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1. GENERELT 

 
I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunen pligt til: 

• at sørge for snerydning, 
• at træffe foranstaltning mod glat føre og 
• at sørge for renholdelse 
 

på offentlige veje og stier, der administreres af kommunen.  
Retningslinjer for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af afsnit 1. 
 
Efter § 64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at grundejere, 
hvis ejendom grænser til offentlige veje eller offentlige stier, der administreres af kommunen, 
skal: 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i afsnit 2. 
 
Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje" bestemt, at 
private fællesveje: 

• skal ryddes for sne 
• glatførebekæmpes og 
• renholdes 

af grundejerne som beskrevet i afsnit 3 
 
Offentlige veje og stier i Albertslund er opdelt i to prioriteringsklasser A og B 
Nærmere beskrivelse af klasserne og listerne over hvilken klasse vejene tilhører, fremgår af afsnit 2 
 
Endvidere vises vejklasserne på oversigtskortet på hjemmesiden, hvor dette regulativ også findes. 
http://albertslund.dk/borger/by-trafik-og-natur/trafik-veje/veje-stier/snerydning-og-glatfoerebekaempelse 
 
Regulativet er fremlagt og godkendt af Albertslund Byråd d. 11.12.2018 
  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174723
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2. KOMMUNENS PLIGTER 
 
2.1 Sne- og glatførebekæmpelse 
Snerydning og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje og stier, der administreres af kommunen, 
er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i nedenfor nævnte klassificeringer. 
 
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret 
behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra nedenstående prioritering og servicemål. 
I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der, hvor det vurderes vigtigst 
af hensyn til færdslens afvikling og trafiksikkerheden. 
 
Kommunens vinterberedskab er aktivt i perioden 15. oktober til 15. april 
 
Vintertjenesten er ikke en garantiordning, men en serviceordning. Derfor skal alle borgere og 
besøgende til en hver tid færdes efter forholdene. 
 
I forhold til vintervedligehold er kommunens veje er inddelt i følgende klasser.  
 
Klasse A veje Veje og stier hvor der saltes og sneryddes hele døgnet 

Kommunens overordnede vej- og stinet, veje, stier og P-pladser, der har betydning for den 
kollektive trafik inc. busstoppesteder, skoleveje og -stier, gennemgående vej og stier i 
boligområder, blinde veje i by- og landområder samt veje med spredt bebyggelse. 
En komplet liste findes i Bilag 1. 

 
Klasse B veje Veje og stier med saltes og sneryddes inden for normal arbejdstid (samt i begrænset omfang 

på helligdage og almindelige fridage) 
 Veje og stier og P-pladser, der ikke har betydning for afvikling af gennemgående trafik, f.eks. 

veje i afgrænsede boligområder, blinde veje i by- og landområder samt veje med spredt 
bebyggelse.  

 En komplet liste findes i Bilag 2. 
 
På enkelte veje og stier  har kommunen besluttet ikke at udføre snerydning.   
Disse veje og stier er listet i Bilag 6. 
 
For samtlige gennemgående veje og stier som krydser kommunegrænser gælder det at saltning og 
snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med de tilgrænsende kommuner. 
 

”Islag” eller ”isslag” 
Det er ikke let at høre forskel på ordene 'islag' og 'isslag', men der er tale om to helt forskellige 
vejrsituationer. Islag oplever vi ofte, da der er tale om væske på vejbanen der efterfølgende fryser, fordi 
vejtemperaturen daler. En sådan situation kan vi ofte forudse og bekæmpe på det rigtige tidspunkt 
Isslag derimod er en anden sag. Det forekommer typisk et par gange hver vinter, ofte kun i 
dele af landet, og kun sjældent i kraftig form. Til gengæld er det rigtig farligt, når det opstår, 
fordi overfladerne bliver spejlglatte på meget kort tid. Isslag opstår når der er en helt unik fordeling 
af luftlagene, og denne situation er meget svær at forudse. Isslaget vil også ligge sig oven 
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på en saltet kørebane, så vi kan intet gøre for at bekæmpe fænomenet på forhånd. 
Det kommunale vinterberedskab forudser ikke situationer med isslag, men sætter ind hurtigst 
muligt efter dets optræden. 
 

2.2. Renholdelse 
Renholdelse af de offentlige vejarealer i Albertslund Kommune udføres både af kommunen og private 
grundejere. Herunder er angivet hvilke forpligtelser kommunen har. 
 
Opstår der forhold, som ikke er i overensstemmelse med nærværende regulativ, Skal den pågældende 
myndighed eller tilstødende grundejer staks informeres, så forholdet kan bringes i 
orden. 
 
