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1. ALMENT
I henhold til "Lov om offentlige veje”, transportministeriets lov nr.1520 af 27. December 2014,
§ 62, har kommunen som vejmyndighed pligt til

• at sørge for snerydning,
• at træffe foranstaltning mod glat føre og
• at sørge for renholdelse
på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen.
Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette regulativs afsnit 2.
Efter § 64 i samme lov har Tønder Kommune for byer og bymæssige områder bestemt, at
grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administreres af
kommunalbestyrelsen, skal

• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti ud for ejendommen, som nærmere beskrevet i dette regulativs afsnit 3.
Endvidere har Tønder Kommune i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om private fællesveje"
bestemt, at visse private fællesveje

• skal ryddes for sne
• glatførebekæmpes og
• renholdes
af grundejerne, som beskrevet efterfølgende i afsnit 4.
Alle ovenstående beslutninger er truffet efter forhandling med politiet i overensstemmelse med
nævnte lovgivning.
Kommunevejene og de offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen er opdelt i
vinterklasser. Disse klasser knytter sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens og
stiens betydning for færdslens afvikling.
Nærmere beskrivelse af klasser med tilhørende servicemål fremgår af bilag A og bilag B.
Oversigtskort, links m.v. med oplysninger om kommuneveje og offentlige stier, der administreres af Tønder Kommune m.v., fremgår af bilag H.
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2. KOMMUNENS PLIGTER – KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE
STIER MV., DER ADMINISTRERES AF TØNDER KOMMUNE
Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på kommuneveje og offentlige stier,
der administreres af Tønder Kommune, er tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende regler, der er forhandlet med politiet.
Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og udføres ud fra en konkret
behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at de anførte servicemål, som fremgår af bilag A
hhv. bilag B, kan opfyldes i prioriteret rækkefølge.
I situationer, hvor servicemålene ikke kan opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden.
Tønder Kommunes vinterberedskab er etableret i perioden fra den 15. oktober til den 15.
april.

2.1 Snerydning
Snerydning iværksættes som angivet i kolonnen Servicemål/metode i bilag A og B.
Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side inden arbejdet afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejendomme eller ud for private fællesveje.
Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme.
Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor
snerydning påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes
af grundejeren.
Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og
betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken.
Snerydning af rastepladser, holdepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at
en acceptabel trafiksituation på kørebaner er genoprettet.
På enkelte veje og stier har Tønder Kommune besluttet ikke at udføre snerydning.

2.2 Glatførebekæmpelse
Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i kolonnen Servicemål/metode i bilag A og B.
På vintervejklasse I veje saltes præventivt. Det tilstræbes således, at der saltes inden der
bliver glat, hvorfor saltning på disse veje kan iværksættes på alle tider af døgnet.
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdepladser o.l. iværksættes som udgangspunkt først
efter, at en acceptabel trafiksituation på kørebaner er genoprettet.
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt foregår i
samarbejde med vejmyndighederne på de tilgrænsende vejstrækninger, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendomme.

3

TØNDER KOMMUNE
Regulativ for vintertjeneste og renholdelse af veje, stier og pladser.
_______________________________________________________________________________________
På enkelte veje og stier har Tønder Kommune besluttet ikke at udføre glatførebekæmpelse..

2.3 Renholdelse
Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kommunen efter en fastlagt
praksis, og når særlige forhold gør det påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage den renholdelse, der er nødvendigt
af hensyn til trafiksikkerheden.
Parkerings- og rastepladser og lign. i landzone indgår dog også i ovennævnte plan.

2.4 Samarbejde med andre kommuner
Tønder Kommune samarbejder med kommunerne Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. Endvidere foregår et samarbejde med Esbjerg Kommune.
Af disse støder Aabenraa, Haderslev og Esbjerg kommuner direkte op til Tønder Kommune. I
tilfælde, hvor kommuneveje krydser kommunegrænsen er det i nogle tilfælde aftalt kommunerne imellem at lade ruterne fortsætte ud over kommunegrænsen til et hensigtsmæssigt sted
i nabokommunen, f.eks. en rundkørsel eller et kryds.
Bilaget ”Vintervedligeholdelse – Vintervejklasse I” viser, hvor der foregår et samarbejde kommunerne imellem.

3. GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE FORTOVE OG STIER
MV., DER ADMINISTRERES AF TØNDER KOMMUNE
Tønder Kommune har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i
byer og bymæssige områder grænser op til kommunevej og offentlig sti, der administreres af
kommunalbestyrelsen, skal
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3.1 til 3.3.
Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel.
Cykelstier, gangtunneler og –broer er ikke omfattet af pligten.
Nævnte pligt kan højst omfatte 10 m af de fortovs- og eller stiarealer, der ligger nærmest
ejendommen målt fra belægningskant.
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til fortov og sti, påhviler pligten kun grundejeren,
såfremt:
• arealet ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen (f.eks. ved en ejendom
beliggende på en hjørnegrund)
• ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang
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Se bilag F for illustration af grundejernes pligter.
Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er ligeledes omfattet af denne
pligt. Er adgangen alene til drift af anlægget, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg på 10 m til hver side af ejendommen.
Tønder Kommune foretager snerydning/glatførebekæmpelse/renholdelse af gågaden i Tønder
for grundejernes regning. Med hensyn til arbejdernes omfang og betaling herfor henvises til
”Vedtægt for gågadearealer Torvet i Tønder m.v.” Ejerne af de tilgrænsende ejendomme er
tidligere underrettet herom.
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej
eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

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.

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 ved:
• at der udspredes vejsalt, grus, sand e.lign. på hele fortovets/stiens areal snarest muligt
efter førets indtræden.

3.3 Renholdelse
På fortov og sti har grundejeren pligt til, at
• fjerne ukrudt og lignende,
• renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde
overfladebehandlede færdselsarealer,
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender fra grunde /
ejendomme, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.
Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.
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Renholdelsen udføres ved:
• at fortove fejes efter behov
• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen
• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede.

4. GRUNDEJERENS PLIGTER – PRIVATE FÆLLESVEJE
Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på vej
eller sti, hhv. at opsætte forsvarlig afspærring.

4.1 Private fællesveje og -stier
Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også kørebane, parkeringsarealer og lign..
. I byzone m.v.:
Tønder Kommune har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i:
• Byzone
• Sommerhusområde og
• Afgrænsede områder i landzone
grænser til privat fællesvej, skal:
• snerydde,
• glatførebekæmpe og
• renholde
færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2.
Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtigede grundejere, jf. privatvejslovens § 44.

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen
Snerydning:
Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring
brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.
Grundejeren har altid pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne.
Snerydning udføres ved:
• at færdselsarealet sneryddes i færdselskrævende omfang snarest muligt efter snefald, og
• at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal uden for cykelsti.
Glatførebekæmpelse:
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Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på færdselsarealet snarest
efter glatførets indtræden.
Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glatføre på trapper til sin ejendom.
Glatførebekæmpelse udføres ved:
• at der udspredes vejsalt, grus, sand e. lign. på hele færdselsarealet snarest muligt efter
førets indtræden.
Renholdelse:
Grundejeren har pligt til, at
• fjerne ukrudt og lignende.
• feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt
eller på anden måde befæstet,
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, hvad der
kan hindre vandets frie løb.
Grundejeren har altid pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.

5. TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJERPLIGTER
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte love, føres af kommunen.
Overholder en grundejer ikke sine forpligtelser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for den pågældende grundejers regning.
Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommuneveje og
offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, jf. afsnit 3, udføres af kommunen
for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst muligt.

Affald eller genstande, der
• kan være til ulempe for færdslen, eller
• er særligt forurenende
kan fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.

6. VEDTAGELSE - IKRAFTTRÆDEN
Dette regulativ træder i kraft den 2. oktober 2018 og erstatter hidtil gældende regulativ af 12.
april 2016.
Ændring vedtaget den 2. oktober 2018 af Teknik- og Miljøudvalget.
Bo Jessen
Formand for Teknik- og Miljøudvalget
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Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse
KLASSE
I
(Fortrinsvis
vejklasse 1
og 2)

TRAFIKVEJE

KLASSE
II
(Fortrinsvis
vejklasse 3
med kollek
tiv trafik)

Vejtype
Omfatter veje og
pladser med afgørende betydning for
fjerntrafikken og/eller
afviklingen af den
gennemkørende
trafik, eksempelvis
højest prioriterede
kommuneveje som
større indfalds- og
omfarts- veje med
regional kollektiv
trafik.

