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Kapitel 8 

Snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 

§ 62. På offentlige veje og stier har vejmyndigheden pligt til 

1) at sørge for snerydning, 

2) at træffe foranstaltninger mod glat føre og 

3) at sørge for renholdelse. 

Stk. 2. Vejmyndigheden bestemmer snerydningens, glatførebekæmpelsens og renholdelsens omfang og 

rækkefølge. 

Stk. 3. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages 

fra pligten til snerydning eller glatførebekæmpelse. 

Stk. 4. Vejmyndigheden kan bestemme, at enkelte stier skal undtages fra pligten til snerydning eller 

glatførebekæmpelse. 

Stk. 5. På offentlige veje i landzone omfatter vejmyndighedens pligt til renholdelse alene den renholdelse, der 

er nødvendig af hensyn til trafiksikkerheden. Dette gælder dog ikke for parkerings- og rastepladser og lign. i 

landzone eller for offentlige veje i nærmere afgrænsede områder i landzone, hvor kommunalbestyrelsen har 

bestemt, at de private fællesveje skal administreres efter byreglerne i §§ 25-86 i lov om private fællesveje. 

Stk. 6. Vejmyndigheden kan lade de arbejder, der følger af denne bestemmelse, udføre af en anden 

vejmyndighed og afgive tilbud på arbejder, der er udbudt i licitation af en anden vejmyndighed. 

Stk. 7. Vejmyndigheden fastsætter efter forhandling med politiet nærmere regler for vejmyndighedens 

gennemførelse af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse. Reglerne skal offentliggøres. 

Stk. 8. Transportministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte vejledende retningslinjer for 

snerydning og glatførebekæmpelse. 

 



Grundejernes forpligtelser 

§ 63. I byer og bymæssige områder har grundejerne altid pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde 

trapper til deres ejendomme. 

§ 64. I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestemme, at 

grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, glatførebekæmpe og renholde 

fortov og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med bestemmelserne i §§ 66-68. Færdselsarealer, der 

primært er bestemt for gående færdsel, sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke 

som fortovs- eller stiareal. 

Stk. 2. En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og 

renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Tilsvarende gælder, hvis 

pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges 

pligter efter stk. 1 for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest 

liggende fortovs- eller stiareal. 

Stk. 3. Forpligtelser efter stk. 1 kan pålægges jernbaner og lufthavne for vejstrækninger, hvor der er adgang 

fra ejendommen til vejen. Hvis der alene er tale om adgange til drift af jernbane eller luftfartsanlæg, kan der kun 

pålægges forpligtelser på strækningen ud for adgangen med et tillæg af 10 m til hver side langs ejendommen. 

Stk. 4. Beslutninger efter stk. 1 skal offentliggøres. 

Stk. 5. Transportministeren kan delegere sin beslutningskompetence i henhold til stk. 1 til 

kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor statsvejen ligger. 

§ 65. Vejmyndigheden kan efter forhandling med politiet give nærmere forskrifter for grundejernes pligt til 

udførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse, herunder for de virkemidler, der må benyttes. 

§ 66. Grundejerens snerydningspligt efter § 64 omfatter at rydde fortov eller sti for sne snarest muligt efter 

snefald. 

Stk. 2. Grundejere har pligt til at sørge for, at pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og 

installationer til trafikregulering til enhver tid holdes ryddet for sne. 

§ 67. Grundejerens forpligtelse efter § 64 til glatførebekæmpelse omfatter at træffe foranstaltninger mod glat 

føre snarest muligt efter førets indtræden. 

§ 68. Grundejerens renholdelsespligt efter § 64 omfatter at 

1) fjerne ukrudt og lign., 

2) renholde fortove eller stier, der er asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde 

overfladebehandlede færdselsarealer, 



3) fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen, og 

4) renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender, som ligger i fortov og sti, for alt, 

hvad der kan hindre vandets frie løb. 

Tilsyn m.v. 

§ 69. Vejmyndigheden fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter §§ 63, 64 og 66-68. 

Når transportministeren har delegeret sin beslutningskompetence i henhold til § 64, stk. 5, føres tilsynet dog af 

den relevante kommunalbestyrelse. 

Stk. 2. Vejmyndigheden kan om nødvendigt lade foranstaltninger udføre for grundejerens regning, hvis 

grundejeren ikke overholder sine forpligtelser. 

§ 70. Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen 

eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes 

regning. 

§ 71. Vejmyndigheden kan på ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, opstille flyttelige sneskærme 

eller træffe andre foranstaltninger af midlertidig karakter til forebyggelse af snedriver på vejarealet. 

Stk. 2. I landzone kan vejmyndigheden midlertidigt benytte ejendomme, som grænser til offentlig vej eller sti, 

for at kunne varetage sine pligter efter § 62. Hvis en vej ikke umiddelbart kan ryddes, kan vejmyndigheden 

etablere og afmærke en midlertidig vej over tilgrænsende arealer. 

Stk. 3. Erstatning for skader, der opstår i forbindelse med foranstaltninger efter stk. 1 og 2, fastsættes af de 

taksationsmyndigheder, der er nævnt i §§ 105 og 106, hvis der ikke kan opnås enighed om erstatningens 

størrelse. 

§ 72. Vejmyndigheden kan bestemme, at forpligtelser, der er pålagt grundejere efter § 64, stk. 1, helt eller 

delvis skal udføres ved vejmyndighedens foranstaltning for grundejernes regning. Vejmyndigheden fastsætter 

fordelingen af udgifterne hertil mellem grundejerne. 

Stk. 2. Vejmyndigheden skal sikre, at arbejdet udføres billigst muligt ved gennemførelse af proceduren i § 137, 

når den udfører arbejde for ansøgers regning. Vejmyndigheden kan i dette tilfælde medregne et 

administrationstillæg efter § 30. 

 


