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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 Kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under Kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter retningslinier angivet i dette regulativ.
De offentlige veje, stier og pladser i Dragør Kommune er opdelt i fire klasser, klasse
A+, A, B og C. Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A. De enkelte
vejes placering i klassificeringen fremgår af bilag B.
Regulativet er tilgængeligt på Dragør Kommunes hjemmeside på www.dragoer.dk.
De væsentligste forpligtelser for grundejere og kommune bliver hvert år annonceret i
lokal avis og på kommunens hjemmeside ultimo november. Annonce fremgår af bilag
H.

2

VINTERVEDLIGEHOLDELSE – OFFENTLIGE VEJE, STIER MV.
Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser iværksættes i henhold til en forud fastlagt plan efter forhandling med politiet. Planen består
af gældende regulativ samt eventuelt tillæg. For at kunne udføre planen i praksis, er
der etableret et døgnberedskab hos Kommunens Vej- & Gartnerafdeling.
Beredskabet er etableret i tiden fra ultimo november til ultimo marts med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.
Vejbestyrelsens målsætning og retningslinier for vintertjenesten fremgår af bilag C.

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 snedybde fra 3 til 8 cm.
Der foretages snerydning døgnet rundt alle ugens dage på klasse A+ og A veje og
stier. På B veje og stier foretages snerydning inden for normal arbejdstid. C veje er
undtaget for snerydning. Snerydning vil dog blive foretaget på disse veje, når snerydningen er gennemført på vejene i klasse A+, A og B, hvis der fortsat er behov for en
sådan snerydning og der er ressourcer hertil indenfor normal arbejdstid.
Målsætning er nærmere beskrevet i bilag C.
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen.
Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.
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Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, 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 offentlige veje og stier 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 Skovvej, Tømmerupvej og A. P. Møllers Allé gælder, at snerydning så vidt muligt
sker i dialog med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt
omfang møder en ensartet vejtilstand.
2.1.2

Grundejernes forpligtelser.
I byer og bymæssig bebyggelse har Kommunalbestyrelsen 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 henhold til Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje § 5 har Kommunalbestyrelsen besluttet, at ejerne af ejendomme grænsende til de i bilag J anførte veje
og stier har den fulde pligt til snerydning og glatførebekæmpelse.
Grundejernes forpligtelser udføres i overensstemmelse med bestemmelserne angivet
under punkt 5 og 6.

2.2

Snehegn.
For at hindre fygesne opsættes ultimo november snehegn på udvalgte strækninger.
Placering af disse fremgår af bilag I.

2.3

Glatførebekæmpelse.

2.3.1

Vejbestyrelsens opgaver.
Der foretages glatførebekæmpelse hele døgnet på klasse A+ og A veje og stier. Glatførebekæmpelse på klasse B veje og stier foretages kun indenfor normal arbejdstid.
Målsætning er nærmere beskrevet i bilag C.
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner.
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For Skovvej, Tømmerupvej og A. P. Møllers Allé gælder, at glatførebekæmpelse så
vidt muligt sker i dialog med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand.
2.3.2

Grundejernes forpligtelser.
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 arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Dragør Kommune i henhold til en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.
Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan herfor, se bilag D.
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtelse – bortset fra parkeringspladser, rastepladser og lignende – alene den for
færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

3.2

Grundejernes forpligtelser.
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.

4.1

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 5.

4.2

På landet.
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. Beslutning herom meddeles de vejberettigede efter forhandling
med politiet.

5

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.
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Vedr. Snerydning.
”§ 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brandog 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 vejes, stiers eller fortoves 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.

5.2

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 udelukkende må anvende alm. vejsalt (NaCl) som optøningsmidler i forbindelse med glatførebekæmpelse.

5.3

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 for så vidt angår by og bymæssig bebyggelse herudover følgende:
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• At fejning af fortov i de under kommunen hørende bymæssige bebyggede områder, skal ske mindst en gang ugentlig, og i øvrigt når det er nødvendigt.
• At grundejeren er forpligtet til dagligt at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til fare for færdslen.
• At det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede.
6

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 skriftligt anmeldes til Dragør Kommune. Dragør
Kommune 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.
Blanket til brug ved overdragelse af forpligtelsen indgår i regulativet som bilag G.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent omfang kan lade foranstaltningen udføre for den
forsømmeliges regning (lovens § 16). Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtelser er angivet i bilag E. Påbudsskrivelse, som Dragør Kommune benytter sig
af til forsømmelige grundejere, indgår i regulativet som bilag F.
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 er vedtaget i Dragør Kommunalbestyrelse den 1. november 2007
og erstatter hidtil gældende regulativ af 8. september 2006.

