
  
 
 
 
 

REGULATIV 
 
 
om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier 
og pladser 
 
 
 
 
April 2008 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Skive Kommune, Park og Vej 



 2 

INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 
 
 
1 INDLEDNING   3 
 
2 VINTERVEDLIGEHOLDELSE – OFFENTLIGE VEJE, STIER MV.  4 
 
2.1 Snerydning   4 
 2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver  4 
 2.1.2 Grundejernes forpligtelser   5 
 
2.2 Glatførebekæmpelse  6 
 2.2.1 Vejestyrelsens opgaver  6 
 2.2.2 Grundejernes forpligtigelser  7 
 
3 RENHOLDELSE - OFFENTLIGE VEJE, STIER MV.    8 
 
3.1 Vejbestyrelsens opgaver  8 
 
3.2 Grundejernes forpligtigelser    8 
 
4 PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER  8 
 
5 PRIVATE VEJE  9 
 
6 FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE AF GRUNDEJERNES FORPLIGTELSER  9 
 
7 GENERELLE BESTEMMELSER   11 
 
 
 
 
Bilagsoversigt: 
 
Bilag A: Beskrivelse af vejklasser og stiklasser med tilhørende servicemål samt vejenes 

indplacering i vintervejklasser. 
Bilag B: Vejbestyrelsens vinterberedskab 
Bilag C: Oversigt over offentlige veje og stier uden snerydning eller glatførebekæmpelse 
Bilag D: Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser 
Bilag E: Skrivelse til brug ved overdragelse af grundejerforpligtigelser med  
 tilhørende blanket 
Bilag F: Skema til brug for tilsyn ved forsømmelige grundejere  



 3 

1 INDLEDNING 
 

I henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997 
”Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje” 
(herefter benævnt ”loven”), med efterfølgende ændringer, jf. lov nr. 292 af 28. april 
2000, lov nr. 431 af 6. juni 2005 (§ 68) hhv. lov nr. 583 af 24. juni 2005 (§ 4), 
påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinjer for gennemførelse af 
snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. 
 
I medfør til lovens §§ 2-6 har Byrådet efter forhandling med Politiet besluttet, at 
snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under vejbestyrelsen 
værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinjer. 
 
Veje, stier og pladser i Skive Kommune er opdelt i 4 vintervejklasser (A-D) 
henholdsvis 1 vinterstiklasse (A). 
 
Nærmere beskrivelse af den overordnede klassificering fremgår af bilag A. 
Indplaceringen af de enkelte veje i vintervejklasser fremgår også af bilag A, og er 
herudover tilgængelig på Skive Kommunes hjemmeside, www.skive.dk. Der kan 
herudover rettes henvendelse til Teknisk Forvaltning – Park og Vej, om nærmere 
oplysninger om vintervejklasserne. 
 
Placeringen af veje og stier indenfor de nævnte vintervej(sti)klasser bliver løbende 
revideret. 
 

www.skive.dk
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2 VINTERVEDLIGEHOLDELSE – OFFENTLIGE VEJE, STIER MV. 
 

Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser 
iværksættes efter nærværende regulativ godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt 
således, at de i bilag A anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om 
ekstraordinære vintersituationer. 
Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige 
vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. 
 
Opbygningen af Vinterberedskab i Skive Kommune kan ses i bilag B. 

2.1 Snerydning 

 
2.1.1 Vejbestyrelsens opgaver 
 

Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for 
trafikanterne ikke er acceptable og iværksættes normalt ved snedybderne fra 5 til 8 
cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse. 
 
Kørebane: 
 
Vintervejklasse A:  
Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. 
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. 
 
Vintervejklasse B: 
Snerydning kan foretages alle ugens dage og normalt i tidsrummet 03.00-22.00. 
Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 8 cm jævnt lag. 
 
Vintervejklasse C: 
Snerydning påbegyndes når situationen på klasse A og B vejene er under kontrol. 
Veje ryddes normalt indenfor tidsrummet 05.00-16.00. 
 
Vintervejklasse D: 
Snerydning påbegyndes når situationen på klasse A, B og C vejene er under kontrol. 
Veje ryddes normalt indenfor tidsrummet 07.00-16.00. 
 
Stier og fortove: 
 
Vinterstiklasse A: 
Stier og pladser tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage 
normalt indenfor tidsrummet 05.00-22.00. 
 
 
Generelt: 
 
Servicemål er nærmere beskrevet i bilag A 
 
Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen. 
 
Snerydning af rastepladser, holdebaner, busholdepladser o.l. iværksættes som 
udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 
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Bortkørsel af sne foretages kun undtagelsesvist, og kun i bymæssig bebyggelse1), 
samt fra cykelbaner, 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. 
 
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 samtlige gennemgående veje gælder, at snerydningen så vidt muligt sker i 
samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst mulig 
omfang møder en ensartet vejtilstand. 
 
Vejbestyrelsen har konkret besluttet – efter høring hos Politiet, at der ikke foretages 
snerydning på visse offentlige veje og stier eller dele heraf. Disse strækninger fremgår 
af bilag C. 
 
 

 
2.1.2 Grundejernes forpligtelser 

 
I byer og bymæssige bebyggelser1) pålægger Byrådet i henhold til lovens § 5, stk.1, 
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 færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående 
færdsel. 
 
På offentlige veje, hvor kørebanen går helt ind til skel mod tilstødende ejendomme, og 
kørebanearealet samtidigt er udlagt som opholds- og legeområde, er grundejerne 
forpligtet til at udføre snerydning og træffe foranstaltninger mod glat føre i et 
minimum af 1,2 meter bredt gangareal langs deres facade umiddelbart op til 
ejendommen. 
 
De i Kommunen beliggende gågadeområder ryddes og glatførebekæmpes af 
grundejerne i en zone på 2 m langs ejendommene, hvorimod Kommunen rydder og 
glatførebekæmper det resterende areal. 
 
