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Når vinteren kommer

Kommunens ansvar

Vi ønsker alle, at vi hurtigt og sikkert kan komme frem på veje og 
stier, også når det er vinter, og sneen lægger sig. Denne folder giver 
dig et indblik i, hvilke veje og stier kommunen rydder for sne og 
glatførebekæmper, samt hvilke forpligtelser du har som borger. Ved 
fælles indsats mod vintervejret, bliver det meget nemmere at færdes 
sikkert i trafikken.

Kommunale ejendomme
Som grundejer har Hørsholm Kommune samme forpligtelser som alle 
andre grundejere.

Vinterberedskab
Vinterberedskabet i Hørsholm Kommune er etableret i perioden 1. 
oktober til 30. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en 
længere beredskabsperiode.

Vejene i kommunen
Kommunes vejnet består af 103 km kommuneveje og 43 km private 
fællesveje. Kommunevejene er primært beliggende i byzone. Desuden 
er der ca. 25 km offentlige stier og ca. 27.000 m2 parkeringspladser. 
Snerydning og glatførebekæmpelse på Hørsholm Kommunes vejnet 
sker efter de vintervejklasser, der beskrives sidst i denne folder.
Ud over det kommunale vejnet har staten veje i Hørsholm Kommune. 
Helsingørmotorvejen inkl. til- og frakørsler er statsvej, og her er 
Vejdirektoratet myndighed.  

Særlige forhold
Som en særlig service rydder Hørsholm Kommune sne på følgende for-
tove:
• 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.

Undtagelser
Der er i Hørsholm Kommune besluttet, at enkelte stier ikke sneryddes og 
glatførebekæmpes ved kommunens foranstaltning:

• Østre Banesti fra Rungstedvej til Vallerød Banevej
• Sti ved Linstowsvej fra Vestre Stationsvej til Linstowsvej
• Damstien fra Kirkegårdsvej langs Springdammen til Hørsholm 

Kongevej
• Gangsti fra Helenevej til Østre Banesti

Hørsholm Kommune
Center for Teknik
Ådalsparkvej 2
2970 Hørsholm
Telefon 4849 2050
Fax   4849 2000
tek-post@horsholm.dk



Generelle bestemmelser

Grundejernes ansvar

Gode råd

Grundejernes snerydningspligt 
I byområder og områder med bymæssig bebyggelse påhviler det ejerne 
af ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, at foretage 
snerydning og glatførebekæmpelse af fortov og sti - ud for ejendommen. 
Dette skal ske snarest muligt efter snefald, eller efter det er blevet glat. 
Ved glatførebekæmpelse skal færdselsarealet bestrøs med grus, sand 
eller lignende. Salt kan også anvendes.

Hvis der sker tilskadekomst på grund af manglende snerydning eller 
glatførebekæmpelse på fortove og stier, er det de tilstødende grundejere, 
som er erstatningsansvarlige.

Pladsen omkring brandhaner og brandalarmskabe samt installationer til 
trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne og 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 færdselskrævende omfang ud for ejen-

domme, og at snebunker skal lægges på det resterende fortov eller, 
i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen 
uden for cykelsti.

Uanset hvem, der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glatføre 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.

Private fællesveje og stier m.m. 
Over alt i kommunen påhviler det ejerne af ejendommene, der 
grænser op til en privat fællesvej eller sti, at renholde og foretage 
vintervedligeholdelse. Dette gælder også skovveje og stier, der er åbne 
for offentlig færdsel og fungerer som privat fællesvej/-sti. 
Grundejere med vej-ret skal ud for deres ejendom foretage snerydning 
og glatførebekæmpelse af vejen/stien i henhold til privatvejsloven og de 
af kommunalbestyrelsen fastsatte regler.

Overdragelse af forpligtelse.
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 skriftligt anmeldes til kommunen.
Kommunen kan nægte at godkende aftalen, hvis den af grundejeren 
udpegede person ikke kan anses egnet til at sørge for forpligtelsernes 
opfyldelse.

Tilsyn 
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter loven, 
føres af kommunen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningerne 
udføre for grundejerens regning.

• Sørg for at have en god sneskovl, 
kost og evt. grus parat, når det 
begynder at sne.

• Følg med i vejrudsigten og spred 
grus før nattefrost. Bland evt. lidt 
salt i gruset.

• Ryd sne og/eller grus fortovet samt 
hele vejen fra fortov til din hoveddør 
og til dit renovationsstativ.

• Selv med gode sneplove og erfarne 
chauffører vil der blive efterladt 
en snevold langs vejen.  Har du 
snevolde foran din indkørsel eller 
indgang kan renovationsarbejdere, 
postbudet og andre ikke udføre 
deres arbejde forsvarligt. Ryd derfor 
et hul på min. 1 meter i snevolden, 
så alle kan komme sikkert frem.



Vinter
vejklasse

A

B

C

Vejtype Snerydning
Glatføre
bekæmpelse Bemærkninger

Overordnede kommuneveje. 
Det er trafikveje, fordelings-
veje og stamveje i større bo-
ligområder, adgangsveje til 
kommunale institutioner og 
stationer.
Til kategorien hører også 
parkeringspladser, skolestier 
og Hovedgaden.

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

Private fællesveje, fortove og 
stier

Fra kl. 04:00 
Til kl. 22:00 

Cykelstier dog 
Fra kl. 03:00

Gælder dog ikke ved 
ekstreme vejrforhold.

Busstoppesteder og 
fodgængerovergange 
sneryddes indenfor 
normal arbejdstid.

Fra kl. 04:00 
Til kl. 22:00 

Cykelstier dog 
Fra kl. 03:00

Gælder dog ikke ved 
ekstreme vejrforhold.

Busstoppesteder og 
fodgængerovergange 
glatførebekæmpes 
indenfor normal 
arbejdstid.

A-veje ryddes for sne/saltes, når snefald/
glatføre forekommer.
Nødvendiggør forholdene en prioritering, 
lægges vægt på at holde vigtige gen-
nemgående veje, omfartsveje og hoved-
indfaldsveje til byer med tilhørende bus-
holdepladser og parkeringspladser åbne. 
For vejenes vedkommende i 2 eller flere 
spor.

Fra kl. 07:00
Til kl. 15:30
(Fredag til kl. 12)

B-veje  glatføre-
bekæmpes ikke

Mindre vigtige veje åbnes i ét spor med 
vigepladser, idet der udvides til 2 spor, 
når materiel er til rådighed.

Bemærk, at her er det grund-ejere (med 
vej-ret), som har pligt til at rydde sne og 
sørge for at glatførebekæmpe på både 
fortov og vejbane.

Hørsholm Kommunes Vintervejklasser
Snerydning og glatførebekæmpelse på vejene i Hørsholm Kommune sker efter nedenstående klassificering.

På Hørsholm Kommunes hjemmeside (www.horsholm.dk) kan man i gruppen “Veje og grønne områder” under “Veje” se et detaljeret kort, der viser de enkelte vejes kategori.
Her er også mulighed for at downloade et oversigtskort.


