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INDLEDNING 
 
 
GRUNDLAG 
 
Dette regulativ består af 11 sider (Side 1-11) + bilag og er udarbejdet på baggrund af: 

• Vinterloven (Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, LBK nr. 1103 af 16. september 2010) 

• Privatvejsloven (Lov om private fællesveje, LBK nr. 1537 af 21. december 2010) 

Regulativet er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 21. maj 2012, efter en forudgående forhandling med 
politiet. Revideret i dec. 2014, inkl. forhandling med politiet.  
 
 
OFFENTLIGGØRELSE  
 
Dette regulativ er offentligt tilgængeligt på kommunens hjemmeside www.horsholm.dk, hvorfra det 
kan downloades. 
Heri fremgår detaljerede oplysninger om kommunens vinterberedskab. På hjemmesiden findes et 
oversigtskort, som viser de enkelte vejes vintervejklasser. De samme oplysninger findes også i et 
mere detaljeret interaktivt kort samme sted.  
Overordnede retningslinjer for kommunens og grundejernes forpligtelser offentliggøres hvert år 
inden den 15. oktober på kommunens hjemmeside samt ved annoncering i blade og aviser, der har 
almindelig udbredelse i kommunen. Retningslinjerne kan desuden oplyses ved henvendelse til 
Hørsholm Kommune, Center for Teknik, Team Vej og Park på tlf. 4849 2050 eller via mail til tek-
post@horsholm.dk. Hvis der sker ændringer efter 15. oktober annonceres disse særskilt. 
 
 
VINTERVEJKLASSER 
 
Kommunens vejnet består af ca. 105 km kommuneveje og 52 km private fællesveje.  
Kommunevejene er primært beliggende i byzone. Desuden er der ca. 27 km offentlige stier og ca. 
27.000 m2 parkeringspladser.  
Ud over det kommunale vejnet har staten veje i Hørsholm Kommune. Helsingørmotorvejen inkl. til- 
og frakørsler er statsvej, og her er Vejdirektoratet myndighed.   
Snerydning og glatførebekæmpelse på Hørsholm Kommunes vej- og stinet sker i henhold til 
serviceniveauerne for de forskellige vintervejklasser, som gengivet på bilag A.  
 
 
KOMMUNENS VINTERBEREDSKAB 
 
Hørsholm Kommunes vinterberedskab m.h.t. snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige 
veje og stier er etableret i perioden fra 1. oktober til 30. april, medmindre særlige vinterforhold 
nødvendiggør en længere periode. 
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OFFENTLIGE VEJE OG STIER. 
 

 
SNERYDNING 

 
Kommunens opgaver 
1.  
På offentlige veje, gader, stier, broer og pladser foretager kommunen snerydning. 
 
2. 
Snerydning udføres, når sne er faldet i et sådant omfang, at sneen hindrer en normal afvikling af 
færdslen på offentlige veje og stier, dog jf. pkt. 2, 3 og 4. 
  
3. 
Snerydning på kommunens offentlige veje, gader, stier, broer og pladser igangsættes iht. en plan, der 
er fastlagt af kommunalbestyrelsen. Rydningen omfatter desuden de offentlige anlagte cykelstier. 
Snerydning foretages ikke på offentlige veje og stier, der er nævnt i fortegnelse nr. 1 og 2.  
 
4. 
Nødvendiggør forholdene en prioritering, lægges der vægt på at holde vigtige gennemgående veje, 
omfartsveje og hovedindfaldsveje (A-veje) med tilhørende busholdepladser og parkeringspladser 
åbne, for vejenes vedkommende i 2 eller flere spor. På disse færdselsarealer foretages rydning i et 
omfang, som angivet i bilag A. 
 
5. 
Mindre vigtige veje (B-veje og –stier) åbnes i ét spor med vigepladser, idet der udvides til 2 spor, 
når der er kapacitet til rådighed. Rydning på disse veje foretages normalt kun i et omfang, som 
angivet i bilag A. 
 
