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1. Alment 
Ifølge den gældende lovgivning, er det vejbestyrelsens opgave at fastsætte retningslinjerne for 
snerydning og glatførebekæmpelse på private og offentlige veje, stier og pladser. 
 
Reglerne er fordelt på 2 lovgivninger, alt efter om det er en privat fælles- eller en offentlig vej. 
Se bilag F. 
 
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 kommunens veje og stier. 
 
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 kommunens vej eller sti, skal 
 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

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

• 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. 
 
Kommunens veje og stier 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. 
 
Vejdirektoratet har godkendt, at stier og fortove langs statsveje, som anført i bilag B vinter-
vedligeholdes efter nedenstående retningslinjer, ligesom grundejeres forpligtelser ligeledes er 
gældende for statsvejene i kommunen, for såvel renholdelse som vintervedligeholdelse. 
 
 
2. Kommunens pligter – Kommuneveje og offentlige st ier mv., der administreres af 
kommunalbestyrelsen 
 
Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renhold på kommunens veje, stier og pladser er 
tilrettelagt og forhandlet med politiet. Indsatsen iværksættes og udføres med udgangspunkt i 
følgende regler. 
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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 og 
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 henholdsvis trafiksikkerheden. 
 
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges denne af kommunens vintertjeneste. 
 
Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden 15. oktober til 15. april, medmindre 
særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 
 
2.1 Snerydning 
Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for 
trafikanterne ikke er acceptabel, og iværksættes normalt ved snedybderne fra 5 til 15 cm, 
afhængigt af kørebanens henholdsvis stiens vinterklasse. 
 
KØREBANER : 
Klasse A, Overordnede veje som indfalds- og omfartsveje, samt veje med højest prioriteret 
kollektiv trafik, som har afgørende betydning for trafikafviklingen.  
 
Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der falder op til 5-10 cm jævnt lag alle 
ugens dage i tidsrummet mellem kl. 05.00 – 18.00. 
 
Klasse B, Veje, stier og pladser samt cykelstier, som har væsentlig betydning for afviklingen af 
den kollektive og lokale trafik. 
 
Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der falder op til 5-10 cm jævnt lag i 
tidsrummet mellem kl. 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem kl. 06.00 – 12.00 på lør-, søn, 
og helligdage. 
 
I Rønne by startes kl. 04.00 af hensyn til fremkommelighed. 
 
Klasse C, Veje, stier og pladser mv., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale 
trafik. 
 
Snerydning igangsættes ved drivedannelser eller inden der falder op til 10-15 cm jævnt lag. 
Indsatsen udføres i tidsrummet mellem kl. 06.30 – 15.30 på hverdage og ingen indsats på  
lør-, søn, og helligdage. 
 
Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er afsluttet på vinterklasse A og B. 
 
Klasse D, Veje, stier og pladser som har lav/ringe betydning for afvikling af trafikken. 
Sneryddes ikke. 
 
GENERELT: 
Servicemål er nærmere beskrevet i bilag A og B. 
 
Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først 
efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 
 
Bortkørsel af sne foretages kun undtagelsesvis i bymæssig bebyggelse, samt fra 
cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af 
hensyn til trafikken. 
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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 betragtes dette 
som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af kommunen. 
 
Ved busstoppesteder rydder kommunen holdebanen. Ved snevolde rydder kommunen en 
passage udfor stoppestedsstanderen. Rydning af fortovsareal er en grundejerforpligtigelse – 
også ved busstoppesteder. 
 
For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med 
tilgrænsende vejbestyrelser (Vejdirektoratet rute 38 Rønne - Nexø), således at trafikanterne i 
videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 
 
 
2.2 Glatførebekæmpelse 
Glatførebekæmpelse iværksættes afhængig af vinterklasserne. Se bilag A og bilag B. 
 
Kommunen glatførebekæmper ikke på indkørselsarealer til private ejendomme. 
 
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges denne af kommunens vintertjeneste. 
 
