
 

 

Snerydning og glatførebekæmpelse 

Sådan undgår du en bøde for forsømmelser med vintervedligeholdelsen. 

 

Erstatningsansvar og bødestraf 
Det kan være surt for husejeren - morgen eller 
aften - at skulle ud i kulden for at rydde sne, gruse 
eller salte. Nogle dage ovenikøbet flere gange. Men 
det er nu engang en af de forpligtelser, der følger 
med det at være grundejer.  

Og forpligtelsen til vintervedligeholdelse af fortove, 
stier, veje og trapper skal tages alvorligt af enhver 
grundejer.  

Grundejeren har ikke blot et erstatningsansvar for 
de uheld, der sker fordi grundejeren ikke har sørget 
for snerydning og grusning/saltning, men han/hun 
kan også få en bøde for forsømmelser med 
vintervedligeholdelsen.  

Er forsikringen i orden? 
Derfor er det også lige nu tiden for grundejeren at 
tjekke, at der er tegnet en 
husejeransvarsforsikring, som dækker skader på 
grund af glatføreuheld.  

Har grundejeren ikke nogen forsikring, er rådet: tegn hurtigst muligt en sådan 
forsikring. Det er ikke sjovt at skulle betale et erstatningskrav ud af sin egen lomme.  

Hvad siger loven? 
Bestemmelser om snerydning og glatførebekæmpelse finder man i:  

"Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier", Kommunale 
vintervedligeholdelsesregulativer samt politivedtægter.  

Med hjemmel i lov om vintervedligeholdelse er politivedtægternes bestemmelser 
herom blevet afløst af de kommunale regulativer for vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje og stier.  

De kommunale regulativer vil man kunne finde på kommunernes hjemmesider på 
internettet.  

Grundejerens forpligtelser 
Generelt kan man sige, at det påhviler en grundejer, hvis ejendom grænser op til 
offentlig eller privat vej, at snerydde fortov, stier, veje og snarest at foretage 
glatførebekæmpelse.  

Særligt for trapper gælder det, at grundejeren altid selv skal sørge for snerydningen og 
glatførebekæmpelsen.  

Hvornår indtræder forpligtelsen? 
Ved snefald eller ved glatføre skal grundejeren snarest - lige så mange gange det 
dagligt er nødvendigt - foretage snerydning, grusning/saltning af fortov, stier, og ved 
private veje, halvdelen af vejbanen.  

Den ryddede sne skal lægges, så den ikke generer trafikken. Fortorve skal ryddes i 
fortorvets bredde. Der skal være sneryddet til skraldespand og postkasse.  

De mere detaljerede regler, herunder rækkefølgen af snerydning, hvilke materiel man 
må bruge til snerydningen (skovle, fejemaskiner, snekastningsmaskiner mv.), hvilke 
kemikalier man må bruge til glatførebekæmpelse, kan man læse om i de kommunale 
regulativer, som har meget til fælles, men i øvrigt ikke er helt identiske.  

Hvor ofte skal man snerydde, gruse/salte. Landretsdom 
Som grundejer kan man ikke hvile på laurbærene, fordi man har foretaget snerydning, 
grusning/saltning en gang i løbet af dagen.  
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I en dom afsagt af Vestre Landsret, når landsretten frem til, at en grundejer blev 
erstatningsansvarlig, fordi han ikke fulgte op på sine 
vintervedligeholdelsesforpligtelser.  

Sagens fakta 
En vinterdag kl. ca. 21.00 kom en 70-årig fodgænger til skade i en mindre by, idet hun 
gled på et fortov. Fortovet var blevet ryddet for sne ca. kl. 18.30. Hun brækkede 
håndleddet, var på hospitalet og fik behandling i lang tid.  

Temperaturen havde om aftenen være lige under frysepunktet. Det havde sneet lidt, 
men føret var i løbet af aftenen blevet glat som følge af isslag.  

Fodgængeren var på vej hjem, hvor hun fulgte fortovet. Hun gik i sne, som ikke var 
glat. Ud for grundejerens fortov lå der ikke sne, men det viste sig, at fortovet her var 
spejlglat, som følge af at grundejeren tidligere på aftenen havde ryddet sne.  

Af vintervedligeholdelsesregulativet fremgik det, at snerydning skulle finde sted 
snarest muligt efter snefald, og efter glatføres indtræden, skulle fortov snarest bestrøs 
med sand, optøningskemikalier eller lignende.  

Grundejerens opfattelse 
Grundejeren mente, at han havde gjort, hvad han kunne. Han havde ryddet sne kl. 
18.30 med en fejemaskine. På grund af snevejr tjente det ikke noget formål at salte, 
og der kun var ringe færdsel på fortovet på det pågældende tidspunkt. Det kunne ikke 
bebrejdes ham, at der senere på aftenen kom isslag. Endvidere var det åbenbart, at 
føret var glat og fodgængeren havde derfor ikke udvist optimal forsigtighed.  

Landsrettens udtalelser 
Landsretten lagde til grund, dels at det ikke af grundejeren var godtgjort, at grusning 
eller saltning som følge af nedbørsmængden ville have været nyttesløs, dels, at der 
måtte antages at være en vis færdsel på fortovet. Grundejeren blev derfor dømt til at 
betale en erstatning for svie og smerte på 12.810 kr.  

Istapper og snefald fra hustage 
Her har grundejeren ifølge politvedtægterne pligt til at afspærre fortovet og advare om 
risikoen for nedstyrtende istapper og snefald. Gør grundejeren ikke det, vil han være 
erstatningansvarlig for de skader - og de kan være store og livstruende - nedfaldende 
istapper og sne påfører fodgængere og biler. Man kan sige, at dette først og fremmest 
gælder for ejere af udlejningsejendomme, men alligevel skal det nævnes her.  

Overdragelse af vintervedligeholdelsesarbejder 
Der er ikke noget i vejen for at grundejeren kan aftale, at en anden påtager sig 
vintervedligeholdelsesarbejderne. Det kan være kommunen, en grundejerforening, 
eller en vicevært, der påtager sig vintervedligeholdelsesforpligtelserne. I så fald flyttes 
ansvaret naturligvis til den, der har påtaget sig forpligtelsen.  
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