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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, påhviler det 

vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, 

glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. (Bilag 3) 

 

I medfør af lovens §§ 2-6 har Teknik- og Miljøudvalget efter forhandling med politiet besluttet, at 

snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under Greve Kommune værende veje, 

stier og pladser fra 1. november 2007 skal udføres efter nedennævnte retningslinier. 

 

Veje, stier og pladser i Greve Kommune er opdelt i kategorier efter deres trafikale vigtighed. Nærmere 

beskrivelse af kategorierne og hvad de omfatter, fremgår af bilag 1. De enkelte vejes placering i 

kategorierne fremgår af bilag 2. 

 

 

2. Vejbestyrelsens opgaver 

Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter 

nærværende regulativ, som er godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag 1 

anførte serviceniveauer kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer.  

 

På private fællesveje og stier og private veje skal snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse ske jf. 

afsnit 3 og 4. 

 

Beredskabet er etableret i tiden 1. november til 31. marts, med mindre særlige vinterforhold 

nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 

 

2.1 Snerydning på kommunale veje, stier og pladser 

Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er 

acceptabel og iværksættes normalt ved snedybder fra 3 til 8 cm afhængig af kategori, jf. bilag 1. 

 

På veje, stier og pladser i kategori 1 og 2 sneryddes der alle ugens dage hele døgnet.  

På veje, stier og pladser i kategori 3 og 3a sneryddes der alle ugens dage mellem kl. 5 og 22.  

 

På veje, stier og pladser i kategori 4 sneryddes der hverdage inden for normal arbejdstid (mellem kl. 7.00 

og 15.30).   
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Veje, stier og pladser, som jf. lovens § 2, stk. 3, er undtaget fra snerydning fremgår af bilag 2.  

 

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter kategorierne beskrevet i bilag 1.  

I tilfælde af ekstreme vejrforhold, som snestorm og fygning, træder det beskrevne serviceniveau ud af 

kraft og indsatsen koncentreres om vejene i kategori 1 og 2. Når situationen er under kontrol eller 

forholdene er normaliserede, og hvis der er mandskab og materiel til rådighed, genoptages snerydningen 

og glatførebekæmpelsen som beskrevet ovenfor.  

 

GENERELT: 

 

Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende 

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

 

Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej 

– søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed 

ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig 

vej. 

 

Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor 

rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et 

nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen. 

 

For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med 

tilgrænsende kommuner, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 

 

 

2.2 Glatførebekæmpelse på offentlige veje, stier og pladser 

På veje, stier og pladser i kategori 1 og 2 bekæmpes glat føre alle ugens dage hele døgnet.  

 

På veje, stier og pladser i kategori 3 og 3a bekæmpes glat føre alle ugens dage mellem kl. 5 og 22.  

 

På veje, stier og pladser i kategori 4 bekæmpes glat føre hverdage inden for normal arbejdstid (mellem kl. 

7.00 og 15.30).   

 

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter kategorierne beskrevet i bilag 1.   

I tilfælde af ekstreme vejrforhold, som snestorm og fygning, træder det beskrevne serviceniveau ud af 

kraft og indsatsen koncentreres om vejene i kategori 1 og 2. Når situationen er under kontrol eller 
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forholdene er normaliserede, og hvis der er mandskab og materiel til rådighed, genoptages snerydningen 

og glatførebekæmpelsen som beskrevet ovenfor.  

 

GENERELT: 

 

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med 

tilgrænsende kommuner, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 

 

2.3 Renholdelse på offentlige veje, stier og pladser 

Renholdelse af alle offentlige veje, stier og pladser foretages af kommunen efter en fastlagt plan, og i 

øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. 

 

Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtigelse – bortset 

fra parkerings-, rastepladser og lignende – alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 

  

 

3. Grundejernes forpligtigelser  

3.1 Offentlige veje og stier i byer og bymæssigbebyggelse 

I henhold til lovens § 5 påhviler det ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde sne, 

træffe foranstaltninger mod glat føre samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med forskrifterne i 

afsnit 4. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.   

 

3.2 Private fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse 

I byer og bymæssigt bebyggede områder i kommunen påhviler det ejere af ejendomme, der grænser op 

til en privat fællesvej eller sti, at snerydde, bekæmpe glat føre samt at renholde kørebane, fortov og sti 

ud for ejendommen.  

 

I henhold til lovens § 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af 

private fællesveje og stier udføres af grundejerne i overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 4. 

 

3.3  Private fællesveje på landet 

I henhold til § 8 påhviler det de personer, der er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private 

fællesveje at rydde private fællesveje og stier for sne, bekæmpe glat føre og renholde i 

overensstemmelse med forskrifterne i afsnit 4.   
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Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befærdes, eller hvor 

der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt 

til, at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet. 

 

3.4  Private veje 

I medfør af lovens § 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af 

private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier.  

 

Ejere af private veje som beskrevet i lovens § 9, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse 

samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med 

forskrifterne som beskrevet i afsnit 4. 

 

4. Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens §§ 11, 

12 og 13. 

 

4.1  Forskrifter ved snerydning 

Snerydningspligten omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen 

omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid 

holdes ryddet for sne. 

 

I byer og bymæssige bebyggelser skal en vejs, stis eller fortovs befæstede areal ryddes for sne i 

færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og snebunker skal 

henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af 

vejbanen uden for cykelsti. 

 

Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper 

til deres ejendomme for sne 

 

4.2  Forskrifter ved glatførebekæmpelse 

Pligten til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter det glatte føres 

indtræden at strø grus, sand eller lignende på færdselsarealet. 

I byer og bymæssige bebyggelser skal glatførebekæmpelsen udføres i færdselskrævende omfang 

snarest muligt efter det glatte føres indtræden. Det anbefales, at grundejerne begrænser anvendelsen af 

andre kemiske optøningsmidler end almindelige vejsalt, og at der ikke anvendes salt eller andre 

kemikalier i nærheden af beplantning, så svidningsskader undgås.  
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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. 

 

4.3 Forskrifter ved renholdelse 

Renholdelsespligten omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på 

anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende 

eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og 

udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. 

 

I byer og bymæssige bebyggelser skal fejning af fortove ske når det er nødvendigt, og grundejeren skal 

straks fjerne det sammenfejede. Grundejeren har pligt til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig 

forurenende eller til fare for færdslen.  

Det henstilles, at der ikke anvendes kemiske bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af ukrudt. 

 

Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde 

trapper til deres ejendomme. 

 

Det påhviler ejerne af ejendomme, der grænser til private fællesveje og stier, at oprense 

rendestensbrønde samt renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for 

alt, der kan forhindre vandets frie løb. 

