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Indledning
Som vejmyndighed har Lyngby-Taarbæk Kommune fastsat retningslinjer for
udførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse på offentlige
veje og stier samt på private fællesveje og stier.
Regulativets retningslinjer gælder for samtlige ejendomme, der ligger inden
for Lyngby-Taarbæk Kommunes kommunegrænse eller grænser til en offentlig vej eller privat fællesvej i Lyngby-Taarbæk Kommune.
Regulativet er inddelt i to hovedemner:


Offentlige veje og stier m.m.
Kommunens forpligtelser er i regulativet beskrevet under pkt. 4.



Private fællesveje og stier
Grundejernes forpligtelser er i regulativet beskrevet under pkt. 5.

LOVHJEMMEL – OFFENTLIGE VEJE OG STIER M.M.
Udførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse foretages i
henhold til i ”Lov om offentlige vej m.v.” nr. 1520 af 27. december 2014 jf.
bestemmelserne i lovens kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse (benævnt vejloven).

LOVHJEMMEL – PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER
Udførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse foretages i
henhold til i ”Lov om private fællesveje” nr. 1234 af 4. november 2015 jf. bestemmelserne i lovens kapitel 12, Vintervedligeholdelse og renholdelse (benævnt privatvejsloven).

OFFENTLIGGØRELSE AF PLANEN FOR VINTERBEKÆMPELSE
Planen for snerydning og glatførebekæmpelse offentliggøres på kommunens
hjemmeside.
Sammen med planen annonceres eventuelle ændringer vedr. de veje og
stier, der er nævnt i pkt. 2, Vintervejklasser.
Hvis det bliver påkrævet at ændre planen efter 1.november, annonceres ændringerne særskilt.
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1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje
og stier m.m.
Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje og
stier m.m. iværksættes efter en af kommunalbestyrelsen fastlagt plan godkendt af politiet.
Beredskabet for offentlige veje er etableret i tiden 1. december til 31. marts,
med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

2. Vintervejklasser
De offentlige veje er opdelt i vejklasser, som ligger til grund for opdelingen i
vintervejklasser.
Vejene er opdelt i 3 vintervejklasser: A, B og C. Se bilag 1.
Vintervejklasserne angiver vejenes trafikale betydning, og dermed hvornår
og hvor hurtigt vejene skal sneryddes og glatførebekæmpes.
De offentlige stier er på baggrund af stiernes trafikale betydning opdelt i 2
vinterklasser – stier med trafikalbetydning og øvrige stier.
Vintervejklasse A (markeret med rød farve)
Veje som har afgørende betydning for den gennemgående trafik. Overordnede trafikveje og primære trafikveje samt veje med cykelstier eller kollektiv
trafik.
Vintervejklasse B (markeret med grøn farve)
Veje som har væsentlig betydning for den lokale trafik. Sekundære trafikveje
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uden cykelstier, hvor trafikken ikke er i fare for at bryde sammen, hvis der
ikke bliver udført vinterbekæmpelse hurtigt.
Vintervejklasse C (markeret med gul farve)
Veje som har mindre betydning f.eks. boligveje og andre mindre veje.

3. Prioritering af vintervedligeholdelsens udførelse og
servicemål
Prioritering af indsatsen og servicemål foretages på baggrund af vejenes opdeling i vintervejklasser. Se bilag 2.

4. Kommunens forpligtelser på offentlige veje og stier
m.m.
4.1 Snerydning og glatførebekæmpelse
Snerydning foretages, når snefald har et sådant omfang, at
fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes almindeligvis afhængig af kørebanens og stiens vinterklasse.
Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet afhængig af kørebanens vinterklasse og stiens færdselsmæssige betydning.

OFFENTLIGE VEJE
Vintervejklasse A (markeret med rød farve)
Snerydning foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes, når snefald/snelag har et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.
Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet.
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Vintervejklasse B (markeret med grøn farve)
Snerydning tilstræbes foretaget på alle ugens dage og inden for
samme døgn. Snerydning iværksættes når snefald/snelag har et sådant
omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel,
og når indsatsen på vinterklasse A veje er afsluttet.
Nogle vinterklasse B veje sneryddes som vinterklasse A veje for at optimere køreruterne og opnå sammenhæng i vejnettet, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vinterbekæmpet
kørebane.
Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet, og når indsatsen på vinterklasse A veje er afsluttet.
Nogle vinterklasse B veje glatførebekæmpes som vinterklasse A veje
for at optimere køreruterne og opnå sammenhæng i vejnettet, således
at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vinterbekæmpet kørebane.
Vintervejklasse C (markeret med gul farve)
Snerydning kan foretages på alle ugens dage i tidsrummet fra kl. 5.00
til kl. 22.00. Snerydning iværksættes, når snefald/snelag har et sådant
omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel,
og når indsatsen på A og B vinterklasseveje er afsluttet.
Glatførebekæmpelse foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet, og når indsatsen på vinterklasse A og B veje er afsluttet.

