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Vedtak om pålegg av stans av dumping av snø i Drammenselva fra 

Teglverksveien 100 (gbnr 245/63) i Drammen kommune 

Statsforvalteren i Oslo og Viken vedtar pålegg om stans av dumping av snø til Drammenselva 

fra Teglverksveien 100 (gbnr. 245/63) i Drammen kommune. Vedtaket fattes med hjemmel i 

forurensningsloven § 7 fjerde ledd. 

 

Vedtaket kan påklages til miljødirektoratet innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29.  

 

Bakgrunn 

Statsforvalteren i Oslo og Viken viser til bekymringsmelding om dumping av snø i Drammenselva fra  

Teglverksveien 100 (gbnr. 245/63) i Drammen kommune, samt telefonsamtale med Dpend Eiendom 

og Aksen AS den 03.01.2023. 

 

I telefonsamtalen ble det informert om at det har blitt dumpet snø fra eiendommen til 

Drammenselva etter at det ble innhentet muntlig avklaring fra Fylkeskommunen i 2018. 

Eiendomshaver har derfor vært under den tro at snøen på eiendommen, som ikke er saltet eller 

inneholder store mengder søppel eller grus, kan dumpes i elva. Statsforvalteren varselet i samtale 

med Dpend Eiendom og Aksen AS at all dumping av snø til Drammenselva skulle stanses 

umiddelbart.  

 

Drammenselva 

Rundt Drammenselva har det vært omfattende industri i lang tid, noe som har ført til at 

sedimentene har blitt forurenset av diverse tungmetaller og miljøgifter. Drammenselvas utløp er et 

av de mest artsrike fiskeområdene i Norge. Det er registrert 42 fiskearter i Drammenselva og 

Drammensfjorden. Det er derfor av nasjonal betydning å bevare fjordbassenget og de nedre deler 

av Drammenselva som beite-, reproduksjons- og oppvekstområde for fisk. 

 

Forurensning fra snø 

Snø som samles opp i urbane strøk er ofte forurenset av miljøgifter, partikler, mikroplast, sand, grus, 

salt og søppel. Dersom snøen er deponert eller dumpet i et sårbart område kan det ha negativ 

mailto:sfovpost@statsforvalteren.no
http://www.statsforvalteren.no/melding
http://www.statsforvalteren.no/ov


  Side: 2/2 

 

påvirkning på miljøet. I tillegg inneholder smeltevann ofte forhøyede verdier av miljøgifter. Prøver 

har vist at man blant annet finner tungmetaller som sink, krom, kobber, arsen og bly i smeltevann.  

 

Vannforskriften setter miljømål for vannforekomster i Norge, og en rekke myndigheter 

gjennomfører tiltak i vår region for å oppnå god økologisk status i våre vassdrag. Det er i denne 

sammenheng Statsforvalteren har satt fokus på at tiltakshavere må finne gode løsninger for 

håndtering av snø. 

 

Det er stor fare for forurensning og forsøpling ved dumping eller deponering av snø i eller langs sjø 

og vassdrag. Dumping til elva må derfor opphøre. Virksomheten må finne andre egnede steder for 

lagring av snø.  Hvis lagringen av snø på land fører til fare for forurensning, vil tiltaket være 

søknadspliktig etter forurensingsloven.  

 

Vedtak om pålegg om stand av dumping av snø i Drammenselva 

Statsforvalteren viser til muntlig varsel om stans av dumping av brøytesnø i Drammenselva datert 

03.01.2023. Statsforvalteren vedtar i medhold av forurensningsloven § 7 fjerde ledd, pålegg om 

stans av dumping av snø med umiddelbar virkning. 

 

Statsforvalteren ber om tilbakemelding på at vedtaket er mottatt og at all snødumping er stanset.  

 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 

innen 3 uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage skal angi hva det klages over, jf. § 

32. Eventuell klage skal sendes til Statsforvalteren og må merkes med referanse 2023/361. 
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