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(Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje)

Reglerne gælder for alle veje og stier m.v. i Fredericia

Kommune.




1. Offentlige veje og stier 
Byrådet har besluttet (Lovens §2-5), at snerydning, glatføre
bekæmpelse og rengøring af offentlige veje og stier i kommu
nen skal udføres af kommunen og grundejerne efter disse ret
ningslinier: 

a. Snerydning 
Kommunens pligter 

1.	 Snerydning udføres, når sneen hindrer en normal afvikling af færdslen på 
offentlige veje og stier. (Se også under pkt. 4.) 

2.	 Snerydning udføres på kommunens offentlige veje og stier efter en plan, 
som skal sikre, at rydningen sker hurtigst muligt. (Bemærk undtagelser i 
pkt. 5). 

3.	 I de tilfælde, hvor en prioritering er nødvendig, lægges vægt på, at vigtige, 
gennemgående veje og busruter holdes åbne. Vejene søges holdt åbne i to 
eller flere spor. 

4.	 Mindre vigtige veje åbnes i ét spor med vigepladser, men udvides til to spor, 
når der er kapacitet til det. 
På disse veje og stier foretages rydning normalt kun inden for almindelig 
arbejdstid. Gader og veje med buskørsel søges ryddet i det tidsrum, hvor 
busserne kører. 

5.	 Der ryddes ikke for sne på offentlige, blinde boligveje og stier. 

6.	 Rydning af gennemgående veje og stier sker i samarbejde med amtet og 
nabokommunerne for at sikre ensartet rydning. 

Grundejerens pligter 

7.  I byer og bymæssige bebyggelser skal grundejere rydde deres fortove og stier, 
som grænser til offentlige veje eller stier - medmindre andet er ting-lyst. 

8.  Grundejerens snerydningspligt er fastlagt i lovens kap. 7 samt i byrådets 
forskrifter - se pkt. 26. Byrådets forskrifter er baseret på lovens §11. 

9.  I gågader har grundejeren rydningspligt, men rydningen foretages helt eller 
delvis af kommunen efter særlige retningslinier. Denne rydning betales af 
grundejeren efter byrådets beslutning. Grundejerens rydningspligt er fast

lagt i lovens §5, stk. 1, pkt. 2. 



b. Glatførebekæmpelser 
Kommunens pligter 

10. Bekæmpelse af glat føre udføres forebyggende eller starter straks, når det glatte føre 
er konstateret. Se også under pkt. 13. 

11. Glatførebekæmpelsen på kommunens offentlige veje og stier sættes i værk efter en 
plan, der tilstræber hurtig afvikling. Bemærk undtagelser i pkt. 14. 

12. Glatførebekæmpelse på vigtige, gennemgående veje til byerne foretages i nødvendigt 
omfang hele døgnet. 

13. Glatførebekæmpelse på mindre vigtige veje og på stier foretages normalt kun inden 
for almindelig arbejdstid. 

14. Der foretages ikke glatførebekæmpelse på offentlige, blinde boligveje og stier. 

15. Den kommunale glatførebekæmpelse udføres i samarbejde med amtet og 
nabokommunerne for at sikre ensartede forhold. 

Grundejerens pligter 

16. I byer og bymæssige bebyggelser skal grundejerne bekæmpe glat føre på fortove og
stier ud for deres ejendomme - medmindre andet er tinglyst.
(Lovens §5, stk 1.) 

17. Grundejerens pligt til glatførebekæmpelse udføres efter lovens kapitel 7
samt byrådets forskrifter. Se under pkt. 27. 

18. Grundejere i gågader skal bekæmpe glat føre (Lovens §5, stk. 1 pkt. 2).
Denne opgave kan dog efter særlige retningslinjer overtages af kommunen. 

c. Rengøring 

Kommunens pligter 

19. Rengøring af alle offentlige veje og stier foretages efter en plan, som er fastlagt af 
byrådet. Uden for byer og bymæssig bebyggelse har kommunen pligt til at holde 
parkerings- og rastepladser rene. På veje uden for byer og bymæssig bebyggelse skal 
kommunen kun foretage den rengøring, der er nødvendig af hensyn til 
færdselssikkerheden. 

Grundejerens pligter 

20. I byer og bymæssige bebyggelser skal grundejere rengøre fortove og stier, 
der grænser til offentlige veje eller stier - medmindre andet er tinglyst. 
(Lovens §5, stk. 1). 

