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Forord
Dette regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser beskriver
forvaltning af lovgivningen om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i Solrød Kommune.
Regulativet er udarbejdet på baggrund af bestemmelser i



Lov om offentlige veje, Lov nr. 1520 af 27/12/2014
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr.1234 af 04/11/2015

Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse bliver varetaget af
Solrød Kommune, også for så vidt angår tilsyn med grundejernes overholdelse af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til ovennævnte lov samt vejmyndighedens regulativ.

Dette regulativ træder i kraft den 15. oktober 2018 og er en opdatering efter ændringer i
kommunens serviceniveauer for vintertjenesten.
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1.

Indledning
I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 1520 af 27/12/2014. ”Bekendtgørelse
af Lov om offentlige veje m.v., påhviler det vejmyndigheden at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier.
I medfør af vejlovens § 64 har kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinjer.
I byer og bymæssig bebyggelse pålægges det i henhold til vejlovens § 64 stk. 2, at ejerne
af ejendomme med direkte udgang til fortov eller sti - hvor disse ligger i ubrudt forlængelse af adgangen til ejendommen - skal rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne,
træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med bestemmelserne i kap. 8. (Eksempler se bilag E)
Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående færdsel.
Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere
en adgang.
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Solrød Kommune efter behov, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
Veje, stier, fortove og pladser m.m. i Solrød Kommune er opdelt i følgende vedligeholdelsesniveauer i prioriteret rækkefølge: ”A-veje”, ”Stier, veje og pladser”, ”B-veje”, ”Fortove
og øvrige arealer” og ”C-veje”.
Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A.
De enkelte vejes placering i klassificeringen fremgår af borgerkortet på kommunens hjemmeside – klassificeringen fremgår af temaet snerydningsruter som findes under fanen vej
og trafik. Link til siden her borgerkort

2.

Vintervedligeholdelse og glatførebekæmpelse
Snerydning og bekæmpelse af glatføre på offentlige veje, stier og pladser bliver iværksat
efter en forud fastlagt plan der er forhandlet med politiet. Beredskabet er etableret i tiden
15/10 – 15/04, medmindre særlige vinterforhold gør det nødvendigt at udvide beredskabsperioden.
Vejmyndighedens vinterberedskab er nærmere beskrevet i bilag C, mens målsætninger/retningslinjer for vintertjenesten fremgår af bilag B.

2.1

Snerydning

2.1.1

Vejmyndighedens opgaver
Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybderne fra 3 til 8 cm.
Der foretages snerydning alle ugens dage på ”A-veje” og A-veje ryddes hele døgnet.
”Stier, veje og pladser”, ”B-veje” og ”C-veje” tilstræbes at holdes farbare uden væsentlige
gener på alle ugens dage i tidsrummet kl. 06.00 – 22.00.
”fortove og øvrige arealer” tilstræbes at holdes farbare uden væsentlige gener på alle
ugens dage i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00.
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Målsætning og beredskab er nærmere beskrevet i bilagene B og C.
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.
Bortkørsel af sne sker kun undtagelsesvis og i ekstreme snesituationer
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.
Vejmyndigheden fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej.

2.1.2

Grundejernes forpligtelser
I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til vejlovens § 64, stk. 2, pålagt
ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at 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 vejlovens §§ 63-68 (bilag F).
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til kommunens fortov og sti, påhviler
pligten kun grundejeren, såfremt:
• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (for eksempel ved ejendomme som ligger på en hjørnegrund)
• ejeren har en direkte adgang – enten som overkørsel eller der på anden måde er adgang
til vej/fortov.
Grundejernes forpligtelser skal udføres i overensstemmelse med bestemmelserne under
punkt 6.

2.2

Glatførebekæmpelse

2.2.1

Vejmyndighedens opgaver
Det påhviler vejmyndigheden at træffe foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og
stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af tilgrænsende ejendomme. (Bilag E)
Vejmyndigheden bestemmer på hvilke strækninger, i hvilket omfang og i hvilken rækkefølge foranstaltninger mod glatføre skal træffes.
Der foretages glatførebekæmpelse alle ugens dage på ”A-veje” hele døgnet.
”Stier, veje og pladser”, ”B-veje” og ”C-veje” tilstræbes at holdes farbare uden væsentlige
gener på alle ugens dage i tidsrummet kl. 06.00 – 22.00.
”fortove og øvrige arealer” tilstræbes at holdes farbare uden væsentlige gener på alle
ugens dage i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00.
Målsætning og beredskab er nærmere beskrevet i bilagene B og C.
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2.2.2

Grundejernes forpligtigelse
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende med hensyn til glatførebekæmpelse.

3.

