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 Forord 

 

Med dette regulativ, er der tilvejebragt et nuværende udgangspunkt for Balle-

rup Kommunes (herefter benævnt ”kommunen”) forvaltning af Lov om vinter-

vedligeholdelse og renholdelse af veje, senest ved Lbg. nr. 1103 af 16. sep-

tember 2010, med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 1537 af 21. december 

2010 (§ 104). 

 

Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse vare-

tages således af kommunen eller private leverandører. For så vidt angår tilsyn 

med grundejernes overholdelse af de forpligtelser, der er pålagt i henhold til 

ovennævnte love samt kommunens regulativ varetages dette altid af kommu-

nen. 

 

For at lette læsningen af regulativet, er der i teksten indsat tekstbokse med 

den relevante lovtekst, som der henvises til. 

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/ 

 

Regulativet er godkendt af Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse pr. 25. 

august 2014. 

1 Indledning 

 

I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 

2010 ”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” 

(herefter benævnt ”vinterloven”), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 

1537 af 21. december 2010 (§ 104) (herefter benævnt ”privatvejsloven”), 

påhviler det kommunen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførel-

sen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og 

stier. 

 

I medfør af vinterlovens § 2-6 og privatvejslovens § 8, 23 og 79, har Ballerup 

kommunes kommunalbestyrelse efter forhandling med politiet besluttet, at 

snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommu-

nen værende veje, fortove, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte 

retningslinjer. 

 

Veje i Ballerup kommune er opdelt i 4 vintervejklasser, I-II-III og IV. 

Stier i Ballerup er opdelt i 3 vintervejklasser, I-II og III. 

P-pladser, fortove og bypladser i Ballerup kommune er opdelt i vintervejklas-

ser efter tilhørende vej eller sti. 

Ballerup Kommunes kort over vintervejklasser er gældende for veje, stier og 

 

https://www.retsinformation.dk/
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pladsers indplacering i vinterklasser.  

2 Vintervedligeholdelse – offentlige veje, fortove, stier mv. 

 

Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser 

iværksættes efter nærværende regulativ. Indsatsen er tilrettelagt således, at 

de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om 

ekstraordinære vintersituationer. Ekstraordinære vintersituationer er f.eks. de 

tilfælde, hvor det sner meget over flere dage, og alle ressourcer derfor bliver 

udnyttet til at holde de vigtigste veje (hovedsageligt A-veje) farbare. 

 

Beredskabet er etableret med start mandag i uge 42 til 30. april, medmindre 

særlige vinterforhold medfører risiko for glat føre, og beredskabet derfor vur-

derer at det nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 

 

Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A. 

2.1 Snerydning 

2.1.1 Kommunens opgaver 

 

Kommunen sørger i henhold til vinterlovens § 2, stk. 1 for snerydning på of-

fentlige veje og stier, i det omfang det ikke er pålagt ejere af tilgrænsende 

ejendomme. Snerydningens omfang og rækkefølge jævnfør bilag A er i hen-

hold til § 2, stk. 2 og 3 fastsat af kommunen, og forhandlet med politiet. 

 

”§ 2. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på 

offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere 

af tilgrænsende 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 vej-

bestyrelsen efter forhandling med politiet. 

Stk. 3. Vejbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, at en-

kelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen.” 

 

Snerydning iværksættes afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. Se 

bilag A eller kort med vejenes vinterklasse: 

http://hvmgo01.hvenegaard.dk/BallerupGO/Default.aspx 

 

Når vejrforholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassifi-

ceringen. 

 

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

http://hvmgo01.hvenegaard.dk/BallerupGO/Default.aspx
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først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 

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

holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, kommunen skønner det 

nødvendigt af hensyn til trafikken. 

 

Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslut-

ning til en anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden 

arbejdet indstilles. Kommunen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for 

indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til 

offentlig vej. 

 

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind 

på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situati-

on alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke 

fjernes af kommunen. 

 

På visse veje og stier uden for bymæssig bebyggelse er det konkret besluttet 

ikke at iværksætte snerydningsforanstaltninger. De konkrete veje og stier 

fremgår af Ballerup Kommunes hjemmeside på 

http://hvmgo01.hvenegaard.dk/BallerupGO/Default.aspx 

2.1.2 Grundejernes forpligtelser 

 

I byer og bymæssige bebyggelser har kommunen i henhold til vinterlovens § 

5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at 

rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, i overensstemmelse med vin-

terlovens § 11, stk. 1 og 2: 

 

”§ 5. I byer og bymæssige bebyggelser 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.” 

