Regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
I henhold til lov om offentlige vejes § 62 og lov om private fællesveje §§ 8, 23, 79 m.fl., fastsættes regler for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, for de af
Tårnby Kommunalbestyrelse bestyrede veje, stier og pladser, samt de i Tårnby Kommune beliggende private fællesveje og private fællesstier.
I Tårnby Kommune er veje og stier opdelt i klasser der vedligeholdes i prioriteret rækkefølge efter ressourcer. Klasserne er inddelt med følgende servicemål:

Klasse 1:
Saltning og snerydning udføres på alle tider af døgnet. Glatførebekæmpelse tilstræbes foretaget ved præventiv saltning efter behov. Snerydning igangsættes efter
behov, således at færdslen i videst muligt omfang kan afvikles uden gener.

Klasse 2:
Vejene tilstræbes holdt ryddet for sne i tidsrummet 7.00-14.30. Glatførebekæmpelsen foretages ved konstateret glatføre og kun indenfor nævnte tidsrum.
Snerydning igangsættes efter behov, således at færdslen kan afvikles i videst muligt omfang uden væsentlige gener.

Klasse 3:
Saltning/grusning og snerydning udføres kun på hverdage, inden for normal arbejdstid, og kun når opgaverne på klasse I og II tillader det.
Normal arbejdstid er defineret som 7.00 -14.30.

Offentlige veje og stier
Ansvarlig

Snerydning

Glatførebekæmpelse

Renholdelse

Tårnby Kommunes
(vejbestyrelsens) opgaver

Snerydning udføres på offentlige veje og stier, når der er
faldet så meget sne, at den hindrer en normal afvikling af
færdslen.

Foranstaltninger mod glat føre på offentlige veje og stier
udføres på alle tider af døgnet, når der er risiko for glat
føre.

Renholdelse af offentlige veje og stier foretages efter en
af kommunalbestyrelsen nærmere fastlagt plan, og i
øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

Snerydningen omfatter ud over kørebanen også de
offentlige cykelstier og de fortovsarealer, hvor
vejbestyrelsen har renholdelsespligt.

Glatførebekæmpelsen iværksættes i første omgang på
de mest betydende færdselsårer og derefter eller
sideløbende hermed, i den udstrækning materiel er til
rådighed, på andre offentlige veje og stier.

Uden for byer og bymæssige bebyggelser omfatter
vejbestyrelsens renholdelsespligt – bortset fra
parkerings- og rastepladser og lign. – alene den for
færdselssikkerheden nødvendige renholdelse.

Ved snerydning af stier i egen linjeføring
og ovennævnte fortovsarealer opprioriteres de stier og
fortove, der har størst færdselsmæssig betydning.

Glatførebekæmpelsen omfatter ud over kørebanen også
de offentlige cykelstier og de fortovsarealer, hvor
vejbestyrelsen har glatførebekæmpelsespligt.

Der vil i videst muligt omfang blive ryddet sne ved
busholdepladser. Offentlige parkeringspladser vil blive
ryddet i den rækkefølge, deres betydning og benyttelse
måtte berettige dertil.
Mindre vigtige veje åbnes i første omgang kun i et spor,
og i udvidelse til to spor vil først kunne ske, når alle
øvrige nødvendige snerydningsarbejder er
tilendebragt. Veje, der ligger i bymæssige områder,
prioriteres forud for tilsvarende veje i landdistrikter, når
sidstnævnte mindst er ryddet i et spor.
Offentlige veje, stier og pladser tilstræbes holdt farbare
hele døgnet efter en prioritering.
Grundejernes
forpligtigelser

I byer og bymæssig bebyggelse pålægges ejere af
ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde
fortov og sti ud for ejendommen for sne.

I byer og bymæssige bebyggelser pålægges det ejere af
ejendomme, der grænser op til offentlig vej eller sti, at
foretage foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti
ud for ejendommen.

Fortov og sti skal være ryddeliggjort i færdselskrævende
omfang ud for ejendommen mellem kl. 7 om morgenen
og kl. 22 om aftenen.

Der skal være glatførebekæmpet på hele arealet mellem
kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Snebunker skal henlægges på det resterende fortov
eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste
del af vejbanen uden for cykelstien.

Grundejeren bør undlade at anvende kemiske
optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på
flisebelægning.

I byer og bymæssige bebyggelser pålægges det ejere af
ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at
renholde fortov og sti ud for ejendommen.
Fortov og sti udfor butikker og lignende rengøres daglig
og det sammenfejede fjernes ved indehaverens
foranstaltning

Private fællesveje og stier i byen
Ansvarlig

Snerydning

Glatførebekæmpelse

Renholdelse

Grundejernes
forpligtigelser

I bymæssige bebyggede områder inden for byzonen
påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en
privat fællesvej eller sti, at rydde vejarealet inkl. fortov
(stien) for sne uden for ejendommen.

I bymæssige bebyggede områder inden for byzonen
påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en
privat fællesvej eller sti, at træffe foranstaltninger mod
glat føre på vejarealet inkl. fortov (stien).

I bymæssige bebyggede områder inden for byzonen
påhviler det ejerne af ejendomme, der grænser til en
privat fællesvej eller sti, at renholde vejarealet inkl. fortov
(stien).

Vejareal og sti skal være ryddeliggjort i
færdselskrævende omfang ud for ejendommen mellem
kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Der skal være glatførebekæmpet på hele arealet mellem
kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Fortov og sti udfor butikker og lignende rengøres daglig
og det sammenfejede fjernes ved indehaverens
foranstaltning.

Snebunker skal henlægges på det resterende fortov
eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste
del af vejbanen.

Grundejeren bør undlade at anvende kemiske
optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på
flisebelægning

Private fællesveje og stier på landet
Ansvarlig

Snerydning

Glatførebekæmpelse

Renholdelse

Grundejernes
forpligtigelser

Det påhviler de grundejere, der er
vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private
fællesveje, at rydde vejene for sne.

Det påhviler de grundejere, der er
vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private
fællesveje, at træffe foranstaltninger mod glat føre

Det påhviler de grundejere, der er
vedligeholdelsespligtige efter lovgivningen om private
fællesveje, at renholde vejene.

Andre veje
Med hensyn til veje på havneområder og andre lignende veje, som er åbne for offentlig færdsel og af væsentlig betydning for denne, påhviler det efter nærmere
meddelelse til vedkommende vejejer denne at rydde vejen for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre og renholde vejene.

Generelle bestemmelser
En grundejer kan overdrage til en anden person i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen at drage omsorg for opfyldelsen 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. Aftalen kan nægtes godkendt, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses for egnet til at sørge for
forpligtelsernes opfyldelse.
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges
regning.
Afgørelser, som er truffet i henhold til loven, eller forskrifter, udfærdiget med hjemmel i loven, kan påklages efter reglerne i lov om offentlige veje, for så vidt angår
offentlige veje og stier, og efter reglerne i lovgivningen om private fællesveje, for så vidt angår private fællesveje og stier.
Grundejernes overtrædelse af de fastsatte bestemmelser straffes med bøde. Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan der
pålægges virksomheden bødeansvar.

