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1. Indledning
 

I henhold til lov nr. 1520 af 27. december 2014 ”lov om offentlige veje m. v.” 
(herefter benævnt ”vejloven”) påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærme-
re retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og 
renholdelse af offentlige veje og stier.
 
I medfør af vejlovens §§ 62-68 har kommunalbestyrelsen for Mariagerfjord 
Kommune, efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstalt-
ninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunen værende veje, sti-
er og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinier.
 
Med udgangspunkt i veje og stiers infrastrukturelle betydning er kommunens 
veje inddelt i 3 vejklasser. Stier er klassificeret i 2 stiklasser.
 
Fortove vintervedligeholdes og renholdes af grundejerne, jf. nedenfor under 
punkt 2.1.2.
 
Oversigt over klassificering og servicemål for veje og stier fremgår af bilag A. 
De enkelte veje og stiers placering fremgår af bilag B
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2. Vintervedligeholdelse – offentlige veje, stier mv.
 

Snerydningen og bekæmpelse af glatføre på offentlige veje og stier iværksæt-
tes efter nærværende regulativ godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt så-
ledes, at de i bilag A anførte servicemål er overholdt, bortset fra ekstraordinæ-
re vintersituationer.
 
Beredskabet etableres i tidsrummet 15. oktober til 15. april på fjerntrafikveje 
(vintervejklasse A) og i tidsrummet 1. november til 1. april på nærtrafikveje og 
lokalveje (vintervejklasse B og C). Særlige vejrforhold kan begrunde ændrin-
ger i beredskabsperioderne.
 

2.1 Snerydning
2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver
 

Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkomme-
ligheden for trafikanterne ikke er acceptabel:
 
KØREBANER:
 
Vintervejklasse A (fjerntrafik): Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 
hvis der er faldet så meget sne, at saltstrøning ikke er tilstrækkelig. 
Snerydning iværksættes hele døgnet, alle ugens dage.

Vintervejklasse B (nærtrafik): Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 
hvis der er faldet så meget sne, at saltstrøning ikke er tilstrækkelig. Snerydning 
pågår i tidsrummet kl. 3 – 20 alle ugens dage.

Vintervejklasse C (lokaltrafik): Der sneryddes i tidsrummet 6 - 19 når indsatsen 
på A og B veje er afsluttet.
 
STIER OG FORTOVE:
Vinterstiklasse A (hovedstier): Snerydning kan foretages på hverdage i tids-
rummet kl. 6 - 19.

Vinterstiklasse B (lokalstier): Snerydning foretages ikke.
 
 
GENERELT:
Servicemål fremgår af bilag A – Serviceklasse af bilag B.
 
Når forholdene nødvendiggør prioritering, prioriteres fjerntrafikveje (vinterklas-
se A) før øvrige veje og arealer.
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Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt 
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, vintervagten 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 ar-
bejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for 
indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til of-
fentlig vej.
 
Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes 
ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situa-
tion alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor denne sne 
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 gennemkører en ensartet vintervej.

2.1.2 Grundejernes forpligtelser
 
I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til vejlovens § 64, stk. 
1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at snerydde 
fortov og sti ud for ejendommene, træffe foranstaltninger mod glat føre på for-
tov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende 
regulativs punkt 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejen-
de er bestemt for gående færdsel.
 
De i kommunen beliggende gågadeområder sneryddes og glatførebekæmpes 
af grundejerne i en zone på 2 m. langs ejendommene. Kommunen snerydder 
og glatførebekæmper det resterende af gågadeområdets areal.

2.2 Glatførebekæmpelse
2.2.1 Vejbestyrelsens opgaver

 
Oversigt over indsatsens omfang er nærmere beskrevet i bilag A.  
 
KØREBANER:
 
Vintervejklasse A: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage 
og tider af døgnet. Saltning udføres præventiv.

Vintervejklasse B: Glatførebekæmpelse udføres alle ugens dage i tidsrummet 
kl. 3 – 20.
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Vintervejklasse C: Glatførebekæmpelse iværksættes ved kraftig isslag.
 
 
STIER OG FORTOVE:
 
Vinterstiklasse A: Glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage i tids-
rummet kl. 6 – 19.

Vinterstiklasse B: Glatførebekæmpelse foretages ikke.
 
Oversigt over indsatsens omfang er nærmere beskrevet i bilag A
 
GENERELT:
Servicemål fremgår af bilag A – Serviceklasse af bilag B.
 
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som ud-
gangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på køreba-
ner.
 
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt mu-
ligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanter-
ne i videst muligt omfang gennemkører en ensartet vintervej.

2.2.2 Grundejernes forpligtelser
 
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår be-
kæmpelse af glat føre.
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3. Renholdelse – offentlige veje, stier mv.

3.1 Vejbestyrelsens opgaver
 
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Ma-
riagerfjord Kommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør 
det påkrævet.
 
Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor.

 
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelses-
forpligtigelse – bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for 
færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

3.2 Grundejernes forpligtigelser
 
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår ren-
holdelse.