Byrådet har tidligere i medfør af § 10 i lov om vintervedligeholdelse af veje truffet 
beslutning om, at Kommunen foretager snerydning/glatførebekæmpelse/renholdelse af 
visse gågader i Skive Midtby for grundejernes regning: 
 

Søndergade 
Vestergade 
Posthustorvet, fortov i vestsiden 
Adelgade 
Thinggade 
Østertorv, gågadeareal i nordsiden 
Torvestræde 
Østergade, fra Nørregade til Torvegade 
Frederiksgade, fra Nørregade til Asylgade 
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Nørregade 
Sallinggade, gågadearealet excl. torvet 
Torvegade, fra Østergade til Nordbanevej 
 

Udgiften fordeles på følgende måde: 
 

gågadeareal: pris pr. lbm. facade 
fortovsareal: halvdelen af prisen ved gågadeareal 
 

Ejerne af de tilgrænsende ejendomme er tidligere underrettet herom. 
 
 
1) Dvs. indenfor tættere bebygget område, som afgrænses af sort/hvide byskilte (E55- tavler). 

2.2 Glatførebekæmpelse 

 
2.2.1 Vejbestyrelsens opgaver  
 

Kørebaner: 
 
Vintervejklasse A: Glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage og på alle tider 
af døgnet og foretages ved præventiv saltning. Ekstremt glatte veje som følge af islag 
eller isslag glatførebekæmpes så vidt muligt omgående. 
 
Vintervejklasse B: Glatførebekæmpelse kan foretages alle ugens dage, normalt i 
tidsrummet 03.00-22.00. Ekstremt glatte veje som følge af islag eller isslag 
glatførebekæmpes så vidt muligt omgående. 
 
Vintervejklasse C: Glatførebekæmpelse påbegyndes når situationen på klasse A og B 
vejene er under kontrol. Veje glatførebekæmpes normalt indenfor tidsrummet 05.00-
16.00. 
 
Vintervejklasse D: Vejene tilstræbes holdt farbare i det omfang, at indsatsen på klasse 
A-C vejene er afsluttet. Glatførebekæmpelsen foretages kun undtagelsesvist, og kun i 
det omfang øvrige opgaver tillader det. 
 
Stier og fortove: 
 
Vinterstiklasse A: Stier og pladser tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle 
ugens dage, normalt indenfor tidsrummet 05.00-22.00. 
 
 
Generelt: 
 
Servicemål er nærmere beskrevet i bilag A. 
 
Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt 
først efter acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. 
 
For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i 
samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst mulig 
omfang møder en ensartet vejtilstand. 
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Vejbestyrelsen har konkret besluttet – efter høring hos Politiet, at der ikke foretages 
glatførebekæmpelse på visse offentlige veje og stier eller dele heraf. Disse strækninger 
fremgår af bilag C. 
 

2.2.2 Grundejernes forpligtelser 

 
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår bekæmpelse 
af glat føre.  
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3 RENHOLDELSE – OFFENTLIGE VEJE, STIER MV. 
 
3.1 Vejbestyrelsens opgaver 

 
Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af Kommunen 
efter en fastlagt plan og i øvrigt, når særlige forhold gør det påkrævet. 
 
Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtelse 
- bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. – alene den for færdselssikkerheden 
nødvendige renholdelse. 
 

3.2 Grundejernes forpligtelser  
 
Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår renholdelse. 
 
 

4. PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER 
 
I medfør til lovens § 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt 
renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter nedenstående 
retningslinjer. 
Private fællesveje i sommerhusområder, der ifølge kommuneplanen ligger i 
sommerhuszone, er undtaget fra de generelle krav om snerydning, 
glatførebekæmpelse og renholdelse, som anført i det følgende. 
 

4.1 I byer og bymæssig bebyggelse2 
 
Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at 
snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt renholde kørebane, fortov og sti ud for 
ejendommen. Kørebanen skal ryddes til vejens midte. Udførelsen foretages i 
overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. 
 
Udenfor byer og bymæssig bebyggelse 
 
Byrådet 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 vil blive meddelt de vejberettigede.  
 

 
 
 

2) Dvs. indenfor tættere bebygget område, som afgrænses af sort/hvide byskilte 
(E-55-tavler). Undtaget private fællesveje i sommerhusområder, der ifølge kommuneplanen ligger i 
sommerhuszone. 
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5. PRIVATE VEJE 
 
I medfør af lovens § 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt 
renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinjer. 
 
Ejere af private veje som beskrevet i lovens § 9, har pligt at snerydde, foranstalte 
glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen 
foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. 
 
Ejerne af de pågældende veje modtager individuel underretning om, at deres vej er 
omfattet af beslutningen, jf. lovens § 9, stk.2. 
 
 

6. 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: 
 
Vedr. snerydning: 
 
” § 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde 
færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, 
brand- og 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 
bebyggelse herudover følgende: 
 
 at en vejs, stis eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i 

færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald. 
 
 at snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke 

er plads, på nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti. 
 
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, salt 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 glatførebekæmpe trapper til deres 
ejendomme.” 
 
I henhold til lovens § 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssige 
bebyggelser til herudover følgende:  

  
 at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets 

areal og snarest muligt efter førets indtræden 
 

 at grundejerne ikke anvender andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt 
(NaCl) ved glatførebekæmpelse.  
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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 herudover følgende: 
 

 at fejning af fortov i de under Kommunen hørende bymæssigt bebyggede områder, 
skal ske når det er nødvendigt 

 at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig 
forurenende eller til fare for færdslen 

 at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede 
materiale 
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7. GENERELLE BESTEMMELSER 
 
En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af 
ejendommen bosat person at 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 skriftlig anmeldes til Kommunen. Kommunen 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. 
 
Eksempel på blanket til brug ved overdragelse af grundejerforpligtigelser er vedlagt 
som bilag E. 
 
Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, 
føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den 
forsømmeliges regning (lovens § 16). Af bilag D fremgår instruksen for 
myndighedstilsynet med grundejerforpligtelserne.  
 
Eksempel på skema til brug af indskærpelse af ren- og vedligeholdelsespligten er 
vedlagt 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 pågældende ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning 
(lovens § 18). 
Dette regulativ træder i kraft ………………………………og erstatter alle hidtil gældende 
regulativer for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i de tidligere Sallingsund, 
Skive, Spøttrup og Sundsøre kommuner, herunder også de dele af vejnettet, der 
tidligere har været vejbestyret af Viborg Amt, men nu er beliggende i Skive Kommune. 
 