Renholdelse

3.1

Vejmyndighedens opgaver
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Solrød Kommune efter behov, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
Det offentlige vej- og stinet renholdes løbende så nedenstående er opfyldt.

3.2



Trafiksikkerheden opretholdes.



At et tilfredsstillende kvalitetsniveau fastholdes.



At et tilfredsstillende æstetisk niveau holdes.

Grundejernes forpligtigelser
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende med hensyn til renholdelse.

4.

Private fællesveje og stier
I medfør af privatvejslovens § 8 (bilag F) bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter følgende retningslinjer:
I byer og bymæssig bebyggelse:
Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne, som beskrevet under punkt 6.

På landet:
Med hensyn til private fællesveje på landet påhviler det de personer, der er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private fællesveje, at rydde vejene for sne, træffe foranstaltninger mod glatføre og renholde vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med
forskrifterne som beskrevet under punkt 6.

5.

Private veje
I medfør af privatvejsloven § 8 (bilag F) bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinjer
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Ejere af private veje som beskrevet i privatvejsloven § 8, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen
foretages i overensstemmelse med forskrifterne, som beskrevet under punkt 6.

6.

Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser
Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i
privatvejsloven §§ 80-82 (bilag F).
Herudover bestemmes følgende:
Vedr. snerydning:
I henhold til privatvejsloven § 80, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser:


at vej, sti eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald.



at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke
er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Vedr. glatførebekæmpelse:
I henhold til privatvejsloven § 81, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser:


at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og
snarest muligt efter førets indtræden



at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end almindelig vejsalt, ved glatførebekæmpelse.

Vedr. renholdelse:
I henhold til privatvejsloven § 82, bestemmes:

7.



at fejning og ukrudtsbekæmpelse af fortov i bymæssige/bebyggede områder, sker
efter behov og i øvrigt når det er nødvendigt.



at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen.



at det påhviler grundejeren, straks at fjerne det sammenfejede og oprensede.

Generelle bestemmelser
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade
foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning (privatvejsloven § 83).
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Bilag A.
Beskrivelse af vejklasser
Offentlige veje, stier og pladser inddeles i vedligeholdelsesniveauer; ”A-veje”, ”Stier, veje og pladser”,
”B-veje”, ”Fortove og øvrige arealer” og ”C-veje”.
Vejklasse

Overordnet definition

Definition

1 - A-veje

Veje, som har afgørende betydning for afviklingen af lokal, gennemgående og kollektive trafik (overordnet trafiknet)

Kommuneveje, der forbinder statens indfalds- og omfartsveje.
Kommunale fordelingsveje, og veje der har
primær betydning for trafikken i kommunen og til andre kommuner.
Parkeringspladser ved stationerne i Solrød,
Jersie og Havdrup.

2 - Stier, veje
og pladser

Stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af overordnet lokal
trafik samt væsentlig betydning for færdsel på stier. Adgangsveje til kommunes institutioner.

Hovedstier, stier ved Centrene i Solrød og
Havdrup. Adgangsveje til kommunens institutioner.

3 - B-veje

Veje, pladser, der har nogen betydning for
tilkørsel til lokalområder.

Boligveje (stamveje), busholdepladser ved
stoppesteder, P-pladser.

4 - Fortove og
øvrige arealer

Fortove og øvrige arealer, herunder arealer, som ikke kan ryddes med maskiner
(håndryddes)

Fortove, busstoppesteder, trapper, cykelbaner ved bump og chikaner, fodgængerovergange mm.

5 - C-veje

Veje som kun har betydning for afviklingen Boligstikveje / boliglommer
af den lokale trafik.
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Bilag B
Målsætninger / retningslinjer for vintertjenesten
Der prioriteres i nedenstående rækkefølge mellem opgaverne:
Klasse

Vintertjenestens kvalitet omfang
og tidspunkter
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet.

Bemærkninger

2 - Stier, veje
og pladser

Tilstræbes holdt farbare alle ugens
dage i tidsrummet kl. 06:00 –
22:00.

Iværksættes når opgaverne på klasse ”A-veje” er
iværksat og under kontrol. Snevolde ved vejtilslutninger fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af sne foretages kun i ekstreme tilfælde.

3 - B-veje

Tilstræbes holdt farbare alle ugens
dage i tidsrummet kl. 06:00 –
22:00.

Iværksættes i dagtimerne kl. 06:00 – 22:00, når
opgaverne på klasse ”A-veje” og ”Veje, stier og
pladser” er iværksat og under kontrol. I specielle
situationer tilstræbes en udførelse samtidig med
klasse ”Veje, stier og pladser” -opgaverne.
Snevolde ved vejtilslutninger fjernes umiddelbart
efter den egentlige snerydning.
Bortkørsel af sne foretages kun i ekstreme tilfælde.