PRIVATE FÆLLESVEJE OG PRIVATE FÆLLESSTIER
Kommunen udfører kun snerydning og glatførebekæmpelse på de private fællesveje og private fællesstier svarende til kommunens forpligtelse som grundejer.
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OFFENTLIGE STIER
DEFINITIONER
I dette regulativ omfatter de offentlige stier udelukkende stier i
eget trace og cykelstier, der er adskilt med kantsten fra kørebanen.
Cykelbaner, sti ad vej mv. vinter- og renholdes af det store materiel på samme tid som vognbanerne. Stier i eget trace og cykelstier
skal serviceres med mindre maskiner.
For at opnå et sammenhængende cykelrutenet afløses de offentlige stier, der ender brat, af offentlige veje med et tilsvarende serviceniveau. Derfor er: Stier + veje = Et sammenhængende cykelrutenet.
De offentlige stier er inddelt i 4 klasser efter stiernes benyttelse og betydning i det kommunale cykelrutenet: Supercykelstier (1. prioritet),
primære stier (2. prioritet), sekundære stier (3. prioritet) og rekreative
stier (4. prioritet).
Stiklasse

Beskrivelse

Supercykelsti,
1. prioritet
(Orange farve)

En supercykelsti er en cykelsti,
hvor kvaliteten har fået et løft, så
det er nemt og sikkert at vælge
cyklen som transportmiddel,
uanset hvilken kommune cyklisten kører igennem.
Supercykelstierne er asfalterede.

Primær sti,
2. prioritet
(Lysegrøn farve)

Betjener den overordnede cykelog gangtrafik og har en vigtig
funktion i og med, at de er med
til at binde kommunen sammen
og sikre fremkommelighed ved
bl.a. skoler.
De primære stier er asfalterede.

Serviceniveau Snerydning/glatførebekæmpelse
A*
Sneryddes og glatførebekæmpes på
alle ugens dage og
på alle tider af døgnet, idet stierne tilstræbes holdt farbare.
Der foretages præventiv glatførebekæmpelse.
A*
Sneryddes og glatførebekæmpes på
alle ugens dage og
på alle tider af døgnet, idet stierne
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tilstræbes holdt
farbare.
Der foretages præventiv glatførebekæmpelse.
Sekundær sti,
3. prioritet
(Lyseblå farve)

Betjener den cykel- og gangtrafik,
som har et ærinde i det pågældende område og er med til at
binde kommunen sammen.
De sekundære stier er asfalterede.

B*

Rekreativ sti,
4. prioritet
(Petroleumsblå
farve)

De er ikke anlagt for at betjene
pendlere.
Forløber primært gennem fredelige grønne omgivelser, og giver
dermed ofte en natur- eller kulturoplevelse.
De rekreative stier kan være befæstet med asfalt, grus eller fliser.

C*

Snerydning og glatførebekæmpelse
kan foretages på
alle ugens dage i
normal arbejdstid,
stierne tilstræbes
holdt farbare.

Snerydning og glatførebekæmpelse
foretages kun inden for normal arbejdstid og kun i
den udstrækning,
der er ledig kapacitet hertil.
Grusstier vintervedligeholdes ikke
(§ 62, stk. 4 i vejloven.)

Tabel 1: Stiklasser og serviceniveauer. På bilag 3 ses inddelingen af de offentlige stier i de 4 farver.
*Bogstaverne i tabellen angiver serviceniveauerne. Bogstavet ”A” angiver
det højeste serviceniveau og bogstavet ”C” angiver det laveste serviceniveau.

4.2 Renholdelse
Renholdelse af arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages
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
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færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

4.3 Om kommunens snerydning og glatførebekæmpelse på offentlige
veje og stier m.m.
For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i
samarbejde med tilgrænsende kommuner, således at trafikanterne i videst
muligt omfang møder en ensartet vinterbekæmpet kørebane.
Snerydning af busstoppesteder, buslommer, fodgængerovergange, trapper,
hjørner iværksættes, når snefald/snelag har et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel.
Snerydning og glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l.
iværksættes først efter, at en acceptabel vinterbekæmpelse er udført 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. Snevolde ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej og ud for en indkørsel til en privat ejendom fjernes ikke.
Ved snerydningen søges det så vidt muligt at undgå, at sne 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 kommunen.

5. Grundejernes forpligtelser
Ejendomme, herunder hjørneejendomme, kan både grænse til en
offentlig vej/sti og til en privat fællesvej/sti.
Du kan derfor have forskellige forpligtelser med hensyn til snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse afhængig af, hvilken vej/sti ejendommen
grænser til – offentlig vej/sti eller privat fællesvej/sti.
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Hvis du er i tvivl, om din ejendom grænser til en offentlig vej/sti eller en privat fællesvej/sti, kan du se det på kommunens hjemmeside eller kontakte
Trafik og Mobilitet, trafikmobilitet@ltk.dk.