Grundejernes forpligtelser 
6. 
I byer og bymæssig bebyggelse har ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, pligt 
til at snerydde fortov og sti ud for ejendommen, som det fremgår af vinterloven1 samt pkt. 25 i 
dette regulativ. Dette gælder alle fortovs- og stiarealer ud for ejendommen, dog kun i en dybde 
(bredde) af maksimalt 10 m. De veje og stier, der ikke er omfattet af denne bestemmelse, er 
angivet i fortegnelse nr. 3. 
 
7. 
Jernbaner kan pålægges pligt til at snerydde fortov og sti på offentlige arealer og strækninger, 
såfremt disse udnyttes eller kan udnyttes2. Omfanget er angivet i fortegnelse nr. 4. 
 
8. 
Som en særlig service snerydder Hørsholm Kommune i et begrænset omfang fortove og stier på 
kommuneveje. Grundejernes forpligtelser og ansvar indskrænkes ikke ved kommunens ydelse af 
denne service i henhold til pkt. 6 og pkt. 7. Omfanget af denne service er beskrevet i bilag A. 
 
 
GLATFØREBEKÆMPELSE 
 
Kommunens opgaver 
9. 
På offentlige veje, gader, stier, broer og pladser foretager kommunen glatførebekæmpelse.  
 
10. 
Glatførebekæmpelse foretages ikke på de offentlige veje og stier, der er nævnt i fortegnelse nr. 1 og 2. 
 
11. 
Glatførebekæmpelse på kommunens offentlige veje og stier sættes i gang efter en forud fastlagt 
plan. Glatførebekæmpelsen omfatter tillige de offentlige anlagte cykelstier. 
 
12. 
Glatførebekæmpelse foretages på vigtige gennemgående veje, omfartsveje og hovedindfaldsveje (A-
veje) et omfang, som angivet i bilag A. 
 
13. 
Glatførebekæmpelse på B-veje (mindre vigtige veje) foretages ikke, og på stier normalt kun i et 
omfang, som angivet i bilag A. 
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Grundejernes forpligtelser 
14. 
I byer og bymæssig bebyggelse har ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, pligt 
til at foretage glatførebekæmpelse på fortov og sti ud for ejendommen, som det fremgår af 
vinterloven3 samt pkt. 26 i dette regulativ. Dette gælder alle fortovs- og stiarealer ud for 
ejendommen, dog kun i en dybde (bredde) af maksimalt 10 m. De veje og stier, der ikke er 
omfattet af denne bestemmelse, er angivet i fortegnelse nr. 3. 
 
15. 
Jernbaner kan pålægges pligt til at glatførebekæmpe fortov og sti på offentlige arealer og 
strækninger, såfremt disse udnyttes eller kan udnyttes2. Omfanget er angivet i fortegnelse nr. 4. 
 
16. 
Som en særlig service glatførebekæmper Hørsholm Kommune i et begrænset omfang fortove og 
stier på kommuneveje. Grundejernes forpligtelser og ansvar indskrænkes ikke ved kommunens 
ydelse af denne service i henhold til pkt. 14 og pkt. 15. Omfanget af denne service er beskrevet i 
bilag A. 
 
 
 
RENHOLDELSE 
 
Kommunens opgaver 
17. 
På offentlige veje, gader, stier, broer og pladser foretager kommunen renholdelse. 
 
18. 
Renholdelse af kommunens offentlige veje, gader, stier, broer og pladser igangsættes iht. en plan, 
der er fastlagt af kommunalbestyrelsen, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet. Uden for 
by og bymæssig bebyggelse omfatter kommunens renholdelsespligt - bortset fra parkerings- og 
rastepladser o. lign. - alene den renholdelse, der er nødvendig for færdslens sikkerhed.4 
 
Grundejernes forpligtelser 
19. 
I byer og bymæssig bebyggelse har ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, pligt 
til at renholde fortov og sti ud for ejendommen, som det fremgår af vinterloven5 samt pkt. 27 i dette 
regulativ. Dette gælder alle fortovs- og stiarealer ud for ejendommen, dog kun i en dybde (bredde) 
af maksimalt 10 m. De veje og stier, der ikke er omfattet af denne bestemmelse, er angivet i 
fortegnelse nr. 3. 
 