Allan Holst
Borgmester

/

Flemming Borch
Forvaltningschef
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BILAG A - VEJKLASSER.
Offentlige veje, stier og pladser er inddelt i fire klasser, A+, A, B og C. Hvor det af rutemæssige hensyn er fundet relevant, kan der forekomme afvigelser fra nedenstående fastlagte definitioner. Dette vil typisk ske i tilfælde, hvor forbindelsesvejen mellem
to klasse A veje sker via en klasse B vej. Denne klasse B vej vil typisk blive opgraderet til en klasse A vej.
KLASSE.

DEFINITION.

A+

Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for afviklingen af
den overordnede trafik, såvel fjern- som nærtrafik, herunder kommunens større indfaldsveje samt skoleveje og kollektiv trafik.

A

Veje, stier og pladser, som har primær betydning for afviklingen af den
overordnede trafik, herunder skoleveje og kollektiv trafik.

B

Veje, stier og pladser, som har primær betydning for afviklingen af den
lokale trafik i Dragør Kommune.

C

Veje, stier og pladser, der har nogen eller mindre betydning for afviklingen af den lokale trafik.

Dragør Kommune - Vinterregulativ
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BILAG B – VEJNET OPDELT I KLASSER.
Herunder er anført de enkelte veje, stier og pladsers placering i klassificeringen. Indsats på kørebane og stier for de enkelte veje kan differentieres. Der henvises i øvrigt
til inkluderet oversigtskort, bilag B - kort 1 samt Bilag B - kort 2.

Vejnavn
A+
A.P. Møllers Allé
Agervænget
Agthsvej
Ahornvej
Akacievej
Aldershvilestien
Ankerstien
Annasvej
Bachersmindevej
Badstuevælen
Bag Engvælen
Bagergangen
Baneengen
Banestien
Batterivej
Birkeengen
Birkevej
Bjergerlav
Blegerstræde
Blokhusvej
Bodestræde
Borgervænget
Brydevej
Bylaugsvænget
Bymandsgade
Byskriverstræde
Bødkerstræde
Bøgeengen
Chl Hansensvej
Chr Mølstedsgade
D B Dirchsens Alle
Dagmarsvej
Deventergade
Dr. Dichs Plads
Dragør Stationsplads
Dragørhjørnet
Drogdensvej
Duevænget
E C Hammersvej
Elmevej

DRAGØR KOMMUNE - VINTERREGULATIV

Klasse
A
B C PF PF= Privat fællesvej
X

X

Stikveje er PF

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

Stikveje er PF
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Vejnavn
A+
Englandsvej
Englodsvej
Engløkken
Engstien
Engvej
F J Madsensvej
Fasanvænget ml. Møllevej og
Mågevænget
Fasanvænget ml. Mågevænget
og Engvej
Fiskergangen
Fogdens Plads
Fristrands Alle
Fælledvej
Færgevej
Gadekærstræde
Gartnerstræde
Gerdsvej
Gl. Havn
Granvej
Grithsvej
Grusbakken
Grænsevænget
Grønnevej
Gærdevænget
Gåsevænget
Halvejen
Hans Isbrandtsens Plads
Harevænget ml. Møllevej og
Høgevænget
Harevænget ml. Høgevænget og
Skippervænget
Hartkornsvej
Hollandsfed
Hollænderstien
Hollændervej
Hollændervænget
Hovedgaden
Hvedestykket
Hvidtjørnen
Hyldeengen
Høgevænget
Jan Timanns Plads
Jens Eyberts Plads
Jægerengen
Jægergården
Jægervej
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Klasse
A
B C PF PF= Privat fællesvej

