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Tillatelse - endring - Tiller snødeponi - Tiller - Trondheim kommune 

 
Oversendelse av oppdaterte vilkår for Tiller snødeponi, Trondheim Bydrift. Mottak og deponi for snø 
på Tiller. Tillatelsen gjelder fra dags dato til og med vintersesongen 2020/2021. 

 
 
Fylkesmannen viser til søknaden fra Sweco den 2.4.2020. De søker om endret frekvens på 
prøvetaking av smeltevann fra snødeponiet. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen i Trøndelag endrer tillatelsen av 14.9.2018, tillatelse nummer 2018.0792.T. Tillatelsen 
gjelder deponering og naturlig smelting av overskuddssnø på Tillertippen gnr 323 bnr 6,22,939 i 
Trondheim kommune fra veier og plasser i kommunen.  
 
Tillatelsen gis i medhold av vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 
(forurensningsloven) § 11 jf. § 16, og endres i medhold av forurensningsloven § 18 første ledd punkt 
2 og 5. Vedleggene til tillatelsen er en del av de juridiske kravene. 
 
Redegjørelse 
På søknadstidspunktet (2.4.2020) hadde snødeponiet vært gjennom en smelteperiode, våren 2019. 
Fylkesmannen ble allerede da kontaktet, på telefon, med forespørsel om muligheten for å redusere 
hyppigheten av prøvetakingen. Begrunnelsen var liten variasjon i konsentrasjonene fra en prøve til 
en annen. 
 
I rapporten som ble levert etter første driftssesong beskriver konsulenten at det har ikke har vært 
tegn på økt utlekking av tungmetaller eller organiske parameter i sigevann fra Tillertippen deponi 
(dette er systemet som vil fange opp vann fra snøsmeltingen som drenerer ned i bakken). Det har 
derimot vært betydelige mengder smeltevann som har gått i overløp fra snødeponiet, og vann har 
seget igjennom vollen som har omkranset snødeponiet. Konsulenten opplyser at mye av dette har 
igjen rent sammen med overløpsvannet langs en grøft til Tillerbekken, og at analyseresultater viser 
at overløpsvannet tidvis er sterkt forurenset med enkelte tungmetaller. 
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Fylkesmannen gjennomførte tilsyn ved snødeponiet 3.3.2020. Igjen var hyppighet på prøvetaking, og 
prøvetaking av vannet som går i overløp, et tema konsulenten ønsket å få vurdert. På befaringen 
som ble gjennomført i forbindelse med tilsynet, ble det observert at det var lagt til rette for overløp 
før smeltesesongen våren 2020. Trondheim Bydrift ble bedt om å formelt søke om endring av 
prøvetaking, og inkludere prøvetaking av vann som går i overløpet i det faste prøvetakings-
programmet.  
 
Den 8.4.2020 sendte Fylkesmannen ut et forslag til endring av vilkår for snødeponiet. Forslaget gikk 
til Trondheim kommune Miljøenheten og bedriften, frist for kommentarer til Fylkesmannen ble satt 
til 27.4.2020. 
 
Fylkesmannen har ikke mottatt kommentar fra kommunens miljøenhet. Sweco svarer på vegne av 
Trondheim Bydrift, og Sweco foreslår at hyppigheten på prøvetaking av plast settes til hver 4. uke i 
smelteperioden, og opplyser at det blir analyser på snøprøver også denne våren. Fylkesmannen 
stiller ikke spesifikke krav til analyse av snø, men forventer at deponiet oppfyller kravet om 
mottakskontroll, vilkår 4.1. 
 
Tillatelsen endres i tråd med foreslåtte vilkår og innspill fra konsulenten.  
 
Det gjøres tre endringer i vilkårsdelen:  
 
Vilkår 2.8. Plikt til å forebygge vedlikehold slettes. Innholdet er fjernet, vilkåret var identisk med 2.4.  
 
Vilkår 5.2 endres. For å kartlegge om deponering av snø fører til økt avrenning fra Tillertippen inert deponi, 
skal det i smelteperioden utføres en målinger pr uke.  
Det blir krav til prøvetaking av plast, en gang hver 4. uke.  
Det skal også tas prøve av, og analyseres på, vann som går i overløp hver uke.  
Frist for årsrapport er 1. september.  
 
Vilkår 10 endres. Kommunen skal innen 1. september hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for 
siste driftsperiode/sesong. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Fylkesmannen mener det er nødvendig å inkludere prøvetaking av vann som går i overløp med faste 
intervaller i smelteperioden, da de foreløpige resultatene viser at det er her de største utslippene er.  
 
Konsulenten beskriver at verdiene i sigevannet endrer seg lite og vurderer at en prøve pr uke vil 
være tilstrekkelig overvåkningsfrekvens. Fylkesmannen tar konsulentens vurdering til etterretning og 
endrer vilkåret i tråd med dette.  
 
Konsulenten foreslår prøvetaking av mikroplast hver 4. uke. Prøvetaking av mikroplast er kommet 
med som en konsekvens av at dette ble påvist både i snø og smeltevann våren 2019. Fylkesmannen 
setter vilkår om prøvetaking hver 4. uke i smelteperioden, og forventer at konsulenten gjør en 
vurdering av om denne hyppigheten er tilstrekkelig for å vise variasjoner i utslippet i rapporten. 
 
Den opprinnelige tillatelse er datert 14.9.2018. Fylkesmannen gjør ikke nye vurderinger av forholdet 
til annet lovverk i dette vedtaket, men mener at vurderingen etter vannforskriften og  
naturmangfoldloven i det opprinnelige vedtaket står seg. Oversendelsesbrevet datert 14.9.2018 er 
vedlagt. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen har vurdert søknaden og endrer tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet i 
Trondheim kommune som omsøkt og på vedlagte vilkår. 
 
Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsetting av vilkårene lagt vekt på 
de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket, sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket vil medføre.  
 
Vedtak om gebyr for saksbehandlingen 
I henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 39 om gebyrer 
til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, skal Fylkesmannen ta 
gebyr for behandling av tillatelser og kontroll/tilsyn etter forurensningsloven. 
 
Trondheim Bydrift er i brev av 8.4.2020 varslet om gebyr for Fylkesmannens saksbehandling. 
Fylkesmannen har ikke mottatt noen kommentarer på dette varselet. 
 
På bakgrunn av opplysninger som bedriftene har gitt i søknaden, samt tidsbruk på søknaden, 
vurderer Fylkesmannen å plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 8, jf. 
forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 (arbeid med tillatelser). Det betyr at bedriften må betale et 
gebyr på kr. 9 900,- for saksbehandlingen.  
 
Klageadgang 
Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse 
innen 3 uker fra underretning om vedtak er kommet frem eller fra vedkommende fikk eller burde 
skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de 
endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør 
nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. 
 
En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen 
eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal 
gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om 
gjennomføring kan ikke påklages. 
 
Innsyn 
Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om 
dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Lorvik (e.f.) 
seksjonsleder 
Klima- og miljøavdelingen 

  
 
Sigrid Lund Drage 
seniorrådgiver 
Klima- og miljøavdelingen 

   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg 
1 Midlertidig tillatelse til drift av snødeponi - Tillertippen - Sjetnan Nedre - Trondheim 

kommune 
2 Vilkår for tillatelse - ny - Tiller snødeponi - Tiller - Trondheim kommune 

 
 
Kopi til: 
Sweco    
Trondheim Bydrift ved Brødreskift    