 

GENERELT: 

 

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejbestyrelsen, 

der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens § 16). 

 

For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat 

føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De 

pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens § 18). 

 

5. Overdragelse af grundejerforpligtigelser  

En grundejer kan overdrage forpligtigelsen til at snerydde, glatførebekæmpelse og renholdelse en anden 

person i nærheden af ejendommen. Aftalen om overdragelse skal være skriftlig, og anmeldelse herom 

sendes til kommunen til godkendelse.  

 

 

Dette regulativ træder i kraft den 1. november 2007 og erstatter hidtil gældende regulativ af 25. marts 1970.
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Bilag 1 
 

Serviceniveauer for vintervedligeholdelsen på kommunale veje, stier og pladser 

 

Vinterkategorier Vejtype Servicemål Metode  Tilstræbt maksimum tid 
for vejtilstand 

Bemærkninger 

Kategori 1 Kommunale veje, som 
har afgørende 
betydning for afvikling 
af gennemkørende 
trafik.  

 

Tilstræbes holdt 
farbare uden 
væsentlige gener på 
alle tider af døgnet og 
alle ugens dage 

Glatførebekæmpelse 
foretages ved 
præventiv saltning 

 

Snerydning 
igangsættes ved 
drivedannelse eller 
inden der falder op til 
5 cm jævnt lag 

Ved glatføre uden 
sne:  

- rimfrost: 0 timer 

- is: 0 timer 

 

Efter snefald:  

- Snesjap: 4 timer 

- Løs sne: 4 timer 

- Fastkørt sne: 0 timer  

 

Efter fygning:  

Snedriver: 4 timer 

Spærret: 0 timer 

Denne kategori 
omfatter de primære 
gennemfarts- og 
trafikveje med 
betydning for 
gennemkørende eller 
kollektiv trafik. 
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Kategori 2 Kommunale veje, stier 
og pladser, som har 
afgørende betydning 
for afvikling af den 
kollektive trafik og 
væsentlig betydning 
for den lokale trafik. 

 

Tilstræbes holdt 
farbare uden 
væsentlige gener. 

På alle tider af døgnet 
alle ugens dage. 

Iværksættes når 
kategori 1 opgaverne 
er påbegyndt og under 
kontrol. 

Glatførebekæmpelse 
foretages ved 
præventiv saltning.  

 

Snerydning 
igangsættes ved 
drivedannelse eller 
ved 5-8 cm jævnt lag. 

Ved glatføre uden 
sne:  

- rimfrost: 4 timer 

- is: 4 timer 

 

Efter snefald:  

- Snesjap: 4 timer 

- Løs sne: 4 timer 

- Fastkørt sne: 0 timer  

 

Efter fygning:  

Snedriver: 4 timer 

Spærret: 0 timer 

Denne kategori 
omfatter kommunale 
indfalds- og 
omfartsveje, 
fordelingsveje, 
primære cykelstier 
(Skoleveje mv.) 
primære 
fodgængerovergange, 
stationer og 
betydende p-pladser 
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Kategori 3 Kommunale veje, stier 
og pladser, som har 
betydning for afvikling 
af den lokale 
nærtrafik. 

Tilstræbes holdt 
farbare uden 
væsentlige gener. 

 

Saltning/snerydning 
udføres dog kun 
mellem kl. 5.00 og 
22.00, men 
iværksættes først når 
opgaverne i kategori 1 
og 2 er påbegyndt og 
under kontrol 

 

 

Glatførebekæmpelse 
igangsættes ved 
konstateret glatføre 
inden for nævnte 
tidsinterval. 

 

Snerydning 
igangsættes ved 
drivedannelse eller 
ved 5-8 cm jævnt lag 
indenfor nævnte 
tidsinterval 

Følgende er 
gældende i 
tidsrummet 5.00 – 
22.00 

 

Ved glatføre uden 
sne:  

- rimfrost: 4 timer 

- is: 4 timer 

 

Efter snefald:  

- Snesjap: 4 timer 

- Løs sne: 4 timer 

- Fastkørt sne: såfremt 
fastkørt sne opstår, 
bekæmpes dette 
kontinuerligt til 
situationen er 
overstået.  

 

Efter fygning:  

Snedriver: 4 timer 

Spærret: 0 timer 

Denne kategori 
omfatter 
fordelingsveje i 
industri- og 
boligområder 
(stamveje), 
sekundære stier 
(herunder også stier i 
det åbne land) samt 
øvrige p-pladser og 
lign.  
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Kategori 3a Kommunale boligveje 
med særlige hensyn. 

Tilstræbes holdt 
farbare i det omfang 
indsatsen er afsluttet 
på kategori 1-3 veje. 
Saltning/snerydning 
udføres dog kun 
mellem kl. 5.00 og 
22.00. 

Glatførebekæmpelse 
igangsættes ved 
konstateret glatføre 
inden for nævnte 
tidsinterval. 

 

Snerydning 
igangsættes ved 
drivedannelse eller 
ved 5-8 cm jævnt lag 
indenfor nævnte 
tidsinterval. 

 

 Denne kategori 
omfatter boligveje, 
hvor der er særlige 
forhold (terræn – 
sikkerhedsmæssige), 
der gør, at det er 
nødvendigt, at 
snerydde/glatføre-
bekæmpe i en højere 
standard end kategori 
4.   

Kategori 4 Omfatter kommunale 
lokalveje, stier og 
pladser, som har 
mindre betydning for 
afvikling af trafikken  

Tilstræbes holdt 
farbare i det omfang 
indsats er afsluttet på 
kategori 1-3 veje. 

Saltning/grusning og 
snerydning udføres 
kun på hverdage 
indenfor normal 
arbejdstid (kl.7.00 til 
15.30). 

Der kan forsaltes 
inden snefald efter 
særskilt aftale mellem 
Teknik & Miljø og 
entreprenøren. 

  Denne kategorier 
omfatter mindre 
boligveje (herunder 
stikveje) samt 
lokalveje til 
enkeltbruger områder. 
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Fortove Kommunale fortove, 
hvor rydningspligten 
ikke ligger hos 
tilstødende grundejer. 

Tilstræbes holdt 
farbare uden 
væsentlige gener. 

Glatføre bekæmpelse 
og snerydning udføres 
alle dage mellem kl. 
7.00 og 15.30. 

Der kan forsaltes 
inden snefald efter 
særskilt aftale mellem 
Teknik & Miljø og 
entreprenøren. 