Omfatter veje og
pladser som har
betydning for afvikling af den gennemkørende trafik og/eller kollektiv trafik
eksempelvis veje
mellem de enkelte
bysamfund eller
kvarterer i de større
byer, de højest prioriterede fordelingsveje
i industri- og boligområder, vigtige Ppladser og lignende.

Servicemål/metode
Tilstræbes holdt farbare
uden gener på alle tider af
døgnet, ved at:


Glatførebekæmpes foretages ved præventiv
saltning.



Snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller
inden der falder op til
5cm jævnt lag.

Tilstræbt maks.tid for
vejtilstand under servicemål
Ved glatføre uden sne:

Rimfrost

0t



Is

0t



Isslag

2t

Efter snefald:

Løs sne og snesjap

2-3t

Efter fygning:

Snedriver

2-3t



0

Spærret1)

Tilstræbes holdt farbare
uden væsentlige gener.
Glatførebekæmpelse hhv.
snerydning udføres dog kun
mellem kl.5.00 og 20.00.
Servicemålet opnås ved at:

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost

3½t



Is

3½t



Isslag

4t



Glatførebekæmpelse
foretages når glat føre
er konstateret.

Efter snefald:

Løs sne og snesjap

6t



Snerydning igangsættes
ved drivedannelse eller
inden der falder op til
8cm jævnt lag.

Efter fygning:

Snedriver

Spærret1)

4t
0t
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Kørebaner
Vejklasse

Vintervejklasse
KLASSE
III
(Øvrige lokale veje,
der vedligeholdes)

Vejtype

Servicemål/metode

Omfatter lokalveje
og pladser, som har
mindre betydning
for afvikling af
trafikken.

Tilstræbes holdt , men visse
gener kan forekomme. Saltning hhv.snerydning udføres
dog kun på hverdage mellem kl.7.00 og 20.00 Servicemålet opnås ved at:


Glatførebekæmpelse
foretages når glat føre
konstateres indenfor
nævnte interval.

Tilstræbt maks.tid for vejtilstand under servicemål
Ved glatføre uden sne:

Rimfrost

Is og isslag

4t
4t

Efter snefald:

Snesjap

Løs sne

8t
6t

Efter fygning:

Snedriver

Spærret 1)

4t
0t

LOKALVEJE



1)

KLASSE
IV
(Mindre befærdede
veje)

Omfatter øvrige
veje og pladser,
som stamveje,
boligveje og P-pladser.

Snerydning igangsættes
ved drive dannelse eller
inden der falder 8cm
jævnt lag indenfor
nævnte tidsinterval.
Saltes / gruses og sneryddes kun undtagelsesvis.
I byområder udføres glatførebekæmpelse og snerydning normalt kun på hverdage mellem kl. 7.00 og 16.00
Udføres kun inden for de
nævnte tidsrum, såfremt der
er mandskab og materiel til
rådighed fra indsatsen på
klasse III veje.
I landområder udføres glatførebekæmpelse kun undtagelsesvis på hverdage mellem kl. 7.00 og 16.00, mens
snerydning normalt udføres
mellem kl. 5.00 og 20.00
med tilhørende Distriktsplove.

Den anførte tid for ”Spærret” kan ikke opretholdes i forbindelse med opstart først på dagen.
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Stier og fortove
Vinterstiklasse/Stitype

Servicemål

Tilstræbt maks.tid for
vejtilstand under servicemål

Klasse I
Omfatter højest klassificerede stier

Saltning hhv. snerydning udføres
på alle tider af døgnet

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost
0t

Is
0t

Isslag
2-3 t





Klasse II
Stier med nogen betydning
for afvikling af trafikken:



Skolestier
Øvrige hovedstier og fortove
Lokalstier til flerbruger områder



Øvrige busstoppesteder



Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv
saltning efter behov.
Snerydning igangsættes
efter behov, således at
færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.
Glatførebekæmpelse foretages ved konstateret glatføre
og kun indne for nævnte
tidsrum, således at færdslen
kan afvikles i videst muligt
omfang.
Snerydning igangsættes
efter behov, inden for nævnte tidsrum, således at færdslen kan afvikles videst muligt
omfang.
Fodgængerfelter og busstoppesteder ryddes i begrænset
omfang indtil snerydningen
på tilstødende arealer ophører, hvorefter der ryddes op.