 
 
 
 
 
Således vedtaget………………………………. 
 
 
 
 
 
 
          ………………………………. ………………………. 
 Skive Kommune  Politiet 

 



BILAG A 
 
Offentlige veje, inddeling i vintervejklasser 
 
Vintervej-
klasse 

Definition Snerydning Glatførebekæmpelse 

Klasse A Veje med betydning for fjerntrafikken og/eller 
afgørende betydning for afvikling af den 
gennemkørende trafik 
Indfaldsveje 
Omfartsveje  
Centerringe m.v. 
 

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener på alle tider af 
døgnet alle ugens dage. 
Snerydningen igangsættes ved 
drivedannelser eller inden der 
falder op til 5 cm jævnt lag 

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener på alle tider af 
døgnet alle ugens dage. 
Glatførebekæmpelsen foretages 
ved saltning, herunder præventiv 
saltning 

Klasse B Veje med væsentlig betydning for den lokale 
trafik, herunder forbindelsesveje mellem de 
mindre bysamfund 
Større skoleveje 
Veje, der har betydning for den kollektive trafik 
Gennemgående veje i industriområder 
 

Snerydning kan foretages alle 
ugens dage, normalt i tidsrummet 
kl. 03.00-22.00. 
Snerydningen igangsættes ved 
drivedannelse eller inden der falder 
op til 8 cm jævnt lag 

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener i dagtimerne. 
Glatførebekæmpelsen foretages når 
der konstateres glatte veje, dog 
normalt kun i tidsrummet kl. 
03.00-22.00 

Klasse C Veje med betydning for afviklingen af den lokale 
nærtrafik 
Større boligveje (herunder stamveje) 
Fordelingsveje 
Veje ved særlige institutioner 
 

Snerydning påbegyndes når 
situationen på klasse A og B vejene 
er under kontrol. Veje ryddes 
normalt i tidsrummet kl. 05.00-
16.00 

Glatførebekæmpelsen påbegyndes 
når situationen på ovenstående 
veje er under kontrol. 
Bekæmpelsen sker normalt i 
tidsrummet kl. 05 
.00-16.00 

Klasse D Veje med mindre betydning for afviklingen af den 
lokale nærtrafik 
Mindre boligveje 
Blinde veje i by- og landområder 
Veje i områder med spredt bebyggelse 
Sekundære veje (§40 veje) 
 

Snerydning påbegyndes når 
situationen på de ovenstående veje 
er under kontrol. Rydning foretages 
normalt i tidsrummet kl. 07.00-
16.00 

Glatførebekæmpelsen påbegyndes 
når situationen på ovenstående 
veje er under kontrol. 
Bekæmpelsen foretages normalt i 
tidsrummet kl. 07.00-16.00, dog 
ikke i weekender. 
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Offentlige stier, inddeling i vinterstiklasser 
 
Vintersti-
klasse 

Definition Snerydning Glatførebekæmpelse 

Klasse A Omfatter stier med afgørende betydning for de 
bløde trafikanter 
Hovedstier 
Større skolestier 
Cykelstier langs de større veje 

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener i forhold til stiens 
benyttelse alle dage, normalt i 
tidsrummet kl. 05.00-22.00 

Tilstræbes holdt farbare uden 
væsentlige gener i forhold til stiens 
benyttelse alle dage, normalt i 
tidsrummet kl. 05.00-22.00 

 
 
 
 



BILAG A

Inddeling af kommunevejene i Skive Kommune i vintervejklasser

Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Amtsvejen Adelgade (gågade) Agertoft Ahornvej, Glyngøre
Ballingvej Adelgade, Lihme Agertoften, Lem Ahornvej, Lem
Borgen (Grundvadvej-Frilandsvej) Andrupvej Agertoften, Skive Ajstrupvej
Bostrupvej Anemonevej, Skive Ahornvænget Alléen (kun p-pladsen)
Breumvej Anlægsgade, Durup Albert Diges Vej Alperne
Brårupgade Anshedevej Allegade Anemonevej, Breum
Brårupvej (Ringvej Syd-Brårupgade) Asylgade Anders Sørensens Vej Anlægsgade, Skive
Bystedvej Bajlumvej Annettevej Anlægsvej (p-plads+off.del)
Durupvej Batumvej Arvikavej Asselkærvej
Egerisvej (Brårupvej-Sdr. Boulevard) Bilstrupvej (Egerisvej-Dalgas Allé) Astrupvej Astrup Allé
Engvej, Skive Bjørnevej (Sdr. Boulevard-Væselvej) Bakkedraget, Skive Bakkedraget, Rødding
Fur landevej, Breum Blegagervej (Dalagervej-nr. 3) Bakken, Hvidbjerg Banen
Fur landevej, Skive Borgen (Frilandsvej-Strandvej) Bakkevej, Højslev Banevænget
Furvej, Skive Borgergade, Rødding Bakkevej, Roslev Bette Jenses Vej (til asfalt ophører)
Glyngørevej (Marienlystvej-V. Lybyvej) Borgmester W. Madsens Allé Baldersvej, Skive Bilstrupparken
Grinderslevvej Bredgade Bellisvej, Skive Birkevej, Glyngøre
Grundvadvej Brogårdsgade (Østertorv-Østergade) Betrykvej Birkevej, Højslev
Havnevej (Engvej-Resenvej) Brøndum Kirkevej Bilstrupvej (fra Dalgas Allé) Birkevej, Lem
Hedevej Brøndumvej (Ballingvej-Hvidbjergvej) Birkevej, Breum Bjerregårds Bakke
Hobrovej Buksager Bjarkesvej Bjerremøllevej
Holmhuse Bustrupvej Bjergbyvej Blegagervej (nr. 3-Langstedvej)
Holstebrovej Bærsholmvej Bjørnevej (Væselvej-Svansøvej) Blichers Vej
Hovedgaden Bøgevej, Glyngøre Boagervej Blommevænget
Kirkegade, Jebjerg Bøstrupvej Borgergade, Skive Brønddal
Klostervej Bådsgårdvej Bragesvej Brøndumsgade
Kongehøjvej (mellem ramper v. rute 26) Christiansgade, Skive Brogårdsgade (Østergade-Voldgade) Brårupparken
Kåstrupvej Dalagervej (Nederby-nr. 27) Brombærvej, Skive Brårupvej (Ringvej Syd-nr. 202)
Landevejen Dalgas Alle Brorsons Vej Buen (til nr. 2), Oddense
Lærkevej, Breum Dalgårdsvej (Aakjærsvej-Jebjerggårdvej) Brøndborervej Buen, Højslev
Marienlystvej Danelykke Brøndumvej (Hvidbjergvej-Hemvej) Bygvænget



