
Information  
om 

Snerydning i Digterparken 
                              

 
 

� Hvem har ansvar for hvad og hvad 

er mit ansvar som grundejer ? 

� Hvad gør Grundejerforeningen ? 

� Hvad er snerydningsstrategien ? 

� Hvad med parkerede biler ? 

� Hvad med Dagrenovation ? 

� Hvor kan jeg få yderligere 

oplysninger ? 

� Hvem kan jeg kontakte ? 

Ansvar for snerydning og 

glatførebekæmpelse 
Det er Kommunalbestyrelsen, der jf. ”Lov om 

vintervedligeholdelse og renholdelse af veje”, udformer 

de nærmere regler. På www.ballerup.dk kan du finde 

pjecen ”Når sneen kommer”, som beskriver 

snerydningen i Ballerup Kommune.  

 

Som Grundejer har du ansvaret for: 

• Arealer bestemt for gående ud for egen grund  – 

dvs. fortov, stier og indgangsparti.  

Hvis fortov og kørebane går ud i ét, skal der 

ryddes et bælte på 1,50 meter. 

Husk at en grund kan have fortov på ”bagsiden” 

af huset, som også skal ryddes ! 

• Private fællesveje dvs. alle 6-meter veje (SF-

stens veje). Hvis der er en genbo skal 

snerydning kun ske ud til vejens midte.  

• Skal ske umiddelbart efter snefald i tidsrummet 

07.00 – 22.00. 

 

Grundejerforeningen har ansvaret for: 

• Fortove og stier med fast underlag, som ikke 

grænser op mod nogen parceller.  

 

Ballerup Kommune har ansvaret for: 

• Offentlige veje og stier, dvs. selve Digterparken 

og 10-meter vejene (de asfalterede stikveje, der 

munder ud i Digterparken). 

• Praksis er, at Ballerup Kommune i Digterparken 

alene rydder og glatførebekæmper selve 

Digterparken samt den del af Ludvig Holsteins 

Allé, som ligger tættest på Digterparken.  

• Kun i ekstreme tilfælde vil Ballerup Kommune 

foretage snerydning og glatførebekæmpe 10-

meter vejene, og i så fald kun, hvis det kan nås 

indenfor normal arbejdstid. 

 

 

 

Hvad gør Grundejerforeningen ? 

Grundejerforeningens formål er at varetage forhold af 

fælles interesse for medlemmerne, hvilket snerydning så 

absolut er. 

 

Hjælp med snerydning 

Generalforsamlingen har besluttet, at Grundejer-

foreningen skal yde generel hjælp til grundejerne med 

snerydning. Der tilbydes ikke individuel hjælp til den 

enkelte grundejer. 

 

Der er indgået aftale med en entreprenør, som udfører 

snerydningen efter regning. Snerydningen tager 

udgangspunkt i det på generalforsamlingen vedtagne 

budget, og for at sikre, at snerydningen ikke løber 

økonomisk af sporet, foretages snerydningen efter den 

nedenfor fastlagte snerydningsstrategi, og i tæt 

samarbejde med de af bestyrelsen udpegede vinter-

ansvarlige.  

 

Grundejerforeningens assistance er kun et supplement 

til din snerydning hjælp og fritager ikke dig som 

grundejer for selv at rydde sne.  

 

Grundejerforeningen er kun ansvarlig for skader som 

snerydningen måtte medføre, efter de almindelige 

erstatningsretlige regler. Sådanne skader vil i øvrigt 

typisk blive dækket af entreprenøren.  

 

Grundejerforeningen kan derimod ikke, på nogen måde, 

drages til ansvar for manglende snerydning i forbindelse 

med den ovenfor beskrevne hjælp til dig som grundejer. 

 

Udlægning af grusdepoter 

Grundejerforeningen udlægger i november måned grus-

depoter forskellige steder i Digterparken. Depoterne er 

til din frie disposition i forbindelse med glatføre-

bekæmpelse. 

 

 

 



Snerydningsstrategi 
Der tages først hensyn til gående og herefter cyklende og 

motoriserede trafikanter.  