 

”§ 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.” 

http://hvmgo01.hvenegaard.dk/BallerupGO/Default.aspx
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Snerydningspligten, ifølge ovenstående, omfatter i henhold til vinterlovens § 

6, stk. 1 den del af offentlig vej eller sti, hvortil grundejeren har etableret ad-

gangsvej, eller har opnået tilladelse til etablering af en sådan. 

 

”§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vej-

strækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etable-

ret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, 

ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene.” 

 

I henhold til vinterlovens § 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og 

bymæssig bebyggelser herudover følgende: 

 at et sti- eller fortovsareal skal ryddes for sne i færdselskrævende om-

fang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og 

 at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det om-

fang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cy-

kelsti. 

 

”§ 11. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen (vejbestyrelsen) kan efter forhandling 

med politiet give nærmere forskrifter for snerydningens udførelse, herunder 

om hvor snebunker skal henlægges.” 

 

De i kommunen beliggende gågadeområder ryddes og glatførebekæmpes af 

Ballerup Kommune. Dog påhviler pligten til at rydde sne og glatførebekæmpe 

grundejerne i en 2 meter bred zone fra butiksfacaden på Centrumgaden fra 

Linde Allé til Ballerup Centret og på Stationsvej ved Måløv station. Kommunen 

bortkører sne, der er samlet i stakke, på ovenstående strækninger uden om-

kostninger for tilgrænsende grundejere, og kun i det omfang kommunen fin-

der det er nødvendigt. 

2.2 Glatførebekæmpelse 

2.2.1 Kommunens opgaver 

 

Kommunen sørger i henhold til vinterlovens § 3, stk. 1 for glatførebekæmpel-

se på offentlige veje og stier, i det omfang det ikke er pålagt ejere af tilgræn-

sende ejendomme. Glatførebekæmpelsens omfang og rækkefølge jævnfør 

bilag A er i henhold til § 3, stk. 2 fastsat af kommunen, og forhandlet med 

politiet. 
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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 på-

lagt 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. Nærme-

re retningslinjer for foranstaltningernes gennemførelse fastsættes af vejbe-

styrelsen efter forhandling med politiet.” 

 

Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som ud-

gangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på køreba-

ner. 

2.2.2 Grundejernes forpligtelser 

 

I byer og bymæssige bebyggelser har kommunalbestyrelsen i henhold til vin-

terlovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej 

eller sti, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti i overensstem-

melse med vinterlovens § 12, stk. 1 og 2: 

 

”§ 5. I byer og bymæssige bebyggelser 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. 

§ 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 glatføreforanstaltningernes udførelse, 

herunder for anvendelse af salt og andre kemikalier.” 

 

Foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti, ifølge ovenstående, omfatter i 

henhold til vinterlovens § 6, stk. 1 den del af offentlig vej eller sti, hvortil 

grundejeren har etableret adgangsvej, eller har opnået tilladelse til etablering 

af en sådan. 

 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=vintervedligeholdelse&docId=lov19700140-full#p5
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”§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vej-

strækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etable-

ret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, 

ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene.” 

 

I henhold til vinterlovens § 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og 

bymæssig bebyggelser herudover følgende: 

 at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele stiens eller fortovets areal 

og snarest muligt efter det glatte føres indtræden 

3 Renholdelse – offentlige veje, stier mv. 

3.1 Kommunens opgaver 

 

Renholdelse af arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages i henhold 

til vinterlovens § 4, stk. 1 af kommunen efter en fastlagt plan, og i øvrigt når 

særlige forhold gør det påkrævet. 

 

§ 4. Det påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for renholdelse af 

offentlige veje og stier, for så vidt forpligtelsen ikke er pålagt ejere af til-

grænsende ejendomme efter § 5. 

Stk. 2. Vejbestyrelsen bestemmer renholdelsens omfang og rækkefølge. 

Nærmere retningslinjer for renholdelsens gennemførelse fastsættes af vej-

bestyrelsen efter forhandling med politiet. 

Stk. 3. Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter vejbestyrelsens 

renholdelsespligt - bortset fra parkerings- og rastepladser og lign. - alene 

den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.” 

 

Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor. Denne plan admi-

nistreres af Ballerup Kommunes Center for Miljø & Teknik. 

 

Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter kommunens renholdelses-

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

færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 

3.2 Grundejernes forpligtigelser 

 

I byer og bymæssige bebyggelser har kommunalbestyrelsen i henhold til vin-

terlovens § 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej 

eller sti, renholde fortov og sti i overensstemmelse med vinterlovens § 13: 

 

http://vejregler.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?q=vintervedligeholdelse&docId=lov19700140-full#p5
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”§ 5. I byer og bymæssige bebyggelser 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. 

