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1. Indledning 
I henhold til Trafikministeriets Lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 

1997 ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”, 

med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000 (herefter ”Lov om 

vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”), samt Lov om Private Fællesveje 

(herefter ”Privatvejsloven”) Lov nr. 1537 af 21. december 2010, Kapitel 12, på-

hviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen 

af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. 

 

I medfør af Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje §§ 2-6 og Lov 

om Private fællesveje § 79 er det efter forhandling med politiet besluttet, at sne-

rydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af kørebaner, cykelstier, 

stier og pladser i Furesø Kommune skal udføres efter nedenstående retningslini-

er. 

 

Veje i Furesø Kommune er opdelt i 3 vintervejklasser;  

 

 veje, som har betydning for fjerntrafik og gennemkørende trafik,  

 veje, som har betydning for afvikling af lokaltrafik dvs. vigtige forde-

lingsveje mv.,  

 øvrige veje med mindre betydning for afvikling af lokaltrafik samt veje 

og blinde ender som har betydning for den enkelte bruger 

 

Nærmere beskrivelse af vintervejklasser, henholdsvis vinterstiklasser mv. frem-

går af bilag 2 og 3. Klassificeringen af de enkelte veje, cykelstier og stier frem-

går af bilag 4 og 5 

 

2. Vintervedligeholdelse – kommuneveje, 

cykelstier, stier mv. 
Snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige veje iværksættes efter en forud 

fastlagt plan godkendt af politiet. Beredskabet er etableret i perioden 1. novem-

ber til 1. april med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere be-

redskabsperiode. 
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3. Snerydning 
3.1 Kommunens opgaver 

Snerydningen foretages, når snefald er af et sådan omfang, at fremkommelighe-

den for trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes normalt ved snedybde 

større end ca. 5 cm. 

 

 Kørebaner, cykelstier og hovedstier i eget tracé i vinterklasse I sneryd-

des hele døgnet alle ugens dage.  

 Kørebaner i vintervejklasse II sneryddes alle ugens dage i tidsrummet 

kl. 05.00-22.00 og stier i eget tracé i vinterstiklasse II inden for normal 

arbejdstid.  

 Kørebaner i vintervejklasse III ryddes indenfor normal arbejdstid, og 

når snerydningen er gennemført på højere prioriterede veje og stier.  

 

Der henvises til bilag 4 og 5.  

 

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vintervejklassi-

ficeringen i bilag 4.  

Bortkørsel af sne foretages kun fra veje, samt fra cykelbaner, P-pladser og bety-

dende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. 

 

Snevolde ved eller på kørebanen ved vejtilslutninger, det vil sige en offentlig 

vejs tilslutning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til siden, 

inden arbejdet indstilles. Kommunen fjerner ikke snevolde ud for indkørsler til 

private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. 

 

Kommunen bestræber sig så vidt muligt på at undgå, at sne under rydningen ka-

stes op på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne si-

tuation skulle opstå, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke 

bliver fjernet af kommunen. 

 

For gennemgående veje gælder, at snerydningen sker i samarbejde med tilgræn-

sende kommuner, så trafikanterne i videst muligt omfang oplever en ensartet til-

stand. 

 

3.2 Grundejernes forpligtelser 

Ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti og som har vejret, har 

i henhold til ”Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”, § 5, stk. 1, 

pligt til at: 

 

 rydde fortov og sti ud for ejendommen for sne 

 træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt 
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Snerydning og foranstaltninger mod glat føre skal ske snarest muligt efter sne-

fald henholdsvis glat føre. Rydningspligten omfatter pligt til at rydde omkring 

brandhaner og installationer til trafikregulering. 

 

Fortove langs torve og pladser ryddes og glatførebekæmpes af grundejerne i de 

tilstødende ejendomme.  

 

Grundejernes forpligtigelser udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i 

nærværende regulativ. Herfra er undtaget stier i eget tracé, som ryddes af Fure-

sø Kommune f.eks. stier langs Slangerupvej. 

 

4. Glatførebekæmpelse 
4.1 Kommunens opgaver 

Kørebaner, cykelstier og hovedstier i vinterklasse I glatførebekæmpes hele døg-

net alle ugens 7 dage. Kørebaner i vintervejklasse II glatførebekæmpes i tids-

rummet kl. 5.00 til 22.00 og stier i vinterstiklasse II glatførebekæmpes i tids-

rummet kl. 7.00 til 15.00. Kørebaner vintervejklasse III glatførebekæmpes in-

denfor normal arbejdstid. Glatførebekæmpelse af øvrige arealer iværksættes 

først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.   

 

For gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse sker i samarbejde med 

tilgrænsende kommuner så trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensar-

tet tilstand. 

4.2 Grundejernes forpligtigelse 

Der henvises til grundejernes forpligtigelser under afsnittet snerydning, som li-

geledes er gældende med hensyn til glatførebekæmpelse. 

