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Håndtering av forurenset snø - dumping eller deponi - informasjon til alle
kommuner i Trøndelag
Store snømengder skaper utfordringer når det gjelder håndtering av overskuddssnø. Utfordringene
vil være størst i byområder, boligstrøk, langs hovedveinettet og andre steder det ikke er plass til å
lagre snø lokalt.
Fylkesmannen har fått flere henvendelser de siste dagene fra kommuner, entreprenører og media
om snøhåndtering og hvilke hensyn som må tas, hvor snøen bør dumpes eller deponeres og om det
kreves tillatelse fra Fylkesmannen til å gjøre dette.
Det vil alltid være aktørenes plikt å sette seg inn i lover og regler som gjelder for den aktiviteten de
utfører. Økt fokus på marin forsøpling og mikroplast, både hos befolkningen generelt og
myndighetene, gjør at praksis strammes inn selv om det ikke har vært noen endringer i regelverket.
Dumping av forurenset snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan utgjøre et lokalt
forurensningsproblem eller være visuelt skjemmende. Overskuddsnø kan inneholde betydelige
mengder partikulært materiale, mikroplast, sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller.
En miljørisikovurdering for det aktuelle området, enten det er land, vassdrag eller sjø, vil synliggjøre
om snøen medfører en fare for forurensning av ytre miljø.
Dersom det i dag finnes etablerte snødeponier som kan medføre fare for forurensing, må det søkes
om tillatelse til å opprettholde disse deponiene etter forurensningsloven.
Snø som legges opp på samme eiendom som snøen kommer fra, vil normalt ikke ha behov for en
tillatelse.
Behandling etter forurensningsloven
Dumping eller deponering av snø kan være i strid med forurensningsloven § 7, plikt til å unngå
forurensning og § 28 som omhandler forbud mot forsøpling. Håndtering av overskuddssnø kan
utløse krav om tillatelse etter forurensningsloven hvis tiltaket medfører fare for forurensing.
Fylkesmannen har myndighet til å gi tillatelse etter forurensningsloven § 11.
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Ved behandling av en tillatelse til etablering av snødeponi eller dumping av snø i sjø vil
Fylkesmannen legge spesielt vekt på flere avgjørende forhold:
Søknaden må inneholde en stedsspesifikk miljørisikoanalyse. Det må legges ved en plan for
prøvetaking av snø og smeltevann og/eller sedimenter. Det må beskrives rensing eller oppsamling
av smeltevann og tiltak for å forhindre nedslamming eller forsøpling av nærområder, sjø eller
vassdrag.
Søknaden må angi hvor mye snø området har kapasitet til å håndtere eller deponere. Støy og
trafikkulemper i nærområdene bør også vurderes, samt om deponeringen eller dumpingen kommer
i konflikt med andre brukerinteresser. En fullstendig liste over hvilke forhold som skal beskrives i en
søknad står i forurensningsforskriften § 36-2 om innhold i søknad om tillatelse.
En søknad må også beskrive opprydding av området etter at deponering/dumping er avsluttet og
snøen har smeltet. Grus, sand, slam og annet avfall som ligger igjen må leveres godkjent mottak,
deponi eller behandlingsanlegg. Massene kan ikke håndteres som rene masser, men kategoriseres
som avfall i henhold til forurensningsloven § 32 om håndtering av næringsavfall.
Vurdering etter vannforskriften og naturmangfoldloven
Som en del av søknaden må ansvarlig søker beskrive om tiltaket/aktiviteten kan gjøre det vanskelig å
oppnå mål om god økologisk og god kjemisk tilstand i vannforekomsten, jf. vannforskriften § 4-6 om
miljømål. Det må også gjøres en vurdering av om det er forekomst av sårbare dyre- og plantearter i
området, jf. naturmangfoldloven § 8 om kunnskapsgrunnlaget, eller om aktiviteten kan påvirke
økosystemer i området, jf. naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning.
Behandling etter plan- og bygningsloven
Både permanente og midlertidige snødeponier må vurderes etter plan- og bygningsloven.
Arealbruken kan behandles som dispensasjon, reguleringsplan eller i kommuneplanens arealdel.
Det er kommunen som er myndighet etter plan- og bygningsloven. En tillatelse til arealbruk fra
kommunen må foreligge før Fylkesmannen kan behandle en søknad etter forurensningsloven.