 



  Side 8 
   
 

   
 

4. Private fællesveje og stier
 
I medfør af lov om private fællesveje, lov nr 1537 af 21. december 2010 med 
efterfølgende ændringer jf. lov nr. 1520 af 27. december 2014 (herefter be-
nævnt privatvejsloven), § 23 og § § 79 - 82 bestemmes herved, at snerydning, 
glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af 
grundejerne efter nedenstående retningslinier.
 
I byer og bymæssig bebyggelse:
Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti og har vej-
ret, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde 
kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overens-
stemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6.
 
På landet
Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene 
kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de vejberetti-
gede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde og ren-
holde private fællesveje på landet.
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5. Private veje
I medfør af privatvejslovens § 8 bestemmes herved, at snerydning, glatførebe-
kæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter ne-
denstående retningslinier.
 
Ejere af private veje som beskrevet i privatvejsvejlovens § 8, har pligt til at sne-
rydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og 
sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som 
beskrevet under punkt 6.
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6. Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser
 
Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdel-
se er fastsat i vejlovens §§ 63 og 66 - 68:
 
Generelt
”§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, 
glatførebekæmpe og renholde trapper til deres ejendomme.”
 
Vedr. snerydning:
”§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller 
sti for sne snarest muligt efter snefald.
Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, 
brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering til enhver tid hol-
des ryddet for sne.”
 
I henhold til vejlovens § 65 bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig 
bebyggelser herudover følgende:
 

• at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færd-
selskrævende 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:
”§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at 
træffe foranstaltninger mod glat føre snarest muligt efter førets indtræden.”
 
I henhold til vejlovens § 65, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig 
bebyggelser herudover følgende:
 

• at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller forto-
vets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og

• at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmid-
ler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.

 
Vedr. renholdelse:
”§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at
1) fjerne ukrudt og lign.,
2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på 

anden måde overfladebehandlede færdselsarealer,
3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færds-

len, og
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, 

som ligger i fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. ”
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I henhold til vejlovens § 65, bestemmes herudover følgende:
 

• at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyg-
gede områder, skal ske mindst en gang ugentlig og i øvrigt når det er 
nødvendigt,

• at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig 
forurenende eller til fare for færdslen, og

• at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og op-
rensede.
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7. Generelle bestemmelser
 
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende 
lov, føres af Mariagerfjord Kommune, der i fornødent fald kan lade foranstalt-
ningen udføre for den forsømmeliges regning (vejlovens § 69).

 
For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renhold-
else, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes veg-
ne, haves pant i den pågældendes ejendom som for kommunale ejendoms-
skatter. (vejlovens § 138).
 
 
 

Dette regulativ træder i kraft den 1. juli 2015 og erstatter hidtil gældende regulativer for alle 
veje i Mariagerfjord Kommune. Regulativet er gældende indtil videre dog således, at min-
dre ændringer i rutekort og rutebeskrivelse kan forekomme.
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Grundlag for vintervedligeholdelse i Mariagerfjord Kommune
 

Veje Vejtype Snerydning Glatførebekæmpelse Mål
     
Klasse A Hovedveje og veje med overordnet Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele Sikker trafik - Det tilstræbes at trafikken kan 
Fjerntrafik betydning for fjerntrafikken og/eller den gener hele døgnet alle ugens dage. døgnet alle ugens dage. afvikles sikkert hele døgnet alle ugens dage.
 gennemkørende trafik.  Glatførebekæmpelse udføres præventivt.  
     
     
Klasse B Nærtrafikveje der skaber forbindelse Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i Sikker trafik - Det tilstræbes at trafikken kan 
Nærtrafik mellem fjerntrafikveje og lokale trafikveje. gener i tidsrummet 06 - 19 alle ugens dage. tidsrummet 06 - 19 alle ugens dage. afvikles sikkert i dagtimerne alle ugens dage.
 Desuden veje med afgørende betydning Snerydning påbegyndes hurtigst muligt   
 for den lokale nærtrafik samt offentlige efter snefald.   
 p-pladser.    
     
     

Klasse C Lokalveje uden gennemgående trafik, Tilstræbes holdt farbare i det omfang Glatførebekæmpelse iværksættes ved kraftig isslag.
Farbare veje - Det skal være muligt - med 
omtanke, at færdes på disse veje.

Lokaltrafik boligveje og øvrige adgangsveje. indsatsen på klasse A og B veje er afsluttet   
  Indsatsen udføres i tidsrummet 06 - 19.   
     
     
     

Stier Stitype Snerydning Glatførebekæmpelse Mål
     

Klasse A Hovedstier med væsentlig betydning for Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige 
Sikker trafik - Det tilstræbes at trafikken kan 
afvikles sikkert alle ugens dage.

 afvikling af trafikken i området. gener alle ugens dage. gener alle ugens dage.  
  Dog kun undtagelsesvis i tidsrummet Dog kun undtagelsesvis i tidsrummet 19 - 06  
  19 - 06   
     
Klasse B Mindre betydningsfulde stier. Vintervedligeholdes ikke. Vintervedligeholdes ikke.  
     



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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