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Forord 

 

Med dette regulativ, er der tilvejebragt et nyt udgangspunkt for Kolding Kommunens 

(herefter benævnt ”kommunen”) forvaltning af Lov om vintervedligeholdelse og renhol-

delse af veje, senest ved Lov nr. 1520 af 27/12/2014, ”Lov om offentlige veje m.v.” 

 

Myndighedsopgaverne vedrørende vintervedligeholdelse og renholdelse varetages således 

altid af kommunen, også for så vidt angår tilsyn med grundejernes overholdelse af de 

forpligtelser, der er pålagt i henhold til ovennævnte love samt kommunens regulativ. 

 

Regulativet er godkendt af Kolding Kommunes Byråd i november 2016. 

 

 

1 Indledning 

 

I henhold til ”Lov om offentlige veje m.v.”, Kapitel 8, (herefter benævnt ”Vinterloven”) 

påhviler det kommunen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelsen af sne-

rydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af kommuneveje og offentlige stier, der ad-

ministreres af kommunalbestyrelsen.  

 

I medfør af Vinterlovens §§ 62-72 og ”Bekendtgørelse af lov om private fællesveje” §§ 8, 

23 og 79, har Kolding kommunes byråd efter forhandling med politiet besluttet, at sne-

rydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunen værende 

veje, fortove, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinjer. 

 

Veje i Kolding kommune er opdelt i 4 vinterklasser, A-D. 

Stier i Kolding er opdelt i 3 vintervejklasser, A-B og øvrige. 

P-pladser i Kolding kommune er opdelt i 3 vintervejklasser, A-B og øvrige. 

Fortove og bypladser i Kolding kommune er ikke opdelt i vinterklasse. 

 

Efter §64 i samme lov har kommunen for byer og bymæssige områder bestemt, at 

grundejere, hvis ejendom grænser til kommuneveje eller offentlige stier, der administre-

res af kommunalbestyrelsen skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti ud 

for ejendommen, som nærmere beskrevet i afsnit 2.1.2, 2.2.2, 3.2 og bilag B. 

 

 

2 Vintervedligeholdelse – offentlige veje, fortove, stier mv. 

 

Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser iværksættes 

efter nærværende regulativ. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A anførte ser-

vicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer.  



 

 

Vinter- og renholdelsesregulativ for Kolding Kommune – Juni 2016 

  Side 4 

 

 

 

 

Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige 

vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 

 

Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A. 

 

 

2.1 Snerydning 

2.1.1 Kommunens opgaver 

 

Snerydning iværksættes afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. Se bilag A. 

 

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. 

 

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, holdeplad-

ser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikken. 

 

Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger – dvs. en offentlig vejs tilslutning til en 

anden offentlig vej – søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. 

Kommunen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme 

eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. 

 

Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen 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. 

 

Hvor parkerede biler forhindrer gennemførsel af snerydning, vender kommunen ikke til-

bage til lokaliteten for supplerende rydning, med mindre der er af afgørende betydning 

for færdslens afvikling. 

 

På visse veje og stier uden for bymæssig bebyggelse er det konkret besluttet ikke at 

iværksætte snerydningsforanstaltninger.  

 

For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde 

med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder 

en ensartet vejtilstand. 
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2.1.2 Grundejernes forpligtelser 

 

I byer og bymæssige bebyggelser har kommunen i henhold til vinterlovens § 64, stk. 1, 

pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud 

for ejendommene for sne, i overensstemmelse med vinterlovens § 63 og § 66: 

 

”§ 63. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne 

pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.  

§ 66. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdsels-

arealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og poli-

tialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne” 

 

I henhold til vinterlovens § 66, stk. 1, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig 

bebyggelser herudover følgende: 

• at et sti- eller fortovsareal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for 

ejendommen snarest muligt efter snefald, og 

• at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke 

er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. 

 

De i kommunen beliggende gågadeområder ryddes og glatførebekæmpes af grundejerne i 

en zone til midten af gågaden langs ejendommene. Kommunen bortkører sne, der er 

samlet i stakke, i det omfang det er nødvendigt. 

 

 

2.2 Glatførebekæmpelse 

2.2.1 Kommunens opgaver 

 

Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B. 

På klasse A 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, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt 

først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 

 

På enkelte veje og stier har kommunen besluttet ikke at udføre glatførebekæmpelse. 

 

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i 

samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt om-

fang møder en ensartet vejtilstand. 
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2.2.2 Grundejernes forpligtelser 

 

I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til vinterlovens § 64, stk. 1, på-

lagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, træffe foranstaltninger 

mod glat føre på fortov og sti i overensstemmelse med vinterlovens § 67: 

 

§ 63. 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.  

