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Håndtering av snø i Lier kommune

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 anbefaler 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.
Fylkesmannen viser til brev, Samarbeidsavtale om snølager- Fylkesmannen i Buskerud og 
Lier kommune datert 9. september 2009. Samt henvendelser fra entreprenører med 
snømåkingsoppdrag i Lier kommune vinteren 2015/16. 

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 § 1, Særskilt tillatelse til forurensende tiltak. Dette fremkommer av 
forurensningsloven § 7 første ledd: 
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”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 etterforurensningsloven1).

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 pbl.

Marint avfall 
Miljødirektoratet skriver i «Overordnet vurdering av kilder og tiltak mot marin forsøpling2)

at selv om ikke alle effektene av marin forsøpling er kjent, så er det enighet om at dette er et 
alvorlig miljøproblem som forventes å øke betydelig om det ikke iverksettes tiltak. Mye marin 
forsøpling er lokalt generert og må løses lokalt. Fylkesmannen mener derfor det er viktig at 
kommunen er bevisst sin forsøplingsmyndighet med tanke på gateavfall i snø. Det bør derfor 
vurderes om det er hensiktsmessig å dumpe snø i elv og sjø.   

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»3), de konkluderer med at kunstgressbaner 
kan være den nest største kilden til mikroplast på land. Fylkesmannen ber om aktsomhet slik 
at granuler ikke spres med snø

Med hilsen

Hilde Sundt Skålevåg
fagsjef

Gro Angeltveit

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

1) https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931?q=forurensningsforskriften
2)http://www.miljodirektoratet.no/Global/Nyhetsbilder/Overordnet%20vurdering%20av%20kilder%20og%20tiltak%20mot%20marin%20for
s%C3%B8pling.pdf
3) http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/April/Kunstgressbaner-mulig-stor-kilde-til-mikroplast/


