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FORORD 
  

Som konsekvens af kommunalreformen og sammenlægning af kommunerne 
Hirtshals, Hjørring, Løkken-Vrå og Sindal er det besluttet at harmonisere vin-
tertjenesten i Hjørring Kommune. Denne harmonisering er sket gennem ved-
tagelse af et nyt regulativ om ”vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, 
stier og pladser”. 
Regulativet blev godkendt af sammenlægningsudvalget på mødet den 11. ok-
tober 2006. 
Hermed er der skabt et fælles udgangspunkt i den nye kommune for forvalt-
ning af Lov om offentlige veje m.v. nr. 1520 af 27. december 2014 og Lov om 
private fællesveje nr. 1537 af 21. december 2010. Se bilag F. 
  
For offentlige veje er vejbestyrelsen pr. 1. januar 2007 enten staten eller 
kommunen, mens kommunen er vejmyndighed for de private vejarealer. 
 
Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse vare-
tages således af kommunen, også for så vidt angår tilsyn med grundejernes 
overholdelse af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til ovennævnte lov 
samt vejbestyrelsens regulativ. 
 
Myndighedsopgaver vedrørende statsvejene varetages af staten som vejbe-
styrelse. 
 
Information om principperne for vintertjenesten i Hjørring Kommune skal rettes 
til: 
 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Park og Vej 
Vesterhedevej 251 
9800 Hjørring 
tlf. 72 33 68 40 
e-mail: materielgaarden@hjoerring.dk 
 
Information om vintertjenesten på statsvejnettet, motorvejen – hovedvejen 
mellem Løkken og Hjørring samt hovedvejen mellem Hjørring og Frederiks-
havn, skal rettes til: 
 
Vejdirektoratet 
Niels Bohrs Vej 30 
9220 Aalborg Øst 
tlf. 72 44 33 33 
e-mail: vd@vd.dk 
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1. Indledning 
 

I henhold til trafikministeriets Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 
2014 (herefter benævnt ”loven”) og Lov om private fællesveje nr. 1537 af 21. 
december 2010 (herefter benævnt ”privatvejsloven”), påhviler det vejbestyrel-
sen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, 
glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier.  
I medfør af lovens §§§ 62, 64 og 65 har kommunalbestyrelsen efter forhand-
ling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og ren-
holdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser 
skal udføres efter retningslinierne i dette regulativ. 
 
Grundejeres forpligtelser er også gældende for hovedlandevejene (statsveje-
ne) i kommunen, for såvel renholdelse som vintervedligeholdelse. 
 
Veje, stier og pladser i Hjørring Kommune er opdelt i 5 vinter-vejklasser, (I til 
V) og 3 vinter-stiklasser (I til III). 
 
Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A. De enkelte vejes 
og stiers placering i klassificeringen fremgår af digitalt kortmateriale på: 
 
www.hjoerring.dk/Borger/Trafik-Veje/Snerydning-og-glatfoerebekaempelse.aspx 
 
Placeringen af veje, stier og pladser i klassificeringen revideres løbende og 
som minimum før hver vintersæson. 

 

2. Vintervedligeholdelse – offentlige veje, stier m v. 
 

Snerydningen og bekæmpelse af glatføre på offentlige veje, stier og pladser 
iværksættes efter en forud fastlagt plan godkendt af politiet. Indsatsen er tilret-
telagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der 
ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer.  
 
Beredskabet er etableret fra medio oktober til medio april, hvis ikke særlige 
vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 
 
Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A, mens vejbestyrelsens vin-
terberedskab er nærmere beskrevet i bilag B. 
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2.1 Snerydning 

2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 
 

Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkomme-
ligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved sne-
dybder fra 5 til 15 cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse: 
 
KØREBANER  
Vinter-vejklasse I: Snerydning foretages alle ugens dage og på alle tider af 
døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 
5 cm jævnt lag. 
 
Vinter-vejklasse II: Snerydning foretages alle ugens dage, men kun undtagel-
sesvis i tidsrummet fra kl. 22-03. Snerydning igangsættes ved drivedannelse 
eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. 
 
Vinter-vejklasse III : Snerydning foretages alle ugens dage, men kun undtagel-
sesvis i tidsrummet fra kl. 22-03. Snerydning igangsættes ved drivedannelse 
eller inden der falder op til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. Sne-
rydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vintervejklasse I til II er 
under kontrol. 
 
Vinter-vejklasse IV: Snerydning foretages alle ugens dage, men kun undtagel-
sesvis i tidsrummet fra kl. 22-03. Snerydning iværksættes ved drivedannelser 
eller et 10-15 cm jævnt lag. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsat-
sen på vintervejklasse I til III er under kontrol. 
 
Vinter-vejklasse V: På disse veje udføres ikke snerydning. Ved kraftigt snefald 
eller fygning kan der undtagelsesvist iværksættes snerydning, hvis Teknik- og 
Miljøudvalget beslutter dette.  
 
Vinter-vejklasserne fremgår af digitalt kortmateriale på Hjørring Kommunes 
hjemmeside.  
 