 

  I regulativ for 
vintervedligeholdelse 
og renholdelse 
pålægges tilstødende 
grundejer at foretage 
snerydning og 
glatførebekæmpelse 
ud for egen grund… 

Busstop, fodgænger-

overgange og trapper 

 Tilstræbes holdt 
farbare uden 
væsentlige gener. 

Glatføre bekæmpelse 
og snerydning udføres 
alle dage mellem kl. 
7.00 og 15.30. 

Der kan forsaltes 
inden snefald efter 
særskilt aftale mellem 
Teknik & Miljø og 
entreprenøren. 
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Veje/stier mv. som er 

undtaget for snerydning  

  - Grusstier ved 
Hundige Boldfælled 
(Isstien og 
Grønnestien) 

- Stejlepladsen (p-
plads) 

- Grusvej/-sti mellem 
Karlslunde Mosevej 
og Karlslunde 
Rasteplads (v. 
motorvejen) 

  

 

I tilfælde af ekstreme forhold som snestorm og fygning, træder det beskrevne serviceniveau ud af kraft og indsatsen koncentreres om vejene i klasse 1 og 2. Når 

situationen er under kontrol, eller forholdene er normaliseret, og der er mandskab og materiel til rådighed genoptages snerydning og glatførebekæmpelse efter de 

beskrevne serviceniveauer. 
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Bilag 2 
 

Kommunale veje i kategori 1  

GREVE LANDEVEJ KARLSLUNDE STRANDVEJ 

GREVE STRANDVEJ KILDEBRØNDE LANDEVEJ 

HUNDIGE STRANDVEJ MOSEDE LANDEVEJ 

KAPPELEV LANDEVEJ MOSEDE STRANDVEJ 

KARLSLUNDE LANDEVEJ TUNE LANDEVEJ 

 

Kommunale veje i kategori 2  

ANDERS PLOUGS ALLE LILLEVANGSVEJ 

BLÅGÅRDSVEJ MOSEDE PARKVEJ 

BAKKEVOLDEN NÆLDEBJERGVEJ 

BYVEJEN NØRREGADE 

GODSVEJ RENDEBJERGVEJ 

GREVE BYGADE ROSKILDEVEJ 

GREVE CENTERVEJ RÅDHUSHOLMEN 

GREVE MAIN (og busvej til Karlslunde Industri) SKELVEJ 

GREVEVEJ SKOLEHOLMEN 

HASTRUPVEJEN SNOLDELEVVEJ 

HOLMEAGERVEJ STATIONSAGER 

HOVEDGADEN SOGNEVEJEN 

HUNDIGE CENTERVEJ TINGGÅRDSVEJ 

HUNDIGE STATIONSVEJ TJÆREBYVEJ 

HUNDIGEVEJ TUNE BYGADE 

INDUSTRIHEGNET (stamvej) TUNE PARKVEJ 

JERISMOSEVEJ VEJLEÅVEJ 

KARLSLUNDE CENTERVEJ VENTRUPPARKEN 

KARLSLUNDE MOSEVEJ VESTERBJERG 

KARLSLUNDE PARKVEJ VESTERGADE 

KILDEBRØNDEVEJ VILLERSHØJVEJ 

KONGENS ENGE  
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Kommunale stier i 
kategori 2 

   

Allestien Grønnestien Mosede Strandvej 

Almuestien Gængebrostien Mosedestien 

sti fra Parallelstien (ved 
Grønnegården) til 
Grønnestien 

Badestien Hasselstien Nældebjergstien Sti fra Solbærstien til 
Kanalstien 

Bag Kirken Holmestien Nørrestien 

Balderhøjstien Hundige Centersti Parallelstien 

Sti fra Søjlegården til 
Hundige Skolesti 

Bastebjergstien Hundige Skolesti Parkstien Sti mellem Tjørnelystien 
og Tjørnelyparken 

Bilkastien Hundige Station Rosenstien Sti over Olsbækken 

Birkestien Hundige Strandvej Rosenvangsstien Sti ved Frydenhøj Alle 

Blomsterstien Hundigestien Rosenvangsvej Sti vest for 
Hegnsgården 

Byagerstien Kanalstien Rønagerstien Storestien 

Bærstien Karlslunde Strandvej Rønnebærstien Svømmestien 

Centerbro Karlslundestien Rørmosestien Søagerstien 

Centerstrøg Karlslundevej Rådhusgangen Sønderholmsvej 

Dønnergårdsstien Kildebrøndestien Rådhusgangen Tangentstien 

Eriksmindestien Kildestien Skelmosestien Tejstgangen 

Fort Nilsson Kløverstien Skelstien Ternestien 

Gartnerstien Kongens Enge Skoleager Tinggårdsstien 

Gersagerstien Kordestien Skoleagerstien Tjørnelystien 

Kædestien Skolegangen Tune Center (Sti) Godsparken fra 
Vandværksstien til 
Godsstien Lillevangsstien Skolestien Tunehøjstien 

Godsstien Lopholmen skovstien Tunestien 

Greve Centervej Lopholmstien Slåenstien Vandværksstien 

Greve Station Lundegårdsstien Solbærstien Vinkelstien 

Greve Strandvej Lundestien Spiralstien Vårgyvelvej 

Grevestien Løvstien Stadionstien  

Græsager Mosede Landevej Stationsstien  
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Kommunale p-pladser i kategori 2  

Bakkevolden (Greve Rådhus  - 
personaleparkeringen) 

Mosede Centret 

Centerholmen (ved Greve Svømmehal) Skoleholmen 

Greve Bygade (ved Brugsen) Stationsager (Karlslunde station)  

Hundigestation Stationsholmen 

Jerismosevej Tune Center (v. Brugsen) 

Karlslunde Mosevej (Karlslunde Strandkirke) Tune Center (indkørsel fra Nørregade) 

Lillevangsvej (ved Tjørnelyskolen)  

 

Kommunale veje i 
kategori 3 

   

ALMUEVEJ (stamvej) HAVNEVEJ MOSEDE BYGADE STOREHOLM (stamvej) 

BASTEBJERG (stamvej) HEDAGER (stamvej) MØLLEHAVEN (stamvej) STRØHUSVEJ 

BELSAGER (stamvej) HEDELUNDEN MØLLEVEJ SVANEMOSEN (stamvej) 

BONDAGER (stamvej) HEDELYPARKEN 
(stamvej) 

NORDGÅRDSVEJ 
(stamvej) 

SØAGERPARKEN 
(stamvej) 

BREDAGER (stamvej) HOLMEHAVEN 
(stamvej) 

NYLANDSVEJ SØAGERVEJ 

BROÅS HUNDIGE BYGADE NÆLDEBJERG ALLE 
(stamvej) 

