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Ang. snöröjning av trottoarer i Visby
Gotlands Kommun har överlåtit åt Visbys fastighetsägare att ansvara för snöröjning och
halkbekämpning av stadens trottoarer. Efter kontakt med jurist på SKL föreligger följande fakta.
Enligt SFS 1998:814 § 3 gällande gaturenhållning är detta ett val som varje kommun
kan göra – dock fullt frivilligt.
Samma lag § 2 anger att det inte går att överföra det juridiska ansvaret till en entreprenör. Ansvarsfrågan kan alltså inte överföras till ett inhyrt företag, men väl till en enskild
fastighetsägare.
Ingen fastighetsägare kan göra anspråk på trottoarutrymmet för enskilt bruk. Det är
offentlig mark att utnyttjas av allmänheten.
Det strider därför mot allmänt rättsmedvetande att vara juridiskt ansvarig för mark man
inte äger.
Det juridiska ansvaret sträcker sig till att enskild person kan bli skadeståndsskyldig om
man underlåtit att skotta eller sanda gångbanan, och någon därmed råkar ut för en halkolycka. Detta är inte ett acceptabelt ställningstagande.
I förlängningen kan detta betyda att en äldre person som inte själv klarar att snöröja får
anlita hjälp, och därmed stå den ekonomiska kostnaden för att andra medborgare säkert skall kunna gå på stadens trottoarer.
Innerstadens trånga gatunät gör det närmast till ett omöjligt uppdrag, då det inte finns
något utrymme för snön. Valet blir att skotta ut snön i gatan, eller avstå från skottning. I
inget fall har man löst problemet.
Vi hemställer att Gotlands kommun, i likhet med hälften av landets övriga kommuner,
återför denna skyldighet till kommunen och att ansvaret för offentliga utrymmen därmed
delas av de som utnyttjar dem.
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