Med hilsen
Marit Lorvik (e.f.)
seksjonsleder
Klima- og miljøavdelingen

Sigrid Lund Drage
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen
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Inderøy kommune
Klæbu kommune
Levanger kommune
Selbu kommune
Snillfjord kommune
Tydal kommune
Statens vegvesen Region midt
Røros kommune
Kristiansund og Nordmøre Havn
IKS
Lierne kommune
Orkdal kommune
Osen kommune
Rindal kommune
Snåsa kommune / Snåasen
Tjielte
Agdenes kommune
Hemne kommune
Indre Fosen kommune
Malvik kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Overhalla kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
Meldal kommune
Røyrvik kommune
Verdal kommune
Vikna kommune
Trondheim Havn IKS
Frøya kommune
Holtålen kommune
Leka kommune
Midtre Gauldal kommune
Namsskogan kommune
Skaun kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trondheim kommune
Verran kommune
Bjugn kommune
Frosta kommune
Melhus kommune
Nærøy kommune
Oppdal kommune
Rennebu kommune
Roan kommune
Nord-Trøndelag Havn
Trøndelag fylkeskommune
Flatanger kommune

Vennalivegen 7
Postboks 200
Postboks 130
Gjelbakken 15
Krokstadøra
Postboks 2525
Bergmannsgt. 23
Astrupsgate 9

7670
7541
7601
7580
7257
7590
6404
7374
6509

Heggvollveien 6
Postboks 83
Rådhusveien 13
Rindalsvegen 17
Sentrum

7882
7301
7740
6657
7760

INDERØY
KLÆBU
LEVANGER
SELBU
SNILLFJORD
TYDAL
MOLDE
RØROS
KRISTIANSUND
N
NORDLI
ORKANGER
STEINSDALEN
RINDAL
SNÅSA

Trondheimsveien 1
Rådhusveien 13
Postboks 140
Gløttvegen 2
Postboks 333 Sentrum
Svalivegen 2
Postboks 401
Øvre Årnes 7
Kvamsveien 2
Røyrvikveien 5
Postboks 24
Postboks 133 Sentrum

7316
7200
7100
7551
7750
7801
7863
7129
7170
7336
7898
7651
7901

LENSVIK
KYRKSÆTERØRA
RISSA
HOMMELVIK
NAMDALSEID
NAMSOS
OVERHALLA
BREKSTAD
ÅFJORD
MELDAL
LIMINGEN
VERDAL
RØRVIK

Postboks 152
Bakkavegen 1
Leknesveien 67
Rørosveien 11
Kommunehuset
Postboks 74
Postboks 2530
Postboks 133 / 134
Postboks 2300 Torgarden
Liaveien 1
Alf Nebbs gate 2
Alstad
Rådhusveien 2
Idrettsvegen 1
Inge Krokanns veg 2
Myrveien 1 Berkåk
Julie Næss vei 10

7261
7380
7994
7290
7890
7358
7729
7501
7004
7790
7160
7633
7224
7970
7340
7391
7180

SISTRANDA
ÅLEN
LEKA
STØREN
NAMSSKOGAN
BØRSA
STEINKJER
STJØRDAL
TRONDHEIM
MALM
BJUGN
FROSTA
MELHUS
KOLVEREID
OPPDAL
RENNEBU
ROAN

Fylkets hus, Postboks 2560
Lauvsneshaugen 25

7735
7770

STEINKJER
FLATANGER
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Fosnes kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Meråker kommune

Servicekontoret, Stavarvegen 2
Rådhusveien 1
Vargeia 1
Rådhuset

7856
7240
7977
7530

JØA
HITRA
HØYLANDET
MERÅKER