Renholdelse af alle offentlige vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt 
praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Herunder ses 
et udpluk af de opgaver kommunen varetager: 
• Fejning langs kantsten, grundejeren har dog fortsat forpligtigelse til at sikre vandets frie løb til 

rendestensbrøndene, jf. grundejerforpligtigelsen. 
• Ukrudtsbekæmper helleanlæg, pladser og fortove hvor der ikke er grundejerforpligtigelse. 
• Tømmer affaldskurve på offentlige vejarealer. 
• Renholder gågadearealerne, hvor tilstødende grundejere renholder trapper og langs facaden.  
• Fejer cykelstier 
• Tømmer sandfang i rendestensbrønde 

 
På offentlige veje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er 
nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 
 

3. GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIG VEJ 
Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang til din ejendom for postbude, avisbude, 
renovationsarbejdere, gæster etc. 
 
Det påhviler altid grundejer, at fjerne istapper og sne, der risikerer at falde ned fra tage på vej 
eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig afspærring. 
 
Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. 
Cykelstier, tunneler og –broer er ikke omfattet af pligten. 
 
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren, 
såfremt: 
• arealet ligger i ubrudt forlængelse (omfatter alle belægningstyper, grus, græs, fliser, asfalt m.m.) af en 

adgang til ejendommen (fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund) 
• ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. 

Kommunen foretager snerydning/glatførebekæmpelse/renholdelse af kanalgaden mens de tilstødende 
grundejerne renholder trappen og langs facaden. 
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3.1 Snerydning 
Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald. 
 
Grundejeren har altid pligt til, at rydde: 
• Trapper fra fortov til ejendom 
• Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til trafikregulering i 

færdselsarealet. 

 
Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende 
omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. Snebunker henlægges på det resterende 
fortov eller sti, eller - i det omfang her ikke er plads - på den nærmeste del af vejbanen. 
Sne må ikke henlægges ud for porte og indkørsler, ved gadehjørner, ved fodgængerfelter eller 
andre selvfølgelige overgangsarealer, idet sådanne steder skal holdes passable. 
Det skal være sikkert at færdes for andre borgere og specielt for de medarbejdere, der udfører 
serviceopgaver som hjemmepleje, postomdeling, afhentning af dagrenovation m.m. Derfor anser 
Albetslund Kommune det for god praksis, at snerydde og salte fortovet i tidsrummet 07.00- 
20.00 på hverdage og 08.00-20.00 i weekender. 
Er man som grundejer bortrejst i en længere periode er man forpligtiget til at træffe aftale til 
anden side, således at grundejerforpligtelsen kan varetages forsvarligt i perioden. 
 
3.2 Glatførebekæmpelse 
Grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti snarest muligt 
efter førets indtræden. 
 
Grundejeren har altid pligt til at bekæmpe glat føre på trapper fra fortov til ejendom. 
 
Glatførebekæmpelse udføres eks. ved at der udspredes vejsalt, grus, sand el.lign. på hele fortovets/stiens 
areal snarest muligt efter førets indtræden. 
 
Albertslund Kommune gør opmærksom på, at der findes flere alternative og miljøvenlige tømidler, 
som er mere skånsomme end salt. F.eks. sand, grus, leca, aske m.m. 
Som ved snerydning handler det om at gøre fortovet sikkert at færdes på. 
 
I Bilag 3 findes en komplet liste over veje, hvor det påhviler grundejerne at vintervedligeholde 
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3.3 Renholdelse 
Renholdelse af de offentlige vejarealer i Albertslund Kommune udføres både af kommunen og private 
grundejere. Herunder er angivet hvilke forpligtelser grundejeren har. 
 
Som tilstødende grundejer har man pligt til at renholde de samme arealer som man har pligt til 
at vinterbekæmpe. 
På fortov og sti har grundejeren pligt til, at: 
• fjerne ukrudt og lignende, 
• renholde fortove eller stier, der er belagt med asfalt, fliser, belægningssten, grus, stenmel 

eller på anden måde er befæstede, 
• 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 har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme 
 
Dog gælder at affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen, eller er særligt forurenende, 
straks kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning. 
 
Renholdelsen udføres evt. ved: 
• at fortove fejes efter behov 
• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen 

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestensbrønde. 
 
 

4. GRUNDEJERENS PLIGTER – PRIVATE FÆLLESVEJ 
For grundejere på private fællesveje gælder der stort set samme regler som for tilstødende 
grundejere til offentlige veje, stier og fortove. Dog omfatter pligten hele det samlede færdselsareal, 
således at også kørebaner, cykelstier, parkeringsarealer o. lign. er med. 
 
Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtede grundejere, jf. privatvejslovens § 44, og 
omfatter kun ejere af ejendomme beliggende i byzone eller sommerhusområder. 
 
Bilag 4 viser listen over private fællesveje og -stier, hvor det påhviler ejeren af ejendomme, der grænser op 
til en privat fællesvej/sti at renholde og vintervedligeholde. 
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