Efter snefald:

Løs sne + sjap

2-3t

Efter fygning:

Snedriver 1)

2-3t

Følgende tider er gældende i det
tidsrum hvor saltning hhv. snerydning udføres:
Ved glatføre uden sne:

Rimfrost
4t

Is
4t

Isslag
6t
Efter snefald:

Løs sne+sjap

Fast sne

8t
6t

Efter fygning:

Snedriver

Spærret1)

6t
0t

Klasse III
Sneryddes og gruses kun undtaStier med mindre betydning
gelsesvis, og kun i det omfang
for afvikling af trafikken:
de øvrige opgaver tillader det.
Lokalstier og –fortove til enkeltbruger områder
Klasse IV
Sneryddes og gruses ikke.
Rekreative grusstier.
1)
Det kan accepteres, at cykelstier kan være spærret efter snefygning eller ved store snemængder.

[Skriv tekst]

Bilag C
Tønder Kommunes Vinterberedskab
_______________________________________________________________________________________
Beredskabsperiode:
Tønder kommune opretholder døgnet rundt i perioden 15. oktober - 15. april et
vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse
og snerydning i rette tid.
Vagtordninger:
Centralvagt og bagvagt er fælles for de 4 kommuner, Haderslev, Sønderborg, Aabenraa og
Tønder.
Bagvagten har den overordnede ledelse af glatførebekæmpelse på det primære vejnet (Vinter
serviceklasse I-veje). Ved vedvarende snevejr overlades ledelsen af vinterbekæmpelsen til den
enkelte Vintervagt i den enkelte Kommune.
På det øvrige vejnet ledes beredskabet af Vintervagten, hvis vagtperiode opretholdes i perioden 15. oktober – 15. april, som træffer beslutning om iværksættelse af vinterbekæmpelse.
Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er Tønder Kommunes repræsentant
overfor entreprenørerne både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse. Vintervagten har en inspektionsvagt i hvert område, som undersøger
vejforholdene, når der har været saltet på primær vejnet. Under normale forhold saltes der
kun på sekundær vej- og stinet, når de er konstateret glatte
Overvågning:
Centralvagten overvåger elektronisk vejr- og vejsituationen hele døgnet via glatføremålestationer, der giver aktuelle og prognose temperaturer og vejtilstandsdata.
Varsling og udkald:
Ved risiko for glat føre eller for snefald kontaktes Bagvagten og det videre forløb aftales. Herefter foretager Centralvagten udkald af vognmænd, materiel og mandskab til at udføre den
nødvendige indsats. Arbejdet skal være igangsat på ruten senest 45 minutter efter udkald ved
glatførebekæmpelse og 60 minutter ved snerydning.
Tilsyn:
Der kan efter behov udsendes vejtilsyn ved hjælp af Vintervagten eller Inspektionsvagten, der
kan følge lokale forhold. Ved præventiv saltning foregår overvågning primært elektronisk og
indsatsen igangsættes på baggrund heraf.
Vinterbog:
Der er udarbejdet en vinterbog for Tønder Kommunes vintervedligehold, hvor der er indarbejdet en instruks for hver enkelt led/deltager i organisationen.
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Byer og bymæssige områder
Defineres i Lov om offentlige veje, § 3, som:
”Københavns Kommune og de områder, der efter lov om planlægning er byzone eller sommerhusområde,
samt nærmere afgrænsede områder i landzone, som kommunalbestyrelsen har besluttet at administrere
efter byreglerne, jf. §§ 25-86 i lov om private fællesveje.” Anvendes bl.a. til definition af områder, inden for
hvilke man kan pålægge grundejere at snerydde, glatførebekæmpe og renholde offentlig fortov og sti ud for
ejendommen, jf. Lov om offentlige veje, § 64.
Byreglerne
Regler der finder anvendelse i områder der er byzone og i sommerhusområder, jf. lov om planlægning. Kan
jf. ovenstående - efter beslutning i kommunalbestyrelsen - også finde anvendelse i afgrænsede områder i
landzonen. Byreglerne fremgår af afsnit III i Lov om private fællesveje.
Byzone
