
 

Fra Gribskov Kommunes hjemmeside 31.01.2013: 

 
 

Snerydning og glatførebekæmpelse 
 
I Gribskov Kommune udføres snerydning og glatførebekæmpelse efter kom-

munens vinterregulativ. I regulativet står de specifikke oplysninger om kom-

munens og grundejernes forpligtelser. Du finder regulativet på kommunens 

hjemmeside www.gribskov.dk eller i Borgerservice på Rådhuset. 

 

I denne folder gengiver vi de vigtigste bestemmelser i vinterregulativet. 

 

Vinterberedskab 

Gribskov Kommune varetager driften af de kommunale veje, herunder sne-

rydning og glatførebekæmpelse. Kommunen har et stående vinterberedskab i 

perioden 1. november - 31. marts. 

 

Prioritering 

Snerydning og glatførebekæmpelse foretages i prioriteret rækkefølge efter 

vejenes trafikale betydning og geografiske forløb. Kommunens veje er kate-

goriseret i A-, B- og C-veje. 

 

A-veje er primære veje, hvor snerydning og glatførebekæmpelse foretages 

hele døgnet. 

 

B-veje er sekundære veje, fortove, stier og pladser, hvor snerydning og glat-

førebekæmpelse kun foretages i dagtimerne. 

 

C-veje er lavt prioriterede sekundærveje, hvor der kun foretages glatførebe-

kæmpelse Glatførebekæmpelsen foretages kun i dagtimerne og har lavere pri-

oritet end på B-vejene. Glatførebekæmpelse på C-veje foretages kun, når 

mandskab og materiel er til rådighed. 

 

Derudover varetager kommunen sin forpligtigelse som grundejer ved kommu-

nens ejendomme. 

 

Private grundejeres pligt til snerydning og glatførebekæmpelse 

Gribskov Kommune pålægger alle grundejere langs de kommunale veje at 

foretage snerydning og glatførebekæmpelse på fortovet ud for deres ejen-

dom. Det sker ved en årlig bekendtgørelse. 

 

Snerydning og glatførebekæmpelse på private fællesveje er sidestillet med 

pligten til vejvedligeholdelse. På private fællesveje er det altså grundejerne, 

som har pligt til at foretage snerydning og glatførebekæmpelse på kørebane 

og fortov. 

 

I by- og sommerhusområder er den enkelte grundejer forpligtet til snerydning 

og glatførebekæmpelse på vejarealet ud for ejendommen. I landzone er plig-

ten gældende ud fra den enkelte grundejers benyttelse af vejen. 

 

Efterkommer du ikke din pligt til snerydning og glatførebekæmpelse, kan du 

blive draget til ansvar for skader på tredieperson eller dennes ejendom, hvis 

det skyldes manglende vedligeholdelse. 

 

Det er Gribskov Kommune, som fører tilsyn med, at grundejerne overholder 

deres forpligtelser. 

 

Har du spørgsmål til din pligt til snerydning og glatførebekæmpelse, er du 

velkommen til at kontakte Vej og Teknik på tlf. 72496009 eller e-mail: 

kem@gribskov.dk 