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X

3 ”stikveje” nr. 36-48 er PF

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Havneområde

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

Privat areal

Dragør Kommune - Vinterregulativ
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Vejnavn
A+
Kai Lippmanns Alle
Kalvebodvej
Kampensgade
Kapervænget
Kapselstræde
Kastanie Alle
Kastanievej
Kirkestien
Kirkevej
Kløverstykket
Kongevejen
Kornstykket
Krogvej
Kronager
Krudttårnsvej
Køjevænget
Lille Tværvej
Lillegade
Linde Alle
Lindevej
Lodsgården
Lodsstræde
Lodsvænget
Lundeager
Lundegård Strandvej
Lundegårdsstien
Lundestien
Lundevej
Lybækstræde
Lærkeengen
Løkkerenden
Løkkestien
Løkkevej
Maglebytorv
Maglevænget
Magstræde
Markvænget
Militærvej
Moseengen
Møllegade
Møllelodden
Møllevangsstien
Møllevej
Mågevænget ml. Krudttårnsvej
og Fasanvænget
Mågevænget ml. Fasanvænget
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Klasse
A
B C PF PF= Privat fællesvej
X
X
X
X
X

Havneområde

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Privat areal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Stikveje er PF
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Vejnavn
A+
og Harevænget
Ndr Dragørvej
Ndr Engvej
Ndr Strandvej
Neelsvej
Nordre Kinkelgade
Nordre Tangvej
Nordstrandparken
Nordstrands Alle
Nordvænget
Nyby
Nyvangsvej
Nørregade
Parkvej
Peter Petersens Alle
Pileengen
Platanvej
Poppelvej
Prins Knuds Dæmning
Rosenengen
Rosenlund Sidevej
Rosenlundsvej
Rugstykket
Rybakkevej
Rytterager
Ryvej
Rødtjørnen
Rønne Alle
Rønnevej
Raagaards Alle
Sandbakken
Sandløkken
Schoutgården
Schoutstien
Skadevænget
Skansevej
Skippergangen
Skipperstræde
Skippervænget
Skolegade
Skolevej
Skovengen
Skovvej
Skriverengen
Skriverstræde
Skurbyen
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Klasse
A
B C PF PF= Privat fællesvej
X
X
X
X

X

Nr. 5A-5E er PF

X
X
X
X
X

Privat areal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tilstødende areal kommunalt

X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

Privat areal

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Havneareal
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Vejnavn
A+
Skydebanevej
Skyllebroen
Skyttevænget
Slippen
Slottet
Slørvej
Smedebakken
Smedegangen
Solvænget
Sophus Falcks Alle
Spurvevænget
Spættevænget
St Magleby Strandvej
Stationsvej
Stationsvænget
Stautz Alle
Stenbakken
Stettinstræde
Stormgade
Stralsundstræde
Strandbakken
Strandgade
Strandgangen
Strandjægervej
Strandlinien
Strandløkken
Strandstien
Strandstræde
Strandvænget
Strøbyvej
Stubvænget
Stærevænget
Støbervænget
Sydstrandsvej
Søgade
Søndergade
Sønderstræde
Søndre Kinkelgade
Søndre Røsevej
Søndre Strandvej
Søndre Tangvej
Søstien
Søvej
Ternevænget
Thimandsvænget
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Klasse
A
B C PF PF= Privat fællesvej
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nr. 1-37 privat areal

X

Nordøst sydvest vendt stamvej er offentlig vej

X

Nordligste stikveje PF

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
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Vejnavn
A+
Tjørneengen
Toldergade
Treinsvej
Trejn Jylmanns Gang
Tværvej
Tyrestien
Tømmerupvej
Ulspilsager
Vartovslængen
Vesterled
Vestgrønningen
Vierdiget
Vognmandsgade
Von Ostensgade
Vægterstræde
Wiedergården
Wiedersvej
Wismarstræde
Zytfensgade
Øresunds Alle ml Løkkestien og
nord for F J Madsensvej
Øresunds Alle ml nord for F J
Madsensvej og Nordre Tangvej
Østerled
Østersiden
Ålegårdsvænget
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Klasse
A
B C PF PF= Privat fællesvej
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

Østligste stikvej er PF

X
X
X
X
X
X
X

Privat areal

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

Kun offentlig sti langs Rådhuset. PF nord for.
Stikveje er PF
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BILAG C – MÅLSÆTNINGER.
Herunder er beskrevet vejbestyrelsens målsætning og retningslinier for vintertjenesten.
Klasse Vintertjenestens kvalitet, omfang og
tidspunkter
A+
Strækninger, der tilstræbes holdt farbare uden 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.
Udkald efter overordnet vurdering.
Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang.