STIER OG FORTOVE 
Vinter-stiklasse I: Snerydning foretages alle ugens dage, mellem kl. 07-16. 
 
Vinter-stiklasse II: Indeholder stier udenfor byzone. Snerydning foretages alle 
ugens dage, mellem kl. 07-16. Ryddes dog ikke ved større snefald. 
 
Vinter-stiklasse III: Indeholder udelukkende rekreative stier, på disse stier ud-
føres der ikke snerydning.  
 

 
GENERELT: 
Servicemål samt metode til opnåelse af disse servicemål er nærmere beskre-
vet i bilag A.  
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Beredskab, vagtordninger og overvågning af veje m.v. er beskrevet i bilag B. 
 
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassifice-
ringen. 
 
Snerydning af holdebaner, fodgængerovergange o.l. iværksættes som ud-
gangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på køreba-
ner i vintervejklasse I og II.  

 
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, fra cykelbaner, hol-
depladser og betydende vejkryds og kun i det omfang det skønnes nødvendigt 
af hensyn til trafikken. 
 
Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger til vigtige veje – dvs. en offent-
lig vejs tilslutning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til 
side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner ikke snevolde ud for ind-
kørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offent-
lig vej. 

 
Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes 
ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situa-
tion alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke 
fjernes af vejbestyrelsen. 
 
For samtlige gennemgående veje og specielt rutenummererede veje gælder, 
at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrel-
ser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtil-
stand. 
 

2.1.2 Grundejernes forpligtelser 
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at falde ned 
fra tage på vej eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig afspærring. 

 
Jf. lovens § 64 stk. 1 har kommunen efter forhandling med politiet bestemt, at 
grundejere, hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kom-
munevej og offentlig sti, der administreres af kommunalbestyrelsen, skal: 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 6. 
 

Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for 
gående færdsel. Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke omfattet af pligten. 
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Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der lig-
ger nærmest ejendommen målt fra belægningskant. 
 
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun 
grundejeren, såfremt: 
 

• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen fra en 
offentlig vej under samme vejmyndighed (fx ved en ejendom beliggen-
de på en hjørnegrund) 

• ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. 
 

Se uddybende forklaring på Hjørring Kommunes hjemmeside 
(http://www.hjoerring.dk/Borger/Trafik-Veje/Snerydning-og-
glatfoerebekaempelse.aspx). 
 
 
For torve og gågader omfatter pligten til snerydning og glatførebekæmpelse i 
henhold til lovens § 64, stk. 2 det egentlige fortovsareal, hvor det er særligt 
markeret og ellers op til 10 m af det nærmest ejendommen beliggende færd-
selsareal. 
 
I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til selv at snerydde, 
glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme. 
 
 
Ved ekstreme mængder sne er det muligt for grundejere og grundejerforenin-
ger at søge om tilladelse til midlertidig anvendelse af fortovet i den ene vejside 
til snedepot.  

 
Såfremt der gives tilladelse hertil bortfalder grundejers pligt til at vintervedlige-
holde pågældende fortov. 

 
Ansøgning om tilladelse til anvendelse af fortov som snedepot skal ske til Hjør-
ring Kommune via vinter@hjoerring.dk eller til Park og Vejs postadresse, der 
fremgår af Forordet. 

 
Benyttes fortovet som snedepot har grundejerne stadig pligt til at vintervedli-
geholde fortovet ud for indkørsler.  

 
Inddrages fortovet som snedepot stilles der krav til, at der ikke ligger snevolde 
ved det farbare fortov, således at fortovet er let tilgængeligt.  

 
Af Hjørring Kommunes hjemmeside vil det fremgå, hvilke fortove, der er ind-
draget til snedepot. 

 
Ved anvendelse af fortov som snedepot henvises vejens fodgængere til at be-
nytte modsatte fortov. 
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2.2 Glatførebekæmpelse 

2.2.1 Vejbestyrelsens opgaver 
 

 
KØREBANER  
Vinter-vejklasse I: Glatførebekæmpelse igangsættes på alle ugens dage og ti-
der af døgnet, og foretages ved præventiv saltning. 
 
Vinter-vejklasse II: Glatførebekæmpelse igangsættes på alle ugens dage men 
kun undtagelsesvis i tidsrummet fra kl. 23-03. Glatførebekæmpelsen foretages 
ved præventiv saltning.  
 
Vinter-vejklasse III: Glatførebekæmpelse igangsættes alle hverdage i tids-
rummet kl. 05-18 og igangsættes i nævnte interval ved konstatering af glat føre 
ved saltning eller grusning. 
 
Vinter-vejklasse IV: Glatførebekæmpelse foretages alle hverdage indenfor 
normal arbejdstid kl. 07-16. Glatførebekæmpelsen igangsættes kun i det om-
fang indsatsen på vintervejklasse I til III er under kontrol. Bekæmpelsen udfø-
res ved anvendelse af grus eller salt. 
 
Vinter-vejklasse V: På disse veje udføres ikke glatførebekæmpelse.  
 
 
Vinter-vejklasserne fremgår af digitalt kortmateriale på Hjørring Kommunes 
hjemmeside. 
 
