
Snerydning et lovkrav  
Mange har stadig den opfattelse, at det er politivedtægterne i de enkelte politikredse, der 
bestemmer, hvornår der skal ryddes for sne og/eller gruses. Det er en fejlagtig opfattelse.  
 
 
Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fastslår:  
hvem der har snerydnings- og grusningspligt, at vejbestyrelsen har kompetencen til at udfærdige 
generelle retningslinier vedrørende vintervedligeholdelse af såvel offentlige som private veje og 
stier, at vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres 
forpligtelser. 
  
Det siger loven om rydning  
For private grundejere vil reglerne ofte være, at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald, at der 
træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller på 
anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.  
 
Og sådan er retspraksis  
Efter lovens ord skal der altså ryddes med det samme. Heldigvis tolker domstolene ikke loven helt 
så firkantet. Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter 
forholdene kan forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse.  
 
Sædvanligvis vil tidsrammen være kl. 7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften, men forskellige 
forhold kan dog ændre denne tidsramme. 
 
F.eks. ved biografer og restauranter, hvor der færdes mange mennesker efter kl. 22.00. Her skal 
ejerne gruse og salte også efter dette tidspunkt, ligesom der ved institutioner, der åbner før kl. 7 
morgen, selvfølgelig bør være foretaget glatførebekæmpelse. 
 
Du skal bevise, at der var glat  
Er en grundejer eller en offentlig myndighed på grund af mangelfuld eller slet ingen 
glatførebekæmpelse skyld i en glideskade, kan skadelidte rejse erstatningskrav mod vedkommende. 
For at få erstatning er det ikke altid nok, at den tilskadekomne påstår, at faldet skyldes mangelfuld 
glatførebekæmpelse. I mange tilfælde er det nødvendigt at kunne bevise sin påstand - f.eks. ved 
vidner.  
Hvis den grundejer, der har rydningspligten, påstår, at der var ryddet og gruset, og den 
tilskadekomne ikke har en eller flere personer, der kan bevidne det modsatte, er det ikke muligt at få 
erstatning - hverken fra grundejerens forsikring eller fra grundejeren selv. 
 
Forsikringen betaler - hvis der er ansvar  
Grundejeren eller en offentlig myndighed med en ansvarsforsikring kan og bør anmelde ethvert 
erstatningskrav til deres forsikringsselskab og herefter lade selskabet afgøre, om der efter gældende 
retspraksis også er et erstatningsansvar for den pågældende skade. 
 
Er der det, bliver erstatningen betalt, når skadelidte har dokumenteret sit krav jvf. Lov om 
erstatningsansvar. I modsat fald vil selskabet afvise kravet og sædvanligvis også begrunde, hvorfor 
der ikke foreligger et erstatningsansvar. 
 



Læs om de erstatningskrav, der er mulighed for at kræve her, og husk også din egen 
ulykkesforsikring, hvis der er tale om en alvorlig skade. 
 
Tilsyn og  bøde 
I følge loven vil manglende vintervedligeholdelse kunne straffes med bøde, og 
vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen, der fører tilsyn med grundejernes forpligtigelser, kan lade 
foranstaltninger til glatførebekæmpelse udføre for den forsømmelige hus- og grundejers regning. 
-- 
 
Bekendtgørelse om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af gader, veje og pladser i 
Århus Kommune     
  
I medfør af lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997  og lovændring nr. 292 af 28. april 
2000 om vintervedligeholdelese og renholdelse af veje samt Byrådets beslutning af 17. december 
1970 bekendtgøres herved følgende: 
 
Offentlige gader, veje, pladser og stier, som bestyres eller administreres af Kommunen:  
I henhold til lovens § 5 pålægges det ejere af ejendomme, der grænser til en offentlig gade, vej, 
plads eller sti inden for bymæssig bebyggelse, at udføre snerydning ud for ejendommene, 
bekæmpelse af glat føre og renholdelse af fortove, stier og andre færdselsarealer, der overvejende er 
bestemt for gående færdsel. 
 
