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Bilag 1-6 er fortegnelser (vejnavnelister) over prioritering af vintervedligeholdelse, opgavefordeling mellem Albertslund Kommune og grundejerne m.v.:
1. Klasse A-veje, stier og parkeringspladser.
2. Klasse B-veje, stier og parkeringspladser.
3. Grundejerne skal vintervedligeholde og renholde fortove og stier.
4. Private fællesveje m.v.
5. Offentlige veje og stier m.v., hvor snerydning ikke udføres af vejbestyrelsen.
6. Private fællesveje m.v. i kommunens overordnede vejnet, som ikke er udskilt som offentlig vej og er prioriteret som A eller B.
Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier m.v., der administreres af Albertslund Kommune, samt de private fællesveje og -stier m.v., der ligger
i kommunen.
Regulativets bestemmelser er udarbejdet i henhold til lov nr. 140 af 25. marts 1970, lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010 om vintervedligeholdelse og renholdelse
af veje samt lovbekendtgørelse nr. 1537 af 20. december 2010 om private fællesveje
(LPF).
Når der i regulativet henvises til loven, er der tale om lovbekendtgørelse nr. 1103. Enkelte bestemmelser i lovbekendtgørelsen er med bekendtgørelse nr. 1537 og med virkning
fra 1.1.2012 flyttet til lov om private fællesveje; hvor det er tilfældet, fremgår det af teksten med henvisning til LPF.

I. OFFENTLIGE VEJE OG STIER M.V.
I medfør af lovens §§ 2 - 6 bestemmer kommunalbestyrelsen som vejbestyrelse herved,
at glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse af offentlige veje og stier i kommunen udføres af Albertslund Kommune (herefter vejbestyrelsen) og grundejerne efter
nedennævnte retningslinier:

I A.

Vintervedligeholdelse (glatførebekæmpelse og snerydning)
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Vejbestyrelsens opgaver:
1. Glatførebekæmpelse udføres senest når glat føre er konstateret, jvf. dog pkt. 5.
2. Snerydning udføres, når sne er faldet i et sådant omfang, at den hindrer en normal
afvikling af færdslen på offentlige veje og stier, jvf. dog pkt. 5.
3. Glatførebekæmpelse/snerydning iværksættes så vidt muligt samtidig på kommunens offentlige veje, stier og p-pladser med de i pkt. 5 omhandlede undtagelser efter
en forud fastlagt plan, der tilgodeser den i pkt. 4 angivne prioritering. Glatførebekæmpelse/snerydning omfatter tillige de på offentlige veje anlagte cykelstier.
4. Glatførebekæmpelsen/snerydningen gennemføres med følgende prioritering og efter følgende retningslinier:
A

Veje og stier med glatførebekæmpelse/snerydning hele døgnet:
Kommunens overordnede vej- og stinet, veje, stier og p-pladser, der har betydning for den kollektive trafik inkl. busstoppesteder, skoleveje og –stier, gennemgående veje og stier i boligområder og erhvervsområder samt gennemgående
veje og stier, der forbinder mindre bysamfund og boligområder med det overordnede vej- og stinet.

B

Veje og stier med glatførebekæmpelse/snerydning fortrinsvis indenfor normal
arbejdstid samt i begrænset omfang på helligdage og almindelige fridage:
Veje, 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.

5. Snerydning foretages ikke på de i bilag 5 nævnte offentlige veje og stier.
Fortegnelse over samtlige offentlige veje og stier, hvorpå der ikke foretages glatførebekæmpelse/snerydning, offentliggøres hvert år inden vintersæsonen i ét eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen. Eventuelle efterfølgende
ændringer offentliggøres særskilt.
6. For samtlige gennemgående færdselsårer, hvorpå der foretages glatførebekæmpelse/snerydning i henhold til ovenstående, gælder, at glatførebekæmpelse/snerydning sker i samarbejde med de tilgrænsende kommuner.

