
Vinter og sne – snerydning 
Det gør du – det gør vi 
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Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel 
kommune som grundejere i sving.
Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne i Fredensborg Kommune skal vintersikre. 
Reglerne om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje blev vedtaget 29.11.2007



Vores opgaver

Som kommune har vi ansvar for 235 km offentlige 

vej. Vores opgave er at holde vejene farbare, når 

sne- eller glatføre opstår. Det siger sig selv, at vi 

med det mandskab og materiel, der er til rådighed, 

ikke kan være alle steder på én gang. Derfor har vi 

prioriteret sne- og glatførebekæmpelsen.

Vi sne- og glatførerbekæmper først på de mest 

trafikerede veje. Her er risikoen for ulykker størst. 

På mindre veje på landet og på boligvejene i byerne 

vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker. 

Derfor ryddes de sidst.

Når der ryddes for sne, kan det ikke undgås, at der 

af og til vil blive efterladt en snevold foran indkørsler.

Vi kan desværre ikke tilbyde at fjerne disse volde og 

beder derfor venligst grundejerne om selv at rydde 

snevolden væk.

Offentlige veje ryddes efter tur

Veje og stier er inddelt i klasser, der ryddes efter tur. 

Skemaet her i brochuren fortæller om klasserne og 

på kortene er klasserne markeret med hver sin farve. 

Veje i klasse A ryddes først.

Grundejerens opgaver

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker 

adgang til din ejendom for postbud, avisbud, renova-

tionsarbejder, gæster m.v. Dine opgaver er forskellige 

alt efter om din ejendom ligger langs en offentlig vej 

eller en privat fællesvej/-sti.

Dine pligter som grundejer? 

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, har 

du pligt til at rydde for sne og gruse på de arealer, der 

overvejende er bestemt for gående. 

Det er normalt fortove eller stier, men kan også være 

adgangen til udvendige trapper. Pligten omfatter de 

første 10 meter fra ejendommens skel – ved gågader 

og lege- og opholdsarealer dog kun de første 2,5 meter 

fra huslinjen. 

Er der inden for de første 10 meter et færdselsareal 

beregnet til andre kørende end dem, der har ærinde 

til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at ryd-

de mellem ejendommen og dette areal. En grundejer 

har pligt til at rydde og gruse/salte overkørsler, hvor 

en sidegade munder ud i en anden gade. Ligger din 

ejendom ud til en privat fællesvej eller sti, har du 

pligt til at rydde for sne og gruse/salte på kørebane 

og fortov eller på sti. I de fleste tilfælde strækker 

denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den 

modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin 

halvdel. 

Hvorfor er det vigtigt?

Det er vigtigt, at du som grundejer overholder dine 

forpligtelser, så færdslen kan ske sikkert, så bl.a. post, 

avisbud og renovationsmedarbejdere kan komme 

frem. Men det er også vigtigt, fordi du som grund-

ejer er forpligtet til det og har ansvarsforpligtelse, 

hvis der skulle ske et uheld som skyldes manglende 

rydning eller glatførebekæmpelse.

Hvordan skal arbejdet udføres? 

Snerydning 

Ved snefald skal der ryddes for sne så hurtigt som 

muligt. Fortovet skal ryddes i hele sin bredde – eller 

i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen 

samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers 

anbringes den på kørebanen langs rendestenen. 

 

Har vejen cykelsti, samles sneen på cykelstien ved 

rendestenen langs fortovet dog kun, når cykelstien 

stadig kan holdes fri i en bredde af mindst 2 meter. 

Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på køre-

banen langs rendestenen langs cykelstien. Sneen må 

ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgænger-

overgange eller på gadehjørner, hvor det er naturligt 

for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller 

ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og 

afløbsledninger eller op ad træer, brandhaner, 

fordelerskabe eller installationer til trafikregulering. 

Pladsen omkring brandhaner og installationer til 

trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. 

Grundejeren skal fjerne snevolde, som er til gene 

ved indkørsler og ved opkørsler til cykelsti. Det 

gælder også snevolde, der opstår, når kommunen 

rydder kørebane og cykelsti for sne.

