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1. Indledning
I henhold til lov om offentlige veje (LOV nr. 1520 af 27. december 2014), har kommunen pligt til
at sørge for snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier.
Kommunen kan desuden som vejmyndighed, efter forhandling med politiet, fastsætte nærmere
retningslinjer for gennemførelsen af disse aktiviteter, samt for grundejernes forpligtelser lov om
offentlige veje § 62-68), og Frederikssund Kommune har på den baggrund udformet dette
regulativ.
Regulativet indeholder desuden bestemmelser om vintervedligeholdelse og renholdelse af
private fællesvej og – stier i byzone, jf. lov om private fællesveje § 79-85 (LBK nr. 1234 af 4.
november 2015).
De offentlige veje og stier er opdelt i fire vinterklasser, hvortil der knytter sig bestemte
servicemål, afhængig af vejens / stiens betydning for færdslens afvikling. En nærmere
beskrivelse fremgår af afsnit 2.1, samt bilag A.
Vinterklasserne kan ses på kommunens digitale kort, og her kan man også få overblik over
vejstatus (offentlig eller privat fællesvej) for vejene i kommunen.

Bilag:
•
•

Målsætning for vejtilstanden i Frederikssund Kommune, BILAG A
Vinterberedskabets tilrettelæggelse, BILAG B

•
•
•
•

Kort over veje og stier, som vintervedligeholdes, BILAG C
Off. bygninger, hvor adgangsveje vintervedligeholdes er vist på BILAG D
Offentlige veje, som vintervedligeholdes, BILAG E
Offentlige stier, som vintervedligeholdes, BILAG F

Bilag C, D, E, og F er alle digitale kort, som hvert år lægges ud på kommunens hjemmeside,
og derfor ikke findes i papirform.
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2. Snerydning – offentlig vej
2.1 Kommunens forpligtelser
Snerydningen iværksættes efter en plan der er godkendt af kommunalbestyrelsen og politiet.
Indsatsen er tilrettelagt så de fastsatte servicemål (bilag A og B) kan opfyldes. I ekstraordinære
vintersituationer prioriteres indsatsen ud fra en vurdering af hensynet til færdslens afvikling, og
trafiksikkerheden.
Frederikssund Kommune etablerer et vinterberedskab i perioden fra d. 31. oktober til d. 31.
marts, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
Information om snerydningen offentliggøres hvert år inden d. 31. oktober ved annoncering på
kommunens hjemmeside og i stedlige blade. Ændringer, som foretages efter d. 31. oktober,
annonceres særskilt. Annonceringen kan eventuelt gentages efter behov senere i perioden.
•

Snerydning foretages, når snefald/snelag har et sådant omfang, at fremkommeligheden
for trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes normalt ved snedybderne 3 -5 cm.

•

Rydningen foretages i prioriteret rækkefølge, efter følgende fire vinterklasser:
I.

Veje, stier, pladser m.v. som har af gørende betydning for afviklingen af den
kollektive og gennemgående trafik - herunder adgangsveje til stationen i
Frederikssund og busstationerne i Jægerspris, Skibby og Slangerup.

II.

Veje, stier, pladser m.v. som har væsentlig betydning for afviklingen af den lokale
trafik.

III.

Veje, stier, pladser m.v. som har mindre betydning for afviklingen af trafikken.

IV.

Veje, stier, pladser m.v. som på grund af deres meget begrænsede betydning er
undtaget fra kommunal vintervedligeholdelse.

En oversigt over de veje og stier som vintervedligeholdes, kan ses i bilag D.
For alle gennemgående veje, hvorpå snerydning i henhold til ovenstående foretages, sker
rydning i størst mulig omfang i samarbejde med tilgrænsende kommuner og staten af hensyn til
ensartet rydning.
Ved snerydning af cykel- og gangstier, hvor snerydningsforpligtigelsen påhviler kommunen,
tilstræbes stierne holdt farbare uden væsentlige gener i forhold til stiens benyttelse og
forholdene i øvrigt.
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Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra busstoppesteder i det
omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken.
Snerydning af trapper, gennemgange og busstoppesteder udføres kun i dagtimerne, indenfor
normal arbejdstid.