 
STIER OG FORTOVE 
Vinter-stiklasse I: Glatførebekæmpelsen foretages alle ugens dage mellem kl. 
07-16. Igangsættes ved konstateret glat føre ved saltning eller grusning. 
 
Vinter-stiklasse II:  Glatførebekæmpelsen foretages alle ugens dage mellem kl. 
07-16. Igangsættes ved konstateret glat føre ved saltning eller grusning. 
 
Vinter-stiklasse III: Indeholder udelukkende rekreative stier, på disse stier ud-
føres der ikke glatførebekæmpelse.  
 
 
GENERELT 
Servicemål samt metode til opnåelse af disse servicemål er nærmere beskre-
vet i bilag A.  
 
Beredskab, vagtordninger og overvågning af veje m.v. er beskrevet i bilag B. 
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Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som ud-
gangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på køreba-
ner. 
 
For samtlige gennemgående veje og specielt rutenummererede veje gælder, 
at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vej-
bestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet 
vejtilstand. 

2.2.2 Grundejernes forpligtelser 
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår be-
kæmpelse af glat føre. 

 

3. Renholdelse – offentlige veje, stier mv. 
 

3.1 Vejbestyrelsens opgaver 
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af 
kommunen efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkræ-
vet. 
 
Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor, se bilag C. 

 
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelses-
forpligtigelse – bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for 
færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 

3.2 Grundejernes forpligtigelser 
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår ren-
holdelse. 
 
Affald eller genstande, der 

• kan være til ulempe for færdslen, eller 
• er særligt forurenende 
•  

 kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning. 
 

4. Private fællesveje og stier 
 
I medfør af Privatvejlovens §§ 23 og 79 bestemmes herved, at snerydning, 
glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af 
grundejerne efter nedenstående retningslinier.  
 
 

 I byer og bymæssig bebyggelse 
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Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti og har vej-
ret hertil, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at ren-
holde, fortov og sti/cykelsti ud for ejendommen. Private fællesstier skal vinter-
vedligeholdes efter samme retningslinjer gældende for de kommunale kl. I sti-
er. Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej og har vejret 
hertil, har pligt til at renholde kørebane samt vintervedligeholde kørebanen ef-
ter samme retningslinjer gældende for de kommunale kl. 5 veje. Udførelsen fo-
retages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. 
 
På landet  
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 private fællesveje på landet. 
 

5. Private veje 
 
I medfør af privatvejsloven § 8 bestemmes herved, at snerydning, glatførebe-
kæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter ne-
denstående retningslinier.  
Ejere af private veje som beskrevet i privatvejslovens § 8, har pligt til at sne-
rydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og 
sti/cykelsti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrif-
terne som beskrevet under punkt 6. 
 
På nuværende tidspunkt er ingen veje omfattet af ovenstående.  
 

6. Forskrifter for udførelse af grundejernes forpli gtelser 
 
Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdel-
se på kommuneveje er fastsat i lovens §§ 66, 67 stk. 1 og 2 samt § 68: 
 
Vedr. snerydning 
”§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller 
sti for sne snarest muligt efter snefald. 
 
Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, 
brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til enhver tid hol-
des ryddet for sne.” 
 
I henhold til lovens § 65 bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig be-
byggelser herudover følgende: 
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• at en vejs, en stis eller et fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i 
færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter sne-
fald, og 

• at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det om-
fang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cy-
kelsti. 

  
Vedr. glatførebekæmpelse 
”§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at 
træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.” 

 
I henhold til lovens § 65 bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig be-
byggelser herudover følgende: 
 

• At glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller forto-
vets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og 

• At grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmid-
ler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse. 

 
Vedr. renholdelse 

”§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at 

1) fjerne ukrudt og lign., 

2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på 

anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, 

3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færds-

len, og 

4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, 

som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.” 
 
I henhold til lovens § 65 bestemmes herudover følgende: 
 

• At grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig 
forurenende eller til fare for færdslen, og straks fjerne det sammenfeje-
de og oprensede. 

  
 Hjørring kommunes procedure ved tilsyn af grundejernes forpligtelser fremgår 
af Bilag D. 
 

7. Generelle bestemmelser 
 

På fortove må der anvendes materiel med en maksimal vægt pr. maskindel på 
1.600 kg. 
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På cykelstier/stier må der anvendes materiel med en maksimal vægt pr. ma-
skindel på 3.500 kg. 
En maskindel kan være traktor med kost/sneplov eller en efterløber til spred-
ning af salt eller sand.  

  
Tilsynet med at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende 
lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udfø-
re for den forsømmeliges regning (lovens § 69). 
 
Tilsynsskema er vist i bilag E. 

 
Dette regulativ træder i kraft den 1. november 2006 og erstatter hidtil gælden-
de regulativ i sammenlægningskommunerne. 



Hjørring Kommune                                                                                               BILAG A 
  
Regulativ                                                                                                 Dato: 29. oktober  2008 
 

  

Kørebaner 
Vej-
klasse  

Vin-
ter-
vej-
klas-
se 

Vejtype 
(eksempler) 

Servicemål/metode  Tilstræbt mak-
simum tid for 
vejtilstand un-
der servicemål 

T
R

A
F

IK
V

E
JE

 

 

Klas-
se I 
 
 
  

 
Omfatter veje som har af-
gørende betydning for fjern-
trafikken. 
Eksempelvis veje der: 
- forbinder kommunens 
større bysamfund med den 
øvrige del af regionen. 
- forbinder de større bysam-
fund i kommunen. 
- skaber forbindelse mellem 
de overordnede trafikveje. 

 
  

 
Tilstræbes holdt farbare 
uden væsentlige gener på 
alle tider af døgnet alle 
ugens dage, ved at: 
 
- glatførebekæmpelse fore-
tages ved præventiv salt-
ning. 
 
- snerydning igangsættes 
ved drivedannelse eller 
inden der falder op til 5 cm 
jævnt lag. 
 

 
Ved glatføre uden 
sne: 
Rimfrost           4 timer 
Is                      4 timer 
 
Efter snefald: 
Snesjap            4 timer 
Løs sne            4 timer 
Fastkørt sne     se note 
1. 
 
Efter fygning: 
Snedriver          4 timer 
Spærret             2 timer  
Se note 2 

 

Klas-
se II 
 

 
Omfatter veje som har 
overordnet betydning for 
afvikling af den gennemkø-
rende trafik. 
Eksempelvis veje der: 
- forbinder de mindre by-
samfund med det overord-
nede vejnet. 
- fordeler trafikken i større 
byområder. 
- skaber forbindelse til stør-
re funktioner f.eks. ferieom-
råder, virksomheder. 
- er veje med højest priori-
teret kollektiv trafik. 
- er primære parkerings-
pladser 
- er primære busstoppeste-
der. 
 

 
Tilstræbes holdt farbare 
uden væsentlige gener alle 
ugens dage, men kun und-
tagelsesvis i tidsrummet fra 
kl. 23-03 for glatførebe-
kæmpelse og kl. 22-03 for 
snerydning ved at: 
 
- glatførebekæmpelse som 
udgangspunkt foretages 
ved præventiv saltning. 
 
- snerydning igangsættes 
ved drivedannelse eller 
inden der falder op til 5 cm 
jævnt lag. 
 

 
Følgende tider er 
gældende: 
 
Ved glatføre uden 
sne mellem kl. 03-23: 
Rimfrost           4 timer 
Is                      4 timer 
 
Efter snefald mellem 
kl. 03-22: 
Snesjap            4 timer 
Løs sne            4 timer 
Fastkørt sne     se note 
1. 
 
Efter fygning mellem 
kl. 03-22: 
Snedriver          4 timer 
Spærret             2 timer 
Se note 2 

Vedrørende vintervejklasse I og II saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt , det be-
kæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået. 
For alle vintervejklasser gælder, at der løses særlige opgaver efter anmodning fra Falck, 
brandvæsen, politi og hjemmeplejen. 
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Kørebaner 
Vej-
klasse  

Vin-
ter-
vej-
klas-
se 

Vejtype 
(eksempler) 

Servicemål/metode  Tilstræbt mak-
simum tid for 
vejtilstand un-
der servicemål 

LO
K

A
LV

E
JE

 

 

Klas-
se III 
 

 
Omfatter veje som skaber 
forbindelse mellem trafikve-
je og lokalveje, og som 
samtidig har en betydende 
trafikmængde 
Eksempelvis veje der: 
- skaber forbindelse mellem 
trafikveje 
- skaber forbindelse til væ-
sentlige funktioner f.eks. 
ferieområder og virksomhe-
der 
- er skolebusruter 
- betjener industriområder 
- er sekundære parkerings-
pladser 
- er øvrige busstoppesteder 

 
Tilstræbes holdt farbare alle  
ugens dage. Snerydning 
udføres kun undtagelsesvis 
i tidsrummet fra kl. 22-03. 
Snerydning udføres kun i 
det omfang indsatsen på 
vintervejklasse I til II er un-
der kontrol. 
Servicemålet opnås ved at: 
- glatførebekæmpelse fore-
tages ved konstatering af 
glatføre ved saltning eller 
grusning, dog kun hverdage 
mellem kl. 05-18. 
- snerydning igangsættes 
ved drivedannelse eller et 8 
cm jævnt lag. 

 
Ved glatføre uden 
sne mellem kl. 05-18: 
Rimfrost           6 timer 
Is                      6 timer 
 
Efter snefald mellem 
kl. 03-22: 
Snesjap            6 timer 
Løs sne            6 timer 
Fastkørt sne     se note 
1) 
 
Efter fygning mellem 
kl. 03-22: 
Snedriver          6 timer 
Spærret             6 timer 
Se note 2 

 

Klas-
se IV 
 

 
Omfatter offentlige veje i 
landområderne med be-
grænset trafikmængde.   