§ 67. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, om-

fatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdsels-arealet med grus, 

sand el. lign.  

 

I henhold til vinterlovens § 67, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggel-

ser herudover følgende: 

• at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele stiens eller fortovets areal og snarest 

muligt efter førets indtræden 

 

 

3 Renholdelse – offentlige veje, stier mv. 

3.1 Kommunens opgaver 

 

Renholdelse af arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af kommunen efter 

en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. 

 

Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor. Denne plan administreres af 

Kolding Kommunes Vej & Park afdeling. 

 

Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter kommunens renholdelses-forpligtigelse – 

bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for færdselssikkerheden nødven-

dige renholdelse. 

 

 

3.2 Grundejernes forpligtigelser 

 

I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til vinterlovens § 64, stk. 1, på-

lagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, renholde fortov og sti i 

overensstemmelse med vinterlovens § 68: 

 

”§ 63. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne 

pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.  
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§ 68. 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 nedløbsriste for alt, der kan hindre vandets 

frie løb” 

 

I henhold til vinterlovens § 68, bestemmes at på fortov og sti har grundejeren pligt til at:  

 

• Fjerne ukrudt og lignende 

• Renholde fortov og stier der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden 

måde overfladebehandlede færdselsarealer, 

• Fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare eller ulempe for 

færdslen, når det er nødvendigt 

• Renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som 

ligger i fortov eller sti, for alt. Hvad der kan hindre vandets frie løb og  

• At det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede. 

 

Affald må aldrig fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen anbragte rendestens-

brønde. 

 

 

4 Private fællesveje og stier 

 

I medfør af privatvejslovens §§ 23 og 79 bestemmes herved, at snerydning, glatførebe-

kæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter 

nedenstående retningslinjer. 

 

I byer og bymæssig bebyggelse 

 

Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at sne-

rydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for 

ejendommen.  

 

På landet 

 

Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befær-

des, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdsels-berettigede træffe 

beslutning om grundejernes pligt til, at vinter vedligeholde og renholde private fællesveje 

på landet. 

 

Beslutning herom er allerede truffet og meddelt de vejberettigede for de veje. 
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4.1 Grundejernes forpligtelser 

 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fast-

sat i privatvejslovens §§ 80 - 82: 

 

Vedr. snerydning: 

”§ 80 Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Plad-

sen 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” 

 

I henhold til privatvejslovens § 80, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæs-

sig bebyggelser herudover følgende: 

• at et vej-, sti- eller fortovsareal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud 

for ejendommen snarest muligt efter snefald, og 

• at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke 

er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. 

 

Vedr. 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” 

 

I henhold til lovens § 81, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyg-

gelser herudover følgende: 

• at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og 

snarest muligt efter førets indtræden 

 

Vedr. renholdelse: 

”§ 82 Grundejerne skal 

1) fjerne ukrudt, 

2) feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebe-

lagt 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” 

 

I henhold til lovens § 82, stk. 3, bestemmes herudover følgende: 
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• at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige be-

byggede områder, skal ske når det er nødvendigt, 

• at grundejeren er pligtig til at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende el-

ler til fare for færdslen, når det er nødvendigt og 

• at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og op-rensede. 

 

 

5 Private veje 

 

I medfør af privatvejslovens § 8, stk. 1 bestemmes herved, at snerydning, glatførebe-

kæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående 

retningslinjer. 

 

Ejere af private veje som beskrevet i privatvejslovens § 8, stk. 1, har pligt til at sneryd-

de, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene.  

 

5.1 Grundejernes forpligtelser 

 

Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fast-

sat som i nærværende regulativs afsnit 4.1. 

 

 

6 Tilsyn og regler for grundejerpligter 

 

Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligt efter omtalte love, føres af kommu-

nen. 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, udføres af kommunen for 

grundejerens regning. I givet fald skal kommunen sikre, at arbejdet udføres billigst mu-

ligt. 

 

Affald eller genstande, der 

• Kan være til ulempe for færdslen, eller  

• Er særligt forurenende 

Kan uden varsel fjernes af kommunen eller politiet for den forurenendes regning.  

