Vinter og færdsel i Thisted Kommune 2020/2021.
Thisted Kommune vil gerne sikre vejtrafikken om vinteren bedst muligt. Skal det lykkes, er det nødvendigt, at kommunen og borgerne hjælper hinanden! Her kan du læse
om de opgaver, som kommunen tager sig af, og om de opgaver, som grundejerne har
pligt til at løse.
Det gør kommunen.
Thisted Kommune har ansvaret for ca. 1.300 km. offentlige veje, samt de offentlige cykel- og gangstier. Da kommunens Driftsafdeling ikke kan være alle vegne på én gang,
udføres snerydning og glatførebekæmpelse på de offentlige veje, stier og pladser efter en prioritering, der er aftalt med politiet og fastlagt ud fra veje/stiers betydning for
færdslen.
Glatførebekæmpelse udføres på vintervejklasse 1 døgnet rundt. På vintervejklasse 2
udføres glatførebekæmpelsen i tiden kl. 4.00 til 21.00 ved konstateret glatføre. Dog er
der et mindre antal veje , hvor der kun ryddes sne (se regulativ) På vintervejklasse 3
foretages der kun glatførebekæmpelse på hverdage inden for normal arbejdstid, og
først når indsatsen på klasse 1 og 2 er afsluttet. På vintervejklasse 4 veje udføres der
ingen glatførebekæmpelse.
På cykelstier er følgende gældende, vinterstiklasse 1 glatførebekæmpes i tidsrummet kl. 04.00 – 21.00 alle dage. Vinterstiklasse 2 glatførebekæmpes på hverdage i tiden fra kl. 4.00 til 21.00 ved konstateret glatføre. Vinterstiklasse 3 glatførebekæmpes
kun undtagelsesvis og kun i det omfang, de øvrige opgaver tillader det.
Snerydning udføres på vintervejklasse 1 døgnet rundt. På vintervejklasser 2 igangsættes snerydningen ved drivedannelse eller 5 til 8 cm. jævnt snelag i tiden fra kl. 4.00 til
kl. 21.00. På vintervejklasse 3 iværksættes snerydningen, når indsatsen på vintervejklasse 1 og 2 er afsluttet, dog kun på hverdage inden for normal arbejdstid. Vintervejklasse 4 sneryddes ikke.
Du kan læse nærmere om kommunens vinterprioritering af vejene, samt udførelsen af vintervedligeholdelsen på de offentlige vejarealer i kommunens regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse, som findes på kommunens hjemmeside (www.thisted.dk/vinter) og som også gerne fremsendes til interesserede
ved henvendelse til kommunens Driftsafdeling, Teknisk Forvaltning, Kirkevej 9,
7760 Hurup, tlf. 99 17 21 12.
Det gør grundejeren
I byer og bymæssig bebyggelse har Byrådet pålagt ejerne af ejendomme, der grænser
til:

• En offentlig vej eller sti, at renholde sti og fortov, samt træffe foranstaltninger mod
sne og glatføre på fortove samt stier ud for ejendommene.
• En privat fællesvej eller sti, at renholde og træffe foranstaltninger mod glatføre samt
rydde sne på vej, sti og fortov ud for ejendommene.
Hvornår skal opgaven klares?
Den pligt, der påhviler grundejerne at træffe foranstaltninger mod glatføre, omfatter
pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus/salt.
Grundejerne har pligt til at rydde sne snarest muligt efter snefald. Domspraksis viser
p.t., at pligten til snerydning og glatførebekæmpelse ligger i tidsrummet ca. kl. 7.00 til
22.00.
En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af
ejendommen bosat person, at udføre de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Aftalen skal være skriftlig og skal fremsendes til kommunens godkendelse. (overdragelsesskema kan rekvireres ved henvendelse til driftsafdelingen).
Manglende snerydning og glatførebekæmpelse.
Tilsynet med, at grundejerne udfører deres pligter, føres af kommunen, som, hvis det
skønnes nødvendigt, kan lade arbejdet udføre for grundejernes regning og/eller foretage anmeldelse til politiet. Forsømmelsen kan ifølge reglerne medføre bøde.
Har Du spørgsmål – ring venligst
Har du spørgsmål til den aktuelle vintersituation, henvises der til https://trafikkort.vejdirektoratet.dk/ eller kommunens driftsafdeling tlf. 99 17 21 12 på hverdage i tiden kl.
8.00 - 15.00 samt uden for normal arbejdstid på tlf. 40 41 30 55.
Der gøres endvidere opmærksom på, at Thisted Kommune, under ekstreme vejrsituationer, opretter informationssider under www.thisted.dk