 
Tilstræbes holdt farbare alle 
ugens dage, i det omfang 
indsats er afsluttet på klas-
se I til III veje. Snerydning 
udføres kun undtagelsesvis 
i tidsrummet kl. 22-03. Salt-
ning udføres kun hverdage 
indenfor normal arbejdstid 
kl. 7-16.  
Servicemålet opnås ved at: 
- glatførebekæmpelse 
igangsættes ved konstate-
ret glat føre, indenfor nævn-
te tidsinterval. 
- snerydning igangsættes 
ved drivedannelse eller et 
10-15 cm jævnt lag indenfor 
nævnte tidsinterval. 

 
Følgende er gælden-
de på hverdage mel-
lem kl. 07 – 16. 
 
Indsatsen er betinget af 
at situationen på klasse 
I – lll er under kontrol. 

 

 

Klas-
se V 
 

 
Omfatter boligveje i byom-
råder og veje som trafikalt 
er uden betydning. 
 

 
Der foretages ikke glatføre-
bekæmpelse eller sneryd-
ning. 

 

 

1) Såfremt ”Fastkørt sne” opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, evt. 
ved udspredning af grus for forbedring af friktionen. 

2) Den anførte tid for ”Spærret” kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen. 
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Stier og fortove 
Vinterstiklasse/ 
Stitype (eksempler) 

Servicemål Tilstræbt maksimum tid 
for vejtilstand under 
servicemål 

 
KLASSE I – 
Stier med afgørende be-
tydning for afvikling af 
trafikken: 
 
Primære hovedstier i byerne 
og -fortove 
 
Fortove ved primære busstop-
pesteder 
 
Skolestier 
 
Primære fodgængerovergange 
 
Øvrige hovedstier i byerne og 
fortove 
 
Lokalstier i byerne til flerbruger 
områder 
 
Øvrige busstoppesteder 
 
Øvrige fodgængerovergange 

 
Tilstræbes holdt farbare uden gener på 
alle dage mellem kl. 07-16. 1) 

 
Følgende tider er gældende  
alle dage mellem kl. 05 - 16. 
 
Ved glatføre uden sne: 
• Rimfrost 4 timer 
• Is 4 timer 
 
Efter snefald: 
• Snesjap 4 timer 
• Løs sne 4 timer 
• Fast sne 2)                  
 
Efter fygning: 
• Snedriver 4 timer 
• Spærret 4)                          4 tmer  
 

 
KLASSE II –  
Cykelstier udenfor byzone 

 
Tilstræbes holdt farbare uden gener på 
alle dage mellem kl. 07-16. 1) 

 
Følgende tider er gældende  
alle dage mellem kl. 05 - 16. 
 
Ved glatføre uden sne: 
• Rimfrost 4 timer 
• Is 4 timer 
 
Efter snefald: 
• Snesjap 4 timer 
• Løs sne 4 timer 
• Fast sne 2)   
• Større snefald    Ryddes ikke             
   
 
Efter fygning: 
• Snedriver         Ryddes ikke 
• Spærret 4)        Ryddes ikke  
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Stier og fortove 
Vinterstiklasse/ 
Stitype (eksempler) 

Servicemål Tilstræbt maksimum tid 
for vejtilstand under 
servicemål 

 
KLASSE III –  
Stier med mindre betyd-
ning for afvikling af tra-
fikken: 
 
Lokalstier, rekreative stier og 
fortove til enkeltbruger områ-
der 
 

 
Der foretages ikke glatførebekæmpel-
se eller snerydning. 

1)  Servicemål kan dog differentieres efter stiernes afbenyttelse på hverdage hhv. i week-
enden. 

2) Såfremt ”Fastkørt sne” opstår, bekæmpes dette kontinuerligt til situationen er overstået, 
evt. ved udspredning af grus for forbedring af friktionen. 

3) Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret i den ene vejside efter snefygning. 
4) Den anførte tid for ”Spærret” kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på da-
gen. 
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Beredskabsperiode: 
Vagtberedskabet vil normalt følge samme beredskabsperiode som Vejdirektoratet. Dette 
vil betyde, at der etableres vagtberedskab fra medio oktober til medio april.  
 
Vagtordninger: 
Der oprettes en kommunal vagtordning, som har ansvaret for tilsyn med de kommunale 
veje, pladser og stier. 
  
Overvågning af veje: 
Overvågning sker dels ved direkte tilsyn samt gennem tolkning af oplysninger fra målesta-
tioner på vejnettet. 
 
Varsling og udkald. 
Varsling og udkald foretages af det kommunale vagtberedskab. 
 
Udførelse: 
Udførelse sker i henhold til den kommunale vintervedligeholdelsesplan. 
 
Tilsyn. 
Tilsyn udføres af det kommunale vagtberedskab. 
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Renholdelse af kommunale veje, pladser og stier 
 
Kommunen fejer hvert år 620 km offentlige veje. De mest trafikerede veje bliver fejet op til 
6 gange årligt. Alle offentlige veje bliver fejet mindst 2 gange om året indenfor bymæssige 
områder.  
I vinterperioden bliver der saltet og ryddet sne efter behov. 
 
Kommunens stier, pladser og cykelstier bliver fejet efter behov. 
 
