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høringsliste

Høring: Forslag (Høringsudgave) til vejledningen ”Vinter- og Renholdelsesregulativ”
med tilhørende paradigme
Hermed udsendes forslag til vejledningen ”Vinter- og Renholdelsesregulativ” med tilhørende paradigme i
offentlig høring.
Forslag og høringsbrev findes på www.vejregler.dk under høringer. Alle er velkommen til at komme med
høringssvar.

Baggrund
Vinterudvalget har udarbejdet et nyt paradigme for Vinter- og renholdelsesregulativ med tilhørende
vejledning. Vejledningen beskriver kommunens grundlæggende pligter og ansvar ved planlægning og
udførelse af vintertjeneste. Materialet er udarbejdet som fælles udgangspunkt for kommunernes forvaltning
af kapitel 8 i ”Lov om offentlige veje” hhv. kapitlerne 7 og 12 m.fl. i ” Lov om private fællesveje”.
Materiale henvender sig således specifikt til de kommunale vejmyndigheder. Der er derfor generelt anvendt
betegnelsen ”kommunen” som synonym for den offentlige vejmyndighed.
Vejledning knytter sig til det selvstændige paradigme for ”Vinter- og renholdelsesregulativ”, af april 2015. De
enkelte kapitlers tekst omhandler således de tilsvarende kapitler i paradigmet, med uddybende vejledning og
eksempler, som kan være til hjælp ved den enkelte kommunes udarbejdelse af eget regulativ.
Med udgangspunkt i materialet kan kommunen således beskrive, hvad man som vejmyndighed med
udgangspunkt i det omtalte lovgrundlag har bestemt vedrørende:
 Kommunens egen pligter på kommuneveje og offentlige stier mv., der administreres af
kommunalbestyrelsen
 Grundejeres pligter på offentlige fortove og stier mv., der administreres af kommunalbestyrelsen
 Grundejeres pligter på private fællesveje
for så vidt angår snerydning, bekæmpelse af glat føre og renholdelse.
Vinterudvalget håber, at mange kommuner vil anvende materialet ved den forestående revision af
kommunens vinterregulativ, som grundet den nye lov er nødvendig.
Omfang af revision
Materialet er udarbejdet som en konsekvens af den nye vejlov (Lov nr. 1520 af 27. december 2015), som på
dette område trådte i kraft 1. januar 2015.
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Konsekvenser
Vejledningen med tilhørende paradigme vurderes samlet set ikke at have økonomiske konsekvenser for
kommunerne.
FDM har dog indledningsvis påpeget, at standardteksten om fjernelse af snevolde i afsnit 2.1 kan være
uhensigtsmæssig og periodevis føre til ændret fremkommelighed og trafiksikkerhed i relation til private
fællesveje, hvor disse eventuelt mere har karakter af offentlig vej.

Tekniske kommentarer
Vejregelsekretariatet skal med nærværende høringsbrev anmode Dem om at kommentere det tekniske
indhold i vejledningen og det tilhørende paradigme.

Redaktionelle kommentarer
Vejregelsekretariatet foreslår, at redaktionelle kommentarer i form af trykfejl, tegnsætning og rent sproglige
ændringer oplistes særskilt. Herved behøver de ikke en egentlig stillingtagen fra vejregelgruppens side,
hvilket kan lette behandlingen af de tekniske kommentarer.

Svarfrist
Vejregelsekretariatet skal venligst udbede sig Deres kommentarer til vejregelmaterialet inden den
18. august 2015, hvorefter det endelige vejregelmateriale vil blive udarbejdet.
Svar kan sendes til:
Vejdirektoratet, Vejregelsekretariatet
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
Att.: Marianne Holm
eller via e-mail til:
mh1@vd.dk

Med venlig hilsen

Per Antvorskov
Afdelingsleder
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Høringsliste for vejledningen ”Vinter- og Renholdelsesregulativ”, maj 2015 med tilhørende
paradigme dateret april 2015.

Faste høringsparter:
AAU, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning
Asfaltindustrien
Brancheforeningen for Trafiksikkerhed
DTU, Institut for Transport
Dansk Byggeri
Dansk Cyklist Forbund
Dansk Landskabsarkitektforening
Dansk Ledningsejerforum
Dansk Transport og Logistik
Danske Busvognmænd
Danske Råstoffer
DI Transport
Forenede Danske Motorejere
Foreningen af Rådgivende Ingeniører
International Transport Danmark
Justitsministeriet
Kommunalteknisk Chefforening
Kommunernes Landsforening
Rigspolitiet
Rådet for Sikker Trafik
Trafikselskaberne i Danmark
Trafikstyrelsen
Transportministeriet
Vejdirektoratet
Erhvervs- og Vækstministeriet
3F.
Særlige høringsparter
Ingen.
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