4 - Fortove og
øvrige arealer

Tilstræbes holdt farbare alle ugens
dage i tidsrummet kl. 07:00 –
22:00.

Iværksættes i dagtimerne kl. 07:00 – 22:00, når
opgaverne på klasse ”A-veje” og ”Stier, veje og
pladser” er iværksat og under kontrol. I specielle
situationer tilstræbes en udførelse samtidig med
klasse ”Stier, veje og pladser” -opgaverne. Snevolde ved krydsninger fjernes i begrænset omfang.
Bortkørsel af sne foretages kun i ekstreme tilfælde.

5 - C-veje

Tilstræbes holdt farbare alle ugens
dage i tidsrummet kl. 06:00 –
22:00.

Iværksættes i dagtimerne kl. 06:00 – 22:00, når
opgaverne på klasse ”A-veje” og ”Veje, stier og
pladser” er iværksat og under kontrol. I specielle
situationer tilstræbes en udførelse samtidig med
klasse ”Veje, stier og pladser” -opgaverne.
Snevolde ved vejtilslutninger fjernes umiddelbart
efter den egentlige snerydning.
Bortkørsel af sne foretages kun i ekstreme tilfælde.

1 - A-veje
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Arbejdet iværksættes på alle tider af døgnet.
Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i et
omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af trafikken.
Bortkørsel af sne foretages kun i ekstreme tilfælde.

Bilag C
Beskrivelse af vinterberedskabet i Solrød Kommune
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Beredskabet er etableret i perioden 15/10 – 15/04, med mindre særlige vinterforhold gør det nødvendigt at opretholde en længere beredskabsperiode



Vagtordninger udføres af medarbejdere i Teknik og Miljø, Solrød Kommune og i samarbejde med
kommunens entreprenør



Overvågning af vejr og veje foretages af Solrød Kommunes vintervagthavende, der også har ansvaret for udkald til indsatser mod sne og/eller glatføre.

Bilag D
Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser
Domspraksis viser på nuværende tidspunkt, at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til
22.00, dog med hensyn til glatføre gælder det principielt hele døgnet.
Ved manglende overholdelse af grundejerforpligtigelse har Solrød Kommune følgende procedure



Telefonisk eller personlig henvendelse til grundejeren. Hvis mundtlig kontakt ikke er mulig sendes
et skriftligt påbud til grundejeren og der tages foto af det pågældende areal.



Ved manglende overholdelse af påbud, foranlediger kommunen det manglende arbejde udført ved
privat entreprenør 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 rekvireres 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.

Vedtaget af Byrådet den 15. december 2003
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Bilag E
Skitser med principper for grundejernes pligter på fortov og sti.
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Bilag F
Lovgivning.
Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. december 2014, Kapitel 8 om 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
undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse.
Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse.
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 kommunalbestyrelsen har bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i §§ 25-86 i lov
om private fællesveje.
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 renholde 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
renholde 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 betragtes 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 pålægges 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.
Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er adgang 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 kommunalbestyrelsen 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.
15

§ 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 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.
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
tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis
grundejeren ikke overholder sine forpligtelser.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234 af 4. november 2015, kapitel 2 om
vintervedligeholdelse og renholdelse.
§ 8. I områder, der er omfattet af byreglerne, jf. § 3, stk. 1 og 2, kan kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at ejeren af en privat vej, jf. § 10, nr. 9, skal rydde den for sne, bekæmpe glat føre og renholde vejen efter reglerne i §§ 80-82, hvis vejen
1) indgår i det almindelige vejnet,
2) er mindst 40 m lang og
3) tjener som færdselsareal for mere end syv erhvervsvirksomheder, syv parcel- eller sommerhuse eller
12 beboelseslejligheder.
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
landreglerne, 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 §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse.
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234 af 4. november 2015, kapitel 7 om
vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
§ 23. Kommunalbestyrelsen kan bestemme,
1) at en privat fællesvej skal ryddes for sne,
2) at der skal træffes foranstaltninger mod glat føre på vejen, og
3) at vejen skal renholdes.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at arbejdet helt eller delvist skal udføres i overensstemmelse med §§ 80-82.
Stk. 3. § 15 finder tilsvarende anvendelse. Dog skal et påbudt vinterarbejde, der fordeles efter § 15, stk.
4, fordeles efter brugen af vejen om vinteren.
Stk. 4. §§ 85 og 86 finder tilsvarende anvendelse.

Bekendtgørelse af lov om private fællesveje, LBK nr. 1234 af 4. november 2015, kapitel 12 om
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 på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter stk. 1.
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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
snerydningens 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
glatførebekæmpelsens 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 vandets frie løb.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at renholde fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne
renholde trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser om
renholdelsens 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.
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 tilfredsstillende, 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.
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