Når sneen falder, og det bliver glat føre, har du pligt til at snerydde, glatførebekæmpe og renholde. Spørgsmålet er, hvilke arealer der er dit ansvar.

Din vintertjans...
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Din vintertjans
ved privat vej og sti

Din vintertjans
ved offentlig vej og sti

Som grundejer ved privat vej og sti har
du altid ansvaret for at snerydde og glatførebekæmpe al færdselsareal: fortove,
veje og stier, kørebaner, parkeringspladser og legearealer.

Som grundejer kan der også være områder ud mod offentlig vej og sti, hvor du
har pligt til at snerydde, glatførebekæmpe eller renholde.

Er I flere grundejere, hvor ejendommen
vender ud mod de private færdselsarealer,
deler I ansvaret for at snerydde, glatførebekæmpe og renholde.
Du har også altid ansvaret for at fjerne istapper og sne, der kan falde ned fra dit tag og
lande på private veje og stier. Hvis det ikke
er muligt at fjerne istapper og sne, så skal
du sætte afspærring op, så forbipasserende
bliver varskoet og går udenom.

Reglen er, at du skal rydde sne og salte på
fortov og stier, der er beregnet for gående
trafik, hvis din ejendom ligger i by eller
bymæssig bebyggelse, og din ejendom
grænser op til offentlig vej eller sti.
Du har pligten, hvis:
• du bor på en hjørnegrund og har et fortov,
hvor underlaget ikke ændrer sig, og hvor fortovet ligger i ubrudt forlængelse af adgangen
til ejendommen
• du bor på en lukket vej med en stiksti ud
til et offentligt stisystem. Her skal du rydde
sne og salte på stikstien.
Du kan have ansvaret for at snerydde og salte
max. 10 meter af det fortov eller den sti, der
ligger nærmest din ejendom, hvis der er tale
om offentlig vej eller sti.

Hvad skal jeg gøre
på min vej?
Er du i tvivl, om du har en vintertjans
ved din ejendom, kan du altid besøge
ETK’s hjemmeside og se, hvad der
konkret gælder for din adresse.
Gå ind på bit.ly/snerydning_paa_min_vej, klik
på søgefeltet i landkortet og skriv din adresse.
Nu kan du se din vej, og om du skal varetage
snerydning og glatførebekæmpelse.
Er din vej vist med en farve, er det kommunens ansvar. Er din vej derimod vist uden en
farve, er det dit ansvar at rydde sne og salte.

Sne og glat føre
- hvad gør jeg?
For at mindske risiko for ulykker og
fastkørsel skal du rydde sne og sætte ind
for at bekæmpe det glatte føre så hurtigt som muligt efter, at sneen eller det
glatte lag har lagt sig.

Snerydning
Al færdsel skal kunne passere, så snebunker
placeres på fortov, sti eller vejbane, hvor det
ikke forstyrrer og forhindrer trafikken.

Glatførebekæmpelse
Du skal sprede fx vejsalt, grus eller sand på
det areal, der er dit ansvar. Brug dog ikke
mere salt end højst nødvendigt, så vi stadig
passer på miljøet.

God vinter
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