Grundejerens forpligtelser:
7. I de i bilag 3 nævnte bymæssige bebyggelser pålægger vejbestyrelsen i henhold til
lovens § 5, stk. 1, ejerne af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde
fortov og sti ud for ejendommen for sne, træffe foranstaltninger mod glatføre på fortov
og sti, til sikring af gående adgang til færdselsarealet fra ejendommen.
8. Endvidere pålægges der ejerne af ejendomme, som grænser mod offentlig vej eller
sti, og hvortil der ikke kan opnås gående adgang, pligt til efter lovens § 6, stk. 2 at foretage glatførebekæmpelse/snerydning af fortov/sti ved de i bilag 3 anførte veje og
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stier.
9. Grundejerens glatførebekæmpelses-/snerydningspligt udføres i overensstemmelse
med bestemmelserne i lovens kapitel 7 samt de i medfør af lovens § 11 og § 12 af
kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter, som anført under pkt. 20 og 21.
10. De i kommunen beliggende gågader, hvorpå grundejeren i henhold til lovens § 5,
stk. 1, har glatførebekæmpelses-/snerydningspligt, udføres glatførebekæmpelse/snerydning af kommunen efter nærmere fastsatte retningslinier og betales af
grundejerne efter kommunalbestyrelsens beslutning.

I B. Renholdelse
Vejbestyrelsens opgaver:
11. Renholdelse af alle offentlige veje og stier foretages af vejbestyrelsen efter en af
kommunalbestyrelsen fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
Udenfor by og bymæssige bebyggelser omfatter vejbestyrelsens renholdelsespligt,
bortset fra parkerings-, rastepladser o.lign., alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

Grundejerens forpligtelser:
12. I de i bilag 3 nævnte bymæssige bebyggelser pålægger vejbestyrelsen i henhold
til lovens § 5, stk. 1, ejerne af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at renholde fortov og sti ud for ejendommen, til sikring af gående adgang til færdselsarealet
fra ejendommen.
13. Endvidere pålægges der ejerne af ejendomme, som grænser mod offentlig vej eller sti, og hvortil der ikke kan opnås gående adgang, pligt til efter lovens § 6, stk. 2, at
renholde fortov/sti ved de i bilag 3 anførte veje og stier.
14. Grundejerens renholdelsespligt udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i lovens kapitel 7 samt de i medfør af lovens § 13 (og fra 1.1.2012 af LPF § 82, stk.
1) kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter, som anført under pkt. 20.

II.

PRIVATE FÆLLESVEJE OG -STIER M.M.

I medfør af lovens §§ 7, 8 og 9 (og fra 1.1.2012 af LPF § 79 samt kap. 3, § 6-9) bestemmer kommunalbestyrelsen herved, at glatførebekæmpelse, snerydning og renholdelse af private fællesveje og -stier i kommunen udføres af grundejerne og vejbestyrelsen efter nedenstående retningslinier:
15. I de i bilag 2 nævnte bymæssigt bebyggede områder i kommunen påhviler det
ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti, at foretage glatføre4

bekæmpelse på, snerydning og renholdelse af vejen/stien i overensstemmelse med
reglerne i lovens kapitel 7 samt de i medfør af lovens §§ 11, 12 og 13 (og fra 1.1.2012
af LPF § 82, stk. 1) af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter, jvf. pkt. 18, 19
og 20.
Kommunalbestyrelsens beslutning om de områder, hvor det påhviler grundejeren at
udføre ovennævnte forpligtelser, annonceres i ét eller flere af de blade, der har almindelig udbredelse i kommunen.
16. Med hensyn til private fællesveje og stier på landet, påhviler det de personer, der
er vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private fællesveje, at rydde vejene
for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre samt renholde vejene i overensstemmelse med reglerne i lovens kapitel 7 samt de i medfør af lovens §§ 11, 12 og 13 (og fra
1.1.2012 af LPF § 82, stk. 1) af kommunalbestyrelsen udfærdigede forskrifter.
17. Med hensyn til skovveje og andre lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel
og af væsentlig betydning for denne, påhviler det efter nærmere meddelelse ved anbefalet brev til vedkommende vejejer at foretage glatførebekæmpelse/snerydning og
renholdelse i overensstemmelse med reglerne i lovens kapitel 7 samt de i medfør af
lovens §§ 11, 12 og 13 (og fra 1.1.2012 af LPF § 82, stk. 1) af kommunalbestyrelsen
udfærdigede forskrifter.

III. FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE AF GRUNDEJERENS FORPLIGTELSER I
HENHOLD TIL LOVENS §§ 5, 6, 7, 8 OG 9 (og fra 1.1.2012 af LPF § 79 samt kap.
3, § 6-9).
I henhold til lovens kapitel 7 bestemmer kommunalbestyrelsen herved, at grundejerens
forpligtelser i henhold til nærværende regulativ udføres efter nedenstående forskrifter:
III A. Vintervedligeholdelse (glatførebekæmpelse og snerydning)
18. Grundejerens forpligtelser med hensyn til snerydning er i lovens kapitel 7, § 11,
stk. 1 og 2 fastsat således:
"Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald.
Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmberedskab og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.
Uanset hvem, der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt
til at rydde trapper til deres ejendomme for sne".
I henhold til lovens § 11, stk. 3 har kommunalbestyrelsen for så vidt angår byer og
bymæssige bebyggelser endvidere bestemt at:
-

fortov og sti skal gøres ryddelige i færdselskrævende omfang ud for ejendomme, uanset hvilken beslutning der er truffet angående kørebanen,
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-

snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke
er plads, på den nærmeste del af vejbanen udenfor cykelsti, og

-

nedløbsbrønde rengøres for sne i tøbrudsperioder.

19. Grundejerens forpligtelse med hensyn til glatførebekæmpelse er i lovens kapitel
7, § 12, stk. 1 og 2 fastsat således:
"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.
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."
I henhold til lovens § 12, stk. 3 har kommunalbestyrelsen for så vidt angår byer og
bymæssige bebyggelser endvidere bestemt at:
-

glatførebekæmpelsen altid udføres på fortov og sti i fuld bredde, uanset hvilken
beslutning der er truffet angående kørebanen, og

-

grundejeren bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på flisebelægning.

III B. Renholdelse
20. Grundejerens forpligtelse med hensyn til renholdelse er i lovens kapitel 7, § 13
stk. 1 (og fra 1.1.2012 LPF § 82, stk. 1) og 2 fastsat således:
"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 grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb, og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.
Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt
til at renholde trapper til deres ejendomme."

IV.

GENERELLE BESTEMMELSER.

21. En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser,
der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen.
Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen. Vejbestyrelsen
kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke
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kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse, jf. lovens § 14 (og fra
1.1.2012 LPF § 84, stk. 3).
22. Tilsynet med at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov
føres af vejbestyrelsen. Vejbestyrelsen kan om fornødent lade foranstaltningerne udføres for den forsømmeliges regning, jf. lovens § 16 (fra 1.1.2012 er tilsynsbestemmelsen omfattet af samme bestemmelse i LPF § 85).
23. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse,
foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.v. på den forpligtedes vegne, haves pant
i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning, jf.
lovens § 18.
24. Afgørelser, som er truffet i henhold til loven, eller forskrifter, udfærdiges med
hjemmel i loven, kan påklages efter reglerne i lov om offentlige veje, for så vidt angår
offentlige veje og stier, og efter reglerne i lovgivningen om private fællesveje, for så
vidt angår private fællesveje og -stier, jf. lovens § 19.
25. Grundejerens overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser
straffes med bøde.
Er overtrædelse begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende kan virksomheden pålægges bødeansvar.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund, juni 2011

7

BILAG 1
Klasse A – veje, stier og parkeringspladser
Fortegnelse over de offentlige veje, stier og parkeringspladser samt ikke-udskilte
private fællesveje m.v., der ryddes for sne og glatførebekæmpes som prioritet (klasse)
A.
Vejnavn

Vejnr

Albertslundvej
Ballerupvej (nord for Ydergårdsvej til kommunegrænsen)
Ballerupvej (fra Østbakkevej til Ydergårdsvej – ikke udskilt)
Birkelundsvej udfor Vestegnens Politi
Egelundsvej
Fabriksparken
Gl. Landevej (Sti vest for Baunegård-Kærmosevej)
Gl. Landevej (Smedeland-kommunegrænse)
Hedemarksvej
Herstedvestervej
Herstedøster Skolevej (nord for Bymosevej)
Herstedøstervej (syd for Herstedøster Skolevej)
Herstedøstervej (nord for Herstedøster Skolevej)
Vej vest for Herstedøstervej (placering mellem Skovskrænten og
Herstedøster Sidevej)
Humlehusene
Kongsholm Allé
Kærmosevej
Ledøjevej
Læhegnet
Naverland
Nordmarks Allé
Nyvej (fra Vridsløsevej til p-plads-svømmehallen)
Østbakkevej
Roholmsvej (minus 500 m nord for Stensmosevej)
Roholmsvej (500 m nord for Stensmosevej er ikke udskilt)
Skallerne
Smedeland
Snubbekorsvej
Stationsporten
Stensmosevej (mellem Damgårdsvej og Roholmsvej)
Stensmosevej (mellem Damgårdsvej og Herstedøstervej er ikke
udskilt)
Trippendalsvej
Vridsløsevej (nord for Kongsholm Allé)
Vestskovvej
Vognporten