§ 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 nedløbsriste 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.” 

 

Renholdelsespligten, ifølge ovenstående, omfatter i henhold til vinterlovens § 

6, stk. 1 den del af offentlig vej eller sti, hvortil grundejeren har etableret ad-

gangsvej, eller har opnået tilladelse til etablering af en sådan. 

 

”§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vej-

strækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etable-

ret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, 

ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene.” 

 

I henhold til vinterlovens § 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende: 

 at renholdelse af fortov og sti i de under kommunen hørende bymæssi-

ge bebyggede områder, skal ske når det er nødvendigt, 

 at grundejeren er pligtig til at fjerne affald og andet, der er særlig foru-

renende eller til fare for færdslen, når det er nødvendigt og 

 at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og op-

rensede. 

4 Private fællesveje og stier 

 

I medfør af privatvejslovens §§ 23 og 79 bestemmes herved, at snerydning, 

glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af 

grundejerne efter nedenstående retningslinjer. 
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”§ 23. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet bestemme, 

1) at private fællesveje skal ryddes for sne, 

2) at der skal træffes foranstaltninger mod glat føre på vejene, og 

3) at vejene skal renholdes. 

§ 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 ud for ejendommene i overensstemmelse med reg-

lerne i §§ 80-82. 

Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område. 

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter 

stk. 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. 

 

På landet 

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene 

kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdsels-

berettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde 

og renholde private fællesveje på landet. 

 

Beslutning herom er allerede truffet og meddelt vejberettigede for de veje. 
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 Grundejernes forpligtelser 

 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdel-

se er fastsat i privatvejslovens §§ 80 - 82: 

 

Vedr. 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 køre-

bane, 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, herunderom tidspunk-

ter for snerydningen og om placering af snebunker.” 

 

I henhold til privatvejslovens § 80, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer 

og bymæssig bebyggelser herudover følgende: 

 at et vej-, sti- eller fortovsareal skal ryddes for sne i færdselskrævende 

omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og 

 at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det om-

fang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cy-

kelsti. 

 

Vedr. 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 glatførebe-

kæmpelsen må udføres.” 

 

I henhold til lovens § 81, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæs-

sig bebyggelser herudover følgende: 

 at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller forto-

vets areal og snarest muligt efter førets indtræden 
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Vedr. renholdelse: 

”§ 82 Grundejerne skal 

1) fjerne ukrudt, 

2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, bro-

lagt, 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 udløbsren-

der 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 tidspunk-

ter for renholdelsen og om, hvilke midler der må anvendes, og om placering 

eller fjernelse af affald.” 

 

I henhold til lovens § 82, stk. 3, bestemmes herudover følgende: 

 at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyg-

gede områder, skal ske når det er nødvendigt, 

 at grundejeren er pligtig til at fjerne affald og andet, der er særlig foru-

renende eller til fare for færdslen, når det er nødvendigt og 

 at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og op-

rensede. 

 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdel-

se, ifølge ovenstående, omfatter i henhold til vinterlovens § 6, stk. 1 den del 

af offentlig vej eller sti, hvortil grundejeren har etableret adgangsvej, eller har 

opnået tilladelse til etablering af en sådan. 

 

”§ 6. Forpligtelser efter § 5 kan ikke pålægges ejere af ejendomme ved vej-

strækninger, hvortil der i henhold til en adgangsbegrænsning, der er etable-

ret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det offentlige, 

ikke kan opnås direkte adgang fra ejendommene.” 

5 Private veje 

 

I medfør af privatvejslovens § 8, stk. 1 bestemmes herved, at snerydning, 

glatførebekæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne 

efter nedenstående retningslinjer. 
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”§ 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 §§ 8082, 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.” 

 

Ejere af private veje som beskrevet i privatvejslovens § 8, stk. 1, har pligt til 

at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, for-

tov og sti på vejene. 

5.1 Grundejernes forpligtelser 

 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdel-

se er fastsat som i nærværende regulativs afsnit 4.1. 

6 Generelle bestemmelser 

 

En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nær-

heden af ejendommen bosat person af drage omsorg for opfyldelse af de for-

pligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, så-

fremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal 

være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til kommunen. Aftalen kan sendes til:  

 

Center for Miljø & Teknik 

Vejteamet 

Hold-an Vej 7 

2750 Ballerup,  

eller på mail til: mt-vej@balk.dk.  