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Møllegade, Skive Debel Bøgevænget Bystedmøllevej
Nittrupvej Drosselvej, Skive Charlottevej, Oddense Byvænget
Ny Viborgvej Durupvej Dalagervej (til nr. 27) Bøgevej, Lem
Nyholmvej Dølbyvej Damgårdvej Christiansgade, Roslev
Næstildvej (Oddense -Kåstrupvej) Egerisvej (Sdr. Boulevard-Dalgas Alle) Danelykke Citronvej
Nørre Boulevard Elmevej, Glyngøre Drosselvej, Balling Dalagervej(nr. 27- ca. 130 m til skel)
Nørregade, Balling Enghavevej, Glyngøre Druevej Dalgårdsvej (Jebjergvej-Lybyvej)
Reberbanen Engtoften, Skive Dådyrvej, Skive Dalgårdvej
Resenvej Engvej, Ramsing Egevej, Glyngøre Dalstrupvej (Sallingsundvej-asfalt ophører)
Ringvej, Glyngøre Eskjær Møllevej Ejskærvej Dalvang
Roslevvej Fabriksvej Elsdyrvej Duevænget (til indkørsel Andelsboligforening)
Rybjergvej Fiskbækvej Emilievej Duruplundvej
Sallingsundvej (Brovej-Rybjergvej) Fjordvej, Roslev Engelstvej (Vojelvej- t-kryds ved nr. 1) Egevej, Lem
Saugstrupvej Floutrupvej Enghavevej, Skive Ejstrupvej
Sdr. Boulevard Flyvej Erantisvej, Skive Elmevej, Højslev
Skivevej, Balling Folmentoftvej (Herningvej-Killesmosevej) Eskjærvej Emmelstenvej
Slotsgade Fredensgade (J C Stillings Vej-Integade), Skive Falkevej, Balling Engblommevej
Strøget Frederiksdal Alle Fasanvej, Breum Engdalsvej
Sundhøj (Hedevej-Kongehøjvej) Frederiksgade (Nørregade-Asylgade), Skive Fasanvej, Rødding Engtoften, Lem
Sundsørevej Frilandsvej (Borgen - Vejbyvej), Rødding Finlandsvej Engvang
Søndergade, Balling Frisenborgvej Fjodbjerg Ager Engvej, Durup
Torvet, Oddense Frugtparken Fjordager Erantisvej, Balling
Tværgade, Skive Furvej, Roslev Fjordglimt, Skive Erhvervsparken
Vesterbrogade Fyrre Allé Fjordvej, Skive Feldingvang
Vestergade, Balling Gadekæret (undtagen Kærvej-Vejbyvej) Fjordvænget, Rødding Fjordbakken
Vestergade, Jebjerg Gammel Rønbjergvej Fjordvænget, Skive Fjordbakkevej
Viborgvej (Østerbro-Ny Viborgvej) Ginnerupvej Flyndersøvej Fjordkærvej
Vihøjvej Glyngevej Folmentoftvej (Killesmosevej-Lundhedevej) Flyndersøvej
Viumvej Glyngørevej Fredensgade (J C Stillings Vej-Slotsgade), Skive Fogedvej
Østerbro Grynderupvej Frederiksgade (Asylgade-Holstebrovej), Skive Frammerslevvej
Østerbrogade Grønnegade, Roslev Frederiksgade, Roslev Fredensgade, Roslev
Østergade (Breumvej-Kirkegade), Jebjerg Grønningvej Frejasvej, Skive Frødalvej
Østerrisvej Gyden, Lihme Frilandsvej (Strandvej-Borgen), Rødding Fyrrevej
Østertorv Gyden, Skive Frilandsvej, Skive Fyrvænget
Ågade, Skive Harrevigvej Fur Kirkevej Fædammevej



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Aakjærsvej, Breum Havnen, Glyngøre Fyensgade Fælled Allé

Havnevej (Engvej-Strandvejen) Fyrrevænget Færkeroddevej
Hedegårdvej (inden for byzone, Durup) Færgevej Følvigvej
Hedelund Færøvej Gadekæret (Kærvej-Vejbyvej)
Heden (Nymøllevej-Ginnerupvej) Galgebakken Gammel Hald Vej
Hejlskovvej (Hobrovej-præstegården) Gammelgårdsvej, Skive Gammelgårdsvej, Fur
Hellesmindevej Gefionsvej Gl. Floutrupvej
Helsevænget Gemsevej Glentevej
Henrik Lunds Vej Gl. Batumvej Grovevej
Hesthøjvej Gl. Skivevej (Glyngørevej-Saugstrupvej) Grundtvigs Vej
Hindborgvej Gl. Åstedvej Grønnegade, Rødding
Hindkjærvej (Koldkildevej-Knudevej) Glattrupvej Grønning Kirkevej
Hjerk Kirkevej Godthåbsvej Guldkysten til asfalt ophører (minus nr. 2-16)
Hostrupvej Granvej Gyldendal
Hovvej, Ramsing Granvænget Gyvelvej, Glyngøre
Hulgårdvej Gravene Hagens Mølle Vej
Hvalpsundvej Grættrupvej Hans Tausens Vej
Hvidbjergvej Grønnegade, Skive Harrebjergvej
Hvirpgade Grønningen, Lihme Harrevænget
Højfaldsvej Grønningen, Skive Hedegårdvej (fra byzone, Durup-asfalt ophører)
Højlundsvej (Rosenbakken-nr. 71) Gråstenvej Hedetoften, Lihme
Integade Gyvelhøjen Hedevænget
Intrupvej H.C. Ørstedsvej Hejlskovvej
J.C. Stillingsvej Hasselvej, Glyngøre Helenevej, Rødding
Jebjerggårdvej Hasselvej, Lem Herningvej (sideveje)
Jeppe Aakjærsvej, Skive Hasselvænget Hestbækvej
Jyllandsgade Heden (Strandvej-Nymøllevej) Hirsevænget
Kirke Allé (Fyrre Allé-Ågade), Ramsing Hedetoften, Skive Hobrovej (nr. 1-5)
Kirke Alle, Skive Hegnetvej Holmgårdvej
Kirkevej (Furvej-Violvej),  Skive Hemmersvej Hostrups Vej
Kisumvej Hemvej Hovvejen
Knudevej (Hindkjærvej-nr.3) Hindkjærvej (Knudevej-Råkildevej) Hovvænget
Koldkildevej Hjaltesvej Humlegårdvej
Kompagnigade Hjortevej Husvej
Kornvænget, Breum Holmgård Allé Hvedevænget



