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Notat  

Emne Grundejers forpligtelse til at vintervedligeholde offentlige fortove 

 

Folketinget vedtog den 19. december 2014 lovforslag L 20. Loven blev offentliggjort i Lovtidende den 30. 

december 2014 som lov nr. 1520 og træder i kraft den 1. juli 2015.  

 

Kapitel 8 om snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse og § 90, stk. 4, trådte dog i kraft dagen efter 

bekendtgørelsen i Lovtidende, jf. lovens § 139, stk. 2.  

 

Dette notat vedrører grundejernes forpligtelser til vintervedligeholdelse og renholdelse af fortove til offentlige 

veje og offentlige stier. 

 

Vejlovens bestemmelser om grundejerens forpligtelser til at ren- og vintervedligeholde 

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 fortove 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- og stiareal. Det fremgår af vejlovens § 64, stk. 1. 

 

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 meter, og det skal være 

det til ejendommen nærmest liggende fortovs- eller stiareal. Det fremgår af lovens § 64, stk. 2. 

 

Rækkevidden af lovens krav om grundejers pligter 

Bestemmelserne i den nye vejlovs kap. 8 erstatter den tidligere vintervedligholdelseslovs
1
 bestemmelser. 

 

I henhold til vintervedligeholdelseslovens § 6, stk. 1, kunne en grundejer ikke pålægges at renholde og 

snerydde et fortov ud for sin ejendom, hvis der ikke var direkte adgang fra ejendommen til den pågældende 

vej eller sti eller efter ansøgning var meddelt en tilladelse hertil.  

 

Med den nye vejlovs kap. 8, udvides grundejerens forpligtelse til at omfatte fortov eller sti ud for 

ejendommen, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. 

 

Formuleringen ”i ubrudt forlængelse” i § 64, stk. 2, har f.eks. betydning for ejendomme, der ligger på en 

hjørnegrund. Her vil en grundejer kunne blive pålagt at renholde og vintervedligeholde fortov eller sti ud for 

hele ejendommen, idet grundejeren kan komme til alle fortove rundt om ejendommen fra sin lovlige adgang 

til matriklen. 

 

Bestemmelsen betyder, at hvis en ejendom f.eks. er placeret mellem to offentlige veje, kan en grundejer, der 

kun har adgang til sin ejendom fra én af de offentlige veje, ikke pålægges en forpligtigelse i henhold til 

bestemmelsen i § 64, stk. 2, fordi ejeren af ejendommen ikke kan komme til det andet fortov uden skulle 

passere naboens ejendom. 

                                                      
1
 Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010 
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Endelig vil ejeren af en ejendom, der grænser til to fortove ved offentlige veje, der er forbundet af en offentlig 

sti kunne pålægges forpligtelser for så vidt angår det fortov, hvortil der ikke er direkte overgang, fordi 

ejendommen er i ubrudt forbindelse til fortovet via den offentlige sti. 

 

En grundejer kan højst blive pålagt at rydde sne, glatførebekæmpe eller renholde et fortov eller en sti langs 

ejendommen i en bredde af 10 meter, og der skal være tale om det fortovs- eller stiareal der ligger nærmest 

grundejerens ejendom. Grundejeren kan pålægges pligter, hvis ejendommen matrikulært grænser til 

vejarealet. Hvis der ligger et beplantningsbælte på vejarealet nærmest ejendommen, regnes de 10 meter fra 

fodgængerarealets start. 

 

Er situationen, at der i forlængelse af en ejendom er etableret et oversigtsareal, f.eks. i forbindelse med et 

vejkryds, skal der skelnes mellem tilfælde, hvor oversigtsarealet er en del af vejens areal, og tilfælde, hvor 

oversigtsarealet er en del af en ejendom, der ikke indgår i vejens areal. 

 

Hvis oversigtsarealet er en del af vejens areal, vil grundejeren have renholdelses- og 

vintervedligeholdelsesforpligtelser til fortovet umiddelbart rundt om sin ejendom, mens det vil være 

kommunens pligt at sørge for dette på fortovet, der går rundt om oversigtsarealet. 

 

Situationen er anerledes, hvis oversigtsarealet ikke er en del af vejens areal. I en sådan situation vil ejeren af 

det pågældende areal kunne pålægges forpligtelser til renholdelse og vintervedligeholdelse i lighed med 

ejerne af andre tilgrænsende ejendomme med adgang til vejen. 

 

 