I sommerperioden i byområdet tømmes affaldskurve hver dag, mens de resterende tøm-
mes efter behov.  
I vinterperioden tømmes affaldskurvene 2 gange om ugen eller efter behov. 
I landområder tømmes affaldskurve efter behov. 
 
Graffitibekæmpelse udføres efter behov. 
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Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligt igelser  

 
Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00, dog 
mht. glatføre principielt hele døgnet. 
 
 

• 1.-dagen gives/tilsendes forsømmelige grundejere et skriftligt varsel om påbud med 
et varsel til næste dag, og der tages foto af det pågældende areal. 

 
• 2.-dagen gives/tilsendes forsømmelige grundejere et skriftligt påbud med et varsel 

til næste dag, og der tages foto af det pågældende areal. 
 

 
• 3. dagen foranlediger kommunen det manglende arbejde udført ved privat entre-

prenør med efterfølgende regning til grundejeren. 
 

• I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glatføre på fortov, hvor ejeren tydeligvis 
ikke har opfyldt sine grundejerforpligtigelser, kan der uden yderligere varsel rekvire-
res entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse. 

 
• Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil 

der uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig foto af det 
pågældende færdselsareal. 
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Uddrag af 

Lov om offentlige veje m. v. 
Kapitel 8 

Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 

§ 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til 

1) at sørge for snerydning, 

2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og 

3) at sørge for renholdelse. 

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og 
rækkefølge. 

Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal und-
tages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. 

Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller glatfø-
rebekæmpelse. 

Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse alene den renholdelse, 
der er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog ikke for parkerings- og rastepladser og 
lign. i landzone eller for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzone, hvor kommunalbestyrel-
sen har bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i §§ 25-86 i lov om private fæl-
lesveje. 

Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger af denne bestemmelse, udføre af en anden 
vejmyndighed og afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vejmyndighed. 

Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens 
gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres. 

Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte vejledende retningslinjer 
for snerydning og glatførebekæmpelse. 

Grundejernes forpligtelser 

§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og ren-
holde trapper til deres ejendomme. 

§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at 
grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renhol-
de fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68. Færdselsarealer, 
der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betrag-
tes ikke som fortovs- eller stiareal. 

Stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og 
renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, 
hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer kan kun på-
lægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen 
nærmest liggende fortovs- eller stiareal. 
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Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er ad-
gang fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane eller luftfartsanlæg, kan 
der kun pålægges forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 m til hver side langs 
ejendommen. 

Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres. 

Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutningskompetence i henhold til stk. 1 til kommunalbesty-
relsen i den kommune, hvor statsvejen ligger. 

§ 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for grundejernes pligt til 
udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, herunder for de virkemidler, der må benyttes. 

§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter 
snefald. 

Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og 
installationer til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne. 

§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod 
glat føre snarest muligt efter førets indtræden. 

§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at 

1) fjerne ukrudt og lign., 

2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebe-
handlede færdselsarealer, 

3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 

4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for 
alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. 

Tilsyn m.v. 

§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64 og 
66-68. Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til § 64, stk. 5, føres tilsy-
net dog af den relevante kommunalbestyrelse. 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis 
grundejeren ikke overholder sine forpligtelser. 

§ 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen 
eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes 
regning. 

§ 71. Vejmyndigheden kan på ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, opstille flyttelige sne-
skærme eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet. 

Stk. 2. I landzone kan vejmyndigheden midlertidigt benytte ejendomme, som grænser til offentlig vej eller 
sti, for at kunne varetage sine pligter efter § 62. Hvis en vej ikke umiddelbart kan ryddes, kan vejmyndighe-
den etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende arealer. 

Stk. 3. Erstatning for skader, der opstår i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 1 og 2, fastsættes af 
de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens 
størrelse. 

§ 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter § 64, stk. 1, helt eller 
delvis skal udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Vejmyndigheden fastsæt-
ter fordelingen af udgifterne hertil mellem grundejerne. 
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Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i § 
137, når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et admini-
strationstillæg efter § 30. 

§ 135. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der 

… 

4) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt i henhold til loven eller de forskrifter, der er 
udfærdiget i medfør af loven, eller 
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Uddrag af 

Lov om private fællesveje 

Afsnit I  

Formål, anvendelsesområde og definitioner 

Kapitel 1  

Formål  

§ 1. Loven skal medvirke til at sikre, at private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god 
og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejene, og at privates dispositioner i forbindelse med vejene ikke 
er i strid med den offentlige planlægning. Loven skal desuden medvirke til at sikre, at almene offentlige hen-
syn i øvrigt tilgodeses i forbindelse med private fællesveje i byer. 

Stk. 2. De offentlige hensyn varetages af kommunalbestyrelsen, der er forvaltningsmyndighed (vejmyn-
dighed) for private fællesveje og private fællesstier. 

Stk. 2. Reglerne i stk. 1 gælder tilsvarende for skov- og klitveje og veje på havneområder og lign. , der er 
åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, selv om de ligger i områder omfattet af land-
reglerne, jf. § 4. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan dog ikke bestemme, at veje i private skove skal vintervedligeholdes og 
renholdes af hensyn til offentlighedens færdsel og ophold, jf. § 23 i lov om naturbeskyttelse. 