21. Grundejerens renholdelsespligt udføres efter lovens kap. 7 samt byrådets forskrifter. 
Se under pkt. 28. 



2. Private veje og stier m. m.

Byrådet har besluttet, at snerydning, glatførebekæmpelse og
rengøring af private veje og stier udføres af grundejerne og
kommunen efter disse retningslinjer: 

22. I alle bymæssigt bebyggede områder i kommunen skal grundejere med arealer, 
der grænser til en privat fællesvej eller sti, sørge for snerydning og 
glatførebekæmpelse af vej eller sti ud for ejendommen. Pligten er nedfældet 
i lovens kapitel 7 §11, 12 og 13 samt i byrådets regler. 

23. På private fællesveje og stier på landet har grundejerne pligt til at rydde vejene 
for sne, bekæmpe glat føre og holde vejene og stierne rene. Pligten 
er beskrevet i lovens kapitel 7 §11, 12 og 13 samt i byrådets regler. 

24. Regler for skov- og klitveje, veje på havneområder og andre lignende veje, 
som er åbne og har væsentlig betydning for offentlig færdsel: 
På disse veje har ejerne pligt til at rydde for sne, sørge for glatførebekæm
pelse og renholdelse - dog først når kommunen har givet besked om det i et 
anbefalet brev. Pligten skal udføres efter reglerne i lovens kapitel 7 §11, 
12 og 13 samt efter de regler, der er vedtaget af byrådet. 

3. Forskrifter for grundejerne

- udførelse af grundejerens pligter efter lovens §5, 6, 7, 8 og 9. 

Byrådet har besluttet, at grundejerens pligter skal udføres efter 
disse forskrifter: 

Snerydning 
25. Grundejerens pligt til snerydning: (Lovens §11, stk 1 og 2) 

Grundejernes snerydningspligt omfatter rydning af færdselsarealer for sne

snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politi

alarmberedskaber, læskure ved busholdepladser og installationer til trafik

regulering skal altid holdes ryddet for sne.

Grundejerne har pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.

For byer og bymæssig bebyggelse har byrådet besluttet i h.t. lovens §11,

stk. 3) at fortove og stier skal ryddes ud for ejendommen i et omfang, så

borgerne uhindret kan færdes der.

Snebunker skal lægges på den resterende del af fortovet. Hvis der ikke er

plads på fortovet, kan sneen lægges på den nærmeste del af vejbanen.

På veje med cykelsti skal sneen lægges uden for cykelstien.


Glatførebekæmpelse 
26. Grundejerens pligt til glatførebekæmpelse på fortove: (Lovens §12, stk. 1-2) 

Det er grundejernes pligt at bekæmpe glat føre, og det skal ske, så snart det 
er muligt, efter at det er blevet glat. Bekæmpelsen kan ske ved at strø sand 
eller lignende. Grundejerne har ved glat føre altid pligt til gruse trapperne 
til deres ejendomme. 
For byer og bymæssige bebyggelser har byrådet desuden bestemt, at 
glatførebekæmpelsen skal udføres på hele fortovet. (Lovens §12, stk. 3) 



Rengøring 
27. Grundejerens pligt til rengøring af “færdselsarealer”: (Lovens §13, stk. 1-2) 

Grundejerne har pligt til at holde færdselsarealer rene. Pligten omfatter

følgende: at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på

anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet,

der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde

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

der kan hindre vandets frie løb.

Grundejerne har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.


4. Generelle bestemmelser 
28. En grundejer kan overdrage sine pligter til en anden, der enten bor i den 

pågældende ejendom eller i nærheden. 

En overdragelse skal ske, hvis grundejeren ikke bor i ejendommen eller i 
nærheden af den. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt meddeles til 
kommunen. 
Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den udpegede person ikke 
skønnes egnet til at varetage pligterne. (Lovens §14). 

29. Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres lovbestemte 
pligter. Hvis pligterne ikke opfyldes, kan kommunen lade arbejdet udføre for 
grundejerens/stedfortræderens regning. (Lovens §16). 

30. Hvis det offentlige har udgifter til rengøring, glatførebekæmpelse, snerydning 
og lignende på grundejerens/stedfortræderens vegne, kan beløbet inddrives ved 
udpantning. (Lovens §18). 

31. Der kan klages (Lovens §19) til Trafikministeren over afgørelser, som 
grundejer eller stedfortræder mener er fejlagtige. 

32.	 Grundejeren/stedfortræderen straffes med bøde ved overtrædelse af dette 
regulativs bestemmelse. Er overtrædelsen begået af et aktieselsskab, 
andelsskab eller lignende, kan virksomheden pålægges bødeansvar. 

Vedtaget af Fredericia Byråd den 3. december 2001. 

P.k.v.

Uffe Steiner Jensen


Borgmester
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