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Kærgårdsvej Huginsvej Hvidager
Kærvej, Roslev Humlevej Hyrdevang
Kærvej, Vejby Hvidemosevej Højager
Kønsborgvej Hvitfeltsgade Højgade, Skive
Kåsvej (til bygrænse i Lihme) Hybenvej, Skive Højgårdvej
Langesgårdvej Højgade, Roslev Højskolevej
Lisedalvej Højlundsvej (nr. 71-nr. 2) Højvangvej
Lodalvej Højmarksvej Ingemanns Vej
Lundøvej (Ørslevklostervej-kirken) Højslevgårdsvej Irisvej, Breum
Lyby Møllevej Håndværkervænget Irisvej, Lihme
Lybyvej Ilbjergvej Iver Krabbes Vej
Lyngdalen Parkvej Jegstrupvej
Lysenvej Industrivej, Jebjerg Jens Vævers Vej
Lærkevej, Glyngøre Industrivej, Rødding Jernbaneallé
Madsbadvej Islandsvej Johs. Ewalds Vej
Marienlystvej Jenlevej Jægervej
Museumstorvet Jens Hansens Vej Jættestuen
Museumsvej Jens Laursens Vej Kildevej
Møllebuen Jernbanegade Kingos Vej
Møllegade, Ramsing Jernbanevej Kirkebakken, Skive
Mølletoften Jungetgårdvej Kirkestien
Nautrup Møllevej Jungetvej Kirkevej (Violvej-grusvej skovbørnehave)
Nautrupvej Karolinegade Klintevej
Nederby Kastanievænget Klitrosevej, Skive
Nordbanevej Katrinevej Klokkehøjen
Nordhavnsvej Kielgastvej Kløvermarken, Durup
Norgaardsvej Kirke Allé (undtagen Fyrre Allé-Ågade), Ramsing Kløvervej
Norvej Kirkebakken, Roslev Kløvervænget, Breum
Nygade, Roslev Kirkegade, Glyngøre Knastvej
Nymøllevej Kirsebærvej Knud Strandvej
Nyvej (Skivevej-ældrecenter), Balling Kjeldgårdsvej Kongehøjvej (rampe til rute 26-asfalt ophører)
Nørre Alle, Skive Klokkevej Kongsvingervej
Nørre Ramsingvej Kløvermarken, Hvidbjerg Kornvænget, Rødding
Nørregade (gågade), Skive Kløvervænget, Rødding Krabbesholm Alle
Nørregade, Roslev Kongsvingervej Krokusvej



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Odgaardsvej Krarupvej Kærmindevej, Jebjerg
Overmarkvej (Ørslevklostervej-Vinkelvej) Kærmindevej, Skive Kærsangervej, Skive
Pallesdamvej (Lundøvej-Stårupgårdvej) Kærsangervej, Balling Kærvej, Højslev
Pinen Kærvang Kærvænget
Posthusvej (Søndergade-Skivevej), Balling Lindevænget Kaalunds Vej
Præstegårdsbakken Ll. Thourmvej Kåsvej (byzone i Lihme - asfalt ophører)
Præstehøjvej Lokesvej Langstedvej
Præstevejen Lyby Strandvej Lavendelvej
Rimmervej Lyngbakken, Glyngøre Liljehaven
Rosenbakken Lyngtoften, Lem Liljevej, Lihme
Rudemøllevej Lyngtoften, Skive Liljevej, Skive
Rusengvej (Fjordvej-Præstegårdsbakken) Lyngvænget Liselund
Rønbjergvej Lærkevej, Skive Louisevej
Sallingsundvej (Sundhøj-Nautrupvej) M.P.Stisens Vej Lundgårdvej
Sdr. Allé (Aakjærsvej-Kornvænget) Margretevej, Skive Lundhedevej
Skelsgårdvej Margrethevej, Spøttrup Lundøvej
Skivevej, Selde Marianevej Lupinvej
Skolebakken Marius Jensens Vej Lupinvænget
Skolevej, Højslev Mejsevej, Balling Lyngbakken, Sdr. Thise
Skolevej, Roslev Mellemtoften, Skive Lærkevej, Balling
Skolevej, Rødding Mogenstrupvej Majgårdvej
Skovbakken, Roslev Mølkærvej Majsvænget
Skovbakken, Skive Nannerupvej Markedsgade
Skovvej, Højslev (Viborgvej-skolen) Nissumvej Markvænget, Højslev
Skyttevej Norgesvej Markvænget, Rødding
Solsikkevej (Furvej-Anemonevej) Normavej Mejsevej, Breum
Stadion Allé, Balling Nr. Madsbadvej Mellemtoften, Lem
Stadionvej, Durup Nyvej (undtagen Skivevej-ældrecenter), Balling Mellemvej
Stationsvej, Skive Næstildvej (Kåstrup-Glyngørevej) Mollerupvej
Stenøre Nøddevej Mosrosevej
Stoholmvej Nørengvej Munkevej
Strandetvej Nørregårdvej Møgelthorumvej
Strandvej, Glyngøre Nørremarksvej Møllegade, Selde
Strandvej, Rødding Odden Møllevej
Strandvejen Oddervej Neder Hjerkvej