Stk. 4. Reglerne i §§ 84-86 om overdragelse af grundejernes pligter, om tilsyn og om henkastning af affald 
m.v. finder tilsvarende anvendelse. 

Afsnit II  

Private fællesveje på landet 

Kapitel 7  

Vintervedligeholdelse og renholdelse  

§ 23. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, 
1) at private fællesveje skal ryddes for sne, 
2) at der skal træffes foranstaltninger mod glat føre på vejene, og 
3) at vejene skal renholdes. 
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at arbejdet helt eller delvis skal udføres i overensstemmelse 

med reglerne i §§ 80-82. 
Stk. 3. Reglerne i § 16, stk. 2, § 17 og § 18 finder tilsvarende anvendelse. Dog skal et påbudt vintervedli-

geholdelsesarbejde, der fordeles efter § 18, stk. 2, fordeles mellem de vejberettigede efter deres brug af 
vejen om vinteren. 

Stk. 4. Reglerne i §§ 84 og 85 om overdragelse af grundejernes pligter og om tilsyn finder tilsvarende an-
vendelse. 

Stk. 5. Reglerne i § 86 om fjernelse af henkastet affald m.v. finder tilsvarende anvendelse på private fæl-
lesveje, der er åbne for almindelig færdsel. 

§ 24. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at ud-
føre de pligter, der er pålagt grundejere efter § 23, for grundejernes regning. 
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Afsnit III  

Private fællesveje i byer og bymæssige områder 

Kapitel 12  

Vintervedligeholdelse og renholdelse  

§ 79. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at ejerne af de ejendomme, der 
grænser til en privat fællesvej, og som har vejret, skal rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat 
føre på vejen og renholde vejen ud for ejendommene i overensstemmelse med reglerne i §§ 80-82. 

Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter stk. 1. 

Grundejernes pligter  

Snerydning  

§ 80. Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring 
brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. 

Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne 
rydde trapper til deres ejendomme for sne. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om sne-
rydningens udførelse, herunder om tidspunkter for snerydningen og om placering af snebunker. 

Glatførebekæmpelse  

§ 81. Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på færdselsarealet. 
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, 

jf. § 79, skal grundejerne glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om glat-

førebekæmpelsens udførelse, herunder om tidspunkter for glatførebekæmpelsen og om, med hvilke midler 
glatførebekæmpelsen må udføres. 

Renholdelse  

§ 82. Grundejerne skal 
1) fjerne ukrudt, 
2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller i øvrigt 
overfladebehandlet, 
3) fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, og 
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre van-
dets frie løb. 
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at renholde fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne ren-

holde trapper til deres ejendomme. 
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om ren-

holdelsens udførelse, herunder om tidspunkter for renholdelsen og om, hvilke midler der må anvendes, og 
om placering eller fjernelse af affald. 

Kommunens udførelse af grundejernes pligter  

§ 83. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de pligter, 
der er pålagt grundejerne efter § 79, for grundejernes regning. Kommunalbestyrelsen fastsætter fordelingen 
af udgifterne mellem grundejerne. 
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Grundejernes overdragelse af pligternes udførelse  

§ 84. En grundejer kan overdrage udførelsen af de pligter, som grundejeren i henhold til bestemmelserne i 
dette kapitel skal udføre, til en anden fysisk eller juridisk person, herunder virksomhed eller grundejerfor-
ening. 

Stk. 2. Grundejeren skal overdrage udførelsen af sine pligter i overensstemmelse med stk. 1, hvis grund-
ejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. 

Stk. 3. Aftaler om overdragelse skal være skriftlige og skal skriftligt anmeldes til kommunen. 
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan nægte at godkende en aftale, hvis den vurderer, at den fysiske eller ju-

ridiske person, herunder virksomhed eller grundejerforening, som overtager udførelsen af pligterne, ikke er 
egnet til at sørge for at opfylde disse. 

Tilsyn  

§ 85. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter reglerne i dette 
kapitel. 

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt udføre arbejder, der ikke er udført rettidigt eller tilfreds-
stillende, for den forpligtedes regning. 

Henkastning af affald m.v.  

§ 86. Hvis nogen på en privat fællesvej henkaster eller efterlader affald eller genstande, der kan være til 
ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, kan kommunalbestyrelsen eller om nødvendigt politiet fjerne 
det henkastede eller efterladte for den pågældendes regning uden forudgående påbud. 

Afsnit IV  

Administrative bestemmelser, straf m.v. 

Kapitel 14  

Politiets bistand  

§ 96. Politiet yder i nødvendigt omfang kommunerne bistand i forbindelse med kommunernes udførelse af 
deres opgaver i henhold til denne lov. 
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Kapitel 15  

Straf m.v. 