2.2 Grundejernes forpligtelser
I byer og bymæssige områder, pålægges ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller
sti, at snerydde fortov og sti ud for ejendommene, snarest muligt efter snefald.
Med fortov og sti sidestilles befæstede færdselsarealer der overvejende er bestemt for gående
færdsel.
Fortov og sti skal ryddeliggøres i færdselskrævende omfang udfor ejendommene.
Pligten omfatter de første 10 meter (i bredden) af de fortovs- og stiarealer der ligger nærmest
ejendommen, målt fra belægningskant.
I tilfælde hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortovet/stien, har grundejeren kun pligt til
at rydde sne hvis fortov/sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.
Dette kan f.eks. være tilfældet ved en hjørneejendom med fortov/sti på 2 eller 3 sider.
Grundejeren har også pligt til at rydde sne på arealer hvortil der er ansøgt om og givet
tilladelse til adgang, selvom den endnu ikke er anlagt.
Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller i det omfang her ikke er plads, på
den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.
Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering
skal til enhver tid holdes ryddet for sne.
Grundejerne har desuden altid pligt til at snerydde trapper til deres ejendomme.

3.

Glatførebekæmpelse – offentlig vej

3.1 Kommunens forpligtelser
Glatførebekæmpelsen iværksættes efter en plan der er godkendt af kommunalbestyrelsen og
politiet.
Indsatsen er tilrettelagt så de fastsatte servicemål (bilag A og B) kan opfyldes. I ekstraordinære
vintersituationer prioriteres indsatsen ud fra en vurdering af hensynet til færdslens afvikling, og
trafiksikkerheden.
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Frederikssund Kommune etablerer et vinterberedskab i perioden fra d. 31. oktober til d. 31.
marts, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
Information om glatførebekæmpelsen offentliggøres sammen med information om snerydningen hvert år inden 31. oktober ved annoncering på kommunens hjemmeside og i stedlige
blade. I annoncen oplyses samtidig om statsveje, samt hvilke offentlige veje og stier som
vintervedligeholdes. Ændringer, som foretages efter 31. oktober, annonceres særskilt.
Glatførebekæmpelsen foretages efter samme prioritering som snerydning i afsnit 2.1 (de
fire vinterklasser). I ekstraordinært vanskelige glatføresituationer kan byrådet igangsætte
glatførebekæmpelse på de øvrige offentlige veje (klasse IV).
•

Der foretages glatførebekæmpelse hele døgnet på de offentlige veje i klasse I.

•

Glatførebekæmpelse sættes i gang senest, når glat føre er konstateret.

•

Ved fordelingsveje glatførebekæmpes kun på hverdage indenfor normal arbejdstid.

•

På boligveje glatførebekæmpes kun i særlige tilfælde og kun på hverdage indenfor normal
arbejdstid.
Ved større isslag kan denne regel fraviges.

For alle gennemgående veje, hvor glatførebekæmpelsen udføres i henhold til ovenstående,
sker bekæmpelsen i størst mulig omfang i samarbejde med tilgrænsende kommuner og staten
af hensyn til ensartet glatførebekæmpelse.
Ved glatførebekæmpelse af cykel- og gangstier, hvor forpligtigelsen til glatførebekæmpelsen
påhviler kommunen, tilstræbes stierne holdt farbare uden væsentlige gener i forhold til stiens
benyttelse og forholdene i øvrigt.

3.2 Grundejernes forpligtelser
I byer og bymæssige områder pålægges ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller
sti, at træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og sti ud for ejendommene, snarest muligt
efter glatføres indtræden.
Med fortov og sti sidestilles befæstede færdselsarealer der overvejende er bestemt for gående
færdsel.
Glatførebekæmpelsen skal udføres på hele færdselsarealet ud for ejendommen, op til en
bredde af 10 meter, målt fra belægningskant.
Bekæmpelsen udføres ved at udstrø grus, sand eller lignende. Grundejeren bør undlade at
anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på flisebelægning.
I tilfælde hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortovet/stien, har grundejeren kun pligt til
at glatførebekæmpe hvis fortov/sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.
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Dette kan f.eks. være tilfældet ved en hjørneejendom med fortov/sti på 2 eller 3 sider.
Grundejeren har også pligt til at glatførebekæmpe på arealer hvortil der er ansøgt om og givet
tilladelse til adgang, selvom den endnu ikke er anlagt.
Grundejerne har desuden altid pligt til at glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme.

4. Renholdelse – offentlig vej
4.1 Kommunens forpligtelser
Renholdelse af alle kommunens offentlige veje og stier foretages til et af byrådet fastlagt
kvalitetsniveau, og efter byrådets prioritering.
Renholdelse omfatter blandt andet fjernelse af ukrudt, fejning af asfalterede, brolagte,
flisebelagte eller på anden måde overfaldebehandlede færdselsarealer, fjernelse af affald og
andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt renholde grøfter,
rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der kan hindre vandets
frie løb.