A

Strækninger, der tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider
af døgnet, også lørdage/søn- og helligdage.

Arbejdet iværksættes på alle tider af
døgnet. Snerydning og glatførebekæmpelse udføres i et omfang, der tilsigter uhindret og forsvarlig afvikling af
trafikken.
Udkald efter lokal vurdering.
Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang.

B

Strækninger, der tilstræbes holdt farba- Iværksættes når klasse A-opgaverne
re inden for normal arbejdstid.
er iværksat og under kontrol.
Snevolde ved vejtilslutninger, primære
fodgængerfelter og på cyklistbaner
fjernes i forbindelse med eller umiddelbart efter den egentlige snerydning.
Bortkørsel af sne foretages i nødvendigt omfang.

C

Strækninger, der udføres i begrænset
omfang indenfor normal arbejdstid.
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Iværksættes først når udførelsen af
klasse B opgaverne er afsluttet, og såfremt det fornødne beredskab er disponibelt.
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BILAG D – RENHOLDELSE.
Nedenfor følger en overordnet beskrivelse af vejbestyrelsens plan for udførelse af
renholdelse. Der henvises i øvrigt til inkluderet kortbilag Bilag D – kort 1.
Omtrent 55 procent af det offentlige vejnet fejes to gange årligt, mens ca. 35 procent
fejes to gange pr. måned. Desuden efter behov og i forbindelse med snerydning.
Nedenstående listede veje i og omkring den gamle by (svarende til ca. 10 procent af
det offentlige vejnet) fejes en gang ugentlig. Dette gælder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kongevejen.
Stationsvej syd for F. J. Madsens Vej.
Toldergade.
Strandlinien.
Rønne Allé.
Drogdensvej øst for Vestgrønningen.
Vestgrønningen.
Nyby.
Kastanie Allé.
Engvej nord for Enggården.

Kommunen tilstræber at affaldsbeholdere tømmes 3 gange om ugen eller efter behov.
Graffitibekæmpelse udføres som en del af den løbende drift og vedligeholdelse af
Kommunens vejudstyr, når ressourcerne er til stede.
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BILAG E – INSTRUKS FOR MYNDIGHEDSTILSYN MED GRUNDEJERFORPLIGTELSER.
Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00,
dog med hensyn til glatføre principielt hele døgnet.
Nedenstående praksis anvendes, hvor Dragør Kommune ved selvsyn konstaterer, at
grundejere ikke overholder forpligtelser i henhold til gældende lovgivning og regulativ.
• Ved besigtigelse gives forsømmelige grundejere et skriftligt påbud (bilag F), og
der tages foto af det pågældende areal som dokumentation.
• Førstedagen herefter foranlediger kommunen det manglende arbejde udført
ved privat eller offentlig entreprenør med efterfølgende regning til grundejeren.
• I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glat føre på fortov, hvor ejeren tydeligvis ikke har opfyldt sine grundejerforpligtelser, kan der uden yderligere varsel rekvireres entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse. Der tages foto af
det pågældende areal som dokumentation.
• Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud,
vil der uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig fotografering af det pågældende færdselsareal som bevis.
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BILAG F – PÅBUD, REN- OG VINTERVEDLIGEHOLDELSE AF VEJE.
Nummer

PÅBUD
Ren- og vintervedligeholdelse af veje
Kommunalbestyrelsen har ud fra lovgivningen på området bestemt, at grundejerne langs en offentlig vej eller
Privat fællesvej skal holde rent på fortov og sti ud for deres grund.
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
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.
Skulle der herudover være tvivlsspørgsmål, kontakt venligst kommunens vejvæsen på
Telefonnummer

Med venlig hilsen

Vejmyndigheden
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Udklip af Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af
11. september 1997
(Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje) med senere ændringer
Kapitel 7
§ 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 for så vidt angår private fællesveje og private veje vedkommende kommunalbestyrelse.
Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning samt 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, stier og pladser", hvor nærmere forskrifter for udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse er beskrevet.
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BILAG G – OVERDRAGELSE AF GRUNDEJERFORPLIGTELSER.
Nedenfor viste eksempel på skrivelse med tilhørende blanket benyttes ved overdragelse af grundejerforpligtelser:

Navn
Adr.
Post nr.

