Snøbrøyting – generell informasjon
Forholdet mellom vegmyndighetene og de private grunneierne spisser seg gjerne til når det er mye
snø. Først kommer vegmyndighetene og brøyter snø ut fra de offentlige vegene og inn på de
private avkjørslene/eiendommene. Dernest eller vice versa tar grunneierne/huseierne og måker
snøen ut i vegen/gaten.
•

Vegeieres standpunkt er at vegmyndighetene ikke har noen plikt til å rydde bort snø på
annen måte enn slik det hittil har vært praktisert.

•

Vegholderen har heller ikke erstatnignsplikt ved manglende rydding.

•

Veglovens § 57, 2. ledd pkt. 3 lyder:
“På eigedomsområdet til offentlig veg er det forbode utan løyve fravegstyremakta
3) å kaste eller legge søppel, ugras e.l. eller å leide inn kloakkvatn eller drensvatn.”
Denne bestemmelsen må antas å omfatte forbud mot at snø lempes ut på vegen fra privat
område.

•

Det understrekes at gjerder, hekker, husvegger og andre innretninger på naboeiendom
forutsettes å tåle følgene av normalt og forsvarlig vintervedlikehold av veg, og at vegholder
normalt ikke kan holdes ansvarlig om skade likevel skulle skje.

I naboloven § 2 heter det «at ingen må ha, gjøre eller sette i verk tiltak på sin egen eiendom som kan
være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for naboen.»
Brøyting av snø fra offentlig veg inn på tilstøtende eiendommer har vært praktisert over hele landet
og i alle år. Selv om det fra tid til annen har vært klaget over ulemper som følge av dette, er en ikke
kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å brøyte på denne måten. Viktigheten av
at offentlige veier holdes kjørbare om vinteren er så stor at de ulempene naboene til veien påføres
må anses som påregnelige. Så i dette tilfellet vil det ikke være i strid med naboloven § 2 at snøen
brøytes over på din hage/tomt.
Utviklingen av vintervedlikeholdet av vegene kan i noen grad ha økt de tilstøtende eiendommers
ulemper ved snøbrøytingen. Trafikkmengden spiller ikke avgjørende rolle i denne forbindelse, idet
vegbredden og snøfallet bestemmer hvilke snømengder som må brøytes. Det vil imidlertid
forekomme at vegene brøytes i noe større bredde enn før. Dertil kommer at moderne redskap kaster
snøen lenger ut enn det som før var vanlig. Denne økning av naboens ulemper som har fulgt den
tekniske utvikling, vil vanligvis ikke kunne sies å være upåregnelig eller av en slik art at det skulle
medføre erstatningsplikt for forsvarlig snøbrøyting. Man må også ta i betraktning at eierne av de
tilstøtende eiendommer også har fordel av det bedrede vedlikehold av vegen.
At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller
ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet. Salting og strøing av veger er normalt
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vedlikehold som vegens oppsittere må tåle følgene av, selv ved veger som ikke tidligere ble strødd
eller saltet.
Først når brøyteredskap har vært i fysisk berøring med innretning på naboeiendom utløses
erstatningsansvar for den ansvarlige brøyter. Dersom slik skade skjer er det viktig at nabo/skadelidte
dokumenterer skaden, helst med foto og beskrivelse av hvor/når skaden skjedde. Viser skaden seg
etter at snøen har smeltet, må dokumentasjon vise sannsynlighet for at skaden har skjedd i
forbindelse med snøbrøyting. Vurdering av erstatningsansvaret er i forhold til Bilansvarslovens regler.
Et eventuelt erstatningskrav sendes Sandefjord kommune:
E-post: postmottak@sandefjord.kommune.no eller
Sandefjord kommune v/veidrift, postboks 2025, 3202 Sandefjord.
For øvrig viser vi til våre nettsider: https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/vei-ogparkering/Vinterdrift-av-veier/ hvor vinterdrift er beskrevet.

2