 

5. Renholdelse af kommuneveje, stier mv. 
5.1 Kommunens opgave 

Renholdelse af offentlige veje, stier og pladser foretages af Furesø Kommune 

efter en fastlagt plan, og når særlige forhold gør det påkrævet. 

Der henvises til bilag 6. 

5.2 Grundejernes forpligtigelser 

Der henvises til grundejernes forpligtigelser under afsnittet snerydning som li-

geledes er gældende med hensyn til renholdelse. 
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5.3 Fortove med kommunal grundejerforpligtelse 

På fortove, hvor der ikke kan pålægges grundejere snerydning og glatførebe-

kæmpelse samt renholdelse eller hvor ejendommen ejes af kommunen, vareta-

ges opgaven af Furesø Kommune.  

 

6. Private fællesveje og stier 
I medfør af ”Lov om Private Fællesveje (herefter ”Privatvejsloven”) Lov nr. 

1537 af 21. december 2010, Kapitel 12”, § 80-82, har ejerne af ejendomme, der 

grænser op til private fællesveje og stier som og har vejret, pligt til at foranstalte 

snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse efter retningslinierne beskre-

vet nedenfor i ”Nærmere regler om grundejernes forpligtigelser”. 

 

7. Nærmere regler om grundejernes forplig-

tigelser 
Hvor grundejerne har forpligtigelser med hensyn til snerydning, glatførebe-

kæmpelse og renholdelse er nærmere regler fastsat i Lov om vintervedligehol-

delse og renholdelse, §§ 11, 12 og 13, stk. 1 og 2, samt Lov om Private Fælles-

veje Lov nr. 1537 af 21. december 2010, Kapitel 12 §§ 80-82. 

 

7.1 Snerydning 

I henhold til Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse § 11 stk. 1 og 2 og 

Privatvejsloven § 80, har grundejerne pligt til at rydde færdselsarealer for sne 

snarest muligt efter snefald. Arealer omkring brandhaner og installationer til tra-

fikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. 

Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejeren 

pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne (byejendomme med trappe 

direkte til fortov). 

 

I henhold til Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse § 11 stk. 3 og Privat-

vejsloven § 80 stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggel-

se herudover følgende: 

 

 at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne ud for 

ejendommen snarest muligt efter snefald. 

 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 el-

ler cykelbane. 
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7.2 Glatførebekæmpelse 

Grundejerens forpligtelse med hensyn til glatførebekæmpelse er i lovens § 12 

stk 1 og 2, fastsat således:  

 

Når der opstår glat føre, skal grundejeren hurtigst muligt bestrø færdselsarealet 

med grus eller lignende.  

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 (by-

ejendomme med trappe direkte til fortov). 

Grundejerne skal i henhold til Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse § 

12, stk. 3, samt Privatvejsloven, § 81, stk. 3, for så vidt angår bymæssig bebyg-

gelse glatførebekæmpe på hele vejens, stiens eller fortovets areal snarest muligt. 

 

Ved anvendelse af andre midler end grus og salt, skal disse være godkendt til 

formålet. 

 

7.3 Renholdelse 

Grundejerens forpligtelse med hensyn til renholdelse er i Lov om vintervedlige-

holdelse og renholdelse § 13, stk. 1 og 2, samt Privatvejsloven, § 82, stk. stk. 1 

og 2, fastsat således: 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 sær-

lig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendeste-

ne, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets 

frie løb. 

 

Uanset hvem der udfører renholdelse af fortov, sti og kørebane, har grundejerne 

pligt til at renholde trapper til deres ejendomme (byejendomme med trappe di-

rekte til fortov). 

 

8. Generelle bestemmelser 
 

En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommendes ejendom eller i nær-

heden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelse af de forplig-

tigelser, der påhviler grundejeren. En sådan overdragelse skal finde sted, så-

fremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal væ-

re skriftlig og skal skriftlig anmeldes til Furesø Kommune, som kan nægte at 

godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for at 

være egnet til at sørge for forpligtigelsens opfyldelse. Det skal understreges, at 

den der overtager forpligtigelsen, også vil kunne drages strafferetligt til ansvar 

efter § 20 i Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og Lov om 
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Private fællesveje § 98 stk. 2, men næppe overtager erstatningsansvaret i for-

hold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, 

glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mu-

lighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar, vil kunne rejse 

regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten. 

 

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtigelser efter nærværende 

regulativ, føres af Furesø Kommune, der om nødvendigt kan lade foranstaltnin-

gen udføre for den forsømmeliges regning Lov om vintervedligeholdelse og 

renholdelse af veje § 16 og Lov om Private fællesveje § 99, stk. 3. 

 

Udgifter som Furesø Kommune afholder i forbindelse med udførelse af renhol-

delse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes veg-

ne, kan inddrives ved udpantning Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse 

af veje § 18 og Lov om Private fællesveje § 99, stk. 3. 

 

9. Ikrafttræden 
Dette regulativ er vedtaget af Furesø Byråd d. og træder i kraft d. 6. november 

2014  