SØHØJ (stamvej) 

BRYDEHOLM (stamvej)  HUNDIGEGÅRDSVEJ NÆLDEBJERGVEJ SØNDERVANG (stamvej) 

BYAGERVEJ (stamvej) HØJAGER (stamvej) NØRREGADE TAVLEAGER (stamvej) 

BØGEVEJ HÅNDVÆRKERBYEN TEJSTGÅRDEN 

DAMAGER VÆNGE 
(stamvej) 

JENS KRISTIANSVEJ 
(stamvej) 

OLSBÆK STRANDVEJ 
(fra Godsvej til Olsbæk 
Strandvej 43) TERNEMOSEN (stamvej) 

DEGNESTRÆDE KARLSLUNDEVEJ PARKÅS (stamvej) TJURGÅRDEN (stamvej) 

DIGEHUSET KLINTEGÅRDSVEJ PILEMOSEN (stamvej) TJØRNELYPARKEN 
(stamvej) 

DØNNERGÅRDS ALLE 
(stamvej) 

KNOLDAGER 
(stamvej) 

PILEVEJ TOFTAGER 

EGEDAL KNØSEN (stamvej) ROSENLYPARKEN 
(stamvej) 

TOFTEHOLMEN (stamvej) 

ENEBÆRVEJ KRATHUSET ROSENVANGSVEJ 

ENGEN KROGAGER 
(stamvej) 

RUGBJERG (stamvej) 

TUNEGÅRDSVEJ (fra 
Tune Parkvej til 
Mimosevej) 
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ENGRØJEL (stamvej) KÆRET RØGLESTIEN (stamvej) TUNEHØJ (stamvej) 

ERIKSMINDEVEJ LILLEHOLM (stamvej) RØNAGERVEJ TVÆRAGER (stamvej) 

FLØJTERUPVEJ LOTUSVEJ SKELBAKKEN (stamvej) TVÆRÅS 

FUGLEPARKEN 
(stamvej) 

LUNDAGER (stamvej) SKELMOSEN (stamvej) VANGELEDDET 

GERSAGERPARKEN LUNDEMOSEN 
(stamvej) 

SKELMOSEVEJ VENTRUPVEJ 

GJEDDESDALSVEJ LUNDEN SKIPPERSTRÆDE VESTHEGNET 

GODSPARKEN 
(stamvej) 

LUNDEVEJ (stamvej) SKOLEAGER VIBEMOSEN (stamvej) 

GODSVEJ (øst for 
Hundige Strandvej) 

LYKKESHOLM 
(stamvej) 

SKOLEGADE ØSTERBAKKEN 

SKOLEVEJ ØSTERGADE GRÆSAGER (fra 
Karlslunde Parkvej til 
Åsager) 

MARGRETHE ALLE 
(stamvej) 

SLØJEN (stamvej) ÅSAGER (stamvej) 

GRØFTEHUSET MARHOLM (stamvej) STATIONSAGER ÅVANGSVEJ 

GRØNNEGÅRDEN 
(stamvej) 

MEJERIVEJ STOLPEAGER (stamvej)  

HAVEN MIMOSEVEJ STOREBJERG (stamvej)  

 

Kommunale stier i 

kategori 3 

   

Ahornstien Gængebrostien Lillestien Rosenbroen 

Bækgårdsvej Gængebrovej Metalstien Skelvej 

Enebærstien Ingeniørgangen Olsbækstien 

Fuglestien Kappelev Landevej Parkstien 

Sti over Karlslunde 
Centervej (ved 
Fuglestien) 

Greve Centervej Karlslunde Landevej Pilemøllestien Ventrupparken 

Greve Landevej Kildebrønde Landevej Pilemøllestien Vårstien 

Greve Main Kildestien Pilemøllevej  
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Kommunale p-pladser i kategori 3  

Blågårdsvej Nørregade (overfor Tune Kirke) 

Eriksmindevej (ved Eriksmindecenteret) Olsbæk Strandvej 

Greve Centervej (ved Granhegnet) Rendebjervej (SF-sten - Lommer langs vejbane) 

Greve Badehotel Ved Strandlyst Allé 

Greve Idrætscenter Tinggårdsvej (Tinggårdshaven) 

Hovedgaden (ved Karlslunde Kirke) Tjørnelyparken 

Ved Mosede Landevej (ved Greve 
Main/Ventrupparken) 

Tune Landevej (vejeplads) 

Mosede Parkvej (Læstedet) Tune Stadion  

 

Kommunale veje i kategori 3a  

ALMUEVEJ (sidevej) LYRESTIEN 

ARNESTIEN PLEJLSTIEN 

FJÆLLESTIEN RÅBJERG 

HØJDEVEJ SKÆPPESTIEN 

HØJEN  

 

Kommunale veje i 

kategori 4 

   

ADOLF 
ANDERSENSVEJ 

GRÅBYNKEVEJ LØVKÆRPARKEN STENÅS 

AGERSTIEN GYVELKÆDEN LØVMOSEN STOLPEAGER (sidevej) 

ANNASVEJ GÆRDESTIEN MARGRETHE ALLE 
(sidevej) 

STOREBJERG (sidevej) 

ANNE MARIE ALLE HASTINGS ALLE MARHOLM (sidevej) STOREHOLM (sidevej) 

ASTILBEVEJ HEDAGER (sidevej) MARIANNEVEJ STRANDMARKEN 

BAKKEAGER HEDELYPARKEN 
(sidevej) 

METAVANG STRÆDET 

BASTEBJERG (sidevej) HINBJERG MOSEBAKKEN STUBAGER 

BEGONIAVEJ HIRSEAGER MOSEDE BYGADE 
(sidevej) 

SVANEMOSEN (sidevej) 

BELSAGER (sidevej) HOLMEHAVEN (sidevej) MOSERØJEL SYDAGER 
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BENEDIKTE ALLE HOLMEÅS MULDÅS SYRENKÆDEN 

BIRKEVEJ HORSEAGER MULTEBÆRVEJ 

BLÅBÆRHAVEN HUMLESTIEN MØLLEHAVEN (sidevej) 

SØAGERVEJ (fra 
Åvangsvej til Greve 
Strandvej) 

BLÅBÆRLUNDEN HUNDIGE BYGADE 
(sidevej) 

NORDGÅRDSVEJ 
(sidevej) 

SØEN 

BLÅHUSVEJ HUNDIGEVÆNGET NORDRØJEL SØHØJ (sidevej) 

