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1 ALMENT 

. I henhold til "Lov om offentlige veje”, § 62, har kommunen 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 kommunal-
bestyrelsen.  
 
Nærmere regler for gennemførelse af disse aktiviteter fremgår af dette 
regulativs afsnit 2. 
 
Efter § 64 i samme lov har kommunen 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 re-
gulativs afsnit 3. 
 
Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om priva-
te 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 kommu-
nalbestyrelsen 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 eller lister, links mv. med oplysninger om kommuneveje 
og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen mv., 
fremgår af bilag D1 og D2. 
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2 KOMMUNENS PLIGTER – KOMMUNEVE-
JE OG OFFENTLIGE STIER MV., DER AD-
MINISTRERES AF KOMMUNALBESTYREL-
SEN 

 Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på kommune-
veje og offentlige stier, der administreres af kommunalbestyrelsen, er 
tilrettelagt, iværksættes og udføres med udgangspunkt i følgende 
regler, der er forhandlet med politiet. 

  
 Indsatsen ved snerydning og glatførebekæmpelse iværksættes og ud-

føres 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 op-
retholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af hen-
syn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden. 
 
Kommunens vinterberedskab for saltning er etableret i perioden fra 
15. oktober til 15. april. 
 
Kommunens vinterberedskab for snerydning er etableret i perioden fra 
1. november til 31. marts. 

 

2.1 Snerydning 

 Snerydning iværksættes som angivet i bilag A og B. 
 
Snevolde ved vejtilslutninger søges skubbet til side inden arbejdet 
afsluttes. Kommunen fjerner dog ikke snevolde ved indkørsel til ejen-
domme eller ud for private fællesveje. 
 
Kommunen rydder ikke sne på indkørselsarealer til ejendomme. 
 
Kommunen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen ka-
stes ind på arealer, hvor snerydning påhviler grundejeren. Såfremt 
denne situation alligevel opstår, skal sneen fjernes af grundejeren. 

  
 Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende vinterbe-

kæmpes ikke. 
  
 

2.2 Glatførebekæmpelse 

 Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A og B. 
  
 Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til ejendom-

me. 
 
Glatførebekæmpelse på parkerings- og rastepladser og lign. iværksæt-
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tes som udgangspunkt først efter, at en acceptabel situation for færds-
lens afvikling er genoprettet på kørebaner. 

  
 Hvor parkerede biler forhindrer gennemførelse af glatførebekæmpel-

se, vender kommunen ikke tilbage til lokaliteten for supplerende glat-
førebekæmpelse. 

  
 Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende vinterbe-

kæmpes ikke. 
 

2.3 Renholdelse 

 Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af kom-
munen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det påkræ-
vet af hensyn til trafiksikkerheden. Denne praksis er beskrevet i ar-
bejdsbeskrivelsen i kontrakten for drift af veje og grønne områder. 

  
 På kommuneveje i landzone har kommunen kun pligt til at foretage 

den renholdelse, der er nødvendigt af hensyn til trafiksikkerheden. 
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3 GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE 
FORTOVE OG STIER MV., DER ADMINI-
STRERES AF KOMMUNALBESTYRELSEN 

 Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, 
hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til kommune-
vej 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 be-

stemt 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 ejendom-

men (fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund) 

• ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en ad-

gang. 

  
  
 Jernbaner og flyvepladser med adgang fra ejendommen til vejen er 

ligeledes omfattet af denne pligt. Er adgangen alene til drift af anlæg-
get, omfatter pligten kun strækningen ud for adgangen med et tillæg 
på 10 m til hver side af ejendommen. 

  
  
 Gangzoner i gågadeområder og pladser i kommunen sneryddes og 

glatførebekæmpes af grundejerne dog maksimalt i en zone på 2,5 m 
langs ejendommene, hvorimod kommunen snerydder og glatførebe-
kæmper det resterende areal. 

  
  
 Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne fra tage, hvis der 

er risiko for, at istapper eller sne falder ned på vej, sti eller fortov, hhv. 
at opsætte forsvarlig afspærring. 
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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 in-

stallationer til trafikregulering i færdselsarealet. 

  
 Snerydning udføres ved, at færdselsarealet på sti eller fortov sneryd-

des 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 vejba-
nen.  
Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke 
sneryddet. 

 

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 eller lign. på hele forto-
vets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden. 

Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke 
glatførebekæmpet. 

  
 

3.3 Renholdelse 

 På fortov og sti har grundejeren har pligt til, at 
• fjerne ukrudt og lignende, 
• renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flise-

belagte eller på anden måde befæstede færdselsarealer, 
• 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 fra fortov til deres 
ejendomme. 

  
 Renholdelsen udføres ved: 

• at fortove fejes efter behov, 
• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forure-

nende eller til fare for færdslen, 
• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprense-
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de. 

