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Kommunal vinterbekæmpelse på private fællesveje 
 
Det er borgerne på de private fællesveje, der har ansvaret for at rydde 
sne, salte eller udstrø grus på vejene, således at de er fremkommelige, 
når vinteren sætter ind. 
 
Mulig ordning for vinteren 2018/2019 
Med denne annoncering vil kommunen søge at afdække, om der er pri-
vate fællesveje i kommunen, hvor alle borgerne på vejen har interesse 
for, at vinterbekæmpelsen på vejen for vinteren 2018/2019 varetages af 
kommunen. 
 
Hvad skal borgerne gøre for at få en vinterbekæmpelsesordning 
for vinteren 2018/2019 
Borgerne skal udpege en kontaktperson på vejen, der indsamler under-
skrifter, som dokumenterer, at alle på vejen ønsker, at kommunen vare-
tager vinterbekæmpelsen. Underskrifterne med adresser og angivelse af 
tilslutningsprocenten udfyldes på formular, der hentes på kommunens 
hjemmeside www.ltk.dk/faellesveje.vinter  
  
Formularen sendes til: paragraf83vinter@ltk.dk senest den 15. novem-
ber 2018.   
 
Såfremt der er 100 % tilslutning på vejen, og kommunen i øvrigt kon-
kret skønner, at vejen kan indgå i en vinterbekæmpelsesordning, vil 
kommunen indhente tilbud på en vinterbekæmpelsesordning.  
 
Herefter vil de private grundejere på de veje, hvorpå der er fuld interes-
setilslutning og som har tilkendegivet interesse, modtage et udkast til 
afgørelse efter privatvejslovens § 83 om kommunal overtagelse af vin-
terbekæmpelsen i vinteren 2018/2019.  
 
Såfremt borgerne på disse veje ikke har bemærkninger til vinterbekæm-
pelsesordningen, herunder den oplyste pris, træffer kommunen afgørel-
ser om at varetage vinterbekæmpelsen for vinteren 2018-2019 efter § 
83 i privatvejsloven for hver enkelt vej.  
 
Ordningen vil sandsynligvis kunne igangsættes fra medio december 
2018. Indtil da har borgerne på de private fællesveje det fulde ansvar 
for tilstanden. 
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Serviceniveau og pris 
Serviceniveauet tager udgangspunkt i serviceniveauet for de offentlige 
veje, jf. vinterregulativet på kommunens hjemmeside. Dette er et noget 
højere serviceniveau end der normalt vil blive brugt på private fælles-
veje. Det skyldes, at kommunen med §83-afgørelsen samtidig overtager 
ansvaret for evt. uheld på vejen, der kan tilskrives mangelfuld vinterbe-
kæmpelse. 
 
Ordningen vil formentlig koste mellem 800 og 2000 kr. pr. husstand. 
Senest med udgangen af september 2019 fremsendes regninger for vin-
terbekæmpelsen. Betaling påhviler den til enhver tid værende ejer af 
ejendommen på den private fællesvej. 
 
Kommunen vil i første halvdel af 2019 undersøge, om der er grundlag 
for at igangsætte en mere omfattende og længerevarende ordning, her-
under for rendestensfejning og brøndsugning.  
 
Hvis du vil vide mere 
Ring til hotline mellem kl. 12.00-15.00, mandag til torsdag på telefon 
9243 9090. 
 
Man kan også skrive til sporgomvinter@ltk.dk 
 
Borgermøde 
Der holdes borgermøder, hvor kommunen informerer om muligheden for 
vinterbekæmpelse. Interesserede kan møde op uden tilmelding. 
 
Møderne holdes i forhuset i Idrætsbyen, Lundtofte 53A, 2800 Kgs. 
Lyngby: 
Torsdag den 8.11 2018 kl. 16.30-18 i forhuset (indgang fra parkerings-
pladsen) 
Tirsdag den 13.8 2018 kl. 16.30-18 i mødelokale 1 og 2 (indgang ved 
svømmehallen). 
 
Venlig hilsen 
 
 
Mads H. L. Christiansen 
Afdelingsleder og souschef 
Vej og Parkering 
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