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Snerydning er et lovkrav 
 
Det behøver ikke at vare længe, før sneen vælter ind over os, og med sneen følger 
disciplinen snerydning. Hvem er det nu, der har pligt til hvad, og hvad gør man, hvis 
man kommer til skade? Forsikringsoplysningen har været tidligt ude med gode råd. 
 

Af Tor Stenstrop 
Mange har stadig den 
opfattelse, at det er politi-
vedtægterne i de enkelte 
politikredse, der bestemmer, 
hvornår der skal ryddes for 
sne og/eller gruses. Det er en 
fejlagtig opfattelse. Der findes 
faktisk en lov om vinterved-
ligeholdelse og renholdelse af 
veje. Det betyder: 
 

• at sne skal ryddes 
snarest muligt efter 
snefald, 

• at der skal træffes 
foranstaltninger mod 
glat føre ved snarest 
muligt efter førets 
indtræden at gruse eller 
på anden måde sikre, at 
færdselsarealet ikke er 
glat. 

 
Også om natten? 
Loven siger altså, at sne og is 
skal ryddes med det samme. 
Heldigvis tolker domstolene 
ikke loven helt så firkantet. 
Ser man på afgørelser i sager 
om sne og is, har domstolene 
defineret en 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. 
For eksempel ved biografer og 
restauranter, hvor der færdes 

mange mennesker efter kl. 
22.00. Her skal ejerne gruse 
og salte også efter dette tids-
punkt, ligesom der ved 
institutioner, der åbner før kl. 7 
morgen, selvfølgelig bør være 
foretaget glat-
førebekæmpelse. 
 
Overlad diskussionen om 
ansvar og erstatning til 
forsikringsselskabet 
Hvis uheldet er ude, og en 
person glider og kommer til 
skade på netop dit fortov, 
råder forsikringsoplysningen 
til, at sagen og 
erstatningskravet anmeldes til 
forsikringsselskabet. Reglerne 
vedrørende ansvar og 
erstatning er ikke så nemme 
at gennemskue, og det kan 
derfor godt betale sig at 
overlade det til 
forsikringsselskabet at afgøre, 
om der efter gældende 
retspraksis også er et erstat-
ningsansvar for den 
pågældende skade. 
 
Tilsyn og bøde 
I følge loven vil manglende 
vintervedligeholdelse kunne 
straffes med bøde, og 
vejbestyrelsen/kommunal-
bestyrelsen, der fører tilsyn 
med grundejernes 
forpligtigelser, kan lade 
foranstaltninger til glatføre-
bekæmpelse udføre for den 
forsømmelige hus- og 
grundejers regning. 
 
Kilde: byggepladsen.dk 
 

 

Fakta 
Lov om vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje 
(Lovbekendtgørelse nr. 714 af 
11. september 1997). 
Lov om vintervedligeholdelse og 
renholdelse af veje fastslår, hvem 
der har snerydnings- og 
grusningspligt, samt at 
vejbestyrelsen (f.eks. 
kommunalbestyrelsen) har 
kompetence til at udfærdige 
generelle retningslinjer 
vedrørende vintervedligeholdelse 
af såvel offentlige som private 
veje og stier. For private 
grundejere vil forskrifterne ofte 
være, at der hurtigst muligt efter 
snefald skal ryddes, og bliver det 
glat f.eks. isslag, skal der hurtigst 
muligt gruses. 
 
Kommunalbestyrelsen fører 
tilsyn 
Det er kommunalbestyrelsen, der 
fører tilsyn med, at private 
grundejere overholder lovens 
regler om snerydning og 
glatførebekæmpelse. Og det er 
også kommunalbestyrelsen, der 
for den forsømmelige grundejers 
regning sørger for den 
nødvendige snerydning og 
glatførebekæmpelse. 
Kilde: byggepladsen.dk 