BONDAGER (sidevej) HVIDKLØVERVEJ NYLANDSVEJ (sidevej) SØNDERGADE 

BONDESTIEN HYLDEBÆRENGEN NÆLDEBJERG ALLE 
(sidevej) 

SØNDERHOLMSVEJ 

BREDAGER (sidevej) HYLDEBÆRLUNDEN NØRREGADE (sidevej) SØNDERVANG 
(sidevej) 

BRITTAVEJ HYRDESTIEN NØRREVANG TAVLEAGER (sidevej) 

BRYDEHOLM (sidevej) HØJAGER (sidevej) NØRREVEJ TEJSTGÅRDEN 
(sidevej) 

BRYGGERSTIEN HØJMARKSVEJ ODINSVEJ TERNEMOSEN (sidevej) 

BRØNDSTRÆDE HØRAGER OLE LARSENSVEJ TOFTEHOLMEN 
(sidevej) 

BYAGERVEJ (sidevej) INDUSTRISVINGET ORKIDEVEJ TOFTEN 

BYGAGER INGESVEJ PARKVÆNGET TOFTHOLMSVEJ 

BÆKAGER ALLE JERISMOSEVEJ 
(sidevej) 

PARKÅS TORNAGERVEJ 

BØDKERSTRÆDE PASSAGEN TRANEBÆRVEJ 

CARLSBERGVEJ 

KARLSLUNDE 
CENTERVEJ (fra 
Skelvej og mod øst) PILEMOSEN (sidevej) TUEHOLM 

DAMAGER VÆNGE 
(sidevej) 

KILDEVÆNGET PILEVANGEN TUNEGÅRDSVEJ (fra 
Mimosevej til Tunegård) 

DIGETOFTEN KLINTEMARKS ALLE PILEÅS TUNEHØJ (sidevej) 

DØNNERGÅRDS ALLE 
(sidevej) 

KLØVERAGER RISAGER TVÆRAGER (sidevej) 

DØRRØJEL KNOLDAGER (sidevej) ROSENLYPARKEN 
(sidevej) 

TYTTEBÆRHAVEN 

EGEDALSVEJ KNØSEN (sidevej) TYTTEBÆRKÆRET 

EGEVEJ KORNAGER 

ROSENVANGSVEJ (fra 
Åvangsvej til Greve 
Strandvej) TYTTEBÆRVEJ 

ENGMARKSVEJ KROGAGER (sidevej) RUGAGER ULVEFODVEJ 

ENGPARKEN (sidevej) KÆRAGER RUGBJERG (sidevej) VED KÆRET 

ENGRØJEL (sidevej) KÆRNESTIEN RUNEVEJ VED RÅDHUSET 
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ENGSTIEN KÆRRØJEL RYPELYNGSVEJ VED SKELLET 

FIRHØJ LAVENDELVEJ RØJLESTIEN (sidevej) VIBEMOSEN (sidevej) 

FUGLEPARKEN 
(sidevej) 

LERÅS RØNNEBÆRKÆRET VIBESVINGET 

GADESVINGET LILLEHOLM (sidevej) RØRAGER VINKELVEJ 

GADEVÆNGET LILLEVANGSPARKEN SANDRØJEL VÅRGYVELVEJ 

GARDENIAVEJ LINDEVEJ SANDÅS WILLUMSENS ALLE 

GJERSDALSVEJ LUMRINGSBROVEJ SKELAGER ØSTERBAKKEN 
(sidevej) 

GODSAGER LUNDAGER (sidevej) SKELMOSEN (sidevej) ØSTERMARKSVEJ 

GODSPARKEN (sidevej) LUNDEMOSEN (sidevej) SKELSTIEN ØSTERVEJ 

LUNDEVEJ (sidevej) SKIPPERSTRÆDE ØSTRE STRANDVEJ GREVE CENTERVEJ 
(sidevej mellem 
Ventrupvej og Greve 
Landevej) LYKKESHOLM (sidevej) SLØJEN (sidevej) ØSTRØJEL 

GREVEHAVEN LYKKEVEJ SOLBÆRENGEN ÅKANDEVEJ 

GREVETOFTEN LYNGAGER SOLHEGNET ÅRØJEL 

GRÆSAGER (fra 
Åsager) 

LÆRKEMOSEN SORTEBÆRVEJ ÅSAGER (sidevej) 

GRØNAGER LØVAGER STENRØJEL ÅSEN 

 

Kommunale stier i kategori 4 

Rosenstien 

Tune Landevej 

 
Kommunale p-pladser i kategori 4  

Byvejen (Ved Kildebrøde Kirke/Fresiahaven)  

Hedenlunden (Hundige Boldfælled)  

Ved Kærsvinget (perlesten)   

Ved Vestergade / Søndergade (grus)  

 

 

Kommunale veje, stier og p-pladser, som undtages fra snerydning 

Isstien 
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Grønnestien 

Stejlepladsen (grusparkering ved Niels Pedersensvej) 

grusvej/-sti mellem Karlslunde Mosevej og Karlslunde Rasteplads 
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Bilag 3 
 
Bekendtgørelse af lov om 
vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje (Lbk nr. 
714 af 11. september 1997) 
Herved bekendtgøres lov om 
vintervedligeholdelse og renholdelse af 
veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. 
maj 1991, med de ændringer, der følger 
af lov nr. 466 af 10. juni 1997 § 4. 
Bestemmelserne gælder først fuldt ud fra 
den 1. januar 1998, jf. nævnte lovs § 5, 
stk. 1, der er gengivet i bekendtgørelsens 
slutning.  

Kapitel 1  

Definitioner  

§ 1. Ved offentlige veje forstås i denne lov 
de veje, gader, broer og pladser, der er 
åbne for almindelig færdsel, og som 
administreres af stat, amtskommune eller 
kommune i henhold til lov om offentlige 
veje.  

Stk. 2. Ved offentlige stier forstås i denne 
lov færdselsarealer, som fortrinsvis er 
forbeholdt almindelig gående, cyklende 
og ridende færdsel, og som administreres 
af stat, amtskommune eller kommune i 
henhold til lov om offentlige veje.  

 Stk. 3. Ved vejbestyrelse forstås i denne 
lov den myndighed, under hvis 
administration den pågældende vej eller 
sti henhører i henhold til lov om offentlige 
veje.  

Stk. 4. Ved private fællesveje og stier 
forstås i denne lov de veje, gader, broer, 
pladser og stier, der uden at være 
offentlige, jf. stk. 1 og 2, tjener som 
færdselsarealer for flere ejendomme, der 
er særskilt matrikuleret og i særlig eje, 

samt i øvrigt de færdselsarealer, som i 
henhold til lovgivningen om private 
fællesveje betragtes som private 
fællesveje og stier.  