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Stårupgårdvej Olgavej Nedermøllen
Sundevej Overmarkvej (Vinkelvej-Stenbjergvej) Niels Juels Vej
Sundhøj (Hedevej-Strandvej) Pallesdamvej (Stårupgårdvej-Stårupvej) Nordentoft
Sæbyvej Parcelvej Norrisgårdvej
Søbyvej Petravej Nygade, Jebjerg
Sølvvej Petuniavej Nygade, Skive
Sønder Alle Pilevej Nyvej, Hjerk
Sønder Hald Vej Pilevænget Nørby
Sønder Lemvej Plantagevej Nørgårds Allé
Søndergade, Jebjerg Poppelvej Nørhede
Søndergade, Skive Porshøjvej Nørholms Alle
Søndergårdevej Posthusvej (Fra nr 12 til vendeplads), Balling Nørrebyvej
Sønderhedevej Præstegårdsmarken Nørreled
Thinggade (gågade) Præstemarken Nørremarken
Thise Kirkevej Ramsdahlsvej Nørrevang
Thomsensgade Rettrup Kærvej Nørrevænget, Jebjerg
Thorsvej, Skive Rettrupvej Odinsvej, Oddense
Thorupsgade Ringparken Otting Hedevej 
Torpvej Ringvej, Lem Ottingvej
Torsmarken Risumvej Over Spangen
Torvegade Risvænget Pikhedevej (Hellesmindevej-nr. 4)
Torvestræde (gågade) Rolighedsvej, Højslev Pildam
Toustrupvej Rosenvænget Pile Allé
Tønderingvej Rosing Hansens Vej Poppel Allé
V. Lybyvej Rugbakken Primulavej
Vadumvej Rusengvej (Præstegårdsbakken-Grættrupvej) Priss Vej
Vasehøjvej Rærupvej Præstegårdsvej
Vejbyvej Rævevej, Skive Præstelund
Vejlgårdvej Rønbjergparken Præstestien
Vester Hærup Strandvej Råkildevej (Debel-Hindkjærvej) Præstevænget
Vestergade (gågade), Skive Sallinggade Rakkervej
Vestergårdsvej Sallingsundvej (Sundhøj-Nautrupvej) Refsgårdvej
Vestervang, Skive Sandbyvej, Skive Rolighedsvej, Balling
Viborgvej (Dommerby, Højslev og Nr.Søby) Sdr. Allé (Kornvænget- Mogenstrupvej) Rolighedsvej, Jebjerg
Vilevej Sdr. Thisevej Rosenhaven



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Vindevej Sejstrupvej Rosenvej, Lihme
Vinkelvej, Højslev Skovvej (Viborgvej- Nr. Søby Skole) Rosenvej, Roslev
Violvej (Kirkevej-Rosenbakken) Skovvænget, Skive Rugbakken
Vognstrupvej Slotsgade Rugvænget
Væselvej Solbakken Rustedmøllevej
Æblevej Solsikkevej (Anemonevej-vendeplads) Rylevej, Højslev
Ørslevklostervej Solvangs Alle, Skive Rællingvej
Ørumvej Stationsvej, Rødding Rævebakken
Østergade, Rødding Stisagervej Rævehøjvej
Østergade, Skive Strandvænget Røde Jord 
Åbakken, Krejbjerg Stårupvej Røgindvej
Ågade, Ramsing Sundvej Rønne Allé
Ågårdsholmvej Sverrigsvej Sallingsundvej (nr. 130-140)
Ålbækvej Syrenvej, Breum Salmonsensvej
Åsted Byvej Sønder Andrup Samsøgade
Åstedvej Sønder Hald Vej Sandbyvej, Selde

Sønderhede (Vester Hærup Strandvej-asfalt ophør) Sandkrogen
Søndertoften Sejer Pedersens Vej
Søndre Dås Sjællandsgade
Teglgårdsvej Skjoldborgs Vej
Teglværksvej Skoletoften
Tinghøjvej Skovbrynet, Glyngøre
Tjørnevænget Skovevej
Toftevej Skovhaverne
Torvet, Durup Skovly, Glyngøre
Trehøje Skovvang
Tråen Trap Skovvej, Balling
Tværbakken Skrænten, Skive
Udsigten, Hjerk Smedestien
Ulkærvej Smøgen
Ulvevej Sneppevej
V. Breumvej Sofievej
Valmuevej, Skive Solhaven
Vasehøjvej Solvang
Vejsmarkvej Solvangs Allé, Ramsing



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Vester Ballingvej Spurvevej, Balling
Vester Fælled Vej Spurvevej, Skive
Vesterled, Skive Spættevej
Vestervang (Toustrupvej-p.plads v. ældrecenter),Durup Spøttrup Mark
Vestervænget Stadion Alle, Højslev
Vestre Alle Stadionvej, Selde (Skivevej-asfalt ophører)
Vibevænget (minus nr. 21-23) Stenborgvej
Vikingebakken Stensbjergvej
Vildmosen Stokrosevej
Villaparken, Balling Stophøjvej
Villaparken, Skive Storstensvænget
Vinkelvej Strandetvej
Violvej (Rosenbakken-Skovbakken) Stårupgårdvej
Voldgade Sundhøj (nr. 22-28)
Ydunsvej Svanevej
Yttrupvej Svansøvej (Bjørnevej-kryds ca. 800 m)
Ø.Grønningvej Svingårdsted
Ørnevej Syrenvej, Lem
Øster Fælled Vej Søborgvej
Østergade (Breumvej-Gråstenvej), Jebjerg Sønderbyen
Østergårdsvej, Højslev Søndermarken
Østermarken Søndervang
Østervang, Durup Søndervænget
Ågade, Durup Teglgårdvej
Aage Nielsens Vej Teglværksvej
Aagesvej Ternevej, Højslev
Årbjergvej Terosevej

Tingager
Tingagervej
Tinghøjen
Toften
Toftgårdvej
Tolstrupvej
Torpager
Toustrupvang



