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Håndtering av snø fra veier og parkeringsplasser

Snø som fjernes fra veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller være forurenset av 
miljøgifter og tungmetaller. Søppel i snøen kan også være et problem. Fylkesmannen i 
Buskerud henstiller kommunene til å opprette egnede snødeponier. En stedsspesifikk 
analyse vil avgjøre om snødeponiet krever tillatelse etter forurensningsloven. 
Snødeponier krever tillatelse etter plan- og bygningsloven. Dette gjelder både faste og 
midlertidige snødeponier.

Bakgrunn

Fylkesmannen får mange henvendelser og bekymringsmeldinger fra kommuner, entreprenører
og privatpersoner med hensyn til hvor snø bør deponeres, og om dette krever tillatelse fra
Fylkesmannen. Fylkesmannen sin erfaring er at opprettelse og godkjenning av snødeponier
håndteres svært ulikt rundt i kommunene.

Snørike vintre viser at det er viktig at kommunene har utarbeidet en beredskapsplan med
hensyn til hvordan snø fra veier og parkeringsplasser skal håndteres. Det må være
gjennomført en vurdering av hvilke områder som er egnet for deponering av snø, denne 
vurderingen skal blant annet bygge på bestemmelser etter plan- og bygningsloven og 
forurensningsloven. Snø skal ikke deponeres på områder som ikke er egnet til formålet og
som kan medføre fare for forurensning av grunn og nærliggende resipient.

Fylkesmannen ønsker gjennom dette brevet å belyse hvilke regelverk som kommer til 
anvendelse ved anleggelse av snødeponier, både faste og midlertidige.

Forurensningsloven
Ved opprettelse av et snødeponi må det gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å finne ut 
om snøen som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe av 
nærliggende grunn eller vassdrag. Dersom den stedsspesifikke risikovurderingen viser at 
snødeponiet kan medføre skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter 
forurensningsloven § 11. Dette fremkommer av forurensningsloven § 7 første ledd:

”Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det 
er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt i medhold av § 11.”

Fylkesmannen er myndighet for dumping av snø etter forurensningsloven, og skal motta en 
eventuell søknad etter forskrift om begrensing av forurensning (forurensingsforskriften) 
Kapitel 36, Behandling av tillatelser etter forurensningsloven1).
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Plastgranuler fra kunstgressbaner
En relativt ny og aktuell problemstilling er plastforsøpling. Fylkesmannen har høsten 2016 fra 
publikum mottatt bekymringsmeldinger for plastgranuler som sprer seg fra kunstgressbaner 
og havner i naturen. Miljødirektoratet har publisert en artikkel på denne problemstillingen: 
«Kunstgressbaner mulig stor kilde til mikroplast»2), de konkluderer med at kunstgressbaner 
kan være den nest største kilden til mikroplast på land. Fylkesmannen ber om aktsomhet slik 
at granualer ikke spres med snø etter måking. 

Plan- og bygningsloven
Snødeponier er tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven (pbl), og må derfor 
byggesaksbehandles. Dette gjelder både faste og midlertidige snødeponier.

Kommunen er planmyndighet. Fylkesmannen anbefaler derfor å ta kontakt med kommunen 
for å forhøre seg dersom man er usikker på om tiltaket er i tråd med arealformålet og om det 
kreves tillatelse etter plan- og bygningsloven. 

Hilde Sundt Skålevåg
fagsjef

Gro Angeltveit

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift. Dokumentet blir bare 
sendt elektronisk.

Adresseliste
Sigdal kommune 3350 Prestfoss
Flesberg kommune 3623 Lampeland
Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg
Hol kommune 3576 Hol
Krødsherad kommune 3536 Noresund
Hole kommune Viksveien 30 3530 RØYSE
Flå kommune 3539 Flå
Nore og Uvdal kommune 3630 Rødberg
Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss
Ål kommune Tingstugu, Torget 3570 Ål
Nes kommune 3540 Nesbyen
Hemsedal kommune Gamlevegen 4 3560 Hemsedal
Rollag kommune 3626 Rollag
Modum kommune Postboks 38 3371 Vikersund

1) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931?q=forurensningsforskriften
2) http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-stor-kilde-til-mikroplast/


