
 

 

 

 

 

Sne og is på din vej 

- dine pligter som nabo til vejen 
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Hvad skal du gøre som grundejer? 

Som grundejer har du pligt til at sørge for, 

at man kan færdes på fortovet ud for din 

ejendom uden at komme til skade. 

 

Det betyder, at du i vinterhalvåret skal 

rydde sne og sørge for, at der ikke er glat 

på fortov eller kørebane ud for din ejen-

dom.  

 

Rydning af sne 

Snerydning skal ske så hurtigt som mu-

ligt, efter der er faldet sne. Dette betyder i 

praksis, at sneen skal ryddes i perioden 

fra kl. 7 – 22 (søndage dog fra kl. 8).  

 

Er dit fortov eller sti glat, skal du sørge for 

at strø grus, sand eller lignende. Du har 

ligeledes pligt til at rydde sne og gruse på 

trapper op til din ejendom. Du kan læse 

mere i Rudersdal Kommunes Vinterregu-

lativ på www.rudersdal.dk/snerydning.  

 

Husk at alle skal kunne færdes sikkert og 

trygt på dit fortov, selvom der er sne og is  

Bor du på en privat fællesvej, skal du huske 

at rydde sne ud til midten af kørebanen 

 

Private fællesveje 

Hvis du har vejret til en tilgrænsende 

privat fællesvej- eller sti, har du pligt til at 

rydde sne og bekæmpe is på fortov, 

rabatter og kørebane ud for din ejendom 

ud til midten af kørebanen. Du kan se, om 

du bor på en privat fællesvej på kommu-

nens hjemmeside http://kort.rudersdal.dk 

  

Vejret 

Vejret er den ret, som ejeren af en ejen-

dom har over en privat fællesvej eller 

privat fællessti til at benytte den pågæl-

dende private fællesvej- eller sti som 

færdselsareal for ejendommen. 

 

Ejeren af en ejendom skal have vejret til 

en privat fællesvej- eller sti, for at kunne 

benytte vejen som adgangsvej til sin 

ejendom. 

 

Sne og is på din vej 

http://www.rudersdal.dk/snerydning
http://kort.rudersdal.dk/
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Hvis du som grundejer mener, at du ikke 

har vejret til en privat fællesvej- eller sti, 

skal du overfor Rudersdal Kommune, 

som vejmyndighed, kunne dokumentere 

din påstand om, at du ikke har vejret til en 

tilgrænsende privat fællesvej- eller sti. Du 

kan læse mere, i kommunes Vinterregula-

tiv www.rudersdal.dk/snerydning. 

 

Offentlige veje og stier 

Bor du ud til en offentlig vej eller sti, og 

har en adgang til vejen eller stien, skal du 

huske at rydde sne og bekæmpe is på 

fortovet eller stien ud for din ejendom. 

 

Snerydning skal være til gavn for alle 

 

Hvad sker der, hvis du ikke rydder 

sne og bekæmper is? 

Hvis nogen falder og kommer til skade på 

fortovet, fordi du ikke har ryddet sne og 

bekæmpet is, kan du blive erstatningsan-

svarlig, over for de skader der er sket. 

 

Det kan være svært at færdes sikkert i 

trafikken og der kan opstå farlige situatio-

ner hvis du ikke rydder sne og is. 

Hvis postbuddet og skraldemanden ikke 

kan komme forsvarligt ind til din ejendom, 

kan det ske, at du ikke får leveret post 

eller hentet skrald.  

 

Rudersdal Kommune fører løbende tilsyn 

med, at grundejerne overholder deres 

forpligtelser i forhold til rydning af sne og 

is. Såfremt fortovet vurderes at være 

farligt for færdslen, kan Rudersdal Kom-

mune udføre arbejdet på grundejerens 

regning. 

 

Kommunens forpligtelser 

Hvert år sørger Rudersdal Kommune for, 

at der bliver ryddet sne og bekæmpet is 

på offentlige veje og stier. Det er dog ikke 

muligt for os at rydde alle steder på én 

gang, og vi er derfor nødt til at prioritere 

arbejdet, så det kommer flest muligt til 

gode. Denne prioritering kan du se i vores 

vinterregulativ.  

 

På rekreative stier i skove og naturområ-

der bliver der ikke ryddet sne og bekæm-

pet is. Færdsel på disse stier er på eget 

ansvar. 

 

Du kan bidrage til en god snerydning, 

hvis du undgår at parkere på vejarealet. 

Parkerede biler på en vej, er en hindring 

for sneplov eller fejemaskine. I nogle 

tilfælde kan de parkerede biler gøre det 

helt umuligt af fjerne sne. Hvis der ikke er 

mulighed for at parkere på egen grund, vil 

det være praktisk, hvis parkeringen be-

grænses til den ene side af vejen. 

http://www.rudersdal.dk/snerydning


 

 

 

 