5
27
27
37
78
98
133
133
170
190
208
209
209

233
280
294
298
315
333
335
340
382
400
400
439
457
461
485
495
495
537
560
2775
550
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Stinavn

Stinr

Sti langs Albertslundsvej
Bibliotekstorvet
Sti langs Fabriksparken
Sti langs Kongsholm Alle
Sti langs Nordmarks Alle
Skolegangen
Sti langs Smedeland
Stationstorvet
Storetorv
Sti langs Teglmosevej
Damgårdsstien (syd for Roskildevej)
Damgårdsstien (fra Roskildevej til Herstedvestervej – ikke udskilt)
Kanalgaden
Tåstrupstien
Sydstien
Holsbjergstien (nord for Duens Kvt.)
Holsbjergstien (syd for Duens Kvt., jf. driftsaftale med boligselskab)
Vridsløsestien (nord for Kanalgaden)
Hedemarkstien
Hedemarkstien – kort strækning syd for tidligere bibliotek (jf. driftsaftale med boligselskab)
Sti mellem Roskildevej og svømmehallen
Banestien
Kollegiestien
Veststien til Egelundsvej
Herstedvesterstien
Grønningstien (syd for Egelundsvej)
Stadionstien (nord for Damgårdsstien)
Tværstien
Birkelundstien
Nordstien
Kærmosestien
Godthåbstien
Trippendalstien (øst for Stadionstien)
Gl. Landevejstien
Roholmstien
Snebærstien
Herstedøsterstien
Poppelstien
Risbystien
Toftekærstien (vest for Egelundsvej, øst for sti til Roskildevej ved Egelundsvej 7B)
Sti mellem Kærmosestien og Nordstien
Sti vest for Baunegård (mellem Herstedvesterstien og Risbystien)
Sti mellem Snebærstien og vej til Herstedøstervej (mellem Herstedøster Sidevej og
Skovskrænten)
Snebærstiens forlængelse
Sti vest for Hjulets Kvt.

5
36
98
280
335
441
457
490
502
528
9001
9001
9002
9003
9004
9005
9005
9006
9007
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016
9017
9018
9019
9020
9021
9022
9023
9024
9025
9026

Poppelstiens forlængelse til Albertslund Lilleskole
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Sti mellem Kongsholmcentret og Vognporten
Sti gennem Hyldespjældet fra Tværstien
Sti gennem Hyldespjældet fra Trippendalstien
Sti nord for Banehegnet mellem Rudeland og Damgårdsstien
Rønnebærstien
Herstedlundstien
Engstien
Rovej (Herstedøstervej til Ballerupvej)
P-pladsnavn

Adgang fra/til vej

P-plads Albertslund Centret – busholdepladsen
P-plads Albertslund Centret – Stationsporten
P-plads ved stationen - Hedemarksvej
P-plads ved Rådhuset
P-pladser ved Humlehusene 1 og 3

Stationsporten
Stationsporten
Hedemarksvej
Nordmarks Allé
Humlehusene
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BILAG 2
Klasse B – veje, stier og parkeringspladser
Fortegnelse over de offentlige veje, stier og parkeringspladser samt ikke-udskilte
private fællesveje m.v., der ryddes for sne og glatførebekæmpes som prioritet (klasse)
B.
Vejnavn

Vejnr

Albertsvænge
Ankerets Kvt.
Birkelundsvej
Blankager
Bomhusstræde inkl. stiforbindelse
Borgager
Borgmester Hans Nielsens Vej (ml. Vridsløsevej og Bakkehuset)
Degnehusene
Djursvang
Duens Kvt.
Elmehusene
Enebærhaven
Faklens Kvt.
Falkehusene
Farverland
Fasanhusene
Fiskerhusene
Flintager
Formervangen
Fuldbrovej
Fyrrehusene
Gadagervej
Gl. Landevej (Roholmsti-Smedeland)
Glentehusene
Grønneled
Gymnasievej
Hanens Kvt.
Hasselhaven
Hedeengvej
Herstedvang (ikke udskilt)
Herstedvesterstræde
Herstedøstergade
Herstedøster Kirkestræde
Herstedøster Skolevej (syd for Bymosevej)
Hjulets Kvt.
Holsbjergvej
Horsholmstræde inkl. forbindelsesstier
Hvidager
Hvidbrovej
Jægerhusene
Kastanie Allé (offentlig del)

10
15
37
43
47
68
70
75
87
89
100
101
103
104
106
107
108
110
111
115
133
137
145
148
150
161
165
175
180
205
207
208
225
230
240
241
248
260
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Vejnavn

