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Vedligeholdelsespligt efter den nye vejlovs § 64, stk. 2 

I e-mail af 29. januar 2015 har I rettet henvendelse til Vejdirektoratet med spørgsmål om 

vedligeholdelsespligt (vintervedligeholdelse og renholdelse) på offentligt fortov. 

 

I har oplyst, at jeres spørgsmål vedrører fortolkningen i vejlovens
1
 § 64, stk. 2, af formule-

ringen: ”..som ligger i ubrudt forlængelse af ejendommen”. 

 

Jeres spørgsmål 

I spørger i den forbindelse, om en grundejer har vedligeholdelsespligt på fortovet langs 

vestsiden af grundejerens ejendom, hvortil denne ikke har adgang. På nordsiden har 

grundejeren adgang til vejen via en anlagt overkørsel, men der er ikke anlagt fortov fra 

overkørslen og hen til vestsiden af ejendommen. 

 

Hvad vi kan tage stilling til 

Indledningsvis vil vi gerne oplyse, at Vejdirektoratet både afgiver generelle udtalelser om 

fortolkningen af vejlovgivningens
2
 bestemmelser og afgør konkrete klager truffet af kom-

munerne efter disse bestemmelser. 

 

Når vi tager stilling til en klage over en afgørelse truffet efter vejlovgivningens, her vejlo-

vens, bestemmelser, kan vi kun tage stilling til retlige spørgsmål, jf. vejlovens § 132, stk. 1.  

 

Vi kan således kun tage stilling til, om en afgørelse er lovlig, men ikke til kommunens skøn 

inden for lovens rammer. Vi kan derfor ikke udtale os om, hvorvidt en lovlig afgørelse er 

rimelig eller hensigtsmæssig. 

 

Vi kan endvidere tage stilling til, om kommunen har overholdt almindelige forvaltningsretli-

ge regler, herunder bestemmelser i forvaltningsloven
3
, i forbindelse med en afgørelse truf-

fet efter vejlovgivningen, men ikke til, om kommunen har iagttaget god forvaltningsskik. 

                                                      
1
 Lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1048 af 3. november 2011, som ændret ved lov nr. 613 af 18. 

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 samt lov nr. 1520 af 27. december 2014 (kap. 8 og § 90, stk. 4). 
2
 Vejloven, vejbidragsloven og privatvejsloven. 
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Vi kan derfor ikke udtale os på en sådan måde, at vores udtalelse fremstår som en for-

håndsgodkendelse af et konkret projekt eller afgørelse. Vores udtalelser skal derfor være 

af generel karakter og med respekt for begrænsningerne i vores kompetence som klage-

myndighed. 

 

Hertil kommer, at da vi alene kan besvare forespørgsler på vejlovgivningens område, her 

vejloven, kan vi ikke udtale os om andre regelsæt eller om privatretlige spørgsmål. 

 

Vejlovens bestemmelser om grundejerens forpligtelser til at ren- og vintervedlige-

holde 

I byer og bymæssige områder kan vejmyndigheden efter forhandling med politiet bestem-

me, at grundejere, hvis ejendom grænser op til en offentlig vej eller sti, skal snerydde, 

glatførebekæmpe og renholde fortove og sti ud for ejendommen i overensstemmelse med 

bestemmelserne i §§ 66-68. Færdselsarealer, der primært er bestemt for gående færdsel, 

sidestilles med fortov og sti. Gangtunneler og gangbroer betragtes ikke som fortovs- og 

stiareal. Det fremgår af vejlovens § 64, stk. 1. 

 

En grundejer kan ved en beslutning efter stk. 1 kun pålægges at snerydde, glatførebe-

kæmpe og renholde fortov eller sti, som ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejen-

dommen. Tilsvarende gælder, hvis pågældende ejer efter ansøgning har fået tilladelse til 

at etablere en adgang. En grundejer kan kun pålægges pligter efter stk. 1 for et fortov eller 

stiareal i en bredde af maksimalt 10 meter, og det skal være det til ejendommen nærmest 

liggende fortovs- eller stiareal. Det fremgår af lovens § 64, stk. 2. 

 

Vores udtalelse 

Generelt om de nye og gamle regler om vedligeholdelsespligt 

Bestemmelserne i den nye vejlovs kapitel 8, §§ 62-72, erstatter den tidligere vintervedlige-

holdelses- og renholdelseslovs (vintervedligeholdelsesloven)
4
 bestemmelser. 

 

I henhold til vintervedligeholdelseslovens § 6, stk. 1, kunne en grundejer ikke pålægges at 

renholde og vintervedligeholde et fortov ud for sin ejendom, hvis der ikke var direkte ad-

gang fra ejendommen til den pågældende vej eller sti eller efter ansøgning var meddelt en 

tilladelse hertil.  

 

Med reglerne i den nye vejlovs kapitel 8 udvides grundejerens forpligtelse til at omfatte 

fortov eller sti ud for ejendommen, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejen-

dommen. 

 

Vores svar på jeres spørgsmål 

Formuleringen ”i ubrudt forlængelse” i § 64, stk. 2, betyder, at hvis en ejendom f.eks. er 

placeret mellem to offentlige veje, kan en grundejer, der kun har adgang fra sin ejendom til 

én af de offentlige veje, ikke pålægges en forpligtigelse til det andet fortov i henhold til 

bestemmelsen i § 64, stk. 2.  

                                                                                                                                                   
3
 Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014. 

4
 Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1103 af 16. september 2010. 
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I de tilfælde, hvor der er tale om en hjørnegrund, vil en grundejer kunne blive pålagt at 

renholde og vintervedligeholde fortov eller sti ud for hele ejendommen, idet grundejeren 

kan komme til alle fortove rundt om ejendommen fra sin lovlige adgang til matriklen. 

 

Men hvis ejeren af en hjørneejendommen alene har adgang til en offentlig vej uden fortov 

(langs denne side af ejendommen), vil pågældende grundejer ikke kunne pålægges pligter 

for de øvrige fortove langs med ejendommen. Betingelsen ”ligger i ubrudt forlængelse af 

en adgang til ejendommen” er således ikke opfyldt. 

 

   