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår af Lov om
planlægning, § 34.
Cykelsti
Sti langs vej eller i egen tracé beregnet for cykeltrafik og normalt ikke registreringspligtige knallerter og
adskilt fra eventuel kørebane og fortov ved rabat eller kantsten.
Fortov
Del af en vej bestemt for fodgængere og adskilt fra kørebane og eventuel cykelsti.
"Fortov og sti"
I forhold til Lov om offentlige veje, kapitel 8, Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, Grundejernes
forpligtelser (§ 64) sidestilles færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, med "fortov og
sti".
Færdselsareal
Areal i færdigvejsoverfladen bestemt for færdsel. Består typisk af kørebane, cykelsti samt fortov og sti.
Glatførebekæmpelse
Udspredning af glatførebekæmpelsesmidler, enten som forebyggelse af glat føre (præventiv saltning, se
denne), eller for at forbedre friktionen på færdselsarealer, der er blevet glatte (f.eks. grusning).
Gågade
Færdselsareal forbeholdt fodgængere. Kørende trafik kan være tilladt på nærmere bestemte betingelser.
Kommunen
I denne forbindelse anvendes kommunen som fælles betegnelse kommunalbestyrelsen som vejmyndighed.
Kommunevej
Offentlig vej(e) for hvilken kommunalbestyrelsen er vejmyndighed.
Kørebane
Den del af vejen, der er bestemt for kørende, herunder dog ikke cykelsti og cykelbane.
Landzone
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår af Lov om
planlægning, § 34.
Offentlige stier
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som:
"Færdselsarealer, der administreres af stat eller kommune efter denne lov med de tillempelser, som de
særlige forhold for stier tilsiger. En offentlig sti er fortrinsvis forbeholdt gående, cyklende og ridende færdsel
og udgør ikke en del af en offentlig vej."
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Offentlige veje
Defineres i henhold til lov om offentlige veje som:
”Veje, gader, broer og pladser, der er åbne for almindelig færdsel, og som administreres af stat eller
kommune efter denne lov. De offentlige veje inddeles i statsveje og kommuneveje.” Adskiller sig fra
færdselslovens definition.
Privat fællesvej
Vej, gade, bro eller plads, der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for anden ejendom
end den ejendom, som færdselsarealet ligger på, når ejendommene ikke har samme ejer.
Privat vej
Vej, gade, bro eller plads der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat fællesvej.
Præventiv saltning
Udspredning af tømiddel (typisk vejsalt) for at forebygge at glat føre opstår.
Servicemål og metoder
Angiver målet for det tilstræbte serviceniveau, samt metoder for opfyldelse, der knytter sig til de enkelte
vintervej- hhv. stiklasser, jf. bilag A og B.
Sommerhusområde
Hele landet er opdelt i byzone, sommerhusområder og landzoner. Yderligere definition fremgår af Lov om
planlægning, § 34.
Sti
Færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående, cyklende eller ridende færdsel, jf. dog "Fortov og sti"
(se ovenfor).
Vej
Særligt udformede offentlige eller private strækninger med jævn og normalt befæstet overflade til at gå eller
køre på.
Vejmyndighed
Begreb for den administrative myndighed for vejene. Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed for
kommunevejene, Transportministeren er vejmyndighed for statsvejene, hvor administrationen er henlagt til
Vejdirektoratet.
Begrebet kan ligeledes anvendes om kommunalbestyrelsen som forvaltningsmyndighed for private
fællesveje og stier.
Vintervej- hhv. stiklasser
Begrebet anvendes her ved opdeling af vejnettet i forskellige klasser, for angivelse af hvilket ”servicemål og
metoder” (se denne) for snerydning og glatførebekæmpelse, der knytter sig til de enkelte veje (se endvidere
bilag A og B).

