”Bekendtgørelse af lov om private fællesveje – Retsinformation”
Odense Kommune
Grundejernes forpligtelser
Hække, buske og træer skal klippes
Veje, fortove og cykelstier skal kunne bruges af trafikanter, og der må ikke være hindringer for færdsel. På
fortovet har især svagtseende, brugere af kørestole og fodgængere med barnevogne brug for tilstrækkelig
plads.
Du skal beskære eller klippe din beplantning og hæk, så fodgængere og trafikanter kan færdes på hele
fortovet.


Nye hække bør plantes, så de ikke vokser ud over skel.



Vejbelysning, vejskilte, brandhaner og postkasser skal altid være synlige og tilgængelige.



Træer og buske skal være beskåret, så der er en frihøjde over fortove, cykelstier og rabatter på 2,8
meter og en frihøjde over kørebaner på 4,2 meter.

Brug af vejareal











§ 66. På arealer, der er privat fællesvej, kræver det kommunalbestyrelsens godkendelse
1) varigt eller midlertidigt at anbringe affald, materiel, materialer, løsøregenstande,
ikkeindregistrerede køretøjer, skure, skurvogne, containere, boder, automater, skilte, hegn el.lign. ,
2) at anbringe køretøjer med henblik på salg eller udlejning uden fører og
3) som led i erhvervsvirksomhed at anbringe køretøjer i forbindelse med reparation, påfyldning af
drivmidler, rengøring el.lign.
Stk. 2. Transportministeren kan undtage visse former for råden over vejarealet fra kravet om en
tilladelse efter stk. 1 og kan bemyndige vejmyndigheden til at fastsætte nærmere regler for disse
former for råden over vejarealet. Vejmyndigheden skal offentliggøre de nærmere regler.
Stk. 3. Før godkendelse efter stk. 2 skal kommunalbestyrelsen forhandle med politiet.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan for den pågældendes regning fjerne genstande m.v., jf. stk. 1, der
er anbragt på en privat fællesvej uden kommunalbestyrelsens godkendelse, hvis den pågældende
ikke efterkommer et påbud om at fjerne disse.
Stk. 5. Er det anbragte til ulempe for færdslen, kan kommunalbestyrelsen eller i påtrængende
tilfælde politiet fjerne det anbragte for den pågældendes regning uden forudgående påbud.

Glatførebekæmpelse








§ 80. Grundejerne skal rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring
brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at rydde sne på fortov og kørebane, jf. § 79, skal
grundejerne rydde trapper til deres ejendomme for sne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser
om snerydningens udførelse, herunder om tidspunkter for snerydningen og om placering af
snebunker.
Glatførebekæmpelse
§ 81. Grundejerne skal snarest muligt efter førets indtræden strø grus, sand el.lign. på
færdselsarealet.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og
kørebane, jf. § 79, skal grundejerne glatførebekæmpe på trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser
om glatførebekæmpelsens udførelse, herunder om tidspunkter for glatførebekæmpelsen og om,
med hvilke midler glatførebekæmpelsen må udføres.

Renholdelse – Henkastning af affald
















§ 82. Grundejerne skal
fjerne ukrudt,
feje eller på anden måde renholde færdselsarealer, der er asfalteret, brolagt, flisebelagt eller i øvrigt
overfladebehandlet,
fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, og
renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre
vandets frie løb.
Stk. 2. Uanset om grundejerne har pligt til at renholde fortov og kørebane, jf. § 79, skal grundejerne
renholde trapper til deres ejendomme.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan efter forhandling med politiet fastsætte nærmere bestemmelser
om renholdelsens udførelse, herunder om tidspunkter for renholdelsen og om, hvilke midler der må
anvendes, og om placering eller fjernelse af affald.
Kommunens udførelse af grundejernes pligter
§ 83. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre de
pligter, der er pålagt grundejerne efter § 79, for grundejernes regning. Kommunalbestyrelsen
fastsætter fordelingen af udgifterne mellem grundejerne.
§ 84. (Ophævet)
Tilsyn
§ 85. Kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres pligter efter reglerne i
dette kapitel.
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan om nødvendigt udføre arbejder, der ikke er udført rettidigt eller
tilfredsstillende, for den forpligtedes regning.
Henkastning af affald m.v.
§ 86. Hvis nogen på en privat fællesvej henkaster eller efterlader affald eller genstande, der kan
være til ulempe for færdslen eller er særlig forurenende, kan kommunalbestyrelsen eller om
nødvendigt politiet fjerne det henkastede eller efterladte for den pågældendes regning uden
forudgående påbud.

Straf m.v.











Bøder
§ 98. Med bøde straffes den, der
overtræder §§ 34, 36, § 41, stk. 1, § 57, stk. 1, § 61, stk. 1, § 62, stk. 1 og 2, § 63, stk. 1-5, § 66,
stk. 1, § 66 a, stk. 4 og 5, § 67 jf. § 73 i lov om offentlige veje, § 68, stk. 1, og § 69, stk. 3,
ikke overholder sine pligter i henhold til § 8, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1, og § 79, stk. 1, jf. §§ 80-82,
tilsidesætter vilkår, der er fastsat i tilladelse eller godkendelse efter loven eller efter regler fastsat i
medfør af loven,
undlader at efterkomme et påbud eller forbud, der er udstedt efter loven eller efter regler fastsat i
medfør af loven.
Stk. 2. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af
reglerne.
Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i
straffelovens 5. kapitel.
Lovliggørelse
§ 99. Den, der har skabt en ulovlig tilstand ved overtrædelse af loven eller af regler fastsat i medfør
af loven, er forpligtet til faktisk at lovliggøre forholdet, hvis den nødvendige tilladelse til at bibeholde
tilstanden ikke kan opnås. Det samme er ejeren af en tilgrænsende ejendom, hvis den ulovlige
tilstand kan henføres til ejendommen.

