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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 
kommunalbestyrelsen. 
 
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 
regulativs afsnit 3. 
 
Endvidere har kommunen i henhold til § 8, 23, 79 m.fl. i "Lov om 
private 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 
kommunalbestyrelsen er opdelt i vinterklasser. Disse klasser knytter 
sig til forskellige servicemål, der afhænger af vejens og stiens 
betydning for færdslens afvikling. Nærmere beskrivelse af klasserne 
med tilhørende servicemål fremgår af bilag A. 
 
Liste med de kommuneveje og offentlige stier, der administreres af 
kommunalbestyrelsen mv., fremgår af bilag B. 
 
Oversigt over kommunevejenes vejtype og serviceniveau fremgår af 
bilag C. 
 
Vejbestyrelsens vinterberedskab er nærmere beskrevet i bilag D. 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=167290
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174723
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174723
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2 KOMMUNENS PLIGTER – 
KOMMUNEVEJE OG OFFENTLIGE STIER 
MV., DER ADMINISTRERES AF 
KOMMUNALBESTYRELSEN 

 Snerydningen, bekæmpelse af glat føre og renholdelse på 
kommuneveje 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 
udføres ud fra en konkret behovsvurdering og er tilrettelagt ud fra, at 
de anførte servicemål, som fremgår af bilag A, kan opfyldes i 
prioriteret rækkefølge. I situationer, hvor servicemålene ikke kan 
opretholdes, prioriteres indsatsen der hvor det vurderes vigtigst af 
hensyn til færdslens afvikling hhv. trafiksikkerheden. 
 
Kommunens vinterberedskab er etableret i perioden fra primo uge 46 
til ultimo uge 11. 
 

 

2.1 Snerydning 

 Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at 
fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og 
iværksættes normalt ved sne-dybder fra 3 til 8 cm.  
 
Der foretages snerydning alle ugens dage på klasse I, II og III-veje/stier 
døgnet rundt. Snerydning på klasse IV-veje foretages kun inden for 
normal arbejdstid (fra kl 7.00 til 15.30) på hverdage. 
 
Når forholdene nødvendiggør prioritering, f.eks. ved kraftig snefald og 
blæst som medfører manglende kapacitet, fastlægges den efter 
vinterklasserne. 
 
Snerydning iværksættes som angivet i bilag A.  
 
Bortkørsel af sne foretages kun omkring Ishøj Bycenter, samt fra 
cyklistbaner, holdepladser 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. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed 
ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for 
private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. Vejbestyrelsen 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 
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ikke fjernes af vejbestyrelsen. 
 

 

2.2 Glatførebekæmpelse 

 Der foretages glatførebekæmpelse hele døgnet på klasse I, II og III-
veje/stier. Glatførebekæmpelse på IV-veje/stier foretages kun inden 
for normal arbejdstid 

 
Glatførebekæmpelse iværksættes som angivet i bilag A. 
 

 

2.3 Renholdelse 

 Renholdelse af alle kommunale vejarealer foretages periodisk af 
kommunen efter en fastlagt praksis, og når særlige forhold gør det 
påkrævet af hensyn til trafiksikkerheden. Denne praksis er beskrevet i 
bilag E. 
 

 
  



6 

 

3 GRUNDEJERENS PLIGTER – OFFENTLIGE 
FORTOVE OG STIER MV., DER 
ADMINISTRERES AF 
KOMMUNALBESTYRELSEN 

 Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at 
falde ned fra tage på vej eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig 
afspærring. 

  
 Kommunen har efter forhandling med politiet bestemt, at grundejere, 

hvis ejendom i byer og bymæssige områder grænser op til 
kommunevej 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 

bestemt 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 

ejendommen fra en offentlig vej under samme vejmyndighed 

(fx ved en ejendom beliggende på en hjørnegrund) 

 ejeren efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en 

adgang. 

  
 Jernbaner og lufthavne med adgang fra ejendommen til vejen er 

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

installationer til trafikregulering i færdselsarealet. 

 Snerydning udføres ved følgende:  
 Færdselsarealet på sti eller fortov sneryddes 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 
vejbanen. 

 

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 el.lign. på hele 
fortovets/stiens areal snarest muligt efter førets indtræden. 

 

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, 

flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede 
færdselsarealer, 

 fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til 
ulempe for færdslen, og 

 renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og 
udløbsrender, som ligger i fortov og sti, 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 

forurenende eller til fare for færdslen 
 at grundejeren straks fjerner det sammenfejede og 
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oprensede. 

Affald må ikke fejes ned i rendestenen eller i de langs kantstenen 
anbragte rendestensbrønde. 
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4 GRUNDEJERENS PLIGTER – PRIVATE 
FÆLLESVEJE 

 Det påhviler altid grundejer at fjerne istapper og sne, der risikerer at 
falde ned fra tage på vej eller sti, eller alternativt at opsætte forsvarlig 
afspærring. 
 

