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Baggrund for kommunens tilbud af 

nye serviceordninger 

• Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2019 at opsige de gamle serviceordninger på 

private fællesveje, da Ankestyrelsen dømte dem ulovlige.

• Nyt lovforslag om ændring af privatvejsloven blev vedtaget i 2022. Den nye lov gør det muligt for 

kommunerne at tilbyde serviceordninger på private fællesveje under visse betingelser.

• Klima- og Miljøudvalget besluttede i maj 2022 at høre vejlaug for private fællesveje om 

genindførelse af serviceordninger.

• I august 2022 besluttede Klima- og Miljøudvalget, at kommunen tilbyder serviceordninger efter 

den nye lov.



Rammer for de nye serviceordninger

• Ny hjemmel (§ 83 a) indsat i privatvejloven i 2022: Kommunalbestyrelsen kan indgå aftale med 
grundejerne langs en vejstrækning om, at kommunen udfører de vintervedligeholdelses- og 
renholdelsesopgaver, der skal udføres efter § 79, stk. 1, for grundejernes regning.

• Serviceordninger omfatter ”kun” vinterbekæmpelse (snerydning + saltning) og fejning langs 
kantsten mod kørebanen.

• Mulighed for at tilslutte sig enten vinterbekæmpelse eller fejning, eller begge ydelser.

• Serviceniveau vil svare til det, kommunen udfører på sine egne veje med tilsvarende kategori 
(klasse III, boligveje).

• Saltning og snerydning sker først, når de andre veje med mere trafik er saltet og sneryddet. I 
tilfælde med vedvarende snefald kan der gå lang tid, inden turen kommer til klasse III vejene.



Rammer for de nye serviceordninger (fortsat)

• Aftaler om serviceordninger indgås med vejlaug eller grundejerforeninger (ikke med den enkelte 

grundejer).

• Opgaverne skal konkurrenceudsættes ved udbud.

• Udgiftsneutral for kommunen. Udgifter til administration, rådgiver og entreprenør udfaktureres til 

deltagende vejlaug og grundejerforeninger.



Proces for kommunens arbejde fra nu af

• Aftale er indgået med rådgiver, der udarbejder udbudsmateriale og bistår med udbudsprocessen.

• Foreløbige interessetilkendegivelser fra interesserede vejlaug og grundejerforeninger til 

tom@rudersdal.dk.

• Gennemførelse af udbud.

• Indgåelse af bindende aftale med vejlaug / grundejerforeninger.

• Evt. rekruttering af administrationsmedarbejder.

• Planlægningsfasen med den vindende entreprenør.



Foreløbig tidsplan

• Foreløbige interessetilkendegivelser: Marts 2023 

• Udarbejdelse af udbudsmateriale: Forår 2023

• Entreprenørkontrakt: Efter sommerferie 2023

• Aftaler med vejlaug / grundejerforeninger: September 2023



Økonomi og udgifter

• Udgifter til entreprenør, rådgiver og administration af ordningerne bliver faktureret til deltagende 

vejlaug og grundejerforeninger. 

• Fast udgift til rådighedsvagt og administration, selv om vi får en mild vinter.



Vejlaug der allerede har en entreprenøraftale

Vejlaug, der allerede har entreprenøraftale, vil kunne tilslutte sig serviceordninger, når deres 

entreprenørkontrakt udløber.

Hvis man ikke kan nå at tilslutte sig en aftale i 2023, vil nye aftaler om serviceordninger kunne indgås 

hvert år senest:

Vintervedligeholdelse: Maj, med start i efterfølgende vintersæson.

Fejning langs kantsten: December, med start efterfølgende maj.



”Spørgsmål?