 

Dette regulativ træder i kraft den xx. juni 2016 og erstatter hidtil gældende regulativ af 

den 10. juni  2013. 
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Vej-
klasse 

Vin-
tervej-
klasse 

Vejtype 
(eksempler) 

Servicemål 

T
R

A
F
I
K

V
E
J
E
 

 

A-veje 
 

(svarer til 

klasserne 

I-II i Vin-

terudval-

gets kate-

gorisering) 

 
Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntra-

fikken, eksempelvis højest prioriterede kommuneveje 

som større indfalds- og omfartsveje. Samt veje som har 

betydning for fjerntrafikken og/eller afgørende betydning 

for afvikling af den gennemkørende trafik, eksempelvis 

overordnede kommuneveje som indfalds- og omfartsveje 

samt veje med højest prioriteret kollektive trafik. 

 
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener 

på alle tider af døgnet, ved at: 

 
• Glatførebekæmpelse som udgangspunkt 

foretages ved præventiv saltning. 

 
• Snerydning igangsættes ved drivedan-

nelse eller inden der falder op til 5 cm 
jævnt lag. 

 

 

B-veje 
 
(svarer til 

klasserne 

III-IV i 

Vinterud-

valgets 

kategori-

sering) 

 
Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for 

afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, 

eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nær-

trafik eksempelvis veje mellem enkelte bysamfund eller 

kvarterer i større byer, de højest prioriterede fordelings-

veje i industri- og boligområder, vigtige P-pladser o.l. 

Samt trafikveje og pladser, som har betydning for afvik-

ling af den lokale nærtrafik. 

 
Tilstræbes holdt farbare, men visse gener kan 

forekomme. Saltning hhv. snerydning udføres 

mellem kl. 4.00 og 21.00. Servicemålet opnås 

ved at: 

 
• Glatførebekæmpelse med mulighed for 

at foretage præventiv saltning. 

 
• Snerydning igangsættes ved drivedan-

nelse eller 5 til 8 cm jævnt lag indenfor 
nævnte tidsinterval. 
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Vej-
klasse 

Vin-
tervej-
klasse 

Vejtype 
(eksempler) 

Servicemål 

L
O

K
A

L
-V

E
J
E
 

 

C-veje 
 
(svarer til 

klasse V i 

Vinterud-

valgets 

kategori-

sering) 

 

 

Omfatter lokalveje og pladser, som har mindre betydning 

for afvikling af trafikken, eksempelvis større boligveje. 

 

 

Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er 

afsluttet på A- og B- veje. Glatførebekæmpelse 

hhv. snerydning udføres i forlængelse af indsat-

sen på B-veje. Det tilstræbes at udførsel sker 

på hverdage, indenfor normal arbejdstid. 

 

Ved kraftig snefald eller fygning, kan C-veje 

ryddes uden for normal arbejdstid, for at imø-

dekomme fastkørt sne. 

 

 

D-veje 
 
(svarer til 

klasse VI i 

Vinterud-

valgets 

kategori-

sering) 

 

 

Omfatter lokalveje til enkeltbruger områder og mindre 

boligveje. 

 

Glatførebekæmpes og sneryddes kun undtagel-

sesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver 

tillader det. 

 

 

Der saltes præventivt mod ISSLAG snarest muligt, det bekæmpes herefter kontinuerligt til situationen er overstået. 

  



Vinter- og renholdelsesregulativ for Kolding Kommune – Juni 2016 Bilag A 

 

Side 3 af 5 

 

 

Kategorisering af de kommunale strækninger er fordelt efter følgende kriterier og prioriteringer: 

 

 

A-veje: Hovedfærdselsårer og indfaldsvej med væsentlige trafikmængder. Adgang til beredskab, sygehus, Politi og Falck og lignen-

de.  

 

 

B-veje: Strækninger med offentlig transport med væsentlig frekvens. Hovedforbindelsesveje mellem byområder. Områder med væ-

sentlig trafik til offentlige institutioner. 

 

 

C-veje: Øvrige forbindelsesveje og større stamveje, samt enkelte udsatte veje i landområder. 

 

 

D-veje: Mindre boligveje, boliglommer og vænger. 

 

 

A-stier: Stier der bliver brugt ofte også i weekender og på helligdage. 

 

B-stier: Mindre væsentlige stier der ikke har trafik i weekender eller helligdage. 
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Vinterklasse 
(eksempler) 

Servicemål 

 

A-pladser 

 

Parkeringspladser som har 

væsentlig betydning for den 

lokale trafik. 

 

Glatførebekæmpelse og snerydning kan foretages i tidsrummet 

kl. 04.00 - 21.00 på alle ugens dage. 

 

Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang, når det i væ-

sentlig grad generer trafikkens afvikling. 

 

 

B-pladser 

 

Parkeringspladser som har 

nogen betydning for afvik-

ling af den lokale trafik. 

 

 

Glatførebekæmpelse og snerydning kan foretages på hverdage 

inden for normal arbejdstid, og i det omfang den øvrige vinter-

indsats tillader det. 