PLAN OG TRAFIK



Ved busstoppesteder hjælper kommunen grund-

ejerne med at fjerne sne og gruse i tilfælde af glat 

føre. Men pligten til at sørge for dette påhviler stadig 

grundejeren. Bliver sne- eller islaget hullet eller me-

get ujævnt, skal det hugges op og fjernes. Grundeje-

ren har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste 

er fri for is og sne.

Grusning/saltning

I glat føre skal grundejeren hurtigst muligt strø for-

tove, afmærkede fodgængerovergange og udvendige 

trapper med grus, salt eller lignende. 

Overdragelse

Grundejeren kan overdrage det til en anden i ejen-

dommen – eller en person bosat i nærheden – at 

sørge for, at arbejdet udføres. Hvis grundejeren ikke 

bor i ejendommen eller i nærheden, skal en sådan 

overdragelse finde sted. Aftalen skal sendes til Trafik 

på trafik@fredensborg.dk.

Er du i tvivl – så ring eller mail

Er du i tvivl om din pligt kan du kontakte Trafik på 

tlf. 72 56 50 00 eller på trafik@fredensborg.dk.

PLAN OG TRAFIK

Vintervedligeholdelsen 
skal ske i tidsrummet 
kl. 7 – 22

Langs offentlig vej/sti:

På fortov og stier ud for din ejendom 

skal grundejeren:

- rydde for sne umiddelbart efter snefald

- gruse eller salte, når der er glat

Langs privat fællesvej/-sti

På hele vej- eller stier, det vil sige kørebane, 

fortov og stier, skal grundejeren:

- rydde for sne efter snefald

- gruse eller salte, når der er glat

Fredensborg Humlebæk



Vejklasse A
Vejklasse B
Vejklasse C
Stiklasse A

Nivå Kokkedal
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Vejklasse A

Vejklasse 

Veje, der har afgørende 
betydning for afvikling 
af den gennemkørende 
trafik eller har betyd-
ning for opsamling og 
fordeling af trafikken 
fra lokalvejene

Vejtype

Veje og pladser, som 
har betydning for 
afvikling af den lokale 
nærtrafik eksempel-
vis primære lokalveje, 
øvrige busveje i åbent 
land samt vigtige 
p-pladser o.l.

Veje og pladser, der har 
mindre betydning for 
afvikling af trafikken, 
eksempelvis sekundære 
lokalveje

Stier med afgørende 
betydning for afvikling 
af trafikken, eksempel-
vis primære hovedstier 
og fortove til skoler, 
primære busstoppeste-
der o.l.

Er ikke omfattet af kom-
munens vintertjeneste

Tilstræbes holdt farbare 
hele døgnet ved at sne-
rydning igangsættes 
ved drivedannelse eller 
inden der er faldet et op 
til 8 cm jævnt snelag

Snerydning

Tilstræbes holdt farbare 
i tidsrummet 5.00 til 
22.00, men visse gener 
kan forekomme

Tilstræbes holdt farbare 
i det omfang indsats 
er afsluttet på klasse 
A og B veje.  Sneryd-
ning udføres dog kun 
på hverdage indenfor 
normal arbejdstid.

Tilstræbes holdt farbare 
uden væsentlige gener 
i forhold til stiens afbe-
nyttelse.

Præventiv saltning når 
der er risiko for glatte 
veje

Glatførebekæmpelse Bemærkninger

Glatførebekæmpelse 
igangsættes ved 
konstateret glatføre 
mellem 5.00 – 22.00

Hvis vejene er ufrem-
kommelige udføres 
saltning/grusning kun 
på hverdage indenfor 
normal arbejdstid. 

Tilstræbes holdt farbare 
uden væsentlige gener 
i forhold til stiens afbe-
nyttelse.

Den enkelte grundejer 
har ansvaret for at 
holde veje, stier og 
fortove m.v. sne- og 
isfrie. 

Vejklasse B

Vejklasse C

Stiklasse A

Private fælles-
veje, stier og 
fortove langs 
privat grund 
m.m.



Fredensborg Kommune
Egevangen 3B
2980 Kokkedal
Tlf. 7256 5000
fredensborg@fredensborg.dk