Bilag E
Illustrationer af grundejernes pligter
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Det forudsættes for de følgende eksempler, at der er tale om byer og bymæssige områder, samt at
ejerne ikke efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere supplerende adgange.

Figur 1, Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortov. Grundejer kan pålægges pligten på alle
sider, da de ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen.

Figur 2, Hjørnegrund - som figur1 - hvor pligten kan pålægges grundejeren på alle sider. Her kan
grundejeren dog ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da det ikke er nærmest beliggende
ejendommen.
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Figur 3, Hjørnegrund med adgang til kommunevej samt grænser til privat fællesvej hhv. -sti. Pligten kan i
dette tilfælde pålægges grundejeren for det kommunale fortov. Tilsvarende kan pligten pålægges for den
private fællesvej hhv. -sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest ejendommen, jf. afsnit 4.

Figur 4, Hjørnegrund som figur 3. Her kan pligten dog ikke pålægges grundejeren for den del af det offentlige
fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen.
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Figur 5, Hjørnegrund med grænser til 2 kommuneveje, hvor sidevejen er lukket f.eks. med beplantning eller
skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan ikke pålægges grundejeren.

Figur 6, Pligten for ejeren af en hjørnegrund der grænser til 2 kommuneveje, hvor vejtilslutningen er udført
med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov - eller som gennemgående fortov langs
denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen.
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Figur 7, Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje. Da der kun er adgang til den ene,
og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på siden uden
adgang ikke pålægges grundejeren.

Figur 8, Da grundejerens adgang er til en kommunevej uden fortov, kan pligten for fortovet på vejen uden
adgang ikke pålægges grundejeren, da dette ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang.
Tilsvarende er reglerne gældende f.eks. ved busperroner, som vist i figur 9 til 11:
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Figur 9, Busstoppested, hvor busperron er en del af fortovet.

Figur 11, Busstoppested med særskilt busperron mellem cykelsti og kørebane.
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Del af
Lov om offentlige veje, lov.nr.1520 af 27. december 2014, Kap.8
Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse
§ 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til
1) at sørge for snerydning,
2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og
3) at sørge for renholdelse.
Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og
rækkefølge.
Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal
undtages fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse.
Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller
glatførebekæmpelse.
Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse alene den
renholdelse, der er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog ikke for parkerings- og
rastepladser og lign. i landzone eller for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzone, hvor
kommunalbestyrelsen har bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i §§ 2586 i lov om private fællesveje.
Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger af denne bestemmelse, udføre af en anden
vejmyndighed og afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vejmyndighed.
Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens
gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres.
Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte vejledende
retningslinjer for snerydning og glatførebekæmpelse.
Grundejernes forpligtelser
§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og
renholde trapper til deres ejendomme.
§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at
grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og
renholde fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68.
Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler
og gangbroer betragtes ikke som fortovs- eller stiareal.
Stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og
renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende
gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer
kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det
til ejendommen nærmest liggende fortovs- eller stiareal.
Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er
adgang fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane eller
luftfartsanlæg, kan der kun pålægges forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 m
til hver side langs ejendommen.
Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres.
Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutningskompetence i henhold til stk. 1 til
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor statsvejen ligger.
§ 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for grundejernes pligt
til udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, herunder for de virkemidler, der må
benyttes.
§ 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 holdes ryddet for sne.
§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod
glat føre snarest muligt efter førets indtræden.
§ 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 færdslen, og
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4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti,
for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb.
Tilsyn m.v.
§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64 og
66-68. Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til § 64, stk. 5, føres
tilsynet dog af den relevante kommunalbestyrelse.
Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis
grundejeren ikke overholder sine forpligtelser.
§ 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for
færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den
pågældendes regning.
§ 71. Vejmyndigheden kan på ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, opstille flyttelige
sneskærme eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på
vejarealet.
Stk. 2. I landzone kan vejmyndigheden midlertidigt benytte ejendomme, som grænser til offentlig vej
eller sti, for at kunne varetage sine pligter efter § 62. Hvis en vej ikke umiddelbart kan ryddes, kan
vejmyndigheden etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende arealer.
Stk. 3. Erstatning for skader, der opstår i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 1 og 2, fastsættes af
de taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, hvis der ikke kan opnås enighed om
erstatningens størrelse.
§ 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter § 64, stk. 1, helt
eller delvis skal udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Vejmyndigheden
fastsætter fordelingen af udgifterne hertil mellem grundejerne.
Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i
§ 137, når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et
administrationstillæg efter § 30.
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Del af
Lov om private fællesveje, lov nr. 1537 af 21. december 2010, kap.12
Vintervedligeholdelse og renholdelse
§ 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 på den del af vejen, som ligger nærmest ejendommen.
Stk. 2. Bestemmelserne fastsættes for et nærmere angivet område.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre beslutninger truffet efter stk. 1.
Ændringer:
Ændret 1/7 2015 ved 2014-12-27-ÆL.1520(LF 20 14-15).
Grundejernes pligter
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 kørebane, 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, herunder om tidspunkter for snerydningen og om placering af snebunker.
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 glatførebekæmpelsen må udføres.
Renholdelse
§ 82. Grundejerne skal
1) fjerne ukrudt,
2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, 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 udløbsrender 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 tidspunkter for renholdelsen og om, hvilke midler der må
anvendes, og om placering eller fjernelse af affald.
Kommunens udførelse af grundejernes pligter
§ 83. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de pligter,
der er pålagt grundejerne efter § 79, for grundejernes regning. Kommunalbestyrelsen fastsætter
fordelingen af udgifterne mellem grundejerne.
§ 84. (Ophævet).
Ændringer:
Ophævet sammen med overskrift 1/7 2015 ved 2014-12-27-ÆL.1520(LF 20 14-15).
Tilsyn
§ 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.
Henkastning af affald m.v.
§ 86. Hvis nogen på en privat fællesvej henkaster eller efterlader affald eller genstande, der kan være til
ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, kan kommunalbestyrelsen eller om nødvendigt politiet
fjerne det henkastede eller efterladte for den pågældendes regning uden forudgående påbud.
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Overordnet plan for udførelse af renholdelse – Tønder Kommune.
Generelt
Det offentlige vej- og stinet renholdes løbende så nedenstående er opfyldt:




