
Ved e-mail af 21. januar 2004 har
De anmodet om svar på nogle
spørgsmål om ovennævnte emne.

De har oplyst, at De har læst vinter-
vedligeholdelsesloven (Lov om vin-
tervedligeholdelse og renholdelse af
veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af
11. september 1997), der tilsynela-
dende ikke indeholder regler speci-
fikt for sommerhusområder.

De har derfor stillet 
følgende spørgsmål:
Skal man som sommerhusejer selv
stå for at rydde private fællesveje –
og i så fald, hvordan skulle det
kunne lade sig gøre i praksis (hvis
man bor på Sjælland, og sommerhu-
set er i Jylland)?

Hvis der ikke er ryddet for sne,
hvordan forholder f.eks. postvæse-
net og renovationsselskaberne sig til
det? Pensionister har f.eks. ret til at
holde ferie i sommerhuse året rundt.

Hvad sker der, hvis en person
kommer til skade på den private fæl-
lesvej (såfremt der ikke er ryddet for
sne)?

Er der i det hele taget generelle
regler for hele Danmark, eller fast-
sættes det specifikt i den enkelte
kommune?

Vejdirektoratet kan bekræfte, at
vintervedligeholdelsesloven ikke
indeholder bestemmelser specifikt
for sommerhusområder, og der fin-
des derfor ikke generelle regler

en sådan beslutning, hvor der er en væ-
sentlig trafikal interesse i, at en beslutning
træffes, eller hvor grundejerne er uenige
om spørgsmålet.

Hvis grundejerne pålægges sneryd-
ningspligt efter nævnte bestemmelser,
skal hver enkelt grundejer selv drage om-
sorg for, at vejene ryddes ud for hans ejen-
dom. Denne pligt kan ved anvendelse af
lovens § 14 overdrages til en anden per-
son, der bor i nærheden af ejendommen,
og en sådan overdragelse skal finde sted,
såfremt grundejeren ikke bor på eller i
nærheden af ejendommen, hvilket er det
normale for sommerhusområder.

Kommunen kan også løse dette pro-
blem ved at bestemme, jf. vintervedlige-
holdelseslovens § 10, at snerydningen ud-
føres ved kommunens foranstaltning, men
på de forpligtedes regning.

Vejdirektoratet er ikke bekendt med, at
manglende snerydning i disse områder har
givet problemer med postvæsenet eller re-
novationsselskaberne. Vejdirektoratet går
ud fra, at disse retter henvendelse til kom-
munen, hvis der er konkrete problemer på
en vej eller i et område.

Spørgsmål om eventuel erstatning for
skader som følge af manglende sneryd-
ning mv. er et privatretligt anliggende
mellem den, der er skadet, og den, der ef-
ter de fastsatte regler har pligt til at sne-
rydde. Spørgsmålet afgøres i almindelig-
hed efter dansk rets almindelige
erstatningsregler.

Vejdirektoratet, den 28. januar 2004.
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herom for hele Danmark. Derimod giver
lovgivningen kommunerne mulighed for
at fastsætte regler herfor i de enkelte som-
merhusområder.

Kommunerne kan således i medfør af
privatvejslovens (Lov om private fæl-
lesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 670 af
19. august 1999) § 13, stk. 2, træffe be-
slutning om, at de private fællesveje i et
sommerhusområde skal være omfattet af
privatvejslovens bestemmelser om private
fællesveje i byer og bymæssigt bebyggede
områder.

Hvis en sådan beslutning er truffet, er
det Vejdirektoratets opfattelse, at de pri-
vate fællesveje i området også må være
omfattet af vintervedligeholdelseslovens
bestemmelser om private fællesveje i byer
og bymæssigt bebyggede områder, jf.
denne lovs § 7, hvorefter kommunen i så
fald efter forhandling med politiet kan be-
stemme, at grundejerne i nærmere fast-
satte områder skal vintervedligeholde ve-
jene.

Hvis kommunen ikke har truffet beslut-
ning efter privatvejslovens § 13, stk. 2,
vedrørende det konkrete sommerhusom-
råde, må vejene i området betragtes som
private fællesveje på landet og er derfor
omfattet af vintervedligeholdelseslovens
§ 8 om private fællesveje på landet. Efter
denne bestemmelse kan kommunen fast-
sætte konkrete og individuelle bestem-
melser om vintervedligeholdelse af hver
enkelt vej efter samme principper, som
gælder for den almindelige vedligehol-
delse af vejene i privatvejslovens afsnit II.
Det er forudsat, at kommunen kun træffer
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Vejdirektoratets brev af 28. januar 2004 
om snerydning i sommerhusområder,
j.nr. A01-D0304-11.
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