 

4.1 Private fællesvej og stier 

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

  
 I byzone mv.: 

Kommunen har bestemt, at grundejere hvis ejendom grænser til privat 
fællesvej eller –sti, skal: 

 snerydde, 

 glatførebekæmpe, og 

 renholde 
 
færdselsarealet, i overensstemmelse med nærværende regulativs 
afsnit 4.2. 
 
Pligten er kun pålagt de vedligeholdelsesforpligtede grundejere, jf. 
privatvejslovens § 44, og omfatter kun ejere af ejendomme beliggende 
i byzone eller sommerhusområder. 

  
 

4.2 Nærmere bestemmelser om udførelsen 

 Snerydning 
Grundejerne skal rydde færdselsarealet for sne snarest muligt efter 
snefald. Pladsen omkring brandhaner 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 

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

  
 Glatførebekæmpelse 

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

  
 Glatførebekæmpelse udføres ved: 

 at der udspredes vejsalt, grus, sand el.lign. på hele 
færdselsarealet snarest muligt efter førets indtræden. 

  
 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 
ejendomme. 

  
 Renholdelsen udføres ved: 

 at der renholdes på hele færdselsarealet 
 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. 
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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 den pågældende grundejers regning. 

  
 Endvidere kan kommunen bestemme, at forpligtelser pålagt 

grundejere på kommuneveje og offentlige stier, der administreres af 

kommunalbestyrelsen, 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 den forurenendes regning. 
  
  

 
 
 
 
 
Dette regulativ træder i kraft den XX. oktober 2019 og erstatter hidtil 
gældende regulativ af 1. november 2005. 
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BILAG A. VINTERVEJKLASSER, VEJTYPER, SERVICEMÅL OG METODER 

 

Vinter- 
vejklasse 

Vejtype 
 

Servicemål og metode 

 

Klasse I 
 
Veje, som har afgørende betydning for 
afvikling af den gennemgående trafik. 
 
Kommuneveje, der har primær betydning for 

trafikken, herunder veje der forbinder 
statens indfaldsveje og omfartsveje. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider 
af døgnet. 
 

 Glatførebekæmpelse tilstræbes 
foretaget ved præventiv saltning 
efter behov.  

 

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

 

 

Klasse II 
 
Veje, stier og pladser, som har afgørende 
betydning for afviklingen af den kollektive 
trafik samt væsentlig betydning for den 
lokale trafik. 
 
Busruter, kommunale indfalds- og 
omfartsveje, fordelingsveje, primære 
cykelsti, fodgængerovergange, 
banegårdsforpladsen samt lang tids P-plads. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider 
af døgnet. Iværksættes når klasse I-
opgaverne er iværksat og under kontrol.  
 
Snevolde ved vejtilslutninger, primære 
fodgængergange og på cyklistbaner fjernes i 
forbindelse med eller umiddelbart efter den 
egentlige snerydning. Bortkørsel af sne 
foretages i nødvendigt omfang, primært ved 

de vigtigste busstoppesteder og lign. 

 

Klasse III 
 
Veje, stier og pladser, der har nogen 
betydning for afviklingen af den lokale trafik. 
 
Større boligveje, busstoppesteder og 

fodgængerovergange, primære P-pladser, 
fortove og pladser v. skoler og særlige 
institutioner, primære stier (skoleveje og 
lign.) 
Fortove, stier og pladser ved øvrige 
kommunale veje/ejendomme. 

 
Saltning hhv. snerydning udføres på alle tider 
af døgnet. Iværksættes når klasse I og II-
opgaverne er iværksat og under kontrol. 
 

Snevolde ved vejtilslutninger og 
fodgængerovergange fjernes umiddelbart 
efter den egentlige snerydning. Bortkørsel af 
sne foretages i begrænset omfang i 
bykernen. I øvrigt kun undtagelsesvis. 

 

Klasse IV 
 
Veje, stier og pladser m.v., som har mindre 
betydning for afviklingen af den lokale trafik. 
 
Sekundær veje, sekundære P-pladser og 

sekundære stier. 

 
Udføres i begrænset omfang, normalt kun i 
alvorlige snesituationer og kraftigt isslag. 
Udføres kun inden for normal arbejdstid kl. 
07:00 – 15:30 i hverdage. 
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BILAG B. LISTE OVER KOMMUNALE VEJE OG STIER 

 

Klasse I 

 

Ishøj Stationsvej 

Ishøj Strandvej 

Køgevej 

Solhøjvej 

Torslundevej 

Thorsbrovej 

 
 

Klasse II 

 

Allevej Pedersborgvej 

Baldersbækvej Pilegårds Væng 

Baldershøj Pilemarksvej 

Bredebjergvej Pilemøllevej 

Bredekærs vænge Pileskovvej 

Brentedalen Skovvej 

Brentevej Smedeengen 

Brentevej Solhøjvej 

Broenge Stenbjerggårds Alle 

Brogrenen Storemøllevej 

Brønsgårdsvej Strandvangen 

Friggasvej Søvangen 

Gildbrovej Thorsbrovej 

Industribuen Torbens Vænge 

Industridalen Torslunde Bygade 

Industrigrenen Torslundevej 

Industrikrogen Tranegilde Bygade 

Industriskellet Tranegilde Strandvej 

Industrivangen Tåstrup Valbyvej 

Ishøj Boulevard Vejlebrovej 

Ishøj Bygade Vejledalen 

Ishøj Centervej Vejleåvej 

Ishøj Parkvej Vibeholms Vænge 

Ishøj Søvej Vildtbaneparken 

Ishøjvej Vildtbanevej 

Jægerbuen Winthersmindevej 

Kirkebjerg Vænge Ørnekærs Vænge 

Landlyst Vænge  
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Klasse III 

 