 

Kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren ud-

pegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse 

(vinterlovens § 14 for offentlige veje og privatvejslovens § 84 for private og 

private fælles veje).  

 

 

 

 

 

 

mailto:mt-vej@balk.dk
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Vinterloven 

”§ 14. En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom 

eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldel-

sen 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 vejbestyrel-

sen. 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 per-

son ikke kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse.” 

 

Privatvejsloven 

”§ 84. En grundejer kan overdrage udførelsen af de pligter, som grundeje-

ren i henhold til bestemmelserne i dette kapitel skal udføre, til en anden 

fysisk eller juridisk person, herunder virksomhed eller grundejerforening. 

Stk. 2. Grundejeren skal overdrage udførelsen af sine pligter i overens-

stemmelse med stk. 1, hvis grundejeren ikke bor på eller i nærheden af 

ejendommen. 

Stk. 3. Aftaler om overdragelse skal være skriftlige og skal skriftligt anmel-

des til kommunen. 

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan nægte at godkende en aftale, hvis den 

vurderer, at den fysiske eller juridiske person, herunder virksomhed eller 

grundejerforening, som overtager udførelsen af pligterne, ikke er egnet til 

at sørge for at opfylde disse.” 

 

Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne dra-

ges strafferetligt til ansvar efter § 20 i vinterloven, henholdsvis § 98 i privat-

vejsloven, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, 

der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpel-

se eller renholdelse.  
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Vinterloven 

”§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder §§ 1113 

og § 14, stk. 2. På samme måde straffes den, der tilsidesætter beslutninger, 

truffet i henhold til § 2, stk. 4 og 5, og § 5. 

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.” 

 

Privatvejsloven 

”§ 98. Med bøde straffes den, der 

1) overtræder § 11, stk. 2 og 5, §§ 34 og 36, § 41, stk. 1, § 57, stk. 1, § 

61, stk. 1, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 13 og stk. 5, § 66, stk. 1, § 66a, stk. 

4 og 5, § 67, jf. § 101 i lov om offentlige veje, § 68, stk. 1, § 69, stk. 3, og 

§ 84, stk. 2, 

2) ikke overholder sine pligter i henhold til § 8, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1, og 

§ 79, stk. 1, jf. §§ 80-82, 

3) tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelse eller godkendelse efter loven 

eller efter regler fastsat i medfør af loven, 

4) undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt efter loven 

eller efter regler fastsat i medfør af loven. 

Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af 

bøde for overtrædelse af reglerne. 

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar 

efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.” 

 

Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der på-

lægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har på-

taget sig pligten. 

 

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende 

lov, føres af kommunen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre 

for den forsømmeliges regning (vinterlovens § 16, privatvejsloven § 85). 
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Vinterloven 

”§ 16. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter 

denne lov, føres af vejbestyrelsen. 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.” 

 

Privatvejsloven 

”§ 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.” 

For udgifter, som kommunen 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 (vinterlovens § 18, privatvejsloven § 100). 

 

Vinterloven 

”§ 18. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af 

renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.v. på den forplig-

tedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom.” 

 

Privatvejsloven 

”§ 100. Kommunen og politiet har pant og fortrinsret som for kommunale 

ejendomsskatter for beløb, som myndighederne efter loven eller beslutnin-

ger i henhold til loven har betalt forskudsvis eller betalt i henhold til kom-

munegaranti efter § 22 eller § 54.” 

 

Dette regulativ træder i kraft den 25. august 2014 og erstatter hidtil gældende 

regulativ af den 29. september 1993. 
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Bilag A. Vintervejklasser, vejtyper, servicemål og metoder 

 

Kørebaner 

Vejklas-
se 

Vinter- 
vejklasse 

Vejtype 
 

Servicemål og meto-
de 

G
e
n

n
e
m

fa
r
ts

v
e
je

  

Klasse I 
 

Omfatter veje som udgør det 

trafikale bindeled inden for 

regionen, eksempelvis stats-

veje og højest prioriterede 

kommuneveje som større 

indfalds- og omfartsveje. 

 

Veje til hospitaler, brand- og 

redningsveje o.l. 

 

Saltning hhv. snerydning udføres 

på alle tider af døgnet. 

 

 Glatførebekæmpelse til-

stræbes foretaget ved 

præventiv saltning. 1) 

 

 Snerydning igangsættes 

efter behov, således at 

trafikken i videst muligt 

omfang kan afvikles uden 

gener. 