20. 
Jernbaner kan pålægges pligt til at renholde fortov og sti på offentlige arealer og strækninger, 
såfremt disse udnyttes eller kan udnyttes2. Omfanget er angivet i fortegnelse nr. 4. 
 
21. 
Som en service renholder Hørsholm Kommune i et begrænset omfang fortove og stier på 
kommuneveje. Grundejernes forpligtelser og ansvar indskrænkes ikke ved kommunens ydelse af 
denne service i henhold til pkt. 19 og pkt. 20.  
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PRIVATE FÆLLESVEJE OG -STIER M.M. 
 
 
Grundejernes forpligtelser 
22. 
Overalt i kommunen påhviler det ejerne af ejendommene, der grænser til en privat fællesvej eller 
sti, hvortil de har vejret*, at rydde for sne, foretage glatførebekæmpelse samt at renholde 
vejen/stien ud for ejendommen jf. privatvejsloven6,7,8 samt pkt. 25, 26 og 27 i dette regulativ. 
 
23. 
Med hensyn til private veje og stier, herunder skovveje og veje på havneområder, der er åbne for 
offentlig færdsel, påhviler det ejeren at rydde vejene/stierne for sne, at foretage glatføre-
bekæmpelse og renholde vejene/stierne, som det fremgår af privatvejsloven9 samt pkt. 25, 26 og 
27 i dette regulativ.  
 
24. 
Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af private fællesveje og -stier, der udføres af 
kommunen, sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat for offentlige veje og stier.  
Det indskrænker ikke grundejerens forpligtelser og ansvar i henhold til pkt. 22 og 23, ved 
kommunens ydelse af denne service. Omfanget, af det arbejde som kommunen i denne forbindelse 
udfører på private fællesveje, er anført i fortegnelse nr. 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Vejret: Den ret, som den til enhver tid værende ejer af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat 
fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej eller fællessti som færdselsareal for ejendommen. 
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NÆRMERE REGLER OM GRUNDEJERNES FORPLIGTELSER  
 
(i henhold til privatvejsloven og vinterloven) 
 
SNERYDNING. 
25. 
Grundejerne har snerydningspligt.  
Denne omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen 
omkring brandhaner, brandalarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes 
ryddet for sne. Uanset hvem, der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne 
pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. 
 
I byer og bymæssig bebyggelse er endvidere bestemt: 
- at fortov og sti skal ryddes i færdselsskrævende omfang ud for ejendomme, og at snebunker skal 
lægges på det resterende fortov eller, i det omfang der ikke er plads, på den nærmeste del af 
vejbanen uden for cykelstien.2,6 
 
GLATFØREBEKÆMPELSE 
26. 
Grundejerne har glatføreforpligtigelse. 
Denne omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, 
sand eller lignende. 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 byer og bymæssig bebyggelse er endvidere bestemt: 
- at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele arealet, og 
- at grundejeren bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på 
flisebelægning.3,7 
 
RENHOLDELSE 
27. 
Grundejerne har renholdelsespligt. 
Denne 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 
afløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. 
Uanset hvem, der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde 
trapper til deres ejendomme.5,8 
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GENERELLE BESTEMMELSER. 
 

