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Håndtering av overskuddssnø - informasjonsbrev 

 
Overskuddssnø fra sentrumsnære områder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller 
være forurenset og inneholde avfall. Deponering av snø på land og dumping av snø i vassdrag 
kan derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven § 11 hvor Statsforvalteren er 
myndighet.  
 
Ved deponering av overskuddssnø må det gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å 
kartlegge om deponeringen kan medføre nevneverdig skade eller ulempe på nærliggende 
vassdrag, grunnvann eller grunn. Dersom håndteringen kan medføre skade eller ulempe for 
miljøet, kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11.  
 
 
 
 
Bakgrunn 
Håndtering av overskuddssnø kan enkelte vintre være utfordrende i flere av kommunene i 
Innlandet, spesielt i sentrumsnære områder og boligstrøk. Statsforvalteren ønsker å løfte denne 
problemstillingen da overskuddssnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, 
mikroplast, miljøgifter/tungmetaller, sand, grus, salt og søppel. Overskuddssnø kan dermed utgjøre 
et lokalt forurensingsproblem ved deponerings- og/eller avrenningsstedet.  
 
Vi er opptatt av at dere som veieiere og ansvarlige for snøhåndteringen har egnede områder for 
deponering av overskuddssnø. Og, at kommunene tar en mer aktiv rolle på dette området slik at det 
etableres godt planlagte og miljøbevisste løsninger for snøhåndtering. Gjennom mer kommunal 
styring håper vi å minimere forurensning til grunn, grunnvann og vassdrag. Statsforvalteren ønsker 
gjennom dette brevet å belyse hvilke regelverk som kommer til anvendelse ved anleggelse av 
snødeponi.  
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Forurensningsloven 
Undersøkelser har vist at snø fra bynære områder med mye trafikk er forurenset og et snødeponi 
regnes derfor som forurensning etter forurensningsloven. En oppkonsentrering av forurenset 
overskuddssnøen på områder som er sårbare for påvirkning vil kunne medføre fare for 
forurensning, og etablering av snødeponi kan dermed kreve tillatelse etter forurensningsloven. Det 
må derfor i hvert enkelt tilfelle gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å kartlegge om snøen som 
er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag, 
grunnvann eller grunn. Dersom risikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre skade eller 
ulempe på miljøet kreves det tillatelse etter forurensningsloven § 11. Dette gjelder både midlertidige 
og permanente snødeponier på land.  
 
Statsforvalteren anser at overskuddssnø ikke skal deponeres direkte i sjø eller vassdrag og at en 
tillatelse etter § 11 i forurensningsloven bare kan gis dersom snøen renses for avfall og forurensning 
før dumping. Annen dumping av snø i vann og vassdrag bør kommunen følge opp som 
forsøplingsmyndighet etter forurensningsloven.   
 
Slam etter snøsmelting på snødeponi kan inneholde både miljøgifter og søppel og kan derfor ikke 
anses som ren jord. Grus, sand, slam og annet avfall som ligger igjen på plassen etter snøsmelting 
kategoriseres derfor som næringsavfall. Næringsavfall som ikke gjennomgår gjenvinning eller 
kommer til nytte på annen måte, må i henhold til forurensningsloven § 32 leveres til lovlig 
avfallsanlegg med tillatelse etter forurensningsloven.  
 
 
Søknad til Statsforvalteren 
Om et snødeponi er søknadspliktig etter forurensningsloven vil som nevnt være avhengig av om 
deponiet kan medføre en fare for forurensning. Denne vurderingen baseres på den stedsspesifikke 
risikovurderingen som må gjøres for hvert enkelt snødeponi. Om snødeponiet viser seg å være 
søknadspliktig, må det søkes tillatelse etter forurensningsloven hos Statsforvalteren.  
 
En ny nasjonal veileder utarbeidet av Miljødirektoratet om håndtering av overskuddssnø, vil bli 
publisert i løpet av 2021.  
 
 
Kommunens behandling av snødeponi  
Det er ofte mange aktører involvert i håndtering av overskuddssnø. Det er Statsforvalterens inntrykk 
at det varierer mye fra kommune til kommune hvordan deponering av snø foregår. Noen kommuner 
har ikke behov for snødeponier, noen deponerer snø i nabokommunen, noen har flere små 
deponier, noen har store permanente deponier, mens andre igjen har ulike midlertidige deponier. I 
en del kommuner etableres snødeponier av eksterne entreprenører, uten at kommunen 
nødvendigvis involveres på forhånd.  
 
Dersom Statsforvalteren skal gi tillatelse etter forurensningsloven, kan det bli nødvendig med en   
dispensasjon fra arealformålet i gjeldende plan, og byggesaksbehandling i forkant av vår behandling.  
 
