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Håndtering av overskuddssnø – informasjonsbrev 

______________________________________________________________________________ 
Snø i tettbygde og trafikkerte områder kan inneholde betydelige mengder forurensninger 
og søppel. Fylkesmannen ber kommunene og aktuelle aktører gjennomføre en stedspesifikk 
risikovurdering av sin praksis for snøhåndtering. Det kan 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 overskuddssnøen, er det viktig å finne områder som 
er egnet til snødeponering/-dumping.  
 
 
Bakgrunn 
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, organiske miljøgifter og mikroplast.  
 
Dumping av slik snø i sjø og vann eller deponering på land kan derfor utgjøre et 
forurensningsproblem, og potensiell spredningsvei for avfall som igjen kan gi opphav til marin 
forsøpling. 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. Når det skal avgjøres om tillatelse skal gis etter forurensingsregelverket skal også prinsippene 
i naturmangfoldloven legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen.  
Ved dumping av snø til sjø og vassdrag vil bestemmelsene i vannforskriften også være gjeldene. 
Snødumping kan være i strid med vannforskriften (§ 4) dersom det fører til forringelse av 
vannforekomstens økologisk- og kjemiske tilstand, eller til hinder for arbeidet for å nå det aktuelle 
områdets miljømål. 
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Aktørene må ha en plan for sin snøhåndtering 
Fylkesammen ønsker at kommunene og aktuelle aktører skal ha en beredskapsplan for sin 
snøhåndtering og vil be om at det gjennomføres en vurdering av egen praksis for snøhåndtering. For 
å avgjøre om dagens praksis er akseptabel, må det gjennomføres en stedspesifikk risikovurdering 
for å fastslå i hvilken grad deponeringen/dumpingen vil kunne være til skade for miljøet. Viktige 
vurderingstemaer vil være omfang, forurensningsgrad, naturverdier og områdets følsomhet for 
forurensningsbelastning. Prøvetakningen skal være representativ og utføres av faglig kvalifisert 
personell. Dersom risikovurderingen viser at snøhåndteringen vil medføre nevneverdige skader eller 
ulemper for miljøet må kommunen søke om tillatelse etter forurensningsloven. Ønsker kommunen 
å fortsette med deponering og/eller dumping på lokaliteten så kan det gis tillatelse på særskilte 
vilkår.  
 
Dersom det må søkes om tillatelse etter forurensingsforskriften må dette søkes om i god tid før 
neste vintersesong. Saksbehandlingstiden er normalt 3 måneder.  
 
Når utløser snøen et forurensingsproblem 
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.   
 
Dersom det deponeres overskuddssnø 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 
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.   
 
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.  
 
Snødeponi må vurderes etter plan- og bygningsloven 
Det tilligger 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 hilsen 
 
Elisabet Rui (e.f.) 
avdelingsdirektør 

  
 
Ingvar Oland  
fagsjef 
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Mottakerliste: 
Re kommune Postboks 123 3164 REVETAL 
Svelvik kommune Åsgaten 24 3060 SVELVIK 
Tinn kommune Postboks 14 3661 RJUKAN 
Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE 
Hjartdal kommune Saulandsvegen 414 3692 SAULAND 
Holmestrand kommune Postboks 312 3081 HOLMESTRAND 
Nome kommune Ringsevja 30 3830 ULEFOSS 
Sauherad kommune Idunsvoll 3 3812 AKKERHAUGEN 
Kviteseid kommune Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID 
Nissedal kommune Treungvegen 398 3855 TREUNGEN 
Sandefjord kommune Postboks 2025 3202 SANDEFJORD 
Seljord kommune Brøløsvegen 13 A 3840 SELJORD 
Bamble kommune Postboks 80 3993 LANGESUND 
Drangedal kommune Gudbrandsvei 7 3750 DRANGEDAL 
Horten kommune Postboks 10 3191 HORTEN 
Larvik kommune Postboks 2020 3255 LARVIK 
Notodden kommune Postboks 193 3672 NOTODDEN 
Fyresdal kommune Klokkarhamaren 6 3870 FYRESDAL 
Porsgrunn kommune Postboks 128 3901 PORSGRUNN 
Sande kommune Postboks 300 3071 SANDE I VESTFOLD 
Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN 
Tønsberg kommune Postboks 2410 3104 TØNSBERG 
Færder kommune Postboks 250 3163 NØTTERØY 
Bø kommune Postboks 83 3833 BØ I TELEMARK 
Kragerø kommune Postboks 128 3791 KRAGERØ 
Siljan kommune Postboks 16 3749 SILJAN 
Skien kommune Postboks 158 3701 SKIEN 