Kapitel 2  

Offentlige veje og stier  

§ 2. Det påhviler vedkommende 
vejbestyrelse at sørge for snerydning på 
offentlige veje og stier, for så vidt 
forpligtelsen ikke er pålagt ejere af 
tilgrænsede ejendomme efter § 5.  

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer 
snerydningens omfang og rækkefølge, 
herunder på hvilke offentlige stier 
snerydning skal finde sted. Nærmere 
retningslinjer for snerydningens 
gennemførelse fastsættes af 
vejbestyrelsen efter forhandling med 
politiet.  

Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter 
forhandling med politiet bestemme, at 
enkelte vejstrækninger skal undtages fra 
snerydningsforpligtelsen.  

Stk. 4. Vejbestyrelsen kan på de til vejene 
grænsende arealer lade opstille flyttelige 
sneskærme eller træffe andre 
foranstaltninger af midlertidig karakter til 
forebyggelse af snedriver på vejarealet.  

Stk. 5. Kan rydning af en vej ikke 
gennemføres umiddelbart, kan 
vejbestyrelsen uden for byer og 
bymæssige bebyggelser lade etablere og 
afmærke en midlertidig vej over 
tilgrænsende marker.  

Stk. 6. Såfremt foranstaltninger efter stk. 
4 og 5 medfører tab og ulemper, 
fastsættes erstatningen i mangel af 
mindelig overenskomst af de 
taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 
57-58 i lov om offentlige veje.  
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§ 3. Det påhviler vedkommende 
vejbestyrelse at træffe foranstaltninger 
mod glat føre på offentlige veje og stier, 
for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt 
ejere af tilgrænsende ejendomme efter § 
5.  

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer, på 
hvilke strækninger, i hvilket omfang og i 
hvilken rækkefølge foranstaltninger mod 
glat føre skal træffes. Nærmere 
retningslinjer for foranstaltningernes 
gennemførelse fastsættes af 
vejbestyrelsen efter forhandling med 
politiet.  

§ 4. Det påhviler vedkommende 
vejbestyrelse at sørge for renholdelse af 
offentlige veje og stier, for så vidt 
forpligtelsen ikke er pålagt ejere af 
tilgrænsende ejendomme efter § 5.  

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer 
renholdelsens omfang og rækkefølge. 
Nærmere retningslinjer for renholdelsens 
gennemførelse fastsættes af 
vejbestyrelsen efter forhandling med 
politiet.  

Stk. 3. Uden for byer og bymæssig 
bebyggelser omfatter vejbestyrelsens 
renholdelsespligt - bortset fra parkerings- 
og rastepladser o.lign. - alene den for 
færdselssikkerheden nødvendige 
renholdelse.  

§ 5. I byer og bymæssig bebyggelse kan 
vejbestyrelsen efter forhandling med 
politiet bestemme, at ejerne af 
ejendomme, der grænser til en offentlig 
vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for 
ejendommene for sne, træffe 
foranstaltninger mod glat føre på fortov 
og sti samt renholde fortov og sti i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
i kap. 7. Med fortov og sti sidestilles 
færdselsareal, der er overvejende 
bestemt for gående færdsel.  

Stk. 2. Forpligtelser pålagt grundejere 
efter stk. 1 kan begrænses efter 
vejbestyrelsens bestemmelse og kan 
højst omfatte 10 m af det nærmest 
ejendommen beliggende færdselsareal. 
Gangtuneller og gangbroer betragtes ikke 
som fortovs- eller stiareal.  

Stk. 3. Såfremt amtsrådet er 
vejbestyrelse, kan dette overlade til 
vedkommende kommunalbestyrelse at 
træffe de i stk. 1 angivne bestemmelser.  

Stk. 4. Om de i henhold til stk. 1 trufne 
beslutninger skal der ske kundgørelse i et 
eller flere af de blade, der har almindelig 
udbredelse i kommunen.  

§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke 
pålægges ejere af ejendomme ved 
vejstrækninger, hvortil der i henhold til en 
adgangsbegrænsning, der er etableret af 
færdselsmæssige grunde, og som kan 
håndhæves af det offentlige, ikke kan 
opnås direkte adgang fra ejendommene.  

Stk. 2. Forpligtelser efter § 5 kan dog 
pålægges ejerne af ejendomme ved veje 
og stier, der er led i et samlet vejsystem 
til udelukkende eller overvejende 
trafikbetjening af et udstykningsområde.  

Stk. 3. Forpligtelser efter § 5 kan kun 
pålægges jernbaner og lufthavne for 
vejstrækninger, ved hvilke anlæggets 
beliggenhed ved vejen udnyttes eller kan 
udnyttes, og for hvilke der ikke er givet 
afkald på udnyttelse af beliggenheden 
ved vejen. Som udnyttelse af en 
vejstrækning betragtes også benyttelse af 
overgange, der alene tjener anlæggets 
drift. Såfremt der i øvrigt er givet afkald 
på udnyttelsen af beliggenheden ved 
vejen, kan forpligtelser efter § 5 med 
hensyn til overgange, der alene tjener 
anlæggets drift, dog kun pålægges for 
strækningen ud for overgangen med et 
tillæg af 10 m til hver side.  
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Kapitel 3  

Private fællesveje og stier i byer og 
bymæssige bebyggelser  

§ 7. I byer og bymæssige bebyggelser 
påhviler det inden for områder, der 
fastsættes af kommunalbestyrelsen, efter 
forhandling med politiet, ejerne af 
ejendomme, der grænser til en privat 
fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for 
sne ud for ejendommene, at træffe 
foranstaltninger mod glat føre på vejen 
(stien) samt at renholde vejen (stien) i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
i kapitel 7.  

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan efter 
forhandling med politiet begrænse eller 
helt ophæve grundejernes forpligtelser i 
henhold til stk. 1, såfremt det skønnes 
forsvarligt under hensyn til færdslens 
ringe omfang.  

Stk. 3. Om de i henhold til stk. 1 og 2 
trufne beslutninger skal der ske 
kundgørelse i et eller flere af de blade, 
som har almindelig udbredelse i 
kommunen.  

Kapitel 4  

Private fællesveje og stier på landet  

§ 8. Med hensyn til private fællesveje og 
stier på landet kan kommunalbestyrelsen 
efter forhandling med politiet bestemme, 
at de personer, der er 
vedligeholdelsespligtige efter 
lovgivningen om private fællesveje, skal 
rydde vejene for sne, træffe 
foranstaltninger mod glat føre samt 
renholde vejene. Kommunalbestyrelsen 
kan ligeledes bestemme, at arbejdet helt 
eller delvis skal udføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne 
i kap. 7.  