 

F
o

r
d

e
li

n
g

s
v
e
je

 

 

Klasse II 
 

Omfatter veje og pladser, 

som udgør bindeleddet mel-

lem gennemfartsveje og lo-

kalvejene, eksempelvis veje 

mellem enkelte bysamfund 

eller kvarterer i større byer, 

de højest prioriterede forde-

lingsveje i industri- og bolig-

områder, vigtige P-pladser 

o.l. 

 

Saltning hhv. snerydning udføres 

fortrinsvis mellem kl. 4.00 og 

22.00.  

 

 Glatførebekæmpelse fo-

retages ved konstateret 

glatføre og fortrinsvist in-

den for nævnte tidsrum. 

 

 Snerydning igangsættes 

efter behov inden for 

nævnte tidsrum, således 

at trafikken kan afvikles i 

muligt omfang uden væ-

sentlige gener. 
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Kørebaner 

Vejklas-
se 

Vinter- 
vejklasse 

Vejtype 
 

Servicemål og meto-
de 

L
o

k
a
lv

e
je

 

   

Klasse 
III 

 

Omfatter lokalveje og plad-

ser, som har betydning for 

afvikling af den lokale trafik, 

eksempelvis boligveje og veje 

på landet, samt øvrige P 

pladser o.l. 

 

 

Saltning/grusning hhv. sneryd-

ning udføres fortrinsvist på 

hverdage, inden for normal ar-

bejdstid. 

 

Indsats igangsættes når opga-

verne på klasse I og II veje tilla-

der det og fortrinsvist inden for 

nævnte tidsrum. 

 

Ø
v
r
ig

e
 v

e
je

  

Klasse IV 
 

Omfatter veje til enkeltbruger 

områder og mindre boligveje. 

 

Saltes/gruses kun undtagelses-

vis, og kun i det omfang de øv-

rige opgaver tillader det.  

 

 

Note 1) Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt. Det bekæmpes herefter kontinu-

erligt til situationen er overstået. 
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Stier 

Stiklasse Vinter- 
stiklasse 

Stitype 
 

Servicemål og meto-
der 

H
o

v
e
d

s
ti

e
r
 

 

Klasse I 
 

Omfatter stier i byområder. 

 

Hovedstier og skolevejsstier.  

 

Fodgængerovergange og bus-

stoppesteder 

 

Stier hvor kommunen har 

pligt til at rydde sne og glat-

førebekæmpe. 

 

Saltning hhv. snerydning udføres 

på alle tider af døgnet. 

 

 Glatførebekæmpelse til-

stræbes foretaget ved 

præventiv saltning. 1) 

 

Snerydning igangsættes efter 

behov, således at trafikken i 

videst muligt omfang kan afvik-

les uden gener. 

 

Fodgængerovergange og bus-

stoppesteder ryddes i begrænset 

omfang indtil snerydningen på 

tilstødende arealer ophører, 

hvorefter der ryddes op. 

 

 

Ø
v
r
ig

e
 s

ti
e
r
 m

.v
. 

 

Klasse II 
 

Omfatter stier i byområder. 

 

Stier og pladser, der har be-

tydning for den lokale nær-

trafik. 

 

Saltning/grusning hhv. sneryd-

ning udføres fortrinsvist på 

hverdage, inden for normal ar-

bejdstid. 

 

 Indsats igangsættes når 

opgaverne på klasse I 

stier tillader det og for-

trinsvist inden for nævnte 

tidsrum. 
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Stier 

Stiklasse Vinter- 
stiklasse 

Stitype 
 

Servicemål og meto-
der 

S
ti

e
r
 p

å
 l
a
n

d
e
t  

Klasse 
III  

 

Stier i det åbne land. 

 

Saltning udføres kun mellem kl. 

5.00 og 22.00. 

 

Snerydning udføres i begrænset 

omfang mens der er sne-

fald/snefygning. 

 

Herefter ryddes der op, dog kun 

i nævnte tidsrum. 

 

Note 1) Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt. Det bekæmpes herefter kontinu-

erligt til situationen er overstået. 

 

Vinterklasse Servicemål 

 

Gågadearealer 

 

De i kommunen beliggende gågadeområder ryddes og glatføre-

bekæmpes af Ballerup Kommune.  

Dog påhviler pligten til at rydde sne og glatførebekæmpe grund-

ejerne i en 2 meter bred zone fra butiksfacaden på Centrumga-

den fra Linde Allé til Ballerup Centret og på Stationsvej ved Må-

løv station.  

 

Kommunen bortkører sne, der er samlet i stakke, på ovenståen-

de strækninger uden omkostninger for tilgrænsende grundejere, 

i det omfang kommunen finder det er nødvendigt. 

 

 