Bøder  

§ 98. Med bøde straffes den, der 
1) overtræder § 11, stk. 2 og 5, §§ 34 og 36, § 41, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, stk. 1, § 62, stk. 1 og 2, § 63, 
stk. 1-3 og stk. 5, § 66, stk. 1, § 67, jf. § 101 i lov om offentlige veje, § 68, stk. 1, § 69, stk. 3, og § 84, 
stk. 2, 
2) ikke overholder sine pligter i henhold til § 8, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1, og § 79, stk. 1, jf. §§ 80-82, 
3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelse eller godkendelse efter loven eller efter regler fastsat i med-
før af loven, 
4) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt efter loven eller efter regler fastsat i med-
før af loven. 
Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af regler-

ne. 
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. 

Givet på Christiansborg Slot, den 21. december 2010 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

MARGRETHE R. 

/ Hans Christian Schmidt 
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Definitioner 
 
Byer og bymæssige områder  
Defineres i Lov om offentlige veje, § 3, som: 
”Københavns Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller 
sommerhusområde, samt nærmere afgrænsede områder i landzone, som kommunalbesty-
relsen har besluttet at administrere efter byreglerne, jf. §§ 25-86 i lov om private fællesve-
je.” 
Anvendes bl.a. til definition af områder, inden for hvilke man kan pålægge grundejere at 
snerydde, glatførebekæmpe og renholde offentlig fortov og sti ud for ejendommen, jf. Lov 
om offentlige veje, § 64. 
 
Byreglerne 
Regler der finder anvendelse i områder der er byzone og i sommerhusområder, jf. lov om 
planlægning. Kan jf. ovenstående - efter beslutning i kommunalbestyrelsen - også finde 
anvendelse i afgrænsede områder i landzonen. Byreglerne fremgår af afsnit III i Lov om 
private fællesveje. 
 
Byzone  
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition 
fremgår af Lov om planlægning, § 34. 
 
Cykelsti  
Sti langs vej eller i egen tracé beregnet for cykeltrafik, og normalt ”lille knallert”, og adskilt 
fra eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten. 
 
Fortov  
Del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti. 
 
"Fortov og sti"  
I forhold til Lov om offentlige veje, kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renhol-
delse, Grundejernes forpligtelser (§ 64) sidestilles færdselsarealer, der primært er bestemt 
for gående færdsel, med "fortov og sti". 
 
Færdselsareal  
Areal i færdigvejsoverfladen bestemt for færdsel. Består typisk af kørebane, cykelsti samt 
fortov og sti. 
 
Glatførebekæmpelse  
Udspredning af glatførebekæmpelsesmidler, enten som forebyggelse af glat føre (præven-
tiv saltning, se denne), eller for at forbedre friktionen på færdselsarealer, der er blevet glat-
te (fx grusning). 
 
Gågade  
Færdselsareal forbeholdt fodgængere. Kørende trafik kan være tilladt på nærmere be-
stemte betingelser. 
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Kommunen  
I denne forbindelse anvendes kommunen som fælles betegnelse kommunalbestyrelsen 
som vejmyndighed. 
 
Kommunevej  
Offentlig vej(e) for hvilken kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. 
 
Kørebane  
Den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti og cykelbane. 
 
Landzone 
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition 
fremgår af Lov om planlægning, § 34. 
 
Offentlige stier 
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som: 
"Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillem-
pelser, som de særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gå-
ende, cyklende og ridende færdsel og udgør ikke en del af en offentlig vej." 
 
Offentlige veje  
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som: 
”Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af 
stat eller kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneve-
je.” Adskiller sig fra færdselslovens definition. 
 
Privat fællesvej 
Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal 
for anden ejendom end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene 
ikke har samme ejer. 
 
Privat vej 
Vej, gade, bro eller plads der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller pri-
vat fællesvej. 
 
Præventiv saltning 
Udspredning af tømiddel (typisk vejsalt) for at forebygge at glat føre opstår. 
 
Servicemål og metoder 
Angiver målet for det tilstræbte serviceniveau, samt metoder for opfyldelse, der knytter sig 
til de enkelte vintervej- hhv. stiklasser, jf. bilag A og B. 
 
Sommerhusområde 
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition 
fremgår af Lov om planlægning, § 34. 
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Sti 
Færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, jf. dog 
"Fortov og sti" (se ovenfor). 
 
Vej 
Særligt udformede offentlige eller private strækninger med jævn og normalt befæstet over-
flade til at gå eller køre på. 
 
Vejmyndighed  
Begreb for den administrative myndighed for vejene. Kommunalbestyrelsen er vejmyndig-
hed for kommunevejene, Transport- og bygningsministeren er vejmyndighed for statsveje-
ne, hvor administrationen er henlagt til Vejdirektoratet. 
 
Begrebet kan ligeledes anvendes om kommunalbestyrelsen som forvaltningsmyndighed 
for private fællesveje og stier. 
 
Vintervej- hhv. stiklasser 
Begrebet anvendes her ved opdeling af vejnettet i forskellige klasser, for angivelse af hvil-
ket ”servicemål og metoder” (se denne) for snerydning og glatførebekæmpelse, der knytter 
sig til de enkelte veje (se endvidere bilag A og B). 