Stk. 2. Om beslutning efter stk. 1 skal der 
ske kundgørelse i et eller flere af de 
blade, som har almindelig udbredelse i 
kommunen.  

Kapitel 5  

Private veje  

§ 9. Kommunalbestyrelsen kan efter 
forhandling med politiet med hensyn til 
skov- og klitveje, veje på havneområder 
og andre lignende veje, som er åbne for 
offentlig færdsel og af væsentlig 
betydning for denne, bestemme, at 
vedkommende vejejer skal rydde vejene 
for sne, træffe foranstaltninger mod glat 
føre og renholde vejene, og at 
bestemmelserne i kap. 7 helt eller delvis 
skal finde anvendelse. Første punktum 
finder tilsvarende anvendelse for veje, der 
ikke er omfattet af §§ 1, 2 og 4 i lov om 
private fællesveje, men som indgår i det 
almindelige vejnet, som er mindst 40 
meter lange og tjener som færdselsareal 
for mere end 7 erhvervsvirksomheder, 7 
parcel- eller sommerhuse eller for mere 
end 12 beboelseslejligheder.  

Stk. 2. Om beslutning efter stk. 1 skal der 
gives vedkommende vejejer meddelelse.  

Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke 
anvendelse på veje i private skove, der er 
åbne for almenheden for færdsel og 
ophold i medfør af § 55, stk. 2, i lov nr. 
314 af 18. juni 1969 om naturfredning.  

Kapitel 6  

Vejbestyrelsens (kommunalbestyrelsens) 
udførelse af grundejernes  

forpligtelser  

§ 10. Vejbestyrelsen 
(kommunalbestyrelsen) kan bestemme, 
at forpligtelser, der er pålagt grundejere 
efter § 5, stk. 1, vedligeholdelspligtige 
efter § 8, stk. 1, vejejere efter § 9, stk. 1, 
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og forpligtelser, som påhviler grundejere 
efter § 7, stk. 1, helt eller delvis skal 
udføres ved vejbestyrelsens 
(kommunalbestyrelsens) foranstaltning 
for de forpligtedes regning, eventuelt mod 
et fast årligt vederlag. Fordelingen af 
udgifterne mellem de forpligtede 
fastsættes af vejbestyrelsen 
(kommunalbestyrelsen).  

Kapitel 7  

Nærmere regler om grundejernes 
forpligtelser  

§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler 
grundejerne, omfatter pligt til at rydde 
færdselsarealer for sne snarest muligt 
efter snefald. Pladsen omkring 
brandhaner, brand- og politialarmskabe 
og installationer til trafikregulering skal til 
enhver tid holdes ryddet for sne.  

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til 
snerydning på fortov og kørebane, har 
grundejerne pligt til at rydde trapper til 
deres ejendomme for sne.  

Stk. 3. Komunalbestyrelsen 
(vejbestyrelsen) kan efter forhandling 
med politiet give nærmere forskrifter for 
snerydningens udførelse, herunder om 
hvor snebunker skal henlægges.  

§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne 
til at træffe foranstaltninger mod glat føre, 
omfatter pligt til snarest muligt efter førets 
indtræden at bestrø færdselsarealet med 
grus, sand el. lign.  

Stk. 2. 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.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen 
(vejbestyrelsen) kan efter forhandling 
med politiet give nærmere forskrifter for 
glatføreforanstatningernes udførelse, 

herunder for anvendelse af salt og andre 
kemikalier.  

§ 13. 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 særlig 
forurenende eller til ulempe for færdslen, 
samt at renholde grøfter, rendestene, 
nedløbsriste, rørgennemløb og 
udløbsrender for alt, der kan hindre 
vandets frie løb.  

Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til 
renholdelse af fortov og kørebane, har 
grundejerne pligt til at renholde trapper til 
deres ejendomme.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen 
(vejbestyrelsen) kan efter forhandling 
med politiet give nærmere forskrifter for 
renholdelsens udførelse, herunder for 
tidspunkter for renholdelsen, anvendelse 
af kemikalier samt for henlæggelse eller 
fjernelse af affald.  

§ 14. En grundejer kan overdrage til en 
anden i vedkommende ejendom eller i 
nærheden af ejendommen bosat person 
at drage omsorg for opfyldelsen af de 
forpligtelser, der påhviler grundejeren.  

Stk. 2. Sådan overdragelse skal finde 
sted, såfremt grundejeren ikke bor på 
eller i nærheden af ejendommen.  

Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skal 
skriftligt anmeldes til politiet. Politiet kan 
nægte at godkende aftalen, såfremt den 
af grundejeren udpegede person ikke kan 
anses for egnet til at sørge for 
forpligtelsernes opfyldelse.  

Kapitel 8  

Forskellige bestemmelser  
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§ 15. Trafikministeren bemyndiges til efter 
forhandling med justitsministeren at 
udfærdige vejledende retningslinjer for 
snerydning og foranstaltninger mod glat 
føre.  

§ 16. Tilsynet med, at grundejerne 
overholder deres forpligtelser efter 
nærværende lov, føres af politiet, der i 
fornødent fald kan lade foranstaltningerne 
udføre for den forsømmeliges regning.  

§ 17. Såfremt nogen på vej eller sti, der 
er åben for almindelig færdsel, henkaster 
eller efterlader affald eller genstande, der 
kan være til ulempe for færdslen eller er 
særlig forurenende, er vej- eller 
kommunalbestyrelsen eller i 
påtrængende tilfælde politiet berettiget til 
for den pågældendes regning at lade det 
henkastede eller efterladte fjerne.  

§ 18. For udgifter, som det offentlige 
afholder i anledning af udførelse af 
renholdelse, foranstaltninger mod glat 
føre, snerydning m.v. på den forpligtedes 
vegne, haves pant i den pågældendes 
ejendom. De pågældende beløb kan 
inddrives ved udpantning.  

§ 19. Afgørelser, som er truffet i henhold 
til loven, eller forskrifter, udfærdiget med 
hjemmel i loven, kan påklages efter 
reglerne i lov om offentlige veje, for så 
vidt angår offentlige veje og stier, og efter 
reglerne i lovgivningen om private 
fællesveje, for så vidt angår private 
fællesveje og stier.  

§ 20. Med bøde straffes den, der 
overtræder §§ 7, stk. 1, 11, 12, 13 og 14, 
stk. 2. På samme måde straffes den, der 
tilsidesætter beslutninger, truffet i henhold 
til § 2, stk. 4 og 5, §§ 5, 8 og 9.  