4.2 Grundejernes forpligtelser
I byer og bymæssige områder pålægges ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller
sti, at renholde fortov og sti ud for ejendommene.
Med fortov og sti sidestilles befæstede færdselsarealer der overvejende er bestemt for gående
færdsel.
Pligten omfatter:
•
•
•
•

fjernelse af ukrudt og lignende
feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede
færdselsarealer
fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen
renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der
kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.
Nærmere retningslinjer for renholdelse:
•
•

fejning og fjernelse af affald skal foretages inden lørdag kl. 10.
fjernelse af glasskår, frugtaffald, ekskrementer, papir og andet indpakningsmateriale
samt andet der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, skal foretages hver
dag inden kl. 10.
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•

•

affald fra køretøjer der bringer varer til eller fra en ejendom, eller som i anledning af
ejerens eller hans lejers erhvervsmæssige virksomhed holder uden for ejendommen,
straks skal fjernes.
det renholdelsespligtige areal skal til enhver tid holdes frit for ukrudt.

Pligten til renholdelse omfatter de første 10 meter (i bredden) af de fortovs- og stiarealer der
ligger nærmest ejendommen, målt fra belægningskant.
I tilfælde hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortovet/stien, har grundejeren kun pligt til
at renholde fortov/sti ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.
Dette kan f.eks. være tilfældet ved en hjørneejendom med fortov/sti på 2 eller 3 sider.
Grundejeren har også pligt til at renholde på arealer hvortil der er ansøgt om og givet tilladelse
til adgang, selvom den endnu ikke er anlagt.

5. Private fællesveje og -stier.
5.1 Kommunens forpligtelser
Kommunen foretager ikke snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse på private
fællesveje og -stier.
5.2 Grundejernes forpligtelser
Indenfor byer og bymæssige områder, pålægges ejerne af ejendomme (med vejret), der
grænser til privat fællesvej eller -sti, at foretage snerydning, glatførebekæmpelse og
renholdelse af vejen / stien ud for ejendommen.

Snerydning
Grundejerne skal rydde færdselsarealerne for sne snarest muligt efter snefald.
Fortov og sti skal ryddeliggøres i færdselskrævende omfang udfor ejendommene.
Med fortov og sti sidestilles befæstede færdselsarealer der overvejende er bestemt for gående
færdsel.
Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes
ryddet for sne.
Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller i det omfang her ikke er plads, på
den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.
Grundejerne har desuden altid pligt til at snerydde trapper til deres ejendomme.
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Glatførebekæmpelse
Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand eller lignende på
færdselsarealerne.
Grundejerne bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på
flisebelægning.
Grundejerne har desuden altid pligt til at glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme.

Renholdelse
Pligten omfatter:
•
•
•
•

fjernelse af ukrudt og lignende
feje eller på anden måde renholde asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden
måde overfladebehandlede færdselsarealer
fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen
renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der
kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.
Nærmere retningslinjer for renholdelse:
•
•

•

•

fejning og fjernelse af affald skal foretages inden lørdag kl. 10.
fjernelse af glasskår, frugtaffald, ekskrementer, papir og andet indpakningsmateriale
samt andet der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, skal foretages hver
dag inden kl. 10.
affald fra køretøjer der bringer varer til eller fra en ejendom, eller som i anledning af
ejerens eller hans lejers erhvervsmæssige virksomhed holder uden for ejendommen,
straks skal fjernes.
det renholdelsespligtige areal skal til enhver tid holdes frit for ukrudt.

Landzone og sommerhusområder
På private fællesveje og -stier på landet, er det de vejberettigede som står for at rydde
vejene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejene.
På private fællesveje og stier i sommerhusområderne, er grundejerne ikke pålagt pligt til
snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse.
I begge tilfælde (land + sommerhus) er den den/dem som har behov for, at der ryddes sne eller
glatførebekæmpes, som udfører arbejdet.
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6. Generelle bestemmelser (tilsyn m.v.)
Kommunen fører tilsyn med at grundejerne overholder deres forpligtigelser efter nærværende
regulativ. Kommunen kan i fornødent fald lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges
regning (vejlovens § 69 / privatvejslovens § 85, stk. 2).
For udgifter, som kommunen afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger
mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtigedes vegne, haves pant i den pågældendes
ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning, jf. vejlovens § 138 og
privatvejslovens § 100.
Afgørelser, som er truffet i henhold til vejloven og privatvejsloven, eller forskrifter/regulativer
udfærdiget med hjemmel i disse love, kan påklages efter vejlovens § 132 / privatvejslovens §
87.
Grundejernes overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser kan straffes
med bøde, jf. vejlovens § 135 og privatvejslovens § 98.

----o----

Vedtaget af Frederikssund Byråd den 31. oktober 2018

John Schmidt Andersen
borgmester
/
Kristian Nabe-Nielsen
direktør
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