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Håndtering av forurenset snø

______________________________________________________________________________
Snø i tettbygde og trafikkerte områder kan inneholde betydelige mengder forurensninger og 
søppel. Det kan derfor være nødvendig med tillatelse etter forurensningsloven til dumping i 
sjø og vassdrag og til etablering av større snødeponier på land, avhengig av omfang, 
forurensningsgrad og sårbarhet i resipientene. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet i 
slike saker.  
For å sikre en forsvarlig håndtering av overskuddsnøen, er det viktig å finne områder egnet 
til snødeponering/-dumping.

Vi viser til e-post fra Stokke kommune av 31.1.2014 med spørsmål om det fins regler for dumping 
av snø i sjøen i Vestfold. Fordi spørsmål om dumping og deponering av snø blir reist fra tid til 
annen, har vi valgt å besvare spørsmålet i et bredere perspektiv med kopi til de øvrige 
vestfoldkommunene. 

I mange tilfeller vil dumping av snø i sjø og vassdrag og deponering av snø på land ikke utgjøre et 
forurensningsproblem. Da vil det heller ikke være påkrevd med en tillatelse etter 
forurensningsloven, jf § 8, 3. ledd. Dette vil for eksempel gjelde snø som er relativt fersk og som 
kommer fra områder med lite trafikk.  

Bortkjøring av snø er særlig aktuelt i sterkt nedbygde og trafikkerte områder i byer og 
industriområder. Snø fra slike områder kan inneholde betydelig mengder søppel og forurensning 
hvis snøen har ligget lenge før den blir fjernet. I sterkt trafikkerte områder kan snøen være 
forurenset med veisalt, metaller og organiske miljøgifter. 

Dumping av slik snø i sjø og vassdrag eller deponering på land kan derfor utgjøre et lokalt 
forurensningsproblem, og være visuelt skjemmende blant annet på grunn av søppelinnhold.  
Regelmessig disponering av snø på denne måten kan være i strid med forurensningslovens 
forurensningsforbud (§ 7) og/eller forsøplingsforbud (§ 28), og dermed ulovlig uten særskilt 
tillatelse etter forurensningsloven.  Fylkesmannen er forurensningsmyndighet i slike saker. 

Dersom det deponeres overskuddsnø på samme eiendom som snøen kommer fra, vil det etter vår 
vurdering normalt ikke være behov for en tillatelse. Det er fortrinnsvis større snødeponier som 
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mottar snø fra flere steder, og som skal brukes aktivt av for eksempel veivesenet, kommunene og 
andre større aktører, som kan utløse krav om tillatelse.  

Det må på forhånd vurderes om et område vil egne seg for deponering eller dumping av snø, og i 
hvilken grad forurensningen vil kunne medføre skade eller ulempe for grunn, grunnvann, vassdrag 
eller sjø. Derfor bør det gjennomføres en stedsspesifikk risikovurdering før etablering av et deponi 
eller en dumpeplass. Dersom den viser at tiltaket vil medføre nevneverdige skader eller ulemper 
for miljøet, er det behov for en tillatelse etter forurensningsloven. Viktige vurderingstemaer vil her 
være omfang, forurensningsgrad og områdets følsomhet for forurensningsbelastning.  

Havneområder der det brukes store summer på å rydde opp i forurensning av miljøgifter i 
sedimentene er eksempler på områder det er viktig å unngå at brukes som dumpeplasser for 
forurenset snø. Områder nær drikkevannsforekomster og naturvernområder bør også unngås brukt 
til dumping og deponering av slik snø.

Videre tilligger det kommunene å vurdere om eventuelle snødeponier er i strid med arealformål 
fastsatt i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. Snødeponier av en viss størrelse med 
varighet mellom to måneder og to år kan også være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven 
som et midlertidig anlegg, jf § 20-1 første ledd bokstav j. Ved lenger varighet kan det omfattes av 
søknadsplikt etter § 20-1 første ledd bokstav a. Fylkesmannen vil i slike tilfeller vurdere behovet 
for tillatelse etter forurensningsloven utfra eventuelle krav i vedtaket etter plan- og bygningsloven 
som ivaretar miljøhensynet. 

Med henvisning til ovenstående bør det vurderes hvilke områder som er egnet til å motta 
overskuddsnø med bakgrunn i bestemmelser i plan- og bygningsloven og forurensningsloven. 
Annet relevant lovverk er naturmangfoldloven, vannforskriften og eventuelt jordloven.    

Med hilsen
Miljø- og samfunnssikkerhetsavdelingen

Elisabet Rui Trine Bull-Hansen
fylkesmiljøvernsjef fagsjef

Kopi: 
De resterende vestfoldkommunene
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