På kørebane, fortov og sti har grundejeren altid 
pligt til, at: 

•  fjerne ukrudt og lignende

•  feje eller på anden måde renholde færd-
selsarealer, der er asfalteret, brolagt, flise-
belagt eller i øvrigt overfaldebehandlet

•  fjerne affald og andet, der er særlig forure-
nende eller til  ulempe for færdslen, og 

•  renholde grøfter, kantsten, nedløbsriste, 
rørgennemløb og udløbsrender for alt,  
der kan hindre vandet frie løb.

Uanset om grundejerne har pligt til at renholde 
fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne ren
holde trapper til deres ejendomme.

Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper 
til sin ejendom.   

Renholdelsen udføres ved:

• at der renholdes på hele færdselsarealet 

• at fortove fejes efter behov 

•  at grundejeren fjerner affald og andet,   
der er særlig forurenende eller til fare for 
færdslen 

•  at grundejeren straks fjerner det sammen-
fejede og oprensede affald.

Affald må ikke fejes ud på vejen eller ned i afløbs
brøndene. yderligere må der ikke anvendes sprøj
temidler til bekæmpelse af ukrudt på vejarealet

Tilsyn

Det er kommunen, der fører tilsyn med, at grund
ejerne overholder deres pligter efter omtalte love.
Overholder en grundejer ikke sine pligter vedrø
rende renhold og vintertjeneste, kan kommunen 
om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for 
den pågældende grundejers regning (lov om 
 private fællesveje § 85 stk. 2) 

Affald eller genstande, der kan være til ulempe for 
færdslen eller er særligt forurenende, kan fjer
nes af kommunen eller politiet for pågældendes 
 regning (lov om private fællesveje § 86).

Hvad er vej-ret? 

Vejret er den ret, som ejeren af en ejendom har 
over en privat fællesvej eller privat fællessti til at 
benytte den pågældende private fællesvej eller 
sti som færdselsareal for ejendommen. 

Ejeren af en ejendom skal have vejret til en pri
vat fællesvej eller sti, for at kunne benytte vejen 
som adgangsvej til sin ejendom. 

Det er muligt at have vejret til mere end en pri
vat fællesvej eller sti. Det er uden betydning for 
vejrettens eksistens, om vejretten udnyttes eller 
blot kan udnyttes, herunder om der er etableret 
en overkørsel eller overgang til ejendommen. 

En vejret stiftes typisk ved en privatretlig aftale 
mellem ejendommens og vejens ejere. Vejret kan 
også erhverves ved hævd, eller kan være tildelt af 
en myndighed efter bestemmelser i lovgivningen 
eller ved ekspropriation. 

 Hvis du har vejret til en tilgrænsende privat 
fællesvej eller sti, har du pligt til at rydde sne 
efter de gældende regler. 

Hvis du som grundejer mener, at du ikke har 
vejret til en privat fællesvej eller sti, skal du over
for Furesø Kommune som vejmyndighed kunne 
dokumentere din påstand om, at du ikke har vej
ret til en tilgrænsende privat fællesvej eller sti. 

Tildeling af vejret er som udgangspunkt et 
privat retligt anliggende mellem ejeren af den 

ejendom, som vejen ligger på og ejeren af den 
ejendom, der ønsker at bruge eller faktisk bruger 
vej som adgangsvej til sin ejendom.

Derfor kan hverken Furesø Kommune eller Vej
direktoratet tage stilling til spørgsmål om, hvem 
der har vejret. I tilfælde af uenighed mellem 
sagens parter, skal sagen afgøres ved domstolene. 

Har du vej-ret? 

Følgende forhold kan bidrage til at oplyse, om eje
ren af en bestemt ejendom har vejret til en privat 
fællesvej eller privat fællessti: 
 
• Tingbogen. 

• Domsudskrift fra en tidligere sag om vej-ret 

•  Vejejeren kan i nogle tilfælde be- eller  
afkræfte vej-ret 

•  Offentligretlige afgørelser, herunder  
ekspropriation, godkendte vejudlæg  
efter 1973 m.fl

• Geodatastyrelsen 

• Ejendommens fysiske adgangsforhold
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Kørebaner

Vejklasse Vinterklasse Vejtype Serviceniveau og metode Tilstræbt maksimum tid  

Gennem-
fartsveje

Vinterklasse 1 Omfatter veje som har 
betydning for fjern
trafikken og/eller 
afgørende betydning for 
afvikling af den gennem
kørende trafik, eksem
pelvis overordnede kom
munale veje samt veje 
med kollektiv trafik