 
Henkastning af affald m.v. 
28. 
Såfremt nogen på vej eller sti, der er åben for almindelig færdsel, henkaster eller efterlader affald 
eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, er vej- eller 
kommunalbestyrelsen eller i påtrængende tilfælde politiet berettiget til, for den pågældendes 
regning, at lade det henkastede eller efterladte fjerne. 10 
 
Overdragelse af forpligtelser 
29. 
En grundejer kan overdrage sine forpligtelser til en anden, hvis vedkommende er bosat i eller i 
nærheden af vedkommende ejendom. En overdragelse skal finde sted, hvis grundejeren ikke bor på 
eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal anmeldes til Hørsholm 
Kommune. Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den person grundejeren har udpeget, 
ikke kan anses egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse. 11 
 
Tilsyn m.v. 
30. 
Kommunen fører tilsyn med at grundejerne overholder deres forpligtelser. Hvis en grundejer ikke 
overholder sine forpligtelser, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.12 

 
Udgifter. 
31. 
For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af snerydning, glatførebekæmpelse 
og renholdelse mv. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældende ejendom. 13 
 
Klagevejledning. 
32. 
Afgørelser, som er truffet l henhold til loven eller dette regulativ, kan ikke påklages til anden 
administrativ myndighed. Dog kan spørgsmål om afgørelsens lovlighed indbringes for Vej-
direktoratet.14 
 
Bødeansvar. 
33. 
Grundejerens overtrædelse af bestemmelserne i dette regulativ kan straffes med bøde. 
Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan virksomheden som 
sådan pålægges bødeansvar.15 
 
Ikrafttræden 
34. 
Vedtaget af Hørsholm Kommunalbestyrelse d. 21.05.2012  
Revideret senest d. 08.12.2014. Rev. ”december 2014” træder i kraft d. 01.01.2015. 
 
 
 
 
 
 

Morten Slotved / Hugo Pedersen 
Borgmester  Kommunaldirektør 
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FORTEGNELSER 
 
 
Fortegnelse nr. 1 
Fortegnelse over de offentlige veje i kommunen, hvor snerydning og glatførebekæmpelse ikke 
udføres ved kommunens foranstaltning: 

- Folehavevej 5-11 
 
 
 
Fortegnelse nr. 2 
Fortegnelse over de offentlige stier i kommunen, hvor snerydning og glatførebekæmpelse ikke 
foretages ved kommunens foranstaltning: 

- Østre Banesti fra Rungstedvej til Vallerød Banevej 
- Sti fra Vestre Stationsvej parallelt med Piet Heins Vej til Linstowsvej 
- Damstien fra Kirkegårdsvej langs Springdammen til Hørsholm Kongevej 
- Gangsti fra Helenevej til Østre Banesti 
- Sekundære stier på Ridebanen (Er ikke offentlige stier) 

 
 
 
Fortegnelse nr. 3 
Fortegnelse over de offentlige vejarealer, hvor grundejerne ikke er pålagt pligt til snerydning, 
glatførebekæmpelse og renholdelse: 

- Parkeringspladser 
- Skolestier 
- Hovedgaden 

 
 
 
Fortegnelse nr. 4 
Fortegnelse over de offentlige vejstrækninger, hvor det pålægges jernbanen at foretage snerydning, 
glatførebekæmpelse og renholdelse på fortov og sti: 

- p.t. ingen 
 
 
 
Fortegnelse nr. 5 
Fortegnelse over de betydelige private fællesveje og private pladser i kommunen, hvor kommunen 
varetager snerydning og glatførebekæmpelsen: 

- Del af Hovedgaden (nord for torvet) 
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LOVHENVISNINGER 
 
 

Nr. Vinterloven Privatvejsloven Emne 

1 
Kap. 2, § 5, Stk. 1-2 og 
Kap. 7, § 11, Stk. 1-2 

 
Grundejernes forpligtelser 
Snerydning 

2 
Kap. 2, § 5, Stk. 1-2 og 
Kap. 2, § 6, Stk. 3 

 
 

Grundejernes forpligtelser 
Jernbaner 

3 
Kap. 2, § 5, Stk. 1-2 og 
Kap. 7, § 12, Stk. 1, 2 og 3  

Grundejernes forpligtelser 
Glatførebekæmpelse 

4 Kap. 2, § 4 
 
 