  
 
 

4 GRUNDEJERENS PLIGTER – PRIVATE 
FÆLLESVEJE 

 Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne fra tage, hvis der 
er risiko for, at istapper eller sne falder ned på vej, sti eller fortov, hhv. 
at opsætte forsvarlig afspærring. 

 

4.1 Private fællesvej og stier 

 Grundejernes pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således 
også kørebane, parkeringsarealer og lign. Følgende er bestemt efter 
forhandling med politiet. 

  
 I byzone mv.: 

Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i: 
• byzone 
• sommerhusområde og 
• afgrænsede områder i landzone 

grænser til privat fællesvej, og som fremgår af bilag D1.2 (veje) og bilag 
D2.2 (stier), skal: 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs af-
snit 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 trafikregule-
ring 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 sna-
rest muligt efter snefald, og 

• at snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller 
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uden for. 

Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke 
sneryddet. 

  
 Glatførebekæmpelse: 

Grundejerne har pligt til, at træffe foranstaltninger mod glat føre på 
færdselsarealet snarest efter førets indtræden. 
 
Grundejerne har altid pligt til, at bekæmpe glat føre på trapper til sin 
ejendom. 

  
 Glatførebekæmpelse udføres ved: 

• at der udspredes vejsalt, grus, sand eller lign. på hele færd-
selsarealet snarest muligt efter førets indtræden. 

Veje, stier og fortove med belægning i grus eller lignende kræves ikke 
glatførebekæmpet. 

  
  

Renholdelse: 
Grundejeren har pligt til, at 

• fjerne ukrudt, 
• 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 ejendom-
me. 

  
 Renholdelsen udføres ved: 

• at der renholdes på hele færdselsarealet, 
• at fortove fejes efter behov, 
• at grundejeren fjerner affald og andet, der er særlig forure-

nende eller til fare for færdslen, 
• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprense-

de. 
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5 TILSYN OG REGLER FOR GRUNDEJER-
PLIGTER MV. 

  
 Tilsynet med, at grundejerne overholder deres pligter efter omtalte 

love, føres af kommunen. Overholder en grundejer ikke sine forpligtel-
ser, kan kommunen om nødvendigt lade foranstaltningen udføre for 
den pågældende grundejers regning. 
 

  
 Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundeje-

re på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af kommu-
nalbestyrelsen, 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 synderens regning. 
  
 Dette regulativ træder i kraft den 1. august 2016 og erstatter hidtil 

gældende regulativ af 1. april 2009. Dog gælder ændringer på veje 
først fra 1. august 2017. 
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BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG 
METODER 

Kørebaner 

Vejklasse Vinter- 

vejklasse 

Vejtype 

 

Servicemål og metode 

G
e

n
n

e
m

fa
rt

sv
e

je
 

 

Klasse I 

 
Omfatter veje som udgør 
det trafikale bindeled in-
den for regionen, eksem-
pelvis motorveje og højest 
prioriterede indfalds- og 
omfartsveje. 
 
Veje til hospitaler, brand- 
og redningsveje, bered-
skaber, livsvigtige instituti-
oner o.lign. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres 
på alle tider af døgnet. 
 

• Glatførebekæmpelse til-
stræbes foretaget ved 
præventiv saltning efter 
behov.  

 
• Snerydning igangsættes 

efter behov, således at 
færdslen i videst muligt 
omfang kan afvikles uden 
gener. 

 

F
o

rd
e

li
n

g
sv

e
je

 

 

Klasse II 

 
Omfatter veje som udgør 
bindeleddet mellem gen-
nemfartsveje og lokalveje-
ne, eksempelvis veje mel-
lem enkelte bysamfund 
eller kvarterer i større 
byer, fordelingsveje i indu-
stri- og boligområder, vig-
tige P-pladser o.lign. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres 
som minimum mellem kl. 5.00 og 
22.00. 
 

• Glatførebekæmpelse fo-
retages ved konstateret 
glatføre eller ved overve-
jen sandsynligt for glat 
føre og kun inden for 
nævnte tidsrum. Der kan 
præventivt saltes. 

• Dog kun hvis det forven-
tes at perioden med glat 
føre strækker sig over 
mere end gennemkør-
selstiden  

 
• Snerydning igangsættes 

efter behov inden for 
nævnte tidsrum, således 
at færdslen kan afvikles i 
videst muligt omfang 
uden væsentlige gener. 
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Kørebaner 

Vejklasse Vinter- 

vejklasse 

Vejtype 

 

Servicemål og metode 

Lo
k

a
lv

e
je

 

   

Klasse III 

 
Bruges ikke i Svendborg 
Kommune. 

 

Ø
v

ri
g

e
 v

e
je

 

 

Klasse IV 

 
Omfatter veje til enkelt-
bruger områder og mindre 
boligveje. 
 