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Tranemarken
Truebjergvej
Tværgade, Jebjerg
Tværvej
Tøndering Kirkevej
Udmarken (til asfalten slutter)
Udsigten, Lihme
Ulstedvej
Valmuevej, Breum
Valmuevej, Lihme
Vanddalen 
Vejbyvad
Vendalvej
Vesterled, Durup
Vesterled, Oddense
Vesterlund
Vestervang (ældrecentret-vendeplads)
Vigen, Håsum
Vile Vestergårdvej
Vilholmvej
Vilietoften
Vinkelpletvej
Vinkelvej, Durup
Violvej, Breum
Violvej, Lihme
Visdal
Vojelvej
Vollebjergvej
Vollingvej
Volsheden (til nr. 9)
Yrsavej
Æblehaven
Ærtevej
Øksenvadvej
Ørnbøllsvej



Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D
Øster Hærup Strandvej
Østergades Butikstorv
Østergårdsvej, Åsted
Østerled, Oddense
Østerled, Selde
Østervang, Skive
Ådalsvej
Ådalsvænget
Åhavevej
Åkirkebyvej
Ålbæk Strandvej
Ålykke
Ålyst
Årsdalevej
Åstien

Hvor boligveje er nævnt som klasse C-veje gælder det som udgangspunkt kun stamvejen. Sideveje på en boligvej vil altid være klasse D-veje. (undtagen private fællesveje)
Ikke befæstede veje vintervedligeholdes som udgangspunkt ikke



BILAG B 
 
Vejbestyrelsens vinterberedskab 
 
Vinterberedskabet i Skive Kommune forløber i perioden 15. oktober – 15. april. 
 
I denne periode vil der være 3-4 ansvarlige vagter, der på skift bemander vagtcentralen. 
Vagtpersonalet har så i beredskabsperioden mulighed for at udkalde yderligere tilsynspersonale til 
at vurdere de trafikale forhold. Det er vagtens fulde ansvar at overvåge vejrsituationen, og på 
baggrund af egne vurderinger og indberetninger fra tilsynspersonalet at træffe afgørelse om 
iværksættelse af fornøden vinterindsats. 
Under ekstreme forhold vil vagtafdelingen blive suppleret med ekstra vagtpersonale. Disse personer 
vil så styre vinterindsatsen i fællesskab, herunder iværksætte diverse nødprocedurer og orientering 
til borgere, brugere og pressen. 
Det er således vagtpersonalet, der alene træffer de nødvendige beslutninger i relation til 
vinterberedskabet. 
 
Til at understøtte vagtpersonalets vurderinger er der – udover det egentlige tilsyn - også et 
samarbejde med Vejdirektoratet om, at der herfra tilgår det kommunale beredskab løbende 
orientering om vintertjenesten på de statslige veje.. Hertil kommer anvendelsen af to EDB-
systemer, Vinterman og Vejvejr. 
 
Systemet Vinterman benyttes primært til at registrere diverse udkald og hændelser i 
vinterberedskabet. Dette giver efterfølgende muligheder for at dokumentere den ydede indsats – 
f.eks. ved klager, uheld o.l. På sigt vil systemet også kunne suppleres med en overvågning af det 
kørende materiel, når disse forsynes med GPS-sendere. Foreløbigt er 1 køretøj udstyret med GPS-
sender. Udover at kunne lokalisere køretøjerne, vil det også kunne anvendes ved indstilling af 
spredebredde, således at dette sker automatisk. Dette medfører en mulighed for at begrænse 
forbruget af salt, og at chaufføren kan koncentrere sig om selve kørslen. Sidst men ikke mindst vil 
et bedre overblik kunne begrænse problemerne med de forholdsvis store geografisk forskelle, der er 
på grund af Kommunens udstrækning. Vintersituationen kan således variere betydeligt fra den ene 
del af Kommunen til den anden.  
 
Systemet Vejvejr indeholder data fra målestationer, radarbilleder og prognoser og giver dermed et 
godt overblik over vejrsituationen generelt i Danmark og specifikt i vores område. Systemet 
muliggør indhentning af data fra vore målestationer vedrørende temperaturer for vejen, dugpunkt og 
luften. Sammenholdes dette med radarbilleder og diverse prognoser er det med til at styrke 
beslutningsgrundlaget for disponeringen af den nødvendige indsats, f.eks. igangsætning af 
præventiv saltning, der udføres inden en forventet kritisk situation indtræder. 
 
Udførelsen af den praktiske del af vintertjenesten foregår i et nært samarbejde mellem det 
kommunale mandskab og en række private vognmænd. Der forefindes et større antal traktorer med 
sneplov (eller saltspredere), minitraktorer, rendegravere m.v. + lastbiler ligeledes monteret med 
sneplov og/eller saltspredere. Udrykning til opgaverne sker indenfor en kort tidsperiode, og 
udgangspunktet for vintertjenesten er som hovedregel på Park og Vej´s Materielgård på Gyrovej. 
Dog anvendes i en vis udstrækning også de mindre materielgårde i Glyngøre, Breum og Håsum. 
 
September 2008 



BILAG  C 
 
 
 
 
Offentlige veje, hvor der ikke foretages snerydning eller glatførebekæmpelse: 
 
 
 
Vejnavn Vejnummer Bemærkninger 
Skibsvejen 7776355 Hele strækningen 
Bjerremøllevej/Holmgårdvej 7770710 / 7773356 Grusvej mellem de to veje 
Tranemarken 781724 Hele strækningen - grusvej 
Vadum Strandvej 7819112 Hele strækningen 
Knud Strandvej 7814124 Hele strækningen 
Klokkehøjen 7814019 Hele strækningen - grusvej 
Vejbyvad 7819237 Hele strækningen 
Kåsvej 7814612 Strækningen fra Kås 

Hovedgård til Sildedrættet - 
grusvej 

Vigen 7819561 Fra Sønderlemvej til Vigen 1 - 
grusvej 

Nørhede 7815983 Fra Nørhede 5 til vejens ophør 
- grusvej 

Boagervej 7830825 Fra Søndergårdvej og ca. 500 
lbm. mod nord 

Langstedvej 7833970 Fra Ulstedvej til Langstedvej 
nr. 21 

Bækkevej (pr. 1.10.2008: Lyby 
Bækkevej) 

7831150 Hele strækningen - grusvej 

Grønningvej 7832588 Fra indkørsel ved Grønningvej 
nr. 19 til Grønningøre - grusvej 

 



BILAG D 
 
 
 
 
 

Instruks for myndighedstilsyn med grundejerforpligtigelser 
 

Domspraksis viser p.t., at pligten for grundejerne ligger i tidsrummet kl. 7.00 til 22.00, dog 
mht. glatføre principielt hele døgnet. 
 