Vedr. overdragelse af grundejerforpligtelser.
Kommunalbestyrelsen har besluttet at pålægge ejere af ejendomme i byer og bymæssige bebyggelse, der grænser til en offentlig vej eller sti, at vintervedligeholde og
renholde 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 vintervedligeholde og renholde vejen/stien ud for ejendommen.
I henhold til Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
(Lovbek. 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 forpligtelser, der påhviler
grundejeren.
Såfremt De ønsker at overdrage Deres grundejerforpligtelser til en anden, bedes vedlagte skema udfyldt og med de fornødne underskrifter returneret til Plan og Teknik,
Kirkevej 7, 2791 Dragør
Afslutningsvis skal det oplyses, at, i henhold til lovens § 16 er det Dragør Kommune,
der fører tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov,
og om fornødent kan lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.

Med venlig hilsen
Dragør Kommune
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Overdragelse af grundejerforpligtelser

Undertegnede ejer af ejendommen:
Ejendommens adresse

Ejendoms nr.

Ejers navn
Ejers private bopæl

Tlf. nr.

overdrager hermed fra den
/
20
vintervedligeholdelses- og renholdelsespligten ud for nævnte ejendom til nedennævnte

__________________________
(ejerens underskrift)

Vintervedligeholdelses- og renholdelsesforpligtedes navn
Bopæl

Tlf. nr.

Undertegnede erklærer herved, at jeg fra ovennævnte dato har overtaget pligten til
renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse i henhold til lovbekendtgørelse nr.
714 af 11. september 1997.

_______________________________
(Vintervedligeholdelses- og renholdelsesforpligtedes underskrift)

NB: Ændringer af ovennævnte forhold skal skriftligt meddeles Dragør Kommune, Plan
og Teknik, Kirkevej 7, 2791 Dragør.
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BILAG H – ANNONCE.
Nedenfor er annonce til lokal annoncering.
VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE
Det gør kommunen
Kommunen udfører snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og
pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra veje/stiers betydning for færdslen.
Det gør grundejeren
I byer og bymæssig bebyggelse 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.
En privat fællesvej eller sti, at renholde kørebane og fortov (sti), træffe foranstaltninger mod glat føre samt rydde sne ud for ejendommene.
Nedenstående veje og stier, at varetage den fulde pligt til renholdelse, snerydning og
glatførebekæmpelse:
Badstuevælen
Bagergangen
Bjergerlav
Blegerstræde
Bodestræde
Bymandsgade
Byskriverstræde
Chr. Mølsteds Gade
Deventergade
Dr. Dichs Plads
Fiskergangen
Fogdens Plads
Hans Isbrandtsens Plads
Hollandsfed
Jan Timanns Plads
Jens Eyberts Plads
Kampensgade
Lillegade
Lodsstræde
Lybækstræde
Magstræde
Nørregade
Hvornår skal opgaven klares?
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Skippergangen
Skipperstræde
Skyllebroen
Slippen
Slottet (smøge ml. Kongevej/Toldergade
Smedegangen
Stettinstræde
Stormgade
Stralsundstræde
Strandgade
Strandgangen
Strandstræde
Søgade
Sønderstræde
Trejn Jylmanns Gang
Vartovslængen
Vognmandsgade
Von Ostensgade
Vægterstræde
Wismarstræde
Zytfensgade
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Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, feje
asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, fjerne affald og andet, der er særligt 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 p.t., at denne renholdelsespligt ligger i tidsrummet ca. kl. 7.00 til
22.00.
Den pligt, der påhviler grundejerne at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter
pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus/salt.
Grundejerne har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Domspraksis viser
p.t., at pligten til snerydning og glatførebekæmpelse ligger i tidsrummet ca. kl. 7.00 til
22.00.
En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom, eller i nærheden
af ejendommen bosat person, at udføre de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Aftalen skal være skriftlig og skal fremsendes til kommunens godkendelse.
Ligeledes kan grundejere mod betaling få udført vintervedligeholdelses- og renholdelsesopgaven ved henvendelse til en entreprenør efter eget valg. I dette tilfælde vil ansvaret for udførelsen fortsat ligge hos grundejeren.
Manglende renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.
Tilsynet med, at grundejerne udfører deres pligter, føres af kommunen. Kommunen
kan, hvis det skønnes nødvendigt, lade arbejdet udføre for grundejernes regning
og/eller foretage anmeldelse til politiet. Forsømmelsen kan ifølge reglerne medføre
bøde.
Har De spørgsmål – venligst ring.
Har De som grundejer spørgsmål om pligternes omfang, hvilken type vej, De bor ved
eller lignende, er De velkommen til at ringe til Plan og Teknik, tlf. 32 89 01 00. Herfra
kan der endvidere rekvireres liste over de konkrete veje, som er omfattet af grundejerens forpligtelser vedr. offentlige veje.
Har De spørgsmål om den kommunale udførelse af vintervedligeholdelse og renholdelse, er De velkommen til at ringe til Vej- og Gartnerafdelingen, tlf. 32 53 18 22.
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BILAG I – SNEHEGN.
Nedenfor er anført placering af snehegn. Der henvises i øvrigt til inkluderet kortbilag
Bilag I – kort 1.
Dragør Rådhus:

Placeres umiddelbart øst for fordelingsvejen
til parkeringspladser ved Dragør Rådhus.

Møllegade:

Hegn placeres på marken øst for Møllegade.

Fælledvej / Kalvebodvej:

Placeres på marken nord-vest for krydset.

Kalvebodvej:

Placeres ved Gasstation på mark nord for
Kalvebodvej.

Lundestien:

Hegn opsættes nord for Lundestien på boldbane, boldfælled og mark.

Sti mellem Hartkornsvej og Hollænderhallen:

Placeres skiftevis på øst- og/eller vestsiden
af stien.

Søndre Strandvej:

Hegn opsættes på engareal øst for Søndre
Strandvej ved cirkuspladsen.
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BILAG J – OFFENTLIGE VEJE HVOR GRUNDEJER HAR DEN FULDE PLIGT.
Nedenfor er anført de offentlige veje i Dragør Kommune, hvor ejerne af tilgrænsende
ejendomme har den fulde pligt til renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse.
Der henvises i øvrigt til inkluderet kortbilag Bilag J – kort 1.
Badstuevælen
Bagergangen
Bjergerlav
Blegerstræde
Bodestræde
Bymandsgade
Byskriverstræde
Chr. Mølsteds Gade
Deventergade
Dr. Dichs Plads
Fiskergangen
Fogdens Plads
Hans Isbrandtsens Plads
Hollandsfed
Jan Timanns Plads
Jens Eyberts Plads
Kampensgade
Lillegade
Lodsstræde
Lybækstræde
Magstræde
Nørregade
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Skippergangen
Skipperstræde
Skyllebroen
Slippen
Slottet (smøge ml. Kongevej/Toldergade)
Smedegangen
Stettinstræde
Stormgade
Stralsundstræde
Strandgade
Strandgangen
Strandstræde
Søgade
Sønderstræde
Trejn Jylmanns Gang
Vartovslængen
Vognmandsgade
Von Ostensgade
Vægterstræde
Wismarstræde
Zytfensgade
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BILAG K – OFFENTLIGE STIER HVOR DER IKKE VINTERVEDLIGEHOLDES.
Nedenfor er anført de offentlige stier i Dragør Kommune, hvor der ikke vintervedligeholdes, hverken snerydning eller glatførebekæmpelse. Der henvises i øvrigt til inkluderet kortbilag Bilag K – kort 1.
”Søvangsdigestien”

”Lossepladsvejen”

4 stier mellem St. Magleby
Strandvej og nord-sydgående cykelgangsti i Hvidtjørnen

Sti fra Søndre Røsevej mellem nr. 16 og 18 til
”Tyrestien”

Strandstien

Banestien fra Køjevænget til Slørvej

Sti i St. Magleby ml. Hovedgaden Sti fra Jægervej til Schoutstien
nr. 5/7 og Østersiden og Ndr. Dragørvej 9
Sti fra Engvej til matr.nr. 24in af
St. Magleby

Kirkestien mellem Kirkevej og Kastanie Allé

Sti fra Engvej til matr.nr. 18s af St. Søstien
Magleby
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