 
Saltes/grusses og sneryddes kun 
undtagelsesvis. 
 
Enkelte strækninger sneryddes og 
glatførebekæmpes på en mindre 
del af vejens areal i forbindelse 
indsats på tilstødende stier for at 
forbinde stier. 
Se service mål under bilag B 

 
 For kommunens placering af de enkelte veje i ovennævnte klassifikati-

on henvises til oversigtskortet i bilag D1. 
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BILAG B. VINTERSTIKLASSER, STITYPER, SERVICEMÅL OG ME-
TODER  

Stier
1)

 

Stiklasse Vinter- 

stiklasse 

Stitype 

 

Servicemål og metoder 

P
ri

m
æ

re
 H

o
v

e
d

st
ie

r 

 

Klasse I 

 
Bruges ikke i Svendborg 
Kommune. 

 
 

Ø
v

ri
g

e
 H

o
v

e
d

st
ie

r 

 

Klasse II 

 
Omfatter stier som ho-
vedstier og skolevejsstier.  
 
Fodgængerovergange og 
busstoppesteder 

•  
• Saltning hhv. snerydning 

udføres kun mellem kl. 
5.00 og 22.00.  

•  
• Glatførebekæmpelse fo-

retages ved konstateret 
glatføre eller ved overve-
jen sandsynligt for glat 
føre og kun inden for 
nævnte tidsrum. Der kan 
præventivt saltes. 

• Dog kun hvis det forven-
tes at perioden med glat 
føre strækker sig over 
mere end gennemkør-
selstiden  

•  
• Snerydning igangsættes 

efter behov inden for 
nævnte tidsrum, således 
at færdslen kan afvikles i 
muligt omfang. 

•  
• Fodgængerovergange, 
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Stier
1)

 

Stiklasse Vinter- 

stiklasse 

Stitype 

 

Servicemål og metoder 

cykelbaner og busstop-
pesteder ryddes i be-
grænset omfang indtil 
snerydningen på tilstø-
dende arealer ophører, 
hvorefter der ryddes op. 

Lo
k

a
le

 s
ti

e
r 

m
v

. 

 

Klasse III 

 
Bruges ikke i Svendborg 
Kommune. 

 

Ø
v

ri
g

e
 s

ti
e

r 

 

Klasse IV  

 
Bruges ikke i Svendborg 
Kommune. 

 
 

1) Omfatter her såvel cykelstier som øvrige stier og fortove, hvor glatførebekæmpelse og sneryd-
ning ikke er pålagt grundejeren. 
 
 For kommunens placering af de enkelte stier i ovennævnte klassifikati-

on henvises til oversigtskortet i bilag D1. 
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BILAG C. KOMMUNENS VINTERBEREDSKAB 

 Vinterberedskabet er etableret i perioden fra 15. oktober til 15. april. 
  
 Vagtordninger: 

Varetages af Svendborg kommune. 
Enkelte veje varetages af nabokommune. 
 
Overvågning af vejr og veje: 
Varetages af Svendborg kommune, og der indhentes relevant informa-
tion fra metrologisk program(Vejvejr), og vejdirektoratet. 
Enkelte veje varetages af nabokommune. 
 
Varsling og udkald: 
Varetages af Svendborg kommune. 
Enkelte veje varetages af nabokommune. 
 
Læsning og montage: 
Fortages af private aktører. 
 
Udførelse: 
Fortages af private aktører. 
 
Tilsyn: 
Varetages af Svendborg kommune. 
 
Reparation af udstyr: 
Fortages af private aktører. 
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BILAG D1. OVERSIGTSKORT VEJE OG LINK TIL DETAILKORT 

 

D.1.1 Kommunale veje 

 På oversigtskort anvendes følgende farver for vintervejklasser: 
 
Klasse I. Gennemfartsveje: 
Klasse II. Fordelingsveje:  
Klasse III. Lokalveje: 
Klasse IV. Øvrige veje: 
 
  

  
 

D.1.2 Vej og sti register 

I byzone mv.: 

Alle offentlige vej  
 

Privat fælles vej  
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BILAG D2. OVERSIGTSKORT STIER MV. OG LINK TIL DETAIL-
KORT 

 

D.2.1 Kommunale stier 

 På oversigtskort anvendes følgende farver for vinterstiklasser: 
 
Klasse I. Primære hovedstier: 
Klasse II. Øvrige hovedstier: 
Klasse III. Lokale stier mv.: 
Klasse IV. Øvrige stier: 
 

  
 

D.1.2 Vej og sti register 

I byzone mv.: 

Alle offentlige stier 
 

Private fælles stier 
 
 

  
  
  
  
  



 

 
 

 

 

 

 


