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FORHOLD 

Regulativet er fordeling af pligter og ansvar ved vintervedligeholdelse af veje, stier og 

pladser i Brøndby Kommune.  

Trafikministeriet er vejmyndighed/vejbestyrelse for hovedlandeveje og motorveje. Disse 

veje glatføres bekæmpes og sneryddes hele døgnet af staten.  

Kommunalbestyrelsen, i praksis Teknik- og Miljøudvalget, er vejbestyrelse for 

kommuneveje og vejmyndighed for de private fællesveje og stier.  

Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse varetages 

således altid af staten eller kommunen afhængig af, om det er en statsvej eller en 

kommunevej, også for så vidt det angår tilsyn med grundejerens overholdelse af de 

forpligtelser, der er pålagt i henhold til lovgivningen.  

Dette regulativ erstatter regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og 

pladser i Brøndby Kommune fra 1994. 

 

  



 
 
 

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG FORTOVE 

3 
 

BRØNDBY KOMMUNE 

 

1. INDLEDNING 

Regulativet er udarbejdet i henhold til Transportministeriets lovbekendtgørelse nr. 1520 af 

den 27. december 2014. ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse 

af veje, samt ” Lov om private fællesveje” nr. 1234 af 4. november 2015.  

Lov om offentlig vej: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=167290#Kap8 

Lov om privat fællesvej: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135209 

Brøndby Kommune har besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og 

renholdelse af de veje, stier og pladser, som er underlagt Kommunen, skal udføres efter 

nedennævnte retningslinjer. 

2. OFFENTLIGE VEJE OG STIER.   

A. SNERYDNING  

Vejbestyrelsens opgaver 

1. 

Snerydning udføres, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal 

afvikling af færdslen på offentlige veje og stier.   

2. 

Snerydning iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens hovedfærdselsårer, der 

omfatter primærveje, fordelingsveje, veje med bustrafik, skoleveje og cykelstier.   

Snerydningen igangsættes efter Teknisk Forvaltnings fastlagte plan, der tilstræber, at 

rydning på nævnte færdselsarealer kan afsluttes på samme tidspunkt. 

På disse færdselsarealer foretages rydning om fornødent hele døgnet.   

Når forholdene nødvendiggør en prioritering holdes vigtige gennemgående 

veje, omfartsveje og hovedindfaldsveje til byer tilhørende åbne.  

 

3. 

Boligveje samt stier uden cykeltrafik sneryddes indenfor normal arbejdstid.   

Under særlige omstændigheder kan der foretages snerydning udenfor normal arbejdstid. 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=167290#Kap8
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=135209
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  4. 

Brøndby Kommune oplyser tidsplaner for snerydning af de forskelige vejklasse på sin 

hjemmeside. 

 

Grundejerens forpligtelser  

5. 

Det pålægges ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og 

sti ud for ejendommene for sne, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 § 

64.  Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at 

etablere en adgang. Grundejeren skal snerydde, fortov eller sti, som ligger i ubrudt 

forlængelse af en adgang til ejendommen. 

6. 

Grundejerens snerydningspligt udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens 

§ 63, § 64, og § 66, samt de i medfør af lovens § 65 af kommunalbestyrelsen udfærdigede 

forskrifter, som anført under pkt. 16. 

B GLATFØREBEKÆMPELSE  

Vejbestyrelsens opgaver  

7. 

Foranstaltninger mod glatføre udføres senest, når glatføre er konstateret.   

8. 

Glatførebekæmpelse iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens 

hovedfærdselsårer, der omfatter fordelingsveje, veje med bustrafik, skoleveje og 

cykelstier.  Glatførebekæmpelsen igangsættes efter Teknisk Forvaltnings plan, der 

tilstræber, at glatførebekæmpelse på nævnte færdselsårer kan afsluttes på samme 

tidspunkt.  På disse færdselsarealer foretages glatførebekæmpelsen om fornødent hele 

døgnet.  

9. 

På boligveje samt stier uden cykeltrafik foretages glatførebekæmpelsen indenfor normal 

arbejdstid.  Under særlige omstændigheder kan der foretages glatførebekæmpelse 

udenfor normal arbejdstid.   

10. 

Brøndby Kommune oplyser om tidsplaner for saltning af de forskelige vejklasse på sin 

hjemmeside. 
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Grundejerens forpligtelser  

11. 

Det pålægges ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at 

glatførebekæmpe på fortov eller sti ud for ejendomme, jf. Lovbekendtgørelse nr. 1520 af 

27. december 2014 § 64. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har 

fået tilladelse til at etablere en adgang. Grundejeren skal glatførebekæmpe, fortov eller sti, 

som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. 

 

12. 

Grundejerens pligt til glatførebekæmpelse udfores i overensstemmelse med 

bestemmelserne i lovens § 63, § 64 og § 67, samt Kommunalbestyrelsen udfærdigede 

forskrifter i henhold til lovens § 65, som anført under pkt.  17.   

C RENHOLDELSE 

Vejbestyrelsens opgaver 

13. 

Renholdelse af alle offentlige veje og stier foretages efter en af kommunalbestyrelsen 

fastlagt plan, i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.   

