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   Den 08-06-2020 

 INDLEDNING 

I henhold til Lov om offentlige veje, nr. 1520 af 27. december 2014 § 62 (herefter 

benævnt ”loven”), med efterfølgende ændringer, påhviler det Vesthimmerlands 

Kommune at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af snerydning, 

glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier.  

 

I medfør af lovens §§ 62-72 har Byrådet ved Vesthimmerlands Kommune efter 

forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og 

renholdelse af de offentlige veje, stier og pladser skal udføres efter de 

retningslinjer, der er beskrevet i det følgende.  

 

Vejene er opdelt i fire vejklasser – Klasse I, II, III, og IV– efter deres betydning for 

trafikken. Nærmere beskrivelse af vejenes klassificering fremgår af bilag A, og kan 

ses på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside www.vesthimmerland.dk.  

 

 
 

 
1 VINTERVEDLIGEHOLDELSE – OFFENTLIGE VEJE, STIER MV. 

Snerydningen og bekæmpelse af glatføre på offentlige veje, stier og pladser 

iværksættes efter nærværende regulativ godkendt af politiet. Indsatsen er 

tilrettelagt således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der 

ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer.  

 

Beredskabet er etableret i tiden fra uge 42 til og med uge 13, med mindre særlige 

vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 

 

 
1.1 Snerydning 

1.1.1 Kommunens opgaver 

 

Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang 

kan afvikles uden gener. 

Snerydningen iværksættes efter en tilrettelagt prioriteret plan, der tilstræber, at 

rydning i første omgang sker på de vigtigste færdselsårer.  

 

Prioritering og omfang af snerydning på offentlige veje, stier og pladser kan ses på 

www.vesthimmerland.dk. 

 

Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først 

efter, at en acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 

 

Mindre vigtige veje åbnes i første omgang kun i ét spor med eventuelle 

vigepladser. Udvidelse til spor to sker først, når alle nødvendige rydningsarbejder 

er overstået, og der derefter er materiel og arbejdskraft til rådighed. 

 

http://www.vesthimmerland.dk/


 

4   
 

   Den 08-06-2020 

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, og først efter at en acceptabel trafiksituation er genoprettet på 

kørebaner. 

 

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 ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud 

for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. 

 

Vejbestyrelsen forsøger 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 vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst 

muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 

 
1.1.2 Grundejernes forpligtelser 

I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til lovens § 63-64 pålagt 

ejere af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti 

 

 at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne,  

 at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti  

 samt at renholde fortov og sti i overensstemmelse med lovens § 68.  

 

Pligten på stier er kun gældende for befæstede stier med overvejende gående 

færdsel. 

 

En grundejer kan kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov 

eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (den løftede 

skovls princip). Dette er også gældende for haveadgange, samt adgange, hvortil 

der er givet tilladelse, der endnu ikke er etableret. 

 

 
1.2 Glatførebekæmpelse 

1.2.1 Kommunens opgaver 

Glatførebekæmpelsen i kommunen differentieres i henhold til de enkelte vej- og 

stiklasser. Således vil der på Klasse I  veje, om nødvendigt udføres præventiv 

saltning hele døgnet. 

  

Glatførebekæmpelsen iværksættes efter en tilrettelagt prioriteret plan, der 

tilstræber, at rydning i første omgang sker på de vigtigste færdselsårer.  
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Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som 

udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 

 

Glatførebekæmpelsen på mindre vigtige veje og stier, foretages normalt kun 

indenfor normal arbejdstid 

 

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt 

sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i 

videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 

 
1.2.2 Grundejernes forpligtelser 

Der henvises til afsnit 1.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår 

bekæmpelse af glat føre. 

 

 

 
 

2 RENHOLDELSE – OFFENTLIGE VEJE, STIER MV. 

2.1 Vejbestyrelsens opgaver 

Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af 

kommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. 

 

Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens 

renholdelsesforpligtigelse – bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den 

for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 

 
2.2 Grundejernes forpligtigelser 

Der henvises til afsnit 1.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår 

renholdelse 

 

 
 

 
3 PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER 

I medfør af lov om private fællesveje lbk. 1234 af 4. november 2015 § 8 

bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af 

private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter følgende retningslinjer.  
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3.1 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 i lovens Kapitel 12. 

