
 

Grundejeres forpligtigelser vedr. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse 

En grundejer kan 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 
for et fortov eller stiareal i en bredde af maksimalt 10 m og for det til ejendommen nærmest 
liggende fortovs- eller stiareal.          

Dette medfører, at ejeren af ejendom beliggende på en hjørnegrund, kan pålægges pligten for fortov 
og sti ud for sin ejendom, også på den side, hvor der ikke er direkte adgang fra ejendommen, jf. 
eksemplet i figur 1 og 2. 

En grundejer kan derimod ikke pålægges at snerydde, glatførebekæmpe og renholde fortov og sti, 
der ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen, f.eks. hvor ejendommen ligger 
mellem to veje med andre ejendomme på hver side, og hvor ejendommen kun har adgang til den 
ene vej, jf. eksemplet i figur 7.  

Hvis ejeren efter ansøgning har opnået tilladelse til at etablere en adgang, kan pligten også i 
sidstnævnte tilfælde pålægges. 

Dybden (bredden) af arealet ud for den forpligtedes ejendom er begrænset til maksimalt 10 meter. 
Det er dog kun "for det til ejendommen nærmest liggende fortovs eller stiareal" der kan medregnes i 
de 10 m. Dette betyder, at såfremt der - som i eksemplet i figur 2 - er et grønt oversigtsareal, der en 
del af vejens areal og med fortov på begge sider af arealet, kan grundejeren kun pålægges pligten på 
fortovet, der ligger nærmest på ejendommen. 

Det forudsættes for de følgende eksempler, at der er tale om byer og bymæssige områder, samt at 
ejerne ikke efter ansøgning har fået tilladelse til at etablere supplerende adgange. 

 

Figur 1, Hjørnegrund grænsende til 3 kommuneveje med fortov. Grundejer kan pålægges pligten på 
alle sider, da de ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. 
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Figur 2, Hjørnegrund - som figur1 - hvor pligten kan pålægges grundejeren på alle sider. Her kan 
grundejeren dog ikke pålægges pligten rundt om oversigtsarealet, da det ikke er nærmest 
beliggende ejendommen. 

 

Figur 3, Hjørnegrund med adgang til kommunevej samt grænser til privat fællesvej hhv. -sti. Pligten 
kan i dette tilfælde pålægges grundejeren for det kommunale fortov. Tilsvarende kan pligten 
pålægges for den private fællesvej hhv. -sti for den del af vejen/stien, der ligger nærmest 
ejendommen. 
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Figur 4, Hjørnegrund som figur 3. Her kan pligten dog ikke pålægges grundejeren for den del af det 
offentlige fortov, som ikke er beliggende nærmest ejendommen. 

 

Figur 5, Hjørnegrund med grænser til 2 kommuneveje, hvor sidevejen er lukket f.eks. med 
beplantning eller skilt. Fortovet går forbi lukningen, og pligten for fortovet forbi denne kan ikke 
pålægges grundejeren. 
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Figur 6, Pligten for ejeren af en hjørnegrund der grænser til 2 kommuneveje, hvor vejtilslutningen er 
udført med afvigende belægning i forlængelse af den ene vejs fortov - eller som gennemgående 
fortov langs denne. Pligten for selve vejtilslutningen påhviler kommunen. 

 

Figur 7, Pligten for ejeren af en ejendom, der grænser til 2 kommuneveje. Da der kun er adgang til 
den ene, og fortovet på den anden side ikke ligger i ubrudt forlængelse af adgangen, kan pligten på 
siden uden adgang ikke pålægges grundejeren. 
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Figur 8, Da grundejerens adgang er til en kommunevej uden fortov, kan pligten for fortovet på vejen 
uden adgang ikke pålægges grundejeren, da dette ikke ligger i ubrudt forlængelse af en adgang. 

Tilsvarende er reglerne gældende f.eks. ved busperroner, som vist i figur 9 til 11: 

 

Figur 9, Busstoppested, hvor busperron er en del af fortovet. 
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Figur 10, Busstoppested med særskilt busperron i forbindelse med fortov. 

 

Figur 11, Busstoppested med særskilt busperron mellem cykelsti og kørebane. 

 

 

Kilde: Vejdirektoratets vejledning til brug for  anvendelse af det tilhørende paradigme ”Vinter- og 
renholdelsesregulativ”, april 2015.  
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