5.1 Grundejere hvis ejendom grænser til
I byer og bymæssige områder har grundejerne efter § 63 i vejloven altid pligt
til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme.
I byer og bymæssige områder har vejmyndigheden efter § 64, stk. 1 i vejloven bestemt, at grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller
sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti i
overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68.
Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med
fortov og sti.
Vejmyndigheden har efter § 64, stk.1 i vejloven kun pålagt grundejeren at
snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt
forlængelse af en adgang til ejendommen. Og grundejeren har kun pligter på
et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og på det nærmest liggende fortovs– eller stiareal.
Vejmyndigheden har efter § 64, stk. 1 i vejloven pålagt jernbaner forpligtelser jf. § 64, stk. 3 i vejloven for vejstrækninger, hvor der er adgang til vejen.
Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane, er der kun pålagt forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 meter til hver
side langs ejendommen.

SNERYDNING, GLATFØREBEKÆMPELSE OG RENHOLDELSE
Snerydning
Grundejerens snerydningspligt efter § 64 i vejloven omfatter
jf. § 66, stk. 1 at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter
snefald.
Grundejere har jf. § 66, stk. 2 i vejloven pligt til at sørge for, at pladsen
omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til
trafikregulering til enhver tid skal holdes ryddet for sne.
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Glatførebekæmpelse
Grundejerens forpligtelse til glatførebekæmpelse efter § 64 i
vejloven omfatter jf. § 67 at træffe foranstaltninger mod glat føre
snarest muligt efter førets indtræden.

Renholdelse
Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 i vejloven omfatter
jf. 68, stk. 1 at:
1) Fjerne ukrudt og lignende.
2) Renholde fortov eller sti, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller
på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer.
3) Fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe
for færdslen.
4) Renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og
udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, der kan hindre
vandets frie løb.

5.2 Grundejere hvis ejendom grænser til
Kommunalbestyrelsen har efter § 79 i privatvejsloven bestemt, 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 på den del af vejen, som ligger
nærmest ejendommen.

SNERYDNING, GLATFØREBEKÆMPELSE OG RENHOLDELSE
Snerydning
Grundejerne skal efter § 80, stk. 1 i privatvejsloven rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner
og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.
Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. § 80 stk. 2 i privatvejsloven, skal grundejerne rydde trapper til
deres ejendomme.
Grundejerne skal i henhold til privatvejslovens § 80, stk. 3 snarest muligt efter snefald rydde en vejs, stis eller fortovs befæstede areal i
færdselskrævende omfang for sne snefald på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
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Snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, idet omfang
her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen udenfor cykelsti.
Glatførebekæmpelse
Grundejerne skal efter § 81, stk. 1 i privatvejsloven snarest muligt efter
førets indtræden strø grus, sand el. lign på færdselsarealet.
Uanset om grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat
føre på fortov og kørebane, jf. § 79 i privatvejsloven, skal grundejerne
glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme efter § 81, stk. 2.
Grundejerne skal i henhold til privatvejslovens § 81, stk. 3 snarest muligt efter det glatte føres indtræden glatførebekæmpe en vejs, stis eller
fortovs befæstede areal i færdselskrævende på den del af vejen, som
ligger nærmest ejendommen.
Renholdelse
Grundejerne skal efter § 82, stk. 1 i privatvejsloven
1) Fjerne ukrudt.
2) Feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er
brolagt, flisebelagt eller i øvrigt overfladebehandlet.
3) Fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for
færdslen.
4) Renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og
udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.
Uanset hvem der har pligt til at renholde fortov og kørebane jf. § 79 i
privatvejsloven, skal grundejerne renholde trapper til deres ejendomme efter § 82, stk. 2.
Grundejerne skal i henhold til privatvejslovens § 82, stk. 3 til enhver
tid renholde en vejs, stis eller fortovs befæstede areal i færdselskrævende omfang på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
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6. Vejret
Vejret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller
–sti til at benytte den pågældende private fællesvej eller –sti som færdselsareal til ejendommen.
Det er muligt at have vejret til mere end én privat fællesvej eller sti.
Det er uden betydning for vejrettens eksistens, om vejretten er udnyttet.
Hvis du mener, at du ikke har vejret, skal du bevise dette over for vejmyndigheden.

7. Tilsyn med at forpligtelser overholdes
7.1 Grundejere med ejendom grænsende til offentlig vej og sti
Vejmyndigheden fører jf. § 69, stk.1 i vejloven tilsyn med, at grundejerne
overholder deres forpligtelser efter § 63 og 64 i overensstemmelse med §§
66–68.
Vejmyndigheden kan jf. § 69, stk. 2 i vejloven kan om nødvendigt lade
foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis grundejeren ikke
overholder sine forpligtelser.
Vejmyndigheden eller politiet har jf. § 138 i vejloven pant og fortrinsret i den
pågældende ejendom som for kommunale ejendomsskatter for beløb, som
vejmyndigheden og politiet har betalt forskudsvis efter afgørelser eller beslutninger i henhold til denne lov eller bekendtgørelser udstedt med hjemmel heri.

7.2 Grundejere med ejendom grænsende til privat fællesvej
og sti
Kommunen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser jf.
privatvejslovens § 85, stk. 1.
Kommunen har ret til at udføre arbejdet på den ansvarliges regning, såfremt
det vurderes nødvendigt af hensyn til færdselssikkerheden, jf. privatvejslovens § 85, stk. 2.
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Dette regulativ træder i kraft august 2021 og erstatter hidtil gældende regulativ
fra november 2018.
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