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Regulativ for Vintervedligeholdelse
Odsherred Kommune.
1 Lovgrundlag
1.1 Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje samt lov om private fællesveje,
kap 7 og 12.
1.2 Regulativet er gældende for de af Odsherred Byråd bestyrede veje og stier samt de i
Kommunen beliggende private veje og stier.

2 Kommunens Vintertjeneste
2.1 Snerydning
Snerydning udføres jf. vinterberedskabsplan, når sne er faldet i et sådant omfang, at den
hindrer en normal afvikling af færdslen på offentlige veje og stier.
2.1.1 Trafikveje, busruter og særlige gennemgående veje har 1. prioritet.
2.1.2 Mindre betydende offentlige veje, offentlige boligveje og pladser samt offentlige stier
i byer har 2. prioritet og ryddes først, når der er stilstand i vejret og ovennævnte veje er
ryddet.
2.1.3 Lukkede boligveje ryddes kun, når der er udsigt til længerevarende snelag eller der
er problemer med fremkommelighed.
2.1.4 Offentlige stier på landet og i sommerhusområder ryddes ikke.
2.1.5 Private veje og stier ryddes kun efter særlig vurdering i hvert enkelt tilfælde.
2.2 Glatførebekæmpelse
Foranstaltninger mod glatføre udføres jf. vinterberedskabsplan senest, når glatføre er
konstateret af kommunen.
Glatførebekæmpelsen udføres så vidt muligt ensartet i forhold til nabokommunerne og
statsveje af hensyn til trafiksikkerheden.
2.2.1 Trafikveje, busruter og særlige gennemgående veje har 1. prioritet.
2.2.2 Mindre betydende offentlige veje og offentlige stier i byer har 2. prioritet.

2.2.3 På offentlige boligveje og pladser samt stier på landet foretager kommunen kun
glatførebekæmpelse efter særlig vurdering i hvert enkelt tilfælde.
2.2.4 På private veje og stier foretager kommunen ikke glatførebekæmpelse.

3 Grundejernes forpligtigelser
3.1 Snerydning:
3.1.1 I byer og bymæssig bebyggelse skal grundejerne rydde fortov og sti ud for
ejendommen for sne snarest muligt efter snefald.
3.1.2 Grundejerne skal rydde trapper til deres ejendomme, samt adgang til postkasse og
renovationsstativ for sne.
3.1.3 På private fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse samt landsbyer
omfattet af privatvejslovens afsnit III er grundejere, som har vejret, pligtig til at rydde
færdselsarealer ud for ejendommene for sne snarest muligt efter snefald i en sådan grad,
at vejen er tilgængelig for almindelig trafik.

3.1.4 Undtaget for pligt til generel snerydning er stier og private fællesveje i
sommerhusområder.

3.1.5 På private fællesveje og stier på landet er de personer, der er vedligeholdelsespligtige iht. privatvejsloven, pligtige til at rydde færdselsarealer for sne snarest
muligt efter snefald i en sådan grad, at vejen er tilgængelig for almindelig trafik.
3.2 Glatførebekæmpelse:
3.2.1 I byer og bymæssig bebyggelse skal grundejerne træffe foranstaltninger mod
glatføre ved snarest muligt efter førets indtræden at bestrø fortovsarealet ud for
ejendommen med grus, sand, salt eller lignende.
3.2.2 Grundejerne skal bestrø trapper til deres ejendomme, samt adgang til postkasse og
renovationsstativ, med grus, sand, salt eller lignende.
3.2.3 På private fællesveje og stier i byer og bymæssig bebyggelse samt landsbyer
omfattet af privatvejslovens afsnit III er grundejere, som har vejret, pligtig til at træffe
foranstaltninger mod glat føre ved snarest muligt efter førets indtræden at bestrø
færdselsarealet ud for ejendommene med grus, sand, salt eller lignende.
3.2.4 Undtaget for pligt til generel glatførebekæmpelse er stier og private fællesveje i
sommerhus-områder.

3.1.5 På private fællesveje og stier på landet er de personer, der er vedligeholdelsespligtige iht. privatvejsloven, pligtige til at træffe foranstaltninger mod glat føre ved
snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand, salt eller
lignende.

4 Generelle bestemmelser
4.1 En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af
ejendommen bosat person, at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der
påhviler grundejeren.
Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af
ejendommen.
Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til kommunen. Kommunen kan nægte
at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses som
egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse.
4.2 Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende regulativ
føres af kommunen, der i om fornødent kan lade foranstaltningerne udføre for den
forpligtedes regning.
4.3 For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af foranstaltninger
mod glatføre, snerydning m.v. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes
ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning.
4.4 Afgørelser, som er truffet i henhold til loven, eller forskrifter, udfærdiget med hjemmel i
loven, kan påklages til Vejdirektoratet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4
uger fra den dag, afgørelsen er meddelt.
4.5 Grundejernes overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser
straffes med bøde.
4.6 Er overtrædelsen begået af aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der
pålægges virksomheden som sådan bødeansvar.
4.7 Nærværende regulativ med bilag offentliggøres på kommunens hjemmeside.