KØREBANER : 
Klasse A, Overordnede veje som indfalds- og omfartsveje, samt veje med højest prioriteret 
kollektive trafik, som har afgørende betydning for trafikafviklingen.  
 
Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved præventiv saltning alle ugens dage i 
tidsrummet mellem kl. 03.00 til 24.00.  
 
Klasse B, Veje, stier og pladser samt cykelstier, som har væsentlig betydning for afviklingen af 
den kollektive og lokale trafik. 
 
Glatførebekæmpelse foretages som udgangspunkt ved konstateret glat føre. Saltning udføres i 
tidsrummet mellem Kl. 05.00 – 15.30 på hverdage og mellem kl. 06.00 – 12.00 på lør-, søn-, 
og helligdage. 
 
I Rønne by startes kl. 04.00 af hensyn til fremkommelighed. 
 
Klasse C, Veje, stier og pladser mv., som har mindre betydning for afviklingen af den lokale 
trafik. 
 
Glatførebekæmpelse foretages i forbindelse med konstateret islag. 
 
Indsatsen udføres i tidsrummet mellem kl. 06.30 – 15.30 på hverdage og ingen indsats på  
lør-, søn, og helligdage. 
 
Klasse D, Veje, stier og pladser som har lav/ringe betydning for afvikling af trafikken. 
Glatførebekæmpes ikke. 
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GENERELT: 
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først 
efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 
 
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i 
samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser (vejdirektoratet – rute 38 Rønne- Nexø), således 
at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. 
 
2.3 Renholdelse 
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af kommunen efter en 
fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. 
 
Bornholms Regionskommune fjerner løbende trafikfarlige genstande, der efterlades/tabes på 
kørebaner og cykelstier. 
 
Renholdelse af kørebaner og cykelstier i bymæssige områder fejes efter behov ud fra 
tilstandskrav. For kørebaners og cykelstiers vedkommende kan der forekomme spredt eller 
begrænset forurening, som ikke anses for trafikfarligt. 
 
På færdselsområder samles affald og snavs, som fjernes ved fejning og/eller opsugning, så det 
er trafiksikkerhedsmæssigt forsvarligt at færdes og så det ikke generer trafikanter eller 
tilstopper rendestensbrønde. 
 
Fejning udføres med følgende frekvens i byer og bymæssige områder: 
 
Alle kommunale veje og stier  1 x årligt 
Overordnede veje (vinterklasse A) 6 x årligt 
Rønne Torv  52 x årligt 
Øvrige byer, torve og pladser efter behov dog mindst  6 x årligt 
 
Tilsyn foretages på vejarealer herunder kørebaner, cykelstier, fortove, rabat og grøft. Tilsynet 
omfatter renholdelse, skilte, vejudstyr, rendestensbrønde og asfaltbelægninger. 
 
Akutte opståede skader udbedres straks. 
 
Der føres tilsyn på klasse A veje to gang om ugen på klasse B & C veje én gang hver 14. dag 
og på klasse D veje to gange årligt. 
 
Rendestensbrønde i byer tømmes 1 gang årligt. 
 
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter kommunens renholdelsesforpligtigelse – bortset 
fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for færdselssikkerheden nødvendige 
renholdelse. 
 
2.4 Samarbejde med andre vejmyndigheder 
 
Bornholms Regionskommune har samarbejde med Vejdirektoratet. Samarbejdet udgør Rute 38 
– vejstrækningen Rønne – Nexø. 
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3. Grundejerens pligter – Offentlige fortove og stier mv., der administreres af 
kommunalbestyrelsen 
 
3.1 Snerydning 
 
Det påhviler altid grundejeren at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på 
vej eller sti samt at opsætte forsvarlig afspærring. 
 
Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, hvis ejendom i byer og 
bymæssige områder grænser op til kommunens vej eller sti, skal 
 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

 
fortov og sti som beskrevet i dette regulativs afsnit 3. 
 
Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. 
Kommunale cykelstier, gangtunneler og –broer, er således ikke omfattet af pligten. 
 