at trafiksikkerheden opretholdes,
at et tilfredsstillende kvalitetsniveau fastholdes,
at et tilfredsstillende æstetisk niveau holdes.

Cykelstier, rasteanlæg samt kantsten
Fejes typisk i perioden fra april til december 3 gange årligt. Desuden fejes der i forbindelse
med snerydningen.
Helleanlæg
Påmalede spærreflader samt stier/trapper igennem tunneller/under broer, fejes typisk efter
behov i perioden fra maj til december, ca. 3 gange årligt.
Affaldsbeholdere
Tømmes efter en forud tilrettelagt tømningsplan. Ifølge beskrivelserne skal der altid være
plads i affaldsbeholderne, samt rent og ryddeligt omkring stativerne.
Opsamling af affald
På indfaldsveje, klasse 1 og 2 veje, samt udvalgte strækninger i byerne, udføres på
tilstandskrav.
På udvalgte strækninger, klasse 3 veje i landzone, udføres 1 gang årligt i perioden 1. januar –
30. april.
Renhold af borde og bænke
Udføres i perioden 1. marts – 30. april, 1 gang årligt
Ukrudtsbekæmpelse
Ved kantsten, stier, fortove m.v. udføres på tilstandskrav

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser
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Vintervedligeholdelse – Vintervejklasse I
Vintervedligeholdelse – Vintervejklasse II - Land


























Abild Vinterrute
Agerskov Vinterrute
Arrild Vinterrute
Ballum Vinterrute
Bedsted Vinterrute
Branderup Vinterrute
Bredebro Vinterrute
Brøns Vinterrute
Døstrup Vinterrute
Frifelt Vinterrute
Højer Vinterrute
Jejsing Vinterrute
Løgumgårde Vinterrute
Løgumkloster Vinterrute
Møgeltønder Vinterruter
Rejsby Vinterrute
Rømø Vinterrute
Rørkær Vinterrute
Skærbæk Vinterrute
Toftlund Vinterrute
Tønder Vinterrute Vest
Tønder Vinterrute Øst
Visby Vinterrute
Øster Højst Vinterrute

