
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håndtering av overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser -  
informasjonsbrev 
 
På bakgrunn av vinterens erfaringer ber Fylkesmannen nå kommunene og andre veieiere 
som håndterer overskuddssnø om å finne egnede områder for håndtering av overskuddssnø 
fra veier og parkeringsplasser i god tid før neste vintersesong. 
 
Bakgrunn 
Vinterens snømengder skapte utfordringer for flere av våre kommuner når det gjaldt 
deponering av overskuddssnø i spesielt sentrumsnære områder og boligstrøk. Fylkesmannen 
har fått mange henvendelser fra publikum om kommunenes snøhåndtering i vår region med 
hensyn til hvor snøen bør deponeres og om det kreves tillatelse av Fylkesmannen til å deponere 
snø.  
 
Veiforurensing er en av de viktigste kildene til forurensing av sjø og vassdrag fra urbane 
områder. Overskuddsnø kan inneholde betydelige mengder partikulært materiale, mikroplast, 
sand, grus, salt og søppel, samt miljøgifter/tungmetaller. Fylkesmannen er opptatt av at 
kommunene etablerer godt planlagte og miljøvennlige løsninger for snøhåndtering, herunder 
snødeponier som har rensetiltak som kan ta hånd om forurensede snømasser fra offentlige 
arealer. 
 
Med bakgrunn i vannforskriften gjennomføres det nå tiltak i våre vassdrag for å oppnå god 
økologisk status. Fylkesmannen har som et tiltak derfor i flere år hatt fokus på at kommunene må 
finne gode løsninger for håndtering av overskuddssnø. 
 
Denne vinteren var vi på flere tilsyn på kommunal snøhåndtering, der vi fokuserte på blant annet 
stedsspesifikk miljørisikoanalyse, prøvetaking av snø og smeltevann, renseløsninger på 
snødeponi, og om snødeponi er regulert til formålet. Det ble også informert om at større 
snødeponier må vurderes av kommunen etter plan- og bygningsloven. Det viser seg at 
vurderinger og prøvetaking på ovenfor nevnte punkter ofte er mangelfulle eller ikke er utført. 
 
Fylkesmannen ønsker gjennom dette brevet å belyse hvilke regelverk som kommer til 
anvendelse ved anleggelse av snødeponier, samt hvilke tiltak og vurderinger som må legges til 
grunn ved valg av løsninger for snødeponering.  
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Snødeponi må vurderes etter plan- og bygningsloven 
Fylkesmannen informerer om at både permanente og midlertidige snødeponier må vurderes etter 
plan- og bygningsloven (pbl). Ved opprettelse av snødeponi bør området vurderes regulert og 
behandles som søknadspliktig tiltak etter pbl § 20-1 første ledd bokstav j. I pbl. § 20-5 tredje ledd 
er det gjort unntak fra søknadsplikt for midlertidige tiltak som skal ligge kortere enn to måneder. 
Se også pbl. § 30-5 om plassering av midlertidige tiltak.. Tillatelse etter plan- og bygningsloven 
skal behandles av kommunen. Tillatelsen må foreligge før Fylkesmannen kan behandle søknad 
om snødeponi etter forurensningsloven § 11.  
 
Snødeponering av forurenset snø krever tillatelse etter forurensningsloven  
Snødeponering innebærer risiko for forurensning. Etablering av snødeponi kan utløse krav om 
tillatelse etter forurensningsloven hvis tiltaket medfører fare for forurensing. Generelt må det ved 
opprettelse av et snødeponi gjøres en stedsspesifikk risikovurdering for å kartlegge om snøen 
som er planlagt deponert på et område kan medføre skade eller ulempe på nærliggende vassdrag 
eller grunnen. Dersom den stedsspesifikke risikovurderingen viser at snødeponiet kan medføre 
skade eller ulempe på miljøet kreves det en tillatelse etter forurensningsloven § 11. Dette gjelder 
både midlertidige og permanente snødeponier på land og dersom snøen deponeres direkte i sjø 
eller vassdrag.  
 
Dersom det i dag finnes etablerte snødeponier som kan medføre fare for forurensing, må 
det søkes om tillatelse til å opprettholde disse deponiene etter forurensningsloven. Undersøkelser 
viser at store deler av snøen i bynære områder med mye trafikk og som har ligget en stund er 
forurenset. En oppkonsentrering av denne snøen på områder som er sårbare for påvirkning vil 
kunne medføre fare for forurensning. 
 
Kommunene må ha en god og langsiktig plan for sin snøhåndtering 
Vi ønsker at alle kommunene i Oslo og Akershus skal ha en god plan på sin snøhåndtering og 
opprette godkjente snødeponi som er regulert til formålet. Viser det seg at kommunen må søke 
Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven, må dette søkes om i god tid før neste 
vintersesong. Saksbehandlingstiden er normalt 2-3 måneder. Kommunene må selv gjøre 
undersøkelser for å vurdere om snødeponiet krever en slik tillatelse. Prøvene skal være 
representative og prøvetakingen bør tas av faglig kvalifisert personell.  
 
Kommunene må gjennomføre undersøkelser der fordeler og ulemper ved ulike 
snødeponiløsninger vurderes. Faktorer som bør undersøkes er hvor snøen fra kommer, hvor mye 
snø skal deponeres, hvor er snøen planlagt deponert, omfang av sand/grus og søppel som følger 
med snøen, betydningen av avrenning til følsomme vassdrag, utvasking av underliggende masser 
på snødeponiene og CO2 utslipp ved transport av snøen til de ulike snødeponialternativene. Støy 
og trafikkulemper i nærområdene bør også vurderes, samt om snødeponiet kommer i konflikt 
med andre brukerinteresser. Dette for å sikre gode løsninger for snødeponering i fremtiden.  
 
Plan for differensiering av snø der man skiller på forurenset snø fra renere snø bør utarbeides. 
Snø som er relativt fersk og som kommer fra områder med lite trafikk vil høyst sannsynlig ikke 
medføre fare for forurensning. Snø fra sentrumsområder og trafikkerte områder viser seg ofte å 
være forurenset.  
 
Levering av forurensede masser fra snødeponi 
Grus, sand, slam og annet avfall som ligger igjen på plassen etter snøsmelting må leveres 
godkjent mottak med tillatelse etter forurensningsloven. Slam etter snøsmelting på snødeponi 
anses ikke som ren jord, men avfall. Slikt avfall kan inneholde miljøgifter og kategoriseres som 
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næringsavfall som i henhold til forurensningsloven § 32 skal leveres godkjent deponi eller 
behandlingsanlegg etter forurensningsloven. Fylkesmannen kommer til å sende ut et 
informasjonsbrev om håndtering av sand/slam fra sandfang og gateoppsop til alle kommunene i 
Oslo og Akershus etter sommeren. 
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Mottakere: 
Oppegård kommune    
Vestby kommune    
Fet kommune    
Nes kommune    
Akershus fylkeskommune    
Ås kommune    
Bærum kommune    
Eidsvoll kommune    
Nannestad kommune    
Frogn kommune    
Rælingen kommune    
Statens vegvesen, 
Vegdirektoratet 

   

Ski kommune    
Nesodden kommune    
Aurskog-Høland kommune    
Enebakk kommune    
Lørenskog kommune    
Gjerdrum kommune    
Ullensaker kommune    
Hurdal kommune    
Oslo kommune    
Statens vegvesen region øst    
Sørum kommune    
Skedsmo kommune    
Asker kommune    
Nittedal kommune    