Nævnte pligt kan højest omfatte 10 m af de fortovs- og/eller stiarealer, der ligger nærmest 
ejendommen målt fra belægningskant. Er disse arealer f.eks. adskilt af en græsrabat, indgår 
denne ikke ved beregning af de 10 m. 
 
Hvor grundejeren ikke har direkte adgang til kommunens 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. 
 
Grundejerne har pligt til at rydde fortov og sti for sne snarest muligt efter snefald. 
 
Hvis en grundejer ikke bor på eller i nærheden af ejendommen, skal grundejeren overdrage 
udførelsen af opgaverne til en anden person, herunder virksomhed eller grundejerforening.  
 
Ved busstoppesteder rydder kommunen holdebanen. Ved snevolde rydder kommunen en 
passage udfor stoppestedsstanderen. Rydning af fortovsareal er en grundejerforpligtigelse – 
også ved busstoppesteder. 
 
Grundejeren har altid pligt til at rydde: 

• Trapper fra fortov til ejendom. 
• Pladsen omkring brandhaner, beredskabsinstallationer og installationer til 

trafikregulering i færdselsarealet. 
 
I de byer og bymæssige bebyggelser, der er vist på regulativets kortbilag D har Kommunal- 
bestyrelsen pålagt ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, at renholde 
fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde fortov (sti) for sne ud for 
ejendommene. Se bilag D  
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Snerydning udføres ved at færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes i færdselskrævende 
omfang udfor 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 uden for evt. cykelsti. 
 
Det er forbudt at kaste sne fra privat areal ud på offentlig vej. 
 
Grusbelægninger skal også sneryddes. 
 
Gågade/forretningsgader 
De ejendomme der i kommunen, er beliggende i gågadeområder og torvepladser sneryddes og 
glatførebekæmpes af grundejerne i en zone på 3 m langs ejendommene (markeret gangareal), 
hvorimod kommunen snerydder og glatførebekæmper det resterende areal i forhold til 
områdets klassificering. 
 
 
3.2 Glatførebekæmpelse 
 
Der henvises til afsnit 3.1, der ligeledes er gældende for så vidt angår bekæmpelse af glatføre. 
 
Grundejerne har pligt til at glatførebekæmpe fortov og sti snarest muligt efter førets 
indtræden. 
 
Sandstensbelægning bekæmpes alene med grus/sand. 
 
3.3 Renholdelse 
 
På fortov og sti har grundejeren pligt til at: 

• fjerne ukrudt og lignende, 
• renholde fortove og stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde 

befæstet, 
• renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, for alt, hvad 

der kan hindre vandets frie løb. 
• fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 

 
Grundejeren har 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 forurenende eller til fare for 

færdslen 
• at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og oprensede. 

 
I de byer og bymæssige bebyggelser, der er vist på regulativets kortbilag D har 
Kommunalbestyrelsen pålagt ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, at 
renholde fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde fortov (sti) for sne ud 
for ejendommene. Se bilag D 
 
Gågade/forretningsgader 
De ejendomme der i kommunen, er beliggende i gågadeområder og torvepladser renholdes af 
grundejerne i en zone på 3 m langs ejendommene (markeret gangareal), hvorimod kommunen 
renholder det resterende areal i forhold til områdets klassificering. 
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4. Grundejerens pligter – Private fællesveje 
 
4.1 Privat fællesvej og stier 
Grundejerens pligter omfatter her det samlede færdselsareal, således også 
kørebane, parkeringsarealer o.l. 
 
Det påhviler altid grundejeren at fjerne istapper og sne på tage, der risikerer at falde ned på 
vej eller sti, samt at opsætte forsvarlig afspærring. 
 
Følgende er bestemt efter forhandling med politiet: 
 
I byzone m.m.: 
Kommunen har bestemt, at grundejere, hvis ejendom i: 

• byzone, og 
• afgrænsede områder i landzone – se bilag C. 

 
hvis ejendom grænser til privat fællesvej, skal: 

• snerydde, 
• glatførebekæmpe og 
• renholde 

 
færdselsarealet i overensstemmelse med nærværende regulativs afsnit 4.2. 
 
