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Søknad om tillatelse til midlertidig lagring av snø. Gnr/bnr 257/277 i 
Orkland kommune. 
 
På vegne av Mardahl Maskin AS søkes det med dette om tillatelse til i vinterhalvåret å 
midlertidig lagre/oppbevare snø.  
 
Mardahl maskin AS er en stor entreprenørbedrift somi i vinterhalvåret har flere store 
brøytekontrakter.  
 
Området i Orkanger hvor man har tenkt å etablere snølager er innenfor regulert område; 
Havn og industri på Grønøra vest, planid: 201511, hvor man også skal etablere 
gjenvinningsstasjon for rene masser. For området foreligger det allerede en tillatelse etter 
forurensningsloven til mottak, mellomlagring og sortering av rene masser for område. Vedtak 
ligger vedlagt. 
 
Hovedsakelig er det snø fra Orkanