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1. Indledning.
I henhold til trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997
”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”, med
efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 2000, påhviler det
vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af
snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier.
I medfør af lovens §§ 2-6 har Teknik- og Miljøudvalget efter forhandling med
politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af
de under Ishøj Kommune værende veje, stier og pladser skal udføres efter
nedennævnte retningslinier.

Veje, stier og pladser i Ishøj kommune er opdelt i 4 klasser, klasse A, B, C og D.
Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A. De enkelte vejes
placering i klassificeringen fremgår af bilag B.
2. Vintervedligeholdelse – offentlige veje, stier mv.
Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser
iværksættes efter en forud fastlagt plan godkendt af politiet Bilag I. Beredskabet
er etableret i tiden primo uge 46 til ultimo uge 11, med mindre særlige
vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
Vejbestyrelsens vinterberedskab er nærmere beskrevet i bilag C, mens
målsætnings/retningslinier for vintertjenesten fremgår af bilag D.
2.1 Snerydning.
2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver.
Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved
snedybder fra 3 til 8 cm.
Der foretages snerydning alle ugens dage på klasse A, B og C-veje/stier, på A, B
og C-veje/stier døgnet rundt. Ved kraftig snefald og blæst som medfører
manglende kapacitet, prioriteres indsatsen i henhold til klasserne.
Snerydning på D-veje/stier foretages kun indenfor normal arbejdstid (fra kl. 7.00
til 15.30) på hverdage.
Beredskab og målsætning er nærmere beskrevet i bilagene C og D.

Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter
vejklassificeringen.
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.
På visse stier uden for bymæssig bebyggelse er det konkret besluttet ikke at
iværksætte snerydningsforanstaltninger.
Der henvises til bilag B og C.
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 ikke fjernes
af vejbestyrelsen.
For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i
samarbejde med tilgrænsende amter og kommuner, således at trafikanterne i
videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
2.1.2 Grundejernes forpligtelser.
I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet/amtsrådet i henhold til lovens § 5,
stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde
fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på
fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med kap. 7.
Kommunens socialforvaltning kan give oplysninger om eventuelle ordninger om
hjælp til snerydning m.m.
Grundejernes forpligtelser udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i
det under punkt 6 i nærværende regulativ anførte.

2.2 Glatførebekæmpelse.
2.2.1 Vejbestyrelsens opgaver.
Der foretages glatførebekæmpelse hele døgnet på klasse A, B og C-veje/stier.
Glatførebekæmpelse på D-veje/stier foretages kun indenfor normal arbejdstid.

Beredskab og målsætning er nærmere beskrevet i bilagene C og D.

For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt
sker i samarbejde med tilgrænsende amter og kommuner, således at
trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
2.2.2 Grundejernes forpligtigelse.
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende med hensyn til glatførebekæmpelse.
3.

Renholdelse – offentlige veje, stier mv.

3.1 Vejbestyrelsens opgaver.
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Ishøj
Kommune efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
3.2 Grundejernes forpligtigelser.
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende med hensyn til
renholdelse.

4.

Private fællesveje og stier.
I medfør af lovens § 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse
samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter
nedenstående retningslinier.
I byer og bymæssig bebyggelse:
Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at
snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og
sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med
forskrifterne som beskrevet under punkt 6.
Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan
befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de
færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at
vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet.

5.

Private veje.
I medfør af lovens § 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse
samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående
retningslinier.
Ejere af private veje som beskrevet i lovens § 9, har pligt til at snerydde,
foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på
vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som
beskrevet under punkt 6.
Ejerne af de pågældende veje har fået individuel underretning om, at deres vej er
omfattet af beslutningen, jf. lovens § 9, stk. 2.
Ovennævnte strækninger fremgår af bilag J.

6.

Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser.
Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse
er fastsat i lovens §§ 11, 12 og 13, stk. 1 og 2:
Vedr. snerydning:
”§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde
færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring
brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til
enhver tid holdes ryddet for sne.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har
grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne.”
I henhold til lovens § 11, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig
bebyggelser herudover følgende:
•
•

at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i
færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter
snefald, og
at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang
her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Vedr. glatførebekæmpelse:
”§ 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat
føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø
færdselsarealet med grus, sand el. lign.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på
fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres
ejendomme.”

I henhold til lovens § 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig
bebyggelser herudover følgende:
•
•

at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets
areal og snarest muligt efter førets indtræden, og
at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler
end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse.

Vedr. renholdelse:
”§ 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne
ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde
overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig
forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene,
nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie
løb.
Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har
grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme.”
I henhold til lovens § 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende:
•
•
•

7.

at fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede
områder, skal ske når det er nødvendigt,
at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig
forurenende eller til fare for færdslen, og
at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og
oprensede.

Generelle bestemmelser.
En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i
nærheden af ejendommen bosat person af drage omsorg for opfyldelse 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 skriftlig anmeldes til vejbestyrelsen/kommunen.
Vejbestyrelsen/kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af
grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for
forpligtelsernes opfyldelse (lovens § 14). Det skal understreges, at den der
overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter § 20 i
lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i
forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning,
glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være
mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne
rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende
lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre
for den forsømmeliges regning (lovens § 16).

For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse,
foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne,
haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives
ved udpantning (lovens § 18).

Dette regulativ træder i kraft den 1. november 2005 og erstatter hidtil gældende regulativ af 1.
december 1970.

Bilag A
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Offentlige veje, stier og plader inddeles i fire klasser; A, B, C og D

Klasse
A

B

C

D

Definition

Opgavetyper

Veje, som har afgørende betydning
Kommuneveje, der forbinder
for afviklingen af den gennemgående amtets/statens indfalds- og
trafik (overordnet trafiknet)
omfartsveje.
Kommuneveje, der har primær
betydning for trafikken
Busruter, kommunale indfalds- og
Veje, stier og pladser, som har
afgørende betydning for afviklingen af omfartsveje, fordelingsveje, primære
cykelstier, primære Fodgængeroverden kollektive trafik samt væsentlig
betydning for den lokale trafik.
gange, banegårdsforpladsen +
langtids P-plads.
Veje, stier og pladser, der har nogen Større boligveje, busstoppesteder og
betydning for afviklingen af den lokale fodgængerovergange, primære Ptrafik.
pladser, fortove og pladser v. skoler
og særlige institutioner, primære stier
(skoleveje og lign.)
Fortove, stier og pladser ved øvrige
kommunale veje/ejendomme.
Sekundære veje, Sekundære PVeje, stier, pladser m.v., som har
mindre betydning for afviklingen af
pladser, sekundære stier.
den lokale trafik.

Bilag B
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005
Kommunale veje
KLASSE A
BALDERSBÆKVEJ
BALDERSHØJ
BRENTEVEJ
BROENGE
BROGRENEN
BRØNSGÅRDSVEJ
GILDBROVEJ
INDUSTRIBUEN
INDUSTRIBUEN
INDUSTRIDALEN
INDUSTRIGRENEN
INDUSTRIKROGEN
INDUSTRISKELLET
INDUSTRIVANGEN
ISHØJ BOULEVARD
ISHØJ BYGADE
ISHØJ CENTERVEJ
ISHØJ PARKVEJ
ISHØJ SØVEJ
ISHØJVEJ
PILESKOVVEJ
SKOVVEJ
SMEDEENGEN
SOLHØJVEJ
SØVANGEN
STENBJERGGÅRDS ALLE
STRANDVANGEN
TÅSTRUP VALBYVEJ
THORSBROVEJ
TORSLUNDE BYGADE
TORSLUNDEVEJ
TRANEGILDE STRANDVEJ
VEJLEÅVEJ
VEJLEBROVEJ
VILDTBANEVEJ

KLASSE B
BREDEBJERGVEJ
BREDEKÆRS VÆNGE
BRENTEDALEN
BRENTEVEJ
FRIGGASVEJ
ISHØJ BOULEVARD
JÆGERBUEN
KIRKEBJERG VÆNGE
LANDLYST VÆNGE (stamvej)
ØRNEKÆRS VÆNGE (stamvej)
PILEGÅRDS VÆNGE (stamvej)
PILEMARKSVEJ
PILEMØLLEVEJ
TORBENS VÆNGE
TORSLUNDEMAGLEVEJ
TRANEGILDE BYGADE
VEJLEDALEN
VEJLEDALEN
VIBEHOLMS VÆNGE (stamvej)
VILDTBANEPARKEN
WINTHERSMINDEVEJ