  

Prioritering af snerydningsindsatsen er følgende: 
 

1  I tilfælde af snefald foretages snerydning med kost på 

fortove/stier på Digterparken og alle 10 meter-veje 

samt på adgangsvejene til skolestien nord for 

kælkebakken – dvs. stikvejene i bunden af Ludvig 

Holsteins Alle, Thøger Larsens Alle og Viggo Barfoeds 

Alle. 

 

Herefter afhænger prioriteringen af tidspunkt på ugen, 

snefaldets omfang samt vejrudsigten for de kommende 

dage. 

   

Ved mindre snefald (under 7 cm.) 

2  Der ryddes med kost eller sneplov på alle 6-meterveje, 

mens der ikke ryddes på 10 meter-veje. 

 

Hvis der loves snefald i de næstkommende dage vil 

snerydning i tilfælde af mindre snefald normalt ikke finde 

sted. 

 

Ved større snefald (over 7 cm.)  

2  Der ryddes med sneplov på alle 10-meterveje i det 

udkørsler fra 6 meter samtidig holdes fri. Hvis 

Digterparken ikke er blevet ryddet af Ballerup 

Kommune fortages der ligeledes et par kørsler på 

denne. 

3  Der ryddes med sneplov på alle 6-meterveje. 

 

I tilfælde af snefald natten mellem tirsdag og onsdag kan 

der af hensyn til dagrenovationen ske opprioritering af 6-

metervejene.  

 

 

 

 

Henlæggelse af sne 
På 10 meter-veje vil sneen typisk blive samlet på den ene 

side af vejen, hvilket sikrer at to biler kan passere  

hinanden, og der vil altid være fortov i den ene side af 

vejen til gående. 

 

På 6 meter-veje skubbes sneen dels ud til siden og dels i 

bunker primært på vendepladsen. Det er dit ansvar som 

grundejer efterfølgende at få sneen fjernet fra vejen 

således, at vejen er bred nok til at dagrenovationen kan 

komme til. 

 

 

Glatførebekæmpelse 
Grundejerforeningen foretager glatførebekæmpelse 

efter behov, men kun på fortove og stier som ikke 

grænser op til nogen parceller. 

 

Al anden glatførebekæmpelse på fortove, stier og 6-

meter veje, har du som grundejer ansvaret for.  

 

For at skåne SF-stensvejene mest muligt, bedes  du 

anvende grus/sand til glatførebekæmpelse og ikke salt.  

 

 

Overkørsler til grunde 
I forbindelse med snerydning kan der komme sne ud for 

din indkørsel, som du selv må fjerne. 

 

 

Parkering af biler 
I tilfælde af parkerede biler på 6 meter-veje afgør 

entreprenøren suverænt, om han vil påtage sig ansvaret 

for at rydde den pågældende vej.Ved manglende 

snerydning, vil vejen herefter først blive ryddet næste 

gang entreprenøren er i området for at rydde sne. 

 

Det anbefales, at biler altid parkeres på egen parcel – 

også af hensyn til dagrenovationen. 

Vær i øvrigt opmærksom på eventuelle gæsters 

parkering i situationer, hvor det kan forventes at 

snerydning vil finde sted. 

 

 

Dagrenovation 
For at sikre afhentning af skrald, er det dit ansvar som 

grundejer, at 6-meter vejene er ryddet således, at der er 

er plads til skraldebilerne.  

 

Herudover er du som grundejer ansvarlig for at der er 

foretaget glatførebekæmpelse, så skraldemændene ikke 

kommer til skade. 

 

 

Hvor kan jeg få yderligere oplysninger ? 
På www.ballerup.dk, kan du få generelle oplysninger om 

snerydning i Ballerup Kommune, ligesom du ofte kan se 

den aktuelle status.  

 

Du finder her tillige oplysninger i tilfælde af problemer 

med dagrenovation som følge af sne og is, ligesom du 

her kan se, hvordan du skal forholde dig i tilfælde af 

manglende afhentning af affald. 

 

 

Hvem kan jeg kontakte? 
Har du spørgsmål eller kommentarer vedrørende 

Grundejerforeningens snerydning kan du rette 

henvendelse til de vinteransvarlige via e-mail. Navne og 

e-mailadresser fremgår af www.digterparken.dk 

 

 

 

Digterparken, januar 2011 

Bestyrelsen 

 

 

Denne informationsfolder er udarbejdet uden ansvar 

for Grundejerforeningen herunder bestyrelsen. 

 


