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Hvordan er reglerne for snerydning/glatførebekæmpelse?
Mange har den opfattelse, at det er politivedtægterne i de enkelte politikredse, der bestemmer, hvornår der
skal ryddes for sne og/eller gruses. Det er en fejlagtig opfattelse.
Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje fastslår:
 hvem der har snerydnings- og grusningspligt
 at vejbestyrelsen har kompetencen til at udfærdige generelle retningslinier vedrørende vintervedligeholdelse af såvel offentlige som private veje og stier
 at vejbestyrelsen/kommunalbestyrelsen fører tilsyn med, at grundejerne overholder deres forpligtelser
Det siger loven om rydning
For private grundejere vil reglerne ofte være
 at sne skal ryddes snarest muligt efter snefald,
 at der træffes foranstaltninger mod glat føre, ved snarest muligt efter førets indtræden at gruse eller
på anden måde sikre, at færdselsarealet ikke er glat.
Og sådan er retspraksis
Efter lovens ord skal der altså ryddes med det samme. Heldigvis tolker domstolene ikke loven helt så
firkantet. Retspraksis på området har givet en ca. tidsramme, inden for hvilken, man alt efter forholdene kan
forvente, at grundejeren har ryddet og foretaget glatførebekæmpelse. Sædvanligvis vil tidsrammen være kl.
7 morgen (søndage kl. 8) til kl. 22 aften.

Hvad betyder det så for den enkelte andelshaver i A/B Humlebjerg
Du er ansvarlig for snerydning/glatførebekæmpelse på ’hovedstien’ (fra hæk-til-hæk) foran din andel. Bor du
i et enderækkehus skal der tillige sneryddes/glatførebekæmpes hvis der er en sti/passage for enden af dit
hus. Det gør ikke noget – dersom du har overskud til at rydde lidt mere. F.eks. arealet op til og ved renovationsburet ved Fælleshuset. Det gælder også småstierne, som forbinder ’hovedstien’ rundt om
bebyggelsen.
Renovationen, post- og avisbude o.a. kan nægte at udføre deres dont på grund af mangelfuldt snerydnings/glatfør-ebekæmpelse. I praksis betyder det, at uafhentet dagsrenovation kan afstedkomne ’besøg’ af rotter.
Har du affaldsstativer i din have, skal havegangen være sneryddet/glatførebekæmpet den morgen
renovationen henter affald.
Parkeringspladsen kan være svær at få sneryddet, men med fælles hjælp/tolerance/forståelse burde det
være et mindre problem. Når snerydningsredskaberne alligevel er fremme, er det forholdsvis let, at skrabe
sig en snefri p-plads. Har du ikke selv sørget for en snefri p-plads så lad være med at snuppe én, som en
anden har ryddet – selv om det er fristende. Hvis vi alle har skrabet en snefri p-plads (eller to) vil hele ppladsen hurtigt været ryddet for sne. For at råde bod på, den til tider glatte opkørsel til Langebjergvej, er der
placeret en grøn sandboks – til hjælp til de biler, som kan have svært ved udkørsel fra p-pladsen.
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