Vejnr

Klokkens Kvt.
Kongsager
Kratager
Kronens Kvt.
Kvædehaven
Lavager
Lerstræde
Liljens Kvt.
Linde Allé
Lodager
Lyngmosevej
Lærkens Kvt.
Malervangen
Mørkager
Mågens Kvt.
Nyvej (fra p-plads ved svømmehallen til Roskildevej)
Nøglens Kvt.
Nørreland
Pilehusene
Platanhaven
Poppelhusene
Porsager
Præstehusene
Randager
Ravnens Kvt.
Risbystræde
Lille Roskildevej (nr. 6-16 - ikke udskilt)
Lille Roskildevej (udfor nr. 18A og 18B)
Lille Roskildevej (Roholmsvej til midt for nr. 22 – ikke udskilt)
Lille Roskildevej (midt for nr. 20 til nr. 30)
Rudeland
Rydagervej
Rypehusene
Rytterhusene
Rørvang (ikke udskilt)
Rådhusdammen
Skyttehusene
Skærager
Sletbrovej
Sletteland
Snebærhaven
Solhusene
Solporten
Sprøjtehusstræde
Spættens Kvt.
Stjernens Kvt.
Storkens Kvt.
Storstræde
Svanens Kvt.

270
275
283
290
291
296
300
305
310
312
314
317
322
329
330
340
345
350
361
362
364
365
367
370
375
380
410
410
410
410
420
425
426
427
432
434
445
447
450
456
458
460
465
470
480
500
510
514
525
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Vejnavn

Vejnr

Sydvestvej
Teglmosevej
Toftestræde inkl. stiforbindelse
Tranehusene
Uglens Kvt.
Vibens Kvt.
Vridsløsestræde
Vridsløsevej (syd for Kongsholm Allé til vest for Borgmester Hans
Nielsens Vej)
Vægtens Kvt.
Ørnens Kvt.

526
528
536
540
545
555
560
570
580

Stinavn

Stinr

Kanalgaden (syd for Kanalen jf. driftsaftale med boligselskab)
Vridsløsestien (syd for Kanalgaden)
Veststien vest for Egelundsvej
Grønningstien (nord for Egelundsvej)
Stadionstien (syd for Damgårdsstien)
Trippendalstien (vest for Stadionstien)
Toftekærstien - Egelundsparken og til Snubbekorsvej)
Birkelundstiens forlængelse syd for Stensmosevej
Sti mellem Roskildevej og svømmehallen
Sti syd for Mørkager vest for Egelundsvej
Sti syd for Lavager vest for Egelundsvej
Sti syd for Randager til Egelundsvej
Sti syd for Kongsager til Egelundsvej
Sti mellem Kanalgaden og Vridsløsestien vest for Hvidbrovej
Sti ud for Herstedøstergade 16 mellem to vejstykker af Herstedøstergade
Sti mellem Vridsløsevej og kommunegrænsen (Rendsagervej)
Sti mellem Tåstrupstien og Toftekærstien
Sti mellem Albertslund Motorcenter (gokartbane) og Vridsløsestræde
Sti mellem Trippendalstien og Toftekærstien (nord om boldbaner)
Sti mellem Stadionstien og Grønningstien (syd for banerne)
Sti mellem Stadionstien syd for Damgårdsstien og Tværstien
Sti mellem Tværstien og Teglmosevej
Sti mellem Vestcentret og Damgårdsstien
Sti mellem Roholmsvej og Nordstien (syd for Teglmosevej)
Sti mellem Nordstien (ved Teglmosevej) og Kærmosestien
Sti mellem Trippendalstien og Gl. Landevej (langs Herstedvestervej)
Sti mellem Herstedvestervej og indkørsel D til Galgebakken (ved Gl. Landevej)

9002
9006
9010
9012
9013
9019
9026

P-pladsnavn

Adgang fra/til vej

P-plads ved Føtex
P-plads Stadion
P-plads ved Kongsholm Gymnasium/Sydskolen
P-plads ved Hyldagerskolen
P-plads ved Toftekærhallen

Gymnasievej
Skallerne
Vridsløsevej
Vridsløsestræde
Egelundsvej
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P-pladsvej ved Herstedøster skole
P-plads ved Egelundsskolen
P-plads ved Egelundsskolen – sportspladsen
P-pladsvej, Nyvej – svømmehallen
P-plads for cykler nord for stationen
P-plads Nyvej ved AKB 25-49 (lejet)
P-plads ved Kongsholmcentret
P-plads ved Herstedøster skole
P-plads ved Herstedvester skole
P-plads ved Nordmarksskolen – 10. element
P-plads ved ALBO
P-plads ved svømmehal Syd
P-plads ved Jægerhytten
P-plads ved fælleshus Herstedlund