Undtaget er ejere af ejendomme ved vejstrækninger, hvortil der i henhold til en 
adgangsbegrænsning, der er etableret af færdselsmæssige grunde, og som kan håndhæves af det 
offentlige, ikke kan opnås direkte adgang fra ejendomme, ligesom pligten højst omfatter 10 m af det 
nærmest ejendommen beliggende færdselsareal. 
 
Nærmere oplysning om, hvilke gader, veje, pladser og stier, der bestyres eller administreres af 
Kommunen, kan fås ved henvendele til Vej- og Kloakvedligeholdelsen, telefon 8940 4404. 
 
Regler for forpligtelsernes udførelse:  
Snerydning skal finde sted snarest muligt efter snefald. Færdselsarealerne ryddes i det omfang, 
færdslen kræver det, og snebunkerne henlægges på fortovene nærmest kantstenen eller på 
kørebanerne nærmest kantstenen. 
 
Rendestene og nedløbsriste skal holdes fri for sne. 
 
Bekæmpelse af glat føre skal udføres snarest muligt efter førets indtræden. 
 
Renholdelsespligten omfatter pligt til at feje og at fjerne ukrudt fra asfalterede, brolagte, flisebelagte 
eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt 
forurenende eller til ulempe for færdselen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, 
rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. 
 
En grundejer kan efter lovens § 14 overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden 
af ejendommen bosat person at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler 
grundejeren. 



Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af 
ejendommen. 
Aftalen skal være skriftlig og skriftligt anmeldes til Århus Kommune, Vej- og 
Kloakvedligeholdelsen, der under visse omstændigheder kan nægte at godkende den. 
-- 
 
Århus Kommune tilstræber en effektiv snerydning og glatførebekæmpelse. Pligterne påhviler dels 
Kommunen og dels borgerne, og et godt samarbejde er af stor betydning for at sikre de bedst mulige 
forhold for både den gående og den kørende færdsel. 
 
Det tager Kommunen sig af  
Kommunen rydder sne, salter og gruser på alle offentlige veje, cykelstier og parkeringspladser m.v. 
 
Først ryddes de største og vigtigste veje til og fra byen og de veje, hvor der kører busser. Derefter 
kommer turen til de mindre veje og gader, stier og parkeringspladser. 
 
Når der er "tryk på", kan der gå tid, inden sneen er ryddet alle steder. Men maskinerne er på vej! 
 
Er du "muret" inde  
Undertiden kan sneploven blokere din indkørsel eller indgang med en vold af sne. Desværre har 
Kommunen ingen mulighed for at rykke ud i hvert eneste tilfælde. Derfor er der som regel ingen 
anden vej frem end selv at grave dig ud! 
 
Husk at  
Du kan påføres erstatningsansvar ved uheld eller ulykker, som sker, fordi du ikke har overholdt din 
pligt til at bekæmpe glatføre! 
 
Kommunen fører tilsyn med, at grundejere opfylder deres forpligtelser. I tilfælde af mangler kan 
Kommunen lade snerydning og lignende ske for ejers regning. 
 
 
Pensionister  
Hvis du er pensionist, og bor i eget hus, kan du få hjælp til snerydning. Betingelsen er, at man ikke 
selv kan klare det, og at der heller ikke er andre i husstanden, der kan. For at være med i ordningen, 
skal du betale et tilmeldingsgebyr. 
Du kan få flere oplysninger hos hjemmeplejeafdelingen på områdekontoret eller i lokalcentret. 
 
Hvis der opstår problemer  
Det kan muligvis føles som om, Kommunen vælter mange krav og påbud ned over grundejerne, 
men vejmyndighederne er i høj grad til at tale med. 
 
Spørgsmål om snerydning, grusning og saltning kan rettes til: 
Vej & Kloak 
Grøndalsvej 1 
Postboks 4075 
8260 Viby J 
Telefon: 8940 4404 
E-mail: vk@aarhus.dk  