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges i 
medfør af loven, kan der fastsættes straf 
af bøde for overtrædelse af 
bestemmelserne i forskrifterne.  

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

§ 21. Denne lov træder i kraft den 1. 
oktober 1970.  

Stk. 2. Trafikministeren fastsætter de 
overgangsregler, der er nødvendige i 
forbindelse med lovens gennemførelse.  

Stk. 3. § 12, stk. 1, i lov af 14. december 
1857 indeholdende nogle forskrifter om 
gader, veje og vandløb i København med 
senere ændringer, lov nr. 158 af 13. april 
1938 om snekastning med senere 
ændringer samt §§ 53 og 54 i lov om 
bestyrelsen af offentlige veje, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 342 af 9. december 
1964, ophæves.  

§ 22. Denne lov gælder ikke for 
Færøerne og Grønland. Lov nr. 466 af 
10. juni 1997 indeholder følgende 
ikrafttrædelsesbestemmelse:  

§ 5  

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 
1998.(* 1)  

Nedennævnte bestemmelse gælder indtil 
31. december 1997.  

§ 20. - - -  

Stk. 3. Er overtrædelsen begået af et 
aktieselskab el. lign., kan der pålægges 
virksomheden som sådan bødeansvar.  

Trafikministeriet, den 11. september 1997  

Bjørn Westh  

/Conni Jensen  
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Uddrag af ”Lov om ændring 
af færdselsloven, lov om 

private fællesveje og lov om 
vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje” (Lbk. 
Nr. 292 af 28. april 2000). 

§ 3 

I lov om vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 714 af 11. september 1997, foretages 
følgende ændringer: 

1. § 14, stk. 3, affattes således: 

»Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skal 
skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen eller, 
for så vidt angår private fællesveje og 
private veje, vedkommende 
kommunalbestyrelse. Såfremt 
grundejerens forpligtelser hviler på 
bestemmelser truffet af en 
kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 
3, skal aftalen dog anmeldes til denne 
kommunalbestyrelse. Den myndighed, til 
hvem aftalen anmeldes, kan nægte at 
godkende aftalen, såfremt den af 
grundejeren udpegede person ikke kan 
anses for egnet til at sørge for 
forpligtelsernes opfyldelse.« 

2. § 16 affattes således: 

»§ 16. Tilsynet med, at grundejerne 
overholder deres forpligtelser efter denne 
lov, føres af vejbestyrelsen eller, for så 
vidt angår private fællesveje og private 
veje, vedkommende 
kommunalbestyrelse. Såfremt 
grundejernes forpligtelser hviler på 
bestemmelser truffet af en 
kommunalbestyrelse i henhold til § 5, stk. 
3, føres tilsynet dog af denne 
kommunalbestyrelse. 
Tilsynsmyndigheden kan om fornødent 

lade foranstaltningerne udføre for den 
forsømmeliges regning.« 

§ 4 

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 
2000, jf. dog stk. 2. 

Stk. 2. § 1, nr. 13, § 2 og § 3 samt 
færdselslovens §§ 92, 92 a, 92 b og 92 c 
som affattet ved denne lovs § 1, nr. 11, 
træder i kraft den 1. august 2000. 
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Uddrag af ”Lov om ændring af 
lov om offentlige veje, lov om 

private  
fællesveje, lov om 

grundejerbidrag til offentlige 
veje, lov om  

vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje samt lov 

om  
fremgangsmåden ved 

ekspropriation vedrørende fast 
ejendom” 

(Udmøntning af kommunalreformen, for så 
vidt angår vej- og 

ekspropriationslovgivningen)  
I lov om vintervedligeholdelse og 

renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse 
nr. 714 af 11. september 1997, som 

ændret ved § 3 i lov nr. 292 af 28. april 
2000, foretages følgende ændringer:  

 
§ 4: 

1. I § 1, stk. 1 og 2, udgår », 
amtskommune«.  

2. § 1, stk. 4, affattes således:  
» Stk. 4 . Ved private fællesveje og stier 

forstås i denne lov de veje, gader, broer, 
pladser og stier, der uden at være 
offentlige, jf. stk. 1 og 2, tjener som 
færdselsareal for anden ejendom end den 
ejendom, hvorpå vejen eller stien er 
beliggende, når ejendommene er i særlig 
eje.«  

3. I § 5, stk. 3, ændres »amtsrådet« til: 
»Vejdirektoratet«.  

4. § 9, stk. 3, affattes således:  
» Stk. 3 . Bestemmelsen i stk. 1 finder 

ikke anvendelse på veje i private skove, 

der er åbne for offentlighedens færdsel 
efter § 23 i lov om naturbeskyttelse.«  

5. § 19 affattes således:  
»§ 19. Kommunalbestyrelsers 

afgørelser efter denne lov kan påklages til 
transport- og energiministeren, for så vidt 
angår retlige spørgsmål.  

Stk. 2 . Klagefristen er 4 uger fra den 
dag, afgørelsen er meddelt den 
pågældende. For beslutninger, hvorom 
der er udfærdiget offentlig kundgørelse, 
regnes klagefristen fra offentliggørelsen. 
Når der er særlig grund dertil, kan 
klagemyndigheden dog efter forud 
indhentet udtalelse fra vejbestyrelsen se 
bort fra overskridelse af klagefristen.  

Stk. 3 . Afgørelser, som kan påklages, 
skal indeholde oplysning om, til hvilken 
myndighed klage kan ske, og om fristen 
for indgivelse af klage.  

Stk. 4 . Klage over en beslutning fritager 
ikke klageren for at efterkomme denne. 
Klagemyndigheden kan dog bestemme, 
at klagen skal have opsættende virkning.  

Stk. 5 . Afgørelser, der kan påklages 
efter stk. 1, kan ikke indbringes for 
domstolene, før denne klageadgang er 
udnyttet. Søgsmål skal være anlagt inden 
6 måneder efter, at klagemyndighedens 
afgørelse er meddelt.«  

6. Efter § 19 indsættes:  
»§ 19 a. Transport- og energiministeren 

kan bemyndige Vejdirektoratet eller en 
anden statslig myndighed under 
Transport- og Energiministeriet til at 
udøve de beføjelser, der i denne lov er 
tillagt transport- og energiministeren.  

Stk. 2 . Transport- og energiministeren 
kan fastsætte regler om adgangen til at 
påklage afgørelser, der er truffet i 
henhold til bemyndigelse efter stk. 1, 
herunder at afgørelserne ikke skal kunne 
indbringes for transport- og 
energiministeren.« 