Trippendalsvej
Egelundsvej
Egelundsvej
Nyvej
Banehegnet
Nyvej
Kongsholm Alle / Liljens Kvt.
Gl. Landevej
Herstedvestervej
Nordmarks Alle / Rådhusdammen
Nordmarks Alle / Rådhusdammen
Albertslundvej / Oksens Kvt.
Damgårdsvej
Robinievej
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BILAG 3
Grundejerne skal vintervedligeholde og renholde fortove og stier.
Fortegnelse over offentlige veje/stier, som er et led i et vejsystem, hvor det påhviler ejerne af de tilgrænsende ejendomme at rydde fortovet/stien for sne og udføre glatførebekæmpelse samt renholdelse af fortovet/stien:
Blankager
Borgager
Egelundsvej
Enebærhaven
Flintager
Hasselhaven
Hvidager
Kongsager
Kratager
Kvædehaven

Lavager
Lodager
Mørkager
Platanhaven
Poppelhusene
Porsager
Randager
Skærager
Snebærhaven
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BILAG 4
Private fællesveje m.v.
Fortegnelse over de bymæssigt bebyggede områder af Albertslund kommune, hvor det
påhviler ejerne af ejendomme, der grænser til en privat fællesvej eller sti, at rydde vejen/stien for sne ud for ejendommene, at udføre glatførebekæmpelse på vejen/stien
samt at renholde vejen/stien:
Bakkestræde
Banehegnet
Birkelundsvej
Bispehusene
Blokland
Bækgården
Damgården
Enighedsvej
Espensstræde
Fosgården
Gadesvinget
Galgebakken
Gartnervangen
Havrens Kvt.
Hedemarksvænge
Hvedens Kvt.
Kastanie Allé
Kastaniens Kvt.
Kildegården
Kløverens Kvt.

Koglens Kvt.
Kærgården
Margerittens Kvt.
Morbærhaven
Orchidévej
Robinievej
Rosens Kvt.
Rugens Kvt.
Rønne Allé
Skriverhusene
Tjørnager
Tjørnehusene
Toften
Topperne
Tornegårdsvej
Valmuens Kvt.
Vindruens Kvt.
Violens Kvt.
Ydergårdsvej
Æblets Kvt.

samt sideveje (boligveje) og parkeringsarealer op til følgende veje:
Blankager
Borgager
Degnehusene
Elmehusene
Enebærhaven
Fabriksparken
Falkehusene
Fasanhusene
Fiskerhusene
Flintager
Formervangen
Fyrrehusene
Glentehusene
Hasselhaven
Herstedvesterstræde
Humlehusene
Hvidager
Jægerhusene

Kvædehaven
Lavager
Lodager
Malervangen
Mørkager
Naverland
Pilehusene
Platanhaven
Poppelhusene
Porsager
Præstehusene
Randager
Rypehusene
Rytterhusene
Skyttehusene
Skærager
Smedeland
Snebærhaven
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Kongsager
Kratager

Storstræde
Tranehusene

BILAG 5
Fortegnelse over de offentlige veje og stier, hvor snerydning ikke udføres ved vejbestyrelsens foranstaltning:
Ballerupstien fra Vestskovvej/Herstedvestervej til Rovej

BILAG 6
Fortegnelse over de private fællesveje, stier og parkeringspladser, som ikke er udskilt
som offentlig vej, men som indgår i det overordnede vejnet i kommunen og derfor er
ryddet for sne og glatførebekæmpet af kommunen som prioritet (klasse) A eller B.
Vejnavn
Ballerupvej (fra Østbakkevej til Ydergårdsvej)
Roholmsvej (500 m nord for Stensmosevej)
Stensmosevej (mellem Damgårdsvej og Herstedøstervej)

Klasse
A
A
A

Vejnr
27
400
495

Stinavn
Damgårdsstien (fra Roskildevej til Herstedvestervej)

Klasse
A

Stinr
9001

Vejnavn
Herstedvang
Lille Roskildevej (nr. 6-16)
Lille Roskildevej (Roholmsvej til midt for nr. 22)
Rørvang

Klasse
B
B
B

Vejnr
175
410
410
432

B
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