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener på alle tider 
af døgnet, ved at: 
•   Glatførebekæmpelse foreta

ges ved præventiv saltning 
efter behov

•   Snerydning igangsættes ef
ter behov, således at færds
len i videst muligt omfang 
kan afvikles uden gener

Rimfrost: hurtigst muligt

Efter snefald og snesjap/
løst sne: 4 timer 

Fordelings-
veje

Vinterklasse 2 Omfatter veje som har 
betydning for afvikling 
af den lokale nærtrafik, 
eksempelvis vigtige 
fordelingsveje i industri
områder, boligområder, 
forbi skoler samt vigtige 
Ppladser

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener. Saltning 
og snerydning foretages dog 
kun mellem kl. 05.00 og 22.00, 
ved at: 
•   Glatførebekæmpelse 

foretages præventivt efter 
behov og  indenfor nævnte 
tidsinterval

•   Snerydning igangsættes ef
ter behov, således at færds
len i videst muligt omfang 
kan afvikles uden væsentlige 
gener og indenfor nævnte 
tids interval

Rimfrost: Hurtigst muligt, 
efter vinterklasse 1 er 
opfyldt

Efter snefald og snesjap/
løst sne: Hurtigst muligt,  
efter vinterklasse 1 er 
opfyldt

Lokal veje Vinterklasse 3 Omfatter lokale veje 
og pladser, som har 
betydning for afvikling 
af den lokale nærtrafik 
eksempelvis primære 
boligveje, bakkede veje 
samt øvrige Ppladser 
o. lign.

Tilstræbes holdt farbare, men 
gener kan forekomme. Indsat
sen igangsættes tidligst, når 
klasse 1 og 2 veje er afsluttet, 
og kun på hverdage og inden
for normal arbejdstid, ved at:
•   Saltning udføres kun på 

hverdage indenfor normal 
arbejdstid 

•   Ved snefald sker snerydning 
kun på hverdage og inden for 
normal arbejdstid

Øvrige 
mindre  
veje

Vinterklasse 4 Omfatter lokale veje, bo
ligveje og pladser, som 
har mindre betydning 
for afvikling af trafikken

Saltes og sneryddes kun und
tagelsesvis

Cykelstier

Stiklasse Vinter- 
stiklasse

Stitype Serviceniveau og metode 

Hovedstier, 
stiplet

Vinter
stiklasse 1

Gennemgående cykel
stier
Supercykelsti
Hovedstier i eget trace

Cykelstier tilstræbes holdt 
farbare uden væsentlige gener, 
alle tider af døgnet.

Lokale  
stier,  
stiplet 

Vinter
stiklasse 2

Gennemgående cykel
stier
lokale stier
stier i eget trace

Cykelstier tilstræbes holdt 
farbare uden væsentlige gener, 
alle dage om ugen inden for 
tidsrummet kl. 05.00  22.00

Grusstier, 
stiplet

Vinter
stiklasse 3

Stier 
cykelstier med grus i 
parker, naturområder 
o.l. 

Gruses og sneryddes kun und  
tagelsesvis, og i det omfang  
de øvrige opgaver tillader det.

BILAG 1

Vinterklasse, vejtype, serviceniveau  
og metode for offentlig vej

BILAG 2

Vinterstiklasse, stitype, serviceniveau  
og metode for offentlig sti
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BILAG 3

Figur 1
Hjørnegrund grænsende til  
3 kommuneveje med 
fortov. 

Grundejer kan pålægges 
pligten på alle sider, da de 
ligger i ubrudt forlængelse 
af en adgang til ejendom
men.

 
Figur 2
Hjørnegrund med adgang 
til kommunevej samt 
grænser til privat fællesvej 
hhv. sti. 

Pligten kan i dette tilfælde 
pålægges grundejeren for 
det kommunale fortov. 
Tilsvarende kan pligten 
pålægges for den private 
fællesvej hhv. sti for den 
del af vejen/ stien, der lig
ger nærmest ejendommen. 

 

Illustration af regulativets principper. Illustrationerne er med
taget for at tydeliggøre nogle af principperne i lov om offentlige 
veje og lov om private fællesveje.

Figur 3
Pligten for ejeren af en 
ejendom, der grænser til  
2 kommuneveje. 

Da der kun er adgang til 
den ene, og fortovet på 
den anden side ikke ligger 
i ubrudt forlængelse af 
adgangen, kan pligten på 
siden uden adgang ikke 
pålægges grundejeren.

 

Figur 4
Da grundejerens adgang 
er til kommunevej uden 
fortov. 

Kan pligten for fortovet på 
vejen ikke pålægges grund
ejeren, da dette ikke ligger 
i ubrugt forlængelse af en 
adgang.
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Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

www.furesoe.dk 


