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Proceduren ved påbud om vintervedligeholdelse (snerydning, glatførebekæmpelse)
I brev af 8. juli 2004 har kommunen anmodet om en udtalelse vedrørende ovennævnte emne.
Kommunen har oplyst, at i forbindelse med et vejsyn på en privat fællesvej blev
vedligeholdelsesforpligtelserne gennemgået for de 3 grundejere, der var mødt op. Fordelingen af
byrderne blev halvdelen af vejen til de 2 facadeejere og en trekant til grundejeren for enden af vejen.
Hvis en grundejer misligholder sin rydningspligt ønsker kommunen oplyst, hvorledes dette efter loven
skal meddeles grundejeren, og hvornår vejmyndigheden kan lade arbejdet udføre for den forpligtedes
regning.
Kommunen har gengivet et eksempel på en meddelelse til en grundejer. Heri gengives
vintervedligeholdelseslovens1 §§ 7 og 16. Samtidig meddeles det, at kommunen har konstateret, at
rydningspligten ikke er overholdt, og at kommunen har ladet arbejde udføre, da den pågældende ikke
er truffet hjemme.
Kommunen ønsker oplyst, om denne fremgangsmåde er lovlig.
Vejdirektoratet skal oplyse, at vintervedligeholdelsesloven ikke indeholder bestemmelser om, hvordan
en grundejer skal gøres bekendt med, at kommunen er bekendt med, at den pågældende ikke har
overholdt sine forpligtelser efter loven.
Som udgangspunkt må spørgsmålet behandles efter principperne i forvaltningslovens2 § 19, hvorefter
en part skal gøres bekendt med en sags faktiske omstændigheder, inden der træffes afgørelse og
have lejlighed til at udtale sig herom. Dette gælder dog ikke, hvis partens interesse findes at burde
vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.
Efter vintervedligeholdelseslovens § 16, 3. punktum, kan tilsynsmyndigheden om fornødent lade
foranstaltningerne udføre for den forsømmeliges regning.
Udtrykket ”om fornødent” indebærer, at kommunen som tilsynsmyndighed ikke i alle tilfælde uden
videre kan udføre den manglende vintervedligeholdelse på den forsømmeliges regning. Kommunen
må i hvert enkelt tilfælde foretage et konkret skøn over, hvorvidt det er nødvendigt, at kommunen udfører arbejdet med det samme uden forinden at have partshørt den pågældende grundejer.
De offentlige eller private interesser, der kan give grundlag for, at den forsømmeliges partsinteresser
bør vige, kan efter Vejdirektoratets opfattelse være, at den manglende snerydning har ført eller vil føre
til færdselssikkerhedsmæssige uforsvarlige forhold eller i øvrigt er til væsentlig ulempe for færdslen,
f.eks. hindrer eller vil hindre adgang til andre ejendomme i en sådan grad, at øjeblikkelig
vintervedligeholdelse er nødvendig.
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Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 714 af 11. september 1997.
Jf. lov nr. 571 af 19. december 1985.
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I kommunens meddelelse til grundejeren skal det nærmere begrundes, hvorfor det har været
nødvendigt, at kommunen foretog den konkrete vintervedligeholdelse uden forudgående partshøring
af og påbud til den pågældende.
Endelig bemærkes, at en overtrædelse af vintervedligeholdelseslovens § 7 kan medføre bødestraf
efter lovens § 20. Kommunen kan således anmelde forholdet til politiet.