Bilag B
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

KLASSE C
SOLVEJ
ALLEVEJ
STOREMØLLEVEJ
ÅDALSVEJ
SØSVINGET
AKSELSVEJ
SØVANGS ALLE
ASTRIDSVEJ
SVALEVEJ
BALDERSVEJ
TÅSTRUP VALBYVEJ
BIRKEVEJ
TRANEBAKKEN
BØGELUNDEN
TRANEDALEN
BREDEKÆRS VÆNGE (boligvej) TRANEGILDE STRANDVEJ
EGELUNDEN
TRANEHØJ
ELMELUNDEN
VEJLEBROVEJ
ENGSVINGET
VEJLEDALEN
FREYSVEJ
VIBEHOLMS VÆNGE
FRIGGASVEJ
VIBEVEJ
FRIISVEJ
VILDTBANEPARKEN
FYRRELUNDEN
GEORGS VÆNGE
KLASSE D
GRANLUNDEN
GRANVEJ
ISHØJ SØNDERGADE
JÆGERVANGEN
LILLE BYGADE
KIRKEBJERG VÆNGE
LÆRKE ALLE
LANDLYST VÆNGE (boligvej)
LILJEVÆNGET
LILLE STRANDVEJ
LOKESVEJ
MIRABELLEVEJ
MOSEVEJ
ODINS VÆNGE
ØRNEKÆRS VÆNGE (boligvej)
PEDERSBORGVEJ
PILEDAMSVEJ
PILEGÅRDS VÆNGE
POPPELLUNDEN
ROSENVANGEN
SKYTTEKROGEN
SØKROGEN

Bilag C
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Målsætninger
Der prioriteres således mellem opgaverne:
Klasse
A

B

C

D

Vintertjenestens kvalitet omfang
og tidspunkter
Tilstræbes holdt farbare uden
væsentlige gener på alle tider af
døgnet, også lørdage/søn- og
helligdage.

Bemærkninger

Arbejdet iværksættes på alle tider af
døgnet. Snerydning og
glatførebekæmpelse udføres i et
omfang, der tilsigter uhindret og
forsvarlig afvikling af trafikken.
Bortkørsel af sne foretages i
nødvendigt omfang.
Tilstræbes holdt farbare uden
Iværksættes når klasse A-opgaverne
væsentlige gener på alle tider af
er iværksat og under kontrol.
døgnet, også lørdage/søn- og
Snevolde ved vejtilslutninger,
helligdage.
primære fodgængergange og på
cyklistbaner fjernes i forb. med eller
umiddelbart efter den egentlige
snerydning. Bortkørsel af sne
foretages i nødvendigt omfang,
primært ved de vigtigste
busstoppesteder og lign.
Tilstræbes holdt farbare uden
Iværksættes når klasse A og Bvæsentlige gener på alle tider af
opgaverne er iværksat og under
døgnet, også lørdage/søn- og
kontrol.
helligdage.
Snevolde ved vejtilslutninger og
fodgængerovergange fjernes
umiddelbart efter den egentlige
snerydning.
Bortkørsel af sne foretages i
begrænset omfang i bykernen. I
øvrigt kun undtagelsesvis.
Udføres i begrænset omfang, normalt Iværksættes først når udførelsen af
kun i alvorlige snesituationer og ved
klasse C opgaverne er afsluttet, og
kraftigt isslag. Udføres kun indenfor
såfremt det fornødne beredskab er
normal arbejdstid kl. 07:00 – 15:30.
disponibelt.

Udføres kun på hverdage.

Bilag D
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005
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 rettidig, døgnet rundt kan indsætte de nødvendige ressourcer.
Vi er tilsluttet amtets varslingssystem som fra stationer rundt i Amtet overvåger risikoen
for glatføre og sne. Hver enkelt varsel fra amtet bliver vurderet af vagten før vi
iværksætter snerydning eller glatførebekæmpelse.
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.

Bilag E
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Ishøj Kommunes veje, stier og pladser af det offentlige vejnet fejes kontinuerligt med Park og
Vejs fejemaskine efter nedenstående plan.
Veje, stier og pladser der planlægges fejet hver 2. uge:
De mest centrale veje, stier og pladser, samt veje, stier og pladser med megen trafik.
De resterende veje og stier i byområder fejes cirka hver 4 uge.
Desuden fejes veje, stier og pladser efter behov og i forbindelse med snerydning.

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

Bilag F
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser
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 mundtlig vejledning/påtale.

•

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

•

3.-dagen foranlediger kommunen det manglende arbejde udført 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.

•

Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil der
uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig foto af det
pågældende færdselsareal.

Således vedtaget den 20. oktober 2005

Udvalget for trafik og miljø

Bilag G
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Nummer

PÅBUD
Ren- og vintervedligeholdelse af veje

Byrådet har ud fra lovgivningen på området bestemt, at grundejerne langs en offentlig vej eller en privat
fællesvej skal holde rent på fortove og stier ud for deres ejendom.
Tilsvarende har grundejerne pligt til at rydde sne og glatførebekæmpe ved glat føre.
På private fællesveje gælder de nævnte forpligtelser tillige kørebanen.