 

 

Øvrige parkeringspladser 

 

 

 

Der foretages ingen vinterforanstaltninger på disse pladser. 

 

 

Vinterklasse Servicemål 
 

Kommunale fortove og 

pladser 

 

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet 

05.00 - 18.00 på alle ugens dage. 

 

 

Busstoppesteder og fod-

gængerovergange 

 

 

 

Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener i tidsrummet 

05.00 - 18.00 på alle ugens dage. 

 

Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang, når det i væ-

sentlig grad generer trafikkens afvikling. 

 

 

Gågadearealer 

 

De i kommunen beliggende gågadeområder ryddes og glatføre-

bekæmpes af grundejerne i en zone til midten af gågaden langs 

ejendommene. 

 

Kommunen bortkører sne, der er samlet i stakke, i det omfang 

det er nødvendigt. 
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Vinterklasse Servicemål 
 

Kommunale stier 

 

A-stier: 

 

Tilstræbes holdt farbare uden gener i tidsrummet kl. 04.00 - 

18.00 på alle ugens dage. 

 

B-stier: 

 

Tilstræbes holdt farbare uden gener i tidsrummet kl. 04.00 - 

18.00 på hverdage. 

 

 

 

Øvrige stier 

 

Der foretages ingen vinterforanstaltninger på disse stier. 

 
 
 



Vinter- og renholdelsesregulativ for Kolding Kommune - Juni 2016 Bilag B 

 

Side 1 af 6 

 

 

Begrænsning i det omfang af arealer, der kan pålægges pligt, fremgår af: 
 

”Lov om offentlige veje m.m.  
§64, stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatfø-
rebekæmpe og renholde fortov og sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejen-
dommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning her fået tilladelse til at 
etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller sti-
areal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmeste liggende fortov- eller 
stiareal.” 
 
Der er således ingen maksimering af den facadelængde, som ejeren af en ejendom kan på-
lægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Dog kan pligten kun pålægges, såfremt 
det pågældende areal ligger i ubrudt forlængelse af en adgang fra en offentlig vej eller offent-
lig sti under samme vejmyndighed til ejendommen. 
 
Dette medfører, at ejeren af ejendom beliggende på en hjørnegrund, kan pålægges pligten for 
fortov og sti ud for sin ejendom, også på den side, hvor der ikke er direkte adgang fra ejen-
dommen, jf. eksemplet i figur 1 og 2. 
 
En grundejer kan derimod ikke pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og 
sti, der ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, f.eks. hvor ejendommen 
ligger mellem to veje med andre ejendomme på hver side, og hvor ejendommen kun har ad-
gang til den ene vej, jf. eksemplet i figur 8. 
 
Såfremt ejeren efter ansøgning har opnået tilladelse til at etablere en adgang, kan pligten også 
i sidstnævnte tilfælde pålægges. 
 
Bestemmelsen i § 64, stk. 2 begrænser dybden (bredden) af arealet ud for den forpligtedes 
ejendom til maksimalt 10 meter. Det er dog kun "for det til ejendommen nærmest liggende 
fortovs- eller stiareal", der kan medregnes i de 10 m. Dette betyder, at såfremt der - som i 
eksemplet i figur 2 - er et grønt oversigtsareal, der en del af vejens areal og med fortov på 
begge sider af arealet, kan grundejeren kun pålægges pligten på fortovet, der ligger nærmest 
på ejendommen. 
 
I forbindelse med fastlæggelse af grundejernes pligter skal vejmyndigheden være opmærksom 
på, at pligterne til snerydning og bekæmpelse af glat føre også gælder fortove, der er befæstet 
med græs. Hvis der skal gælde særlige bestemmelser for disse fortove og stier, bør det derfor 
fremgå af vinterregulativet. 
 
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. 
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Figur 1, Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortov. Grundejer kan pålægges plig-
ten 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 nær-
mest ejendommen. 
 

 
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 fx med be-
plantning 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 vejtilslut-
ningen 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, Som figur 6 hvor hjørnet ikke er beplantet men udført i anden belægning end selve 
fortovet, fx befæstet med grus. Her påhviler pligten for hele hjørnet grundejeren, også selv om 
der er tale om anden belægning end fortovet, såfremt kommunen betragter og administrerer 
den pågældende del af vejen som et areal, der fortrinsvist er forbeholdt gående færdsel. 
 

 
Figur 8, Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje. Da der kun er ad-
gang 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. 



Vinter- og renholdelsesregulativ for Kolding Kommune - Juni 2016 Bilag B 

 

Side 6 af 6 

 

 
Figur 9, 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. 
 


