Dit ansvar som grundejer
• Klipning af hæk og
beskæring af beplantning
• Renholdelse
• Vintervedligeholdelse
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KLIPNING AF HÆK OG BESKÆRING AF BEPLANTNING
Færdsel på fortove, cykelstier og kørebaner
ud for din grund skal kunne finde sted sikkert
og uhindret. Det opnår du ved at overholde
følgende enkle retningslinjer. Se tegningen:

• Af hensyn til alles tryghed og en sikker
afvikling af trafikken skal gadelamper,
færdselstavler, vejnavneskilte, brandhaner
og lignende altid holdes fri for beplantning

• Over kørebanen og yderligere en meter ind
mod din grund fra fortovskanten eller cykelstien klippes beplantning væk i en højde på
4,2 m, så der er fri passage for renovationsvogne og busser m.v.

Reglerne gælder for alle din grunds sider ud
mod både offentlige veje og private fællesveje
– også selv om du ikke har adgang til vejen.

• Beplantning klippes væk fra resten af fortovet/cykelstien i en højde på 2,75 m, så der
er fri passage på hele arealet for gående,
cyklister og barnevogne m.v.

For at alle typer af trafikanter kan orientere sig
sikkert, er det en god idé at holde træer og
buske omkring hjørner nede på højst 80 cm.

RENHOLDELSE
Som grundejer har du pligt til at holde fortovet
ud for din grund frit og rent. Det gør du ved at:
• Fjerne ukrudt og anden bevoksning fra
fortovet
• Feje blade og andet materiale op
• Fjerne og bortskaffe affald og andet materiale, der har forvildet sig ind på dit fortov

Vær også opmærksom på, at du reducerer
risikoen for oversvømmelser ved at sørge for, at
regnvand frit kan løbe ned i brønde og vejriste
ud for din grund. Fjern derfor gerne blade og
andet affald fra vejristen. Kommunen står for at
udskifte nedslidte vejriste og tømme brøndene
for sand.
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VINTERVEDLIGEHOLDELSE
Som grundejer er det dit ansvar, at der er
sikker passage forbi din ejendom og til din
ejendom for postbude, avisbude, renovationsarbejdere, almindelige gæster og andre.
Dit ansvar er således uafhængigt af, om
trafikanten har et ærinde hos dig.
Det påhviler derfor dig:

• At fjerne istapper og sne, der risikerer at
falde ned fra tage på vej eller sti. Alternativt
kan du i visse tilfælde opsætte forsvarlig
afspærring
• At rydde fortov og sti for sne snarest muligt
efter snefald - herunder også trapper fra
fortov til din ejendom og pladsen omkring
brandhaner, beredskabsinstallationer og
installationer til at regulere trafikken på
området
• At bekæmpe og forebygge glatføre på
fortov, sti og trapper fra fortov til ejendom
– f.eks. ved spredning af vejsalt, grus, sand
eller lignende på det omfattede areal
Du skal rydde så meget sne fra fortovet, at en
barnevogn kan passere uhindret. Sneen placeres på den resterende del af fortovet, i din
have eller – hvis der ikke er plads andre steder
– på nærmeste del af vejbanen.
Vær opmærksom på, at din forpligtelse normalt gælder fortov eller cykelsti hele vejen
rundt om din ejendom. Se tegningen.

Kontakt gerne kommunen, hvis du er i tvivl, om
andre forhold gælder for din grund.
HVORNÅR SKAL DU RYDDE SNE OG
BEKÆMPE GLATFØRE?
Skanderborg Kommune anbefaler at snerydde
og bekæmpe glatføre på fortovet og øvrige
arealer snarest muligt efter førets indtræden.
Dit ansvar omfatter følgende:
• Det areal, du er ansvarlig for, skal være
ryddet for sne og is, og glatføre skal være
forebygget, kl. 7.00 på hverdage og kl. 8.00
i weekender
• Du skal rydde sne og bekæmpe glatføre
igen, når du kommer hjem fra arbejde
• Arealet skal stadig fremstå ryddet kl. 20.00
på hverdage og kl. 18.00 i weekender
Hvis du er bortrejst, har du pligt til at træffe aftale til anden side om en forsvarlig varetagelse
af snerydningen og glatførebekæmpelsen.
Som grundejer er du erstatningspligtig,
hvis dine arealer ikke er ryddet forsvarligt, og nogle kommer til skade. Vær
opmærksom på, at regn og nedfaldne
blade også kan give glatføre. Vær også
opmærksom på, at dine forsikringer ikke
nødvendigvis dækker en eventuel skade.