Pligten er kun pålagt grundejere med vejret. 
 
 
I landzone: 
Er private fællesveje undtaget for opgaver, krævet af kommunalbestyrelsen, i forbindelse med 
vinterbekæmpelse. 
 
  
 
Private veje: 
På private veje i byerne, der opfylder nedenstående krav, har kommunalbestyrelsen besluttet, 
at snerydning og glatførebekæmpelse udføres af grundejeren. 
 
Krav til de private veje, der skal vinterbekæmpes, er at de skal: 

• indgå i det almindelige vejnet, 
• være mindst 40 m lang og 
• tjene som færdsel for mere end 7 erhvervsvirksomheder, 7 parcelhuse eller  

12 beboelseslejligheder. 
 
Ejere af de private veje, har pligt til at snerydde og foranstalte glatførebekæmpelse af 
kørebane, fortov og sti på vejene. Der stilles samme krav til snerydning som på private 
fællesvej. 
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4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen 
 
4.2.1 Snerydning 
Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring 
brandhaner, beredskabsinstallationer 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 
• snebunker henlægges på det resterende færdselsareal, eller uden for. 

 
4.2.2 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 e.l., på hele færdselsarealet snarest muligt efter 
førets indtræden. 

 
4.2.3 Renholdelse 
Grundejeren har pligt til at 

• fjerne ukrudt og lignende, 
• feje eller på anden måde at renholde færdselsarealer, der er asfalterede, brolagte, 

flisebelagte 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 pligt til at renholde trapper fra fortov til deres ejendomme.  
 
Renholdelsen udføres ved: 

• at der renholdes på hele færdselsarealet 
• 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. 

 
5. Tilsyn og regler for grundejerpligter mv. 
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 pågældende grundejers regning. 
  
Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt grundejere på kommunale veje og 
stier, jf. afsnit 2, udføres af kommunen for grundejerens regning. I givet fald skal kommunen 
sikre, at arbejdet udføres billigst muligt. 
Se nærmere i bilag F. 
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6. Klagevejledning 
En klage over manglende eller mangelfuld ren- eller vintervedligeholdelse skal sendes til 
Bornholms Regionskommune Centeret for Ejendomme og Drift, Att.: Vejdriftsplanlægning,  
Skovløkken 4, Tejn, 3770 Allinge eller på mail: ed@brk.dk 
 
7. Ikrafttrædelse 
Dette regulativ træder i kraft den 05. december 2016 og erstatter hidtil gældende 
”Regulativ for vintervedligeholdelse og renhold af veje, stier og pladser i Bornholms 
Regionskommune”. 
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Bilag A 
Beskrivelse af vejklasser (offentlige veje) 
 
Offentlige veje, stier og pladser inddeles i fire klasser; A, B, C og D. 
  
Vintervejklasse Vejtype Servicemål/metode 
 
A 
Farvekode: Grøn 

 
Overordnede veje, som 
indfalds- og omfartsveje, 
samt veje med højest 
prioriteret kollektive trafik, 
som har afgørende 
betydning for 
trafikafviklingen 

 
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener 
ved at: 

• Glatførebekæmpelse foretages som 
udgangspunkt ved præventiv saltning 
alle ugens dage i tidsrummet mellem 
03.00 – 24.00 

 
• Snerydning igangsættes ved 

drivedannelse eller inden der falder op 
til 5–10 cm jævnt lag alle ugens dage i 
tidsrummet mellem 05.00 – 18.00 

 
 
B  
Farvekode: Rød 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veje, stier og pladser samt 
cykelstier, som har 
væsentlig betydning for 
afviklingen af den kollektive 
og lokale trafik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener 
ved at: 

• Glatførebekæmpelse foretages som 
udgangspunkt ved konstateret glat føre. 
Saltning udføres i tidsrummet mellem 
05.00 – 15.30 på hverdage og mellem 
06.00 – 12.00 på lør-, søn- og 
helligdage 