Grundejerens forpligtelser 

14. 

Det pålægges ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at renholde fortov 

eller sti ud for ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 § 64. 

Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere 

en adgang. Grundejeren skal renholde, fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af 

en adgang til ejendommen. 

15. 

Grundejerens pligt til renholdelse udfores i overensstemmelse med bestemmelserne i 

lovens § 63, § 64 og § 68, samt Kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter i henhold til 

lovens § 65, som anført under pkt. 18.   
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3.  PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MV.   

I medfør ”Lov om private fællesveje”, lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015, 

kapitel 12, bestemmer Kommunalbestyrelsen herved, at snerydning, glatførebekæmpelse 

og renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter nedenstående 

retningslinjer:  

Ejerne af de ejendomme, der grænser til en privat fællesvej og sti, og som har vejret, skal 

rydde vejen (stien) for sne, træffe foranstaltninger mod glatføre på vejen (stien) og 

renholde vejen (stien) ud for ejendommene i overensstemmelse med reglerne i §§ 80-82 

af Kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter, jf. pkt. 19, 20 og 21. 

4.  FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE AF GRUNDEJERENS FORPLIGTELSER I 
HENHOLD TIL LOV AF OFFENTLIG VEJ  

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27. december 2014 § 65 bestemmer 

Kommunalbestyrelsen herved, at forpligtelser i henhold til nærværende regulativ, udføres 

efter nedenstående forskrifter:  

Snerydning  

16. 

Grundejerens forpligtelser med hensyn til snerydning er lovens § 66 fastsat således: 

”Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest 

muligt efter snefald. 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”. 

Grundejerne har altid pligt til at snerydde trapper til deres ejendomme (lovens § 63). 

 I henhold til lovens § 65, har kommunalbestyrelsen bestemt:  

at  fortov og sti skal ryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen, og 

at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her 

ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen udenfor cykelstien.   

Glatførebekæmpelse  

17. 

Grundejerens forpligtelse med hensyn til glatførebekæmpelse er i lovens § 67, fastsat 

således:  

”Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe 

foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden”. 
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Grundejerne har altid pligt til at glatførebekæmpe trapper til deres ejendomme (lovens § 

63). 

 

I henhold til lovens § 65, har kommunalbestyrelsen bestemt:  

at glatførebekæmpelsen skal udføres ved at bestrø med grus, sand eller 
lignende på hele arealet. 

Renholdelse  

18. 

I henhold til lovens § 68 omfatter grundejerens renholdelsespligt 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 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. 

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme (lovens § 63). 

 

5.  FORSKRIFTER FOR UDFORELSE AF GRUNDEJERENS FORPLIGTELSER I 
HENHOLD TIL LOV AF PRIVAT FÆLLESVEJ  

I henhold til Lov om private fællesveje LBG nr. 1537 af 21. december 2010, kapitel 12 

bestemmer kommunalbestyrelsen herved, at forpligtelser i henhold til nærværende 

regulativ, udfores efter nedenstående forskrifter:  

Snerydning  

19. 

Grundejerens forpligtelser med hensyn til snerydning er lovens § 80, fastsat således: 

”Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen 

omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. 

Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. § 79, skal 

grundejerne rydde trapper til deres ejendomme for sne”. 

I henhold til lovens § 80, stk. 3, har kommunalbestyrelsen bestemt:  

 at  fortov og sti skal ryddes i færdselskrævende omfang ud for ejendommen, og 
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at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her 

ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen udenfor cykelstien.   

 

Glatførebekæmpelse  

20. 

Grundejerens forpligtelser med hensyn til glatførebekæmpelse er lovens § 81, fastsat 

således: 

”Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på 

færdselsarealet. 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. 

I henhold til lovens § 81, stk. 3, har Kommunalbestyrelsen bestemt: 

at  glatførebekæmpelsen skal udføres på hele arealet. 

Renholdelse  

21. 

I henhold til lovens § 82 skal grundejeren: 

 fjerne ukrudt, 

 feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, 

flisebelagt eller i øvrigt overfladebehandlet, 

 fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, og 

 renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der 

kan hindre vandets frie løb. 

Uanset om grundejerne har pligt til at renholde fortov og kørebane, jf. § 79, skal 

grundejerne renholde trapper til deres ejendomme. 

 

6.  GENERELLE BESTEMMELSER  

22. 

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af 
vejbestyrelsen, der kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens 
regning, hvis grundejeren ikke overholder sine forpligtelser. 
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23. 

Afgørelser, som er truffet i henhold til loven, eller forskrifter, udfærdiget med hjemmel i 
loven, kan påklages etter reglerne i lov om offentlige veje, for så vidt angår offentlige veje 
og stier, og etter reglerne i lovgivningen om private fællesveje, for så vidt angår private 
fællesveje og stier til transportministeren (Lov af offentlig vej, § 132 og lov af privat 
fællesvej, § 87).   

24. 

Grundejerens overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser straffes 
med bøde. 

Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der 
pålægges virksomheden som sådan bødeansvar. 

 

Nærværende regulativ henligger til gennemsyn i Teknisk Forvaltning. 

Som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 11. november 2015. 

 

 

 