Desværre konstaterede undertegnede, at grundejerforpligtelsen ikke var overholdt på ejendommen
Adresse

Dato

Klokkeslæt

Derfor meddeles De herved påbud, jf. omstående bestemmelse om
Dato
Straks

Klokkeslæt

Snarest muligt og senest

at have udført følgende
Snerydning

Grusning eller anden glatførebekæmpelse
Opsamling af papiraffald, brugt emballage,

Fejning med samtidig fjernelse af det sammenfejede

anden forurening

Bortlugning af ukrudt med samtidig fjernelse af det bortlugede

Andet

Vedrørende

Fortov

Sti

Privatvejskørebane

ud for Deres ejendom,

idet kommunen efter denne frist kan lade arbejdet udføre med efterfølgende regning til ejendommens ejer og/eller foretage politianmeldelse.

Til slut henvises til den på bagsiden trykte lovtekst og klagevejledning.
Skulle der herudover være tvivlsspørgsmål, kontakt venligst kommunens vejvæsen på telefon
Telefonnummer

Med venlig hilsen

Vejmyndigheden

Bilag G
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Udklip af Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11.
september 1997, om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
med senere ændringer
§ 5, stk.1: I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme,
at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti ud for
ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti
[jf. §§ 11 til 14] Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt for gående
færdsel.
§ 7, stk.1: I byer og bymæssig bebyggelser påhviler det inden for områder, der fastsættes af
kommunalbestyrelsen, efter forhandling med politiet, ejerne af ejendomme, der grænser til en privat
fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod glat
føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien) […]
§ 11: Den snerydningspligt der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne
snarest muligt efter snefald.
(Domspraksis viser, at pligten til snerydning ligger i tidsrummet ca. kl. 07.00 til 22.00)
§ 12: Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til
snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign.
§ 13: Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede fællesarealer, at fjerne affald
og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdselen samt at renholde grøfter,
rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb.
(Domspraksis viser, at pligten til fjernelse af affald og andet, der er særlig forurenende, ligger i tidsrummet ca. kl. 07.00 til 22.00)
§ 14: 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.
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og skriftligt anmeldes til vejbestyrelsen eller, for så vidt angår private fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse.
§ 16: Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov, føres af vejbestyrelsen eller f.s.v. angår private fællesveje og private veje vedkommende kommunalbestyrelse. […]
Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.
Tilsynsmyndigheden kan foretage politianmeldelse af grundejerens manglende overholdelse af
sin forpligtelse efter denne lov.
I øvrigt henvises til det til enhver tid gældende "Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse
af veje" 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 påbudet er meddelt.
Påbudet kan kun påklages f.s.v. angår det retlige spørgsmål. En klage har således ikke opsættende
virkning for påbuddet, medmindre klagemyndigheden (Vejdirektoratet) tillægger påbudet opsættende
virkning. De skal således efterkomme kravene i påbudet her og nu.

Bilag G
Udgave 1.1
Dato: 25-09-2005

Navn
Adr.
Post nr.

Vedr. Evt. overdragelse af grundejerforpligtigelser.
Byrådet har besluttet at pålægge ejere af ejendomme i byer og bymæssige bebyggelser, der
grænser til en offentlig vej eller sti, at ren- og vintervedligeholde fortov og sti ud for
ejendommen.
Ligeledes er grundejerne i de bymæssigt bebyggede områder i kommunen, der grænser til
en privat fællesvej eller sti, pålagt at ren- og vintervedligeholde vejen/stien ud for
ejendommen.
I henhold til Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje(LBK.nr. 714
af 11/9 1997) ændret ved lov nr. 292 af 28/4 2000, kan en grundejer jf. § 14 overdrage til en
anden at sørge for opfyldelsen af de forpligtigelser, der påhviler grundejeren.
Såfremt De ønsker at overdrage Deres grundejerforpligtigelser til en anden, bedes
omstående skema udfyldt og med de fornødne underskrifter returneret til Teknisk
Forvaltning.
Afslutningsvis skal det oplyses, at i henhold til lovens § 16 er det Ishøj kommune, der fører
tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtigelser efter denne lov, og om fornødent
kan lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.

Med venlig hilsen
Ishøj kommune
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Overdragelse af grundejerforpligtigelser
Undertegnede ejer af ejendommen
Ejendommens adresse

Ejendoms nr.

Ejers navn
Ejers private bopæl

Tlf. nr.

overdrager hermed fra den
/
20
ren- og vintervedligeholdelsespligten ud for nævnte ejendom til nedennævnte

(ejerens underskrift)
Ren- og vintervedligeholdelsespligtiges navn
Bopæl

Tlf. nr.

Undertegnede erklærer herved, at jeg fra ovennævnte dato har overtaget pligten til renholdelse,
snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til lov nr. 432 af 31. maj 1991 og de i medfør heraf
udstedte bekendtgørelser m.v.
(Ren- og vintervedligeholdspligtigedes)
(underskrift)

NB: Ændringer af ovennævnte forhold skal skriftligt meddeles Teknisk Forvaltning.