 
• Snerydning igangsættes ved 

drivedannelse eller inden der falder op 
til 5–10 cm jævnt lag i tidsrummet 
mellem 05.00 – 15.30 på hverdage og 
mellem 06.00 – 12.00 på lør-, søn- og 
helligdage 

 
• I Rønne by startes kl. 04.00 af hensyn 

til fremkommelighed 
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C  
Farvekode: Blå 

 
Veje, stier, pladser m.v., 
som har mindre betydning 
for afviklingen af den lokale 
trafik 

 
Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats er 
afsluttet på vintervejklasse A og B.  
 

• Glatførebekæmpelse foretages i 
forbindelse med konstateret islag. 

 
• Snerydning igangsættes ved 

drivedannelse eller inden der falder op 
til 10-15 cm jævnt lag 

 
Indsats udføres i tidsrummet mellem 06.30 – 
15.30 på hverdage og ingen indsats lør-, søn- 
og helligdage 

D 
Farvekode: Gul 
 

Veje, stier og pladser som 
har lav/ringe betydning for 
afvikling af trafikken 
 

Sneryddes og glatførebekæmpes ikke 
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Bilag B 
Offentlige vejes placering i klassificeringen (se alle veje på kommunens hjemmeside) 
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Bilag C 
Kortbilag for grundejerforpligtigelser – Private fæ llesveje 
 
 

 
 
 
 
Rø Skolevej 12–14 vintervedligeholdes af BRK (jf. aftale af 15. april 1985). 

 
 
 

Svaneke

Gudhjem

Nexø
Aakirkeby

Allinge

Rønne

Hasle
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Bilag D 
Kortbilag for grundejerforpligtigelse - offentlige veje  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Svaneke

Gudhjem

Nexø
Aakirkeby

Allinge

Rønne

Hasle
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Bilag E 
Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligt elser 

 
Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00, dog 
mht. glatføre principielt hele døgnet. 
 

• 1.-dagen efter snefald gives en skriftlig varsel om påbud, og der tages foto af det 
  pågældende areal. 
 

• 2.-dagen tilsendes forsømmelige grundejeres et skriftligt påbud, og der tages foto af 
det pågældende areal. 

 
• 3.-dagen foranlediger kommunen det manglende arbejde udført (der tages foto før 

påbegyndelse af arbejdet) evt. ved privat entreprenør med efterfølgende regning til 
grundejeren. 
 

• I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glatføre på fortov, hvor ejeren tydeligvis 
ikke har opfyldt sine grundejerforpligtigelser, kan der uden yderligere varsel rekvireres 
entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse. (dokumenteres ved foto). 

 
• Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil der 

uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med foto af det pågældende 
færdselsareal. 
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Bilag F 
Lovhenvisninger 

 
Udklip af Lov om offentlige veje nr. 1520 af 27. de cember 2014, 
Kapitel 8 om snerydning, glatførebekæmpelse og renh oldelse 

 
§ 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. 
§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne 
snarest muligt efter snefald. 
§ 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 
4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i 
fortov og sti, for alt, hvad der kan hindre vandets frie løb. 
§ 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. 
 
 

Udklip af Lov om private fællesveje nr. 1234 af 04.  november 2015 
 
§ 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. 
 
§ 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. 
 
 
I øvrigt henvises til det til enhver tid gældende "Vinter- og renholdelsesregulativ” for Bornholms RegionsKommune 
hvor nærmere forskrifter for udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse er beskrevet. 
Hvis De ønsker at klage over dette påbud, skal klagen være indgivet skriftligt til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 
13, Postboks 9018, 1022 København K, senest 4 uger efter, at påbuddet er meddelt. 
Påbuddet kan kun påklages for så vidt angår det retlige spørgsmål. En klage har således ikke opsættende virkning 
for påbuddet, medmindre klagemyndigheden (Vejdirektoratet) tillægger påbuddet opsættende virkning. De skal 
således efterkomme kravene i påbuddet her og nu.  
 
 