 

Det kan dog ikke pålægges ejere af ejendomme, der grænser op til en privat 

fællesvej eller sti, at snerydde såfremt disse ikke har vejret til den pågældende 

vej/sti.  

 
3.2 På landet 

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. 

 
 

 
 

4 FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE AF GRUNDEJERNES FORPLIGTELSER 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er 

fastsat i lovens §§ 63 - 68. 

 

4.1 Snerydning 

 

”§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejere altid pligt til at snerydde, 

glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme. 

”§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti fri 

for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner og installationer 

til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.  

 

Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er 

plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti, dog sådan, at vandets 

frie løb i rendestenen ikke hindres. 

 
 

4.2 Glatførebekæmpelse 

” § 67 Grundejerens forpligtigelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at 

træffe foranstaltninger mod glat føre, snarest muligt efter førets indtræden.  

 

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. 
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4.3 Renholdelse 

Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at fjerne ukrudt og lign., 

renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden 

måde overfladebehandlede færdselsarealer. 

  

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

og renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som 

ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. 

 

Grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende 

eller til fare for færdslen, og det påhviler grundejeren straks at fjerne det 

sammenfejede og oprensede. 

 

 

 

 
5 GENERELLE BESTEMMELSER 

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 kommunen - eller i påtrængende tilfælde politiet - berettiget 

til at lade det henkastede eller efterladte fjerne for den pågældendes regning. 

Bestemmelsen omfatter blandt andet ler, jord, beton og lignende, der måtte blive 

efterladt på veje, der er åbne for offentlig færdsel. De pågældende har pligt til selv 

at fjerne efterladenskaberne snarest (jf. lovens § 80). 

 

Grundejernes pligt til snerydning, glatførebekæmpelse og almindelig renholdelse af 

fortov og sti (i henhold til lovens § 64) opretholdes, uanset om der er vejrabatter, 

grøfter, vejskråninger eller beplantning mellem hans ejendom og det egentlige 

færdselsareal. Dette gælder også stier som samtidig benyttes af cyklister. Såfremt 

stien er opdelt for gående og cyklende gælder forpligtigelsen kun for den del, der 

er beregnet for gående. 

 
Grundejernes pligt (i henhold til lovens § 63) omfatter ikke trappepartier på 

offentlige veje eller stier, gangtunneler eller gangbroer, da disse arealer ikke 

betragtes som fortovs- eller stianlæg. 

Grundejernes pligt (i henhold til lovens § 68) omfatter heller ikke renholdelse af 

grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender på offentlige veje 

og stier. 

Denne fritagelse gælder dog ikke for de omhandlede anlæg på private fællesveje 

og stier, hvor grundejeren har fuld renholdelsespligt, herunder pligt til snerydning 

og glatførebekæmpelse. 

 
 

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 § 69). 

 
 



BILAG A  
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BILAG A 

Kørebaner 

Vejklasse 
Vejklasse 
vinter 

Vejtype Servicemål og metode 

Gennemfartsveje Klasse I Gennemgående veje 
Veje med betydning for den 
gennemkørende trafik 

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. 
 
Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. 
Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan 
afvikles uden gener. 

Fordelingsveje Klasse II Trafikveje som har betydning for 
afvikling af den gennemkørende 
trafik. 
Heriblandt regionale busruter. 
 

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. 
 
Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre på alle tider af døgnet 
 
Snerydning igangsættes efter behov på alle tider af døgnet, således at færdslen kan 
afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener. 

Lokalveje Klasse III Lokalveje som har mindre 
betydning for afvikling af 

nærtrafikken. 
 

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid). 
 

Indsats igangsættes når opgaverne på klasse I til II veje tillader det og kun inden for 
nævnte tidsrum. 

Øvrige veje Klasse IV Heriblandt sideveje, lokalveje til 
enkeltbrugere i områder og 
boligveje. 
Samt grusveje 
 

Saltes/grusses og sneryddes kun undtagelsesvis. 
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Stier 

Stiklasse 
vinter 

Stitype Servicemål og metode 

Klasse I 
 
VHK her pt. ingen 
klasse I stier 

Gennemgående stier. 
Stier med betydning for den gennemkørende trafik 

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. 
 
Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. 
Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan 
afvikles uden gener. 

Klasse II Omfatter cykel- og gangstier i de fire hovedbyer (Aars, 
Farsø, Løgstør og Aalestrup) med afgørende betydning for 
de bløde trafikanter. 
 

Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider af døgnet. 
 
Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre 
. 
Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt 
omfang uden væsentlige gener. 

Klasse III Øvrige offentlige stier, og stier på landet. Vil dog kun 
foregå indenfor normal arbejdstid. 
 

Saltning/grusning hhv. snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid). 
 
Indsats igangsættes når opgaverne på klasse II stier tillader det og kun inden for nævnte 
tidsrum. 

 

 

BEMÆRK : Ved ekstremt vejr, såsom vedvarende snefald og snestorm, kan kommunen ikke efterkomme ovenstående 

retningslinjer. 



BILAG B    
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BILAG B   / 

Kommunens vinterberedskab 

 

 

 

Vinterberedskabet i Vesthimmerlands kommune starter den 15. oktober til den 

15.april  

 

Der vil i denne periode være fire ansvarlige vagter, der på skift bemander 

vagtcentralen. Således opdeles vinterberedskabsperioden i en række vagt uger, 

hvor en fastlagt plan fortæller hvem der skal arbejde hvilke uger.  

Det er vagtens ansvar at overvåge vejrsituationen, og på baggrund af blandt andet 

målinger fra målestationer, at træffe en afgørelse om hvorvidt vinterberedskabet 

skal rykke ud.  

Eftersom Vesthimmerland Kommunes vejnet strækker sig over et stort geografisk 

spænd, kan det være nødvendigt i visse situationer at indkalde en ekstra vagt; 

bagvagten. Disse vagter vil således styre vinteren i fællesskab og kan således 

aflaste hinanden såfremt dette bliver nødvendigt. 

 

Når vinteren raser, betror vintervagten sig på to essentielle systemer, henholdsvis 

VejVejr og Vinterman.  

 

VejVejr giver et overblik over hvorledes vejrsituationen ser ud i Danmark. Således 

kan blandt andet vejtemperatur, dugpunktstemperatur samt luft temperatur ved 

målestationerne i Danmark hentes. Sammenholdes dette med eksempelvis 

radarbilleder over nedbør, samt en prognose for den forventede vejrudvikling de 

næste 5 timer danner dette beslutningsgrundlaget for vintervagten. 

 

Når vintervagten har besluttet at foretage et udkald, benyttes systemet Vinterman. 

I dette system logges alle hændelser i vagten. Således er det på senere tidspunkt 

muligt at dokumentere hvilke foranstaltninger der er blevet truffet for at imødegå 

en given vejrsituation. Såfremt vintervagten er i tvivl om hvorvidt eksempelvis en 

saltning er nødvendig, kan han trække på en tilsynsmand i henholdsvis den 

nordlige og sydlige del af kommunen.  

Der er monteret GPS sendere på noget af vinterudstyret, da dette i en 

udkaldssituation præcist kan dokumentere hvor de enkelte maskiner befandt sig på 

et givent tidspunkt. Dette er hjælp såfremt en rute har brug for yderligere 

assistance, da det derved er hurtigt at danne sig et overblik over hvilke maskiner 

der er nærmest.  

 

Når ruten er gennemkørt, vil entreprenørerne returnere til Hornum materielgård, 

for at rengøre og fylde materiellet op igen. Således at disse er klar til at rykke ud 

med kort responstid. 
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Bilag C 

Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser 

 

 

 

Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 

22.00, dog mht. glatføre principielt hele døgnet. 

 

Nedenstående praksis anvendes, hvor kommunen ved selvsyn konstaterer, at 

grundejere ikke overholder forpligtigelser iht. gældende lovgivning og regulativ. 

 

 1.-dagen efter snefald gives mundtlig vejledning/påtale. 

 

 2. -dagen herefter foranlediger kommunen det manglende arbejde udført ved 

privat eller offentlig 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. 
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