Statsforvalteren ser det som hensiktsmessig at kommunene tar en mer aktiv rolle i håndtering av 
overskuddssnø, og på den måten bidrar til forutsigbarhet og tydeliggjøring av de gjeldene kravene 
for alle aktører som er involvert i snørydding i fylket. Kommunene kan med fordel utarbeide en plan 
for snøhåndtering og legge til rette for at «egen» snø kan leveres til godkjente snødeponier som er 
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regulert til formålet. Kommunene bør gjøre de overordnede vurderingene av hvor store arealer som 
behøves for snødeponering i egen kommune og hvor det er mest hensiktsmessig at deponiene 
legges. En plan for differensiering av snø der man skiller forurenset snø fra renere snø er også 
hensiktsmessig å utarbeide. Snø som er relativt fersk og som kommer fra områder med lite trafikk 
vil høyst sannsynlig ikke medføre fare for forurensning. Snø fra sentrumsområder og trafikkerte 
områder viser seg ofte å være forurenset. Vi anser at forurenset snø i størst mulig grad bør samles 
på deponier som er egnet til formålet der det blant annet finnes renseløsninger for smeltevann, 
håndtering av slam osv. Dette vil spesielt være aktuelt i større byer og tettstedsområder.  
 
Tiltakene vil også bidra til å redusere tilførsel av plast og mikroplast til vann og vassdrag der 
kommunen har en rolle som forsøplingsmyndighet etter forurensningsloven. Dersom et snødeponi 
påvirker driften av dyrket mark, kan det være behov for å behandle saken som en dispensasjon etter 
jordlova § 9.   
 
Statsforvalteren ber kommunen om tilbakemelding 
Statsforvalteren ønsker å få en oversikt over eksisterende og planlagte snødeponier i fylket som en 
del av arbeidet med å identifisere lokaliteter med behov for tillatelse etter forurensningsloven. Vi ber 
derfor om at kommunene og andre mottakere av dette brevet oversender en liste over plasser som 
benyttes til snødeponier, og da både permanente og midlertidige snødeponier.  
 
Om private aktører engasjeres i forbindelse med deponering av snø ber vi dere om å følge opp dette 
med hver enkelt av entreprenørene for å avklare hvor snøen blir deponert.  
 
Statsforvalteren ber om tilbakemelding innen 01.08.2021. Svar sendes til 
sfinpost@statsforvalteren.no, oppgi saks nr. 2019/6610.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Pedersen (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Merethe Kleiven 
rådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Mottakerliste: 

Lillehammer kommune Postboks 986 2626 LILLEHAMMER 

Løten kommune Pb 113 2341 LØTEN 

Nordre Land kommune Postboks 173 2882 DOKKA 

Ringsaker kommune Pb 13 2381 BRUMUNDDAL 

Stor-Elvdal kommune Postboks 85 2481 KOPPANG 

Tynset kommune Torvgt. 1 2500 TYNSET 

Vang kommune Tyinvegen 5161 2975 VANG I VALDRES 

Alvdal kommune Gjelen 3 2560 ALVDAL 

Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL 

Kongsvinger kommune Postboks 900 2226 KONGSVINGER 

Nord-Aurdal kommune Postboks 143 2901 FAGERNES 

Os kommune Rytrøa 14 2550 OS I ØSTERDALEN 

Ringebu kommune Hanstadgate 4 2630 RINGEBU 

Åmot kommune Torget 1 2450 RENA 

Gran kommune Rådhusvegen 39 2770 JAREN 

Tolga kommune Kommunehuset 2540 TOLGA 

Trysil kommune Pb 200 2421 TRYSIL 

Vestre Slidre kommune Slidrevegen 16 2966 SLIDRE 

Vågå kommune Edvard Storms veg 2 2680 VÅGÅ 

Eidskog kommune Pb 94 2230 SKOTTERUD 

Engerdal kommune Engerdalsveien 1794 2440 ENGERDAL 

Grue kommune Pb 94 2261 KIRKENÆR 

Hamar kommune Postboks 4063 2306 HAMAR 

Stange kommune Postboks 214 2336 STANGE 

Søndre Land kommune Hovsbakken 1 2860 HOV 

Vestre Toten kommune Postboks 84 2831 RAUFOSS 

Åsnes kommune Rådhusgata 1 2270 FLISA 

Innlandet 
fylkeskommune 

Pb. 4404 2325 HAMAR 
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Elverum kommune Postboks 403 2418 ELVERUM 

Folldal kommune Gruvvegen 1 2580 FOLLDAL 

Gjøvik kommune Postboks 630 2810 GJØVIK 

Nord-Fron kommune Nedregate 50 2640 VINSTRA 

Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2 2100 SKARNES 

Lesja kommune Postboks 53 2665 LESJA 

Lom kommune Midtgard 2686 LOM 

Rendalen kommune Hanestadveien 1 2485 RENDALEN 

Sør-Aurdal kommune Tingvollbakkin 15 2930 BAGN 

Våler kommune Sentralgården 2436 VÅLER I SOLØR 

Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER 

Øystre Slidre kommune Bygdinvegen 1989 2940 HEGGENES 

Dovre kommune Kongsvegen 4 2662 DOVRE 

Etnedal kommune Kyrkjevegen 10, Bruflat 2890 ETNEDAL 

Nord-Odal kommune Herredsvg 2 2120 SAGSTUA 

Sel kommune Botten Hansens gate 9 2670 OTTA 

Skjåk kommune Moavegen 30 2690 SKJÅK 

Sør-Fron kommune Kommunevegen 1 2647 SØR-FRON 

Østre Toten kommune Postboks 24 2851 LENA 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre 
Ål 

2605 LILLEHAMMER 

 