Vejbestyrelsens 
renholdelsespligt 

5 
Kap. 2, § 5, Stk. 1-2 og 
Kap. 7, § 13, Stk. 1-2 

 
Grundejernes forpligtelser 
Renholdelse 

6  Kap. 12, §§ 79-80 Grundejernes forpligtelser 
Snerydning 

7  Kap. 12, § 79 og § 81 Grundejernes forpligtelser 
Glatførebekæmpelse 

8  Kap. 12, § 79 og § 82 Grundejernes forpligtelser 
Renholdelse 

9  
Kap.   3, § 8, Stk. 2 og 
Kap. 12, §§ 80-82  

Vintervedligeholdelse og 
renholdelse 

10 Kap. 8, § 17 Kap. 12, § 86 Henkastning af affald m.v. 

11 Kap. 7, § 14 Kap. 12, § 84 Overdragelse af forpligtelser 

12 Kap. 8, § 16 Kap. 12, § 85 Tilsyn 

13 Kap. 8, § 18 Kap. 12, § 86 og 
Kap. 15, § 100 

Udgifter 

14 Kap. 8, § 19 og § 19A Kap. 13, § 87 Klagevejledning 

15 Kap. 8, § 20 Kap. 15, § 98 Bødeansvar 
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REVISIONER 
 
Administrationen er bemyndiget til at foretage rettelser i regulativets fortegnelser, lovhenvisninger 
og bilag, som følge af Kommunalbestyrelsens vedtagne ændringer i det kommunale serviceniveau 
eller som følge af lovændringer. 
 
Ændringer vil blive påtegnet i nedenstående revisionsliste. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILAGSFORTEGNELSE 
 
Bilagene A og B er udarbejdet med henblik på at skabe et hurtigt overblik over de væsentligste 
elementer i dette regulativ. 
 
 
Bilag A VINTERVEDLIGEHOLD 
Skematisk oversigt over vintervejklasser samt Hørsholm Kommunes servicemål for snerydning og 
glatførebekæmpelse. 
 
 
Bilag B RENHOLD 
Skematisk oversigt af servicemål for renholdelse på Hørsholm Kommunes vejnet. 

Dato Årsag Indhold 

21.05.12 Nyt regulativ 1. udgave 

08.12.14 VD’s brev om 10 m-reglen (af 05.02.14) og 
KB’s vedtagne budget 2015-2018 

VD: Ny fortolkning af 10 m-reglen 
Budget: Der glatførebekæmpes ikke på B-veje 
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Bilag A 

 
VINTERVEDLIGEHOLD 

 
Skematisk oversigt over vintervejklasser samt Hørsholm Kommunes servicemål for snerydning og glatførebekæmpelse. 

 
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune 

Side 1 af 1 

Vinter 
klasse 

Vejtype Snerydning Glatføre 
bekæmpelse 

Bemærkninger 

A 
 

Overordnede kommuneveje.  
Det er trafikveje, fordelingsveje 
og stamveje i større 
boligområder samt adgangsveje 
til kommunale institutioner og 
stationer.  
Til kategorien hører også 
parkeringspladser, skolestier og 
Hovedgaden. 

 

Alle dage fra kl. 04:00  
til kl. 22:00  
 
Cykelstier dog  
Fra kl. 03:00 
 
Gælder dog ikke ved ekstreme 
vejrforhold 
 
 
 
 
 
Busstoppesteder og 
fodgængerovergange sneryddes 
inden for normal arbejdstid. 

 

Alle dage fra kl. 04:00  
til kl. 22:00  
 
Cykelstier dog  
Fra kl. 03:00 
 
Gælder dog ikke ved ekstreme 
vejrforhold 
 
 
 
 
 
Busstoppesteder og 
fodgængerovergange glatføre-
bekæmpes inden for normal 
arbejdstid. 

 

A-veje ryddes for sne/saltes, når snefald/glatføre forekommer. 
 

Nødvendiggør forholdene en prioritering, lægges vægt på at holde 
vigtige gennemgående veje, omfartsveje og hovedindfaldsveje til 
byen med tilhørende busholdepladser og parkeringspladser åbne.  
 

For vejenes vedkommende i 2 eller flere spor. 
 