 1.-dagen efter snefald gives mundtlig vejledning/påtale. 
 

 2.-dagen tilsendes forsømmelige grundejeres et skriftligt påbud, og der tages foto af 
det pågældende areal. 

 
 3.-dagen foranlediger Kommunen det manglende arbejde udført ved privat 

entreprenør med efterfølgende regning til grundejeren. 
 

 I situationer, hvor der konstateres livsfarligt glatføre på fortov, hvor ejeren tydeligvis 
ikke har opfyldt sine grundejerforpligtigelser, kan der uden yderligere varsel 
rekvireres entreprenør til at udføre glatførebekæmpelse. 

 
 Såfremt ejeren af en forpligtet ejendom nægter at modtage det skriftlige påbud, vil 

der uden yderligere varsel blive indgivet politianmeldelse, med samtidig foto af det 
pågældende færdselsareal. 

 
 
 



BILAG E 
 
 
 
 
 
 
Navn 
Adr. 
Post nr. 
 
 
 
Vedr. Evt. overdragelse af grundejerforpligtigelser. 
 
Byrådet har besluttet at pålægge ejere af ejendomme i byer og bymæssige bebyggelser, 
der grænser til en offentlig vej eller sti, at ren- og vintervedligeholde 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 ren- og vintervedligeholde vejen/stien ud for 
ejendommen. 
 
I henhold til Lovbekendtgørelse om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (LBK.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 forpligtigelser, der påhviler grundejeren. 
 
Såfremt De ønsker at overdrage Deres grundejerforpligtigelser til en anden, bedes 
omstående skema udfyldt og med de fornødne underskrifter returneret til Teknisk 
Forvaltning. 
 
Afslutningsvis skal det oplyses, at i henhold til lovens § 16 er det Skive Kommune, der 
fører tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtigelser efter denne lov, og om 
fornødent kan lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning. 
 
Med venlig hilsen 
 
Skive Kommune 



BILAG E 
 
 

Overdragelse af grundejerforpligtigelser 
 

  
  
 

Undertegnede ejer af ejendommen 
Ejendommens adresse 

 

Ejendoms nr. 

Ejers navn 

 

Ejers private bopæl 

 

Tlf. nr. 

 
overdrager hermed fra den       /        20 
ren- og vintervedligeholdelsespligten ud for nævnte ejendom til nedennævnte 
 
 
   
 (ejerens underskrift) 

 

Ren- og vintervedligeholdelsespligtiges 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 og de i medfør heraf udstedte bekendtgørelser m.v.  
 
 
   
 (Ren- og vintervedligeholdspligtigedes)
  

 (underskrift) 

NB: Ændringer af ovennævnte forhold skal skriftligt meddeles Teknisk Forvaltning.  
 
 



BILAG F 
 
 
                  
              Sags nummer   
                  

        PÅBUD         
                  

  Ren- og vintervedligeholdelse af veje   
                  
                  
                  
  Byrådet har ud fra lovgivningen på området bestemt, at grundejerne langs en offentlig vej eller en privat    
  fællesvej skal holde rent på fortove og stier ud for deres ejendom.       
  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 ejendommen   
  Adresse     Dato Klokkeslæt   
               
                  
                  
  Derfor meddeles De herved påbud, jf. omstående bestemmelse om     
          Dato Klokkeslæt   
    Straks   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 fore-   
  tage politianmeldelse.             
                  
                  
  Til slut henvises til den på bagsiden trykte lovtekst og klagevejledning.   
  Skulle der herudover være tvivlsspørgsmål, kontakt venligst Park og Vej på telefon   
  Telefonnummer             
                  
                  
                  
                  
  Med venlig hilsen             
                  
             
                 
        Vejmyndigheden         
         
 



 
   

  Udklip af Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 714 af 11.   

  september 1997, om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje   
  med senere ændringer   
                  

 

§ 5, stk.1: I byer og bymæssig bebyggelse kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet 
bestemme, at ejerne af ejendomme, der grænser til en offentlig vej eller sti, skal rydde fortov og sti 
ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde 
fortov og sti [jf. §§ 11 til 14] Med fortov og sti sidestilles færdselsareal, der er overvejende bestemt 
for gående færdsel.  

  

 

§ 7, stk.1: I byer og bymæssig bebyggelser påhviler det inden for områder, der fastsættes af 
kommunalbestyrelsen, efter forhandling med politiet, ejerne af ejendomme, der grænser til en privat 
fællesvej eller sti at rydde vejen (stien) for sne ud for ejendommene, at træffe foranstaltninger mod 
glat føre på vejen (stien) samt at renholde vejen (stien) […]  

  
  § 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 asfal- 

  
terede, 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 tidsrum- 
  met ca. kl. 07.00 til 22.00)             
                  
  § 14: En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendom- 
  men 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 pri-   
  vate fællesveje og private veje, vedkommende kommunalbestyrelse.     
                  
  § 16: Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter denne lov, føres af vejbestyrel- 

  

sen eller f.s.v. angår private fællesveje og private veje vedkommende kommunalbestyrelse. […] 
Tilsynsmyndigheden kan om fornødent lade foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges 
regning.   

     

  
Tilsynsmyndigheden kan 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" hvor nærmere forskrifter for udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse samt 
renholdelse er beskrevet.   

                  

 

Hvis De ønsker at klage over dette påbud, skal klagen være indgivet skriftligt til Vejdirektoratet, 
Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K, senest 4 uger efter, at påbudet er 
meddelt. 
Påbudet kan kun påklages f.s.v. angår det retlige spørgsmål. En klage har således ikke 
opsættende virkning for påbuddet, medmindre klagemyndigheden (Vejdirektoratet) tillægger 
påbudet opsættende virkning. De skal således efterkomme kravene i påbudet her og nu.  

         
 