Akselsvej Odins vænge 

Astridsvej Piledamsvej 

Baldersvej Pilegårds vænge 

Birkevej Poppellunden 

Bøgelunden Rosenvangen 

Egelunden Skyttekrogen 

Elmelunden Søkrogen 

Engsvinget Solvej 

Freysvej Svalevej 

Friggasvej Søsvinget 

Friisvej Søvangs alle 

Fyrrelunden Tranebakken 

Georgs vænge Tranedalen 

Granlunden Tranegilde strandvej 

Granvej Tranehøj 

Jægervangen Tåstrup valbyvej 

Kirkebjerg vænge Vejlebrovej 

Liljevænget Vejledalen 

Lille strandvej Vibeholms vænge 

Lokesvej Vibevej 

Lærke alle Vildtbaneparken 

Mirabellevej Ådalsvej 

Mosevej  

 
 

Klasse IV 

 

Bredekærsvej 

Ishøj Søndergade 

Landlyst Vænge 

Lillebygade 

Merlegårdsvej 

Ørnekærs Vænge 

 
 
Der skelnes ikke mellem veje og stier. 
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BILAG C. OVERSIGT OVER VINTERVEJKLASSER OG SERVICENIVEAUER 

Oversigten findes som et særskilt dokument.  
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BILAG D. KOMMUNENS VINTERBEREDSKAB 

I vinterperioden fra uge 46-11 har Ishøj Kommune et vagtberedskab, hvor vi døgnet rundt overvåger vejret fra 
både radar og ved tilsyn rundt om i kommunen. Beredskabet medfører, at vi rettidigt, døgnet rundt kan indsætte 
de nødvendige ressourcer. 
 
Vi er tilsluttet Vejdirektoratet varslingssystem, som fra stationer rundt i statsvejnettet overvåger risikoen for 
glatføre og sne. Hver enkelt varsel fra Vejdirektoratet bliver vurderet af vagten, før snerydning eller 
glatførebekæmpelse iværksættes. 
 
 
Glatførebekæmpelse: Udføres kontinuerligt døgnet rundt. På grund af beredskabet forsøges saltningen udført 
præventivt, således at arealerne er saltet, inden der opstår risiko for glatte arealer.   
 
Snerydning: Udføres kontinuerligt døgnet rundt.  Snerydningen vil blive udført med de nødvendige ressourcer 
fra snerydning iværksættes, til arealerne er ryddet.   
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BILAG E. PLAN OVER UDFØRELSE AF RENHOLD 

Ishøj Kommunes veje, stier og pladser af det offentlige vejnet fejes kontinuerligt med Park og Vejs fejemaskine 
efter nedenstående plan: 
 

Hver uge 2 gange pr. måned 1 gang pr. måned 
Ishøj Station Vejlebrohallen + Traneg. P Jægerbuen 

Ishøj Byc. Ishøj Boulevard ( del ) Jægerbuen 1-111 

Centervejen Stenbjerggårdsalle Vejlebrovej 6A-34N 

Ishøj Bygade Vejlebroskolen Pilegårdsvænge 

 Gildbroskolen Vibeholmsvænge 

 Vildtbanevej Ørnekærsvænge 
 Gildbrovej Torslunde Byområde 

 Ishøjvej Vejlebrovej  SYD 

 Vejledalen + Strandlunden Vejlebrovej  NORD 

 Tranegildestr.vej Ishøj Skole 

 Kirkebjerggård Ishøj Skolehal 

 Ishøj Varmeværk Stisystemet 
 Strandgårdskolen Industrivangen 

 Vibeholmskolen Industriskellet 

 Omsorgscenter Kærbo Jægerbuen 6 + Vandværk 
 Industribuen Kirkebjergvænge + småveje 

  Tåstrup Valbyvej ( del ) 

  Ishøj Boulevard 
  Ishøj Søvej 

  Ishøj Parkvej 

  Brogrenen 
  Industridalen 

  Industrigrenen 
  Strandgårdsparken 

  Tranebakken 

  Vildtbaneparken 
  Bredekærsvænge 

  Landlystvænge 

  Strandområdet ( øvrige del ) 
  Baldershøj 

  Industrikrogen 

  Tranegilde Byområde 
  Vejleåvej 

  Broenge 
  Baldersbækvej 

 
 
Ishøj Kommunens affaldskurve tømmes ugentligt. 
 
Graffitibekæmpelse udføres som en del af den løbende renholdelsesindsats. 