Som en særlig service rydder Hørsholm Kommune sne på følgende 
fortove: 
• Usserød Kongevej mellem Rungstedvej og Hørsholm Alle 
• Ørbæksvej mellem Johannevej og Usserød Kongevej 
• Selmersvej 
• Østre Stationsvej 
• Vestre Stationsvej 
• Højmosen 
• Ådalsvej 
• Ådalsparkvej 
• Alsvej 
• Bolbrovej mellem Usserød Kongevej og Stadionalle 
 

Arbejdet udføres udelukkende som en service og medfører ikke, at 
kommunen samtidig påtager sig erstatningsansvar i tilfælde af 
tilskadekomst m.v. på grund af manglende snerydning og 
glatførebekæmpelse. 
 

B 
 

Øvrige kommuneveje.  
De vil først blive behandlet, når 
A-vejene er behandlet og kun 
indenfor normal arbejdstid. 

 

På hverdage fra kl. 07:00 
til kl. 15:30 (fredag kun til kl. 
12) 
 

 

 

B-veje glatførebekæmpes ikke. 
 

 

 

Mindre vigtige veje åbnes i ét spor med vigepladser, idet der udvides 
til 2 spor, når materiel er til rådighed. 
De vil først blive behandlet, når A-vejene er behandlet og kun 
indenfor normal arbejdstid. 

C 
 

Private fællesveje, fortove og 
stier 

 
 

 

 
 

Bemærk, at det her er grundejere (med vejret), som har pligt til at 
rydde sne og sørge for at glatførebekæmpe på både fortov og 
vejbane. 
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Bilag B 
 

RENHOLD 
 

Skematisk oversigt af servicemål for renholdelse på Hørsholm Kommunes vejnet. 
 

 
Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, gader, stier, broer og pladser i Hørsholm Kommune 
 

Side 1 af 1

  
Fejning 

 
Oprensning af vejbrønde 

 
Ukrudtsbekæmpelse 

Kommuneveje 
i byzone 

 

A-kvalitet (grundig fejning) udføres 2 gange om året. 
På cykelstier dog 3 gange om året.  
B-kvalitet (lettere fejning) udføres 6 gange om året. 
 
Begge kvaliteter udføres på cykelsti og kørebane. 
 
Kommunen renholder i et begrænset omfang fortove 
og stier på kommuneveje som en service. 
Grundejernes forpligtelser og ansvar i henhold til pkt. 
16 og pkt. 17 indskrænkes ikke ved kommunens 
ydelse af denne service. 
 
 

 

Vejbrønde tømmes/renses 1 gang om året. 
 

Kommunen bekæmper ukrudt på fortov, cykelsti og 
vejbane ca. 5 gange om året. 
 
Kommunen ukrudtsbekæmper i et begrænset omfang 
fortove og stier på kommuneveje som en service. 
Grundejernes forpligtelser og ansvar indskrænkes 
ikke ved kommunens ydelse af denne service. 

Kommuneveje 
i landzone 

 

Her fejes på cykelsti og vejbane, når der konstateres 
et behov. 

 

Vejbrønde tømmes/renses 1 gang om året. 
 

Her ukrudtbekæmpes på fortov, cykelsti og vejbane, 
når der konstateres et behov. 

Private 
fællesveje i 
byzone 

 

Her er det grundejere (med vejret), som har pligt til 
at renholde både fortov og vejbane. 

 

Jf. privatvejslovens bestemmelser påhviler det de 
tilstødende grundejere (med vejret) at holde 
vejafvandingssystemet i en god og forsvarlig stand. 
 
Hørsholm kommune tilbyder, som en gratis service 
overfor grundejerne på de private fællesveje, at 
rense vejbrøndene én gang om året. Dette tilbud 
inkluderer ikke overtagelse af hverken forpligtelser 
eller ansvar. 
 
Tilbuddet inkluderer ikke akut udkald til rensning af 
vejbrønde. 
 

 

Her er det grundejere (med vejret), som har pligt til 
at ukrudtsbekæmpe på både fortov og vejbane. 
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