
Eksempler: 

Figurerne nedenfor viser en række eksempler, hvoraf du som grundejer kan blive klogere på, hvor meget 

du skal vintervedligeholde og renholde ved din egen ejendom.  

 

 

Figur 1: Fortovet, som grundejeren skal vintervedligeholde, ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til 

huset. 

 

 

Figur 2: Fortovet på bagsiden af huset er på tegningen ikke i ubrudt forlængelse af en adgang til huset. 

Derfor skal grundejeren ikke vintervedligeholde dette fortovsareal. Hvis der nu havde været et hul i 

hækken ud til fortovsarealet på husets bagside…samt en tilladelse til at have dette hul…så ville 

grundejeren skulle vintervedligeholde fortovsarealet bagved huset. 



 

Figur 3: Fortovsarealet er ikke i ubrudt forlængelse af en adgang til huset. Der er nemlig ikke noget 

fortov ved adgangen til huset. Grundejeren skal derfor ikke vintervedligeholde det med rødt skreverede 

fortovsareal. 

 

 

 

Figur 4: Ejendommen har adgang ud til en privat fællesvej. Her skal grundejeren vintervedligeholde ud 

for egen ejendom ud til midten af vejen. Fortovsarealet på kommunevejen, der er skreveret med rødt, 

skal grundejeren ikke vintervedligeholde, idet dette fortov ikke er i ubrudt forlængelse af en adgang til 

ejendommen. 

 

 

 

 

 



 

Figur 5: 10 meter reglen. Her skal grundejeren kun vintervedligeholde det fortovsareal, der indenfor 10 

meter fra kanten af ejendommer, er nærmest ejendommen. Arealet, der er skreveret med rødt, skal 

derfor vintervedligeholdes af kommunen. 

 

 

 

Figur 6: Grundejeren skal kun vintervedligeholde fortovsarealet til afstand på maksimalt 10 meter fra 

kanten af ejendommen. Kommunen skal vintervedligeholde arealet, der er skreveret med rødt. 

 

 



 

Figur 7: Grundejeren skal vintervedligeholde det fortov, der er i ubrudt forlængelse af en adgang til 

ejendommen. Derudover skal grundejeren vintervedligeholde halvdelen af vejen på den private 

fællesvej samt halvdelen af den private fællessti. 10 meter reglen gør dog, at grundejeren ikke skal 

vintervedligeholde arealet, der er skraveret med rødt, idet grundejeren kun skal vintervedligeholde det 

areal, der indenfor 10 meter er nærmest ejendommen. På den private fællesvej skal grundejeren dog 

vintervedligeholde hele arealet. 

 

 

 

Figur 8: Grundejeren skal vintervedligeholde det fortov, der er i ubrudt forlængelse af en adgang til 

ejendommen, dog højst 10 meter fra ejendommen. Kommunen skal derfor vintervedligeholder arealet, 

der er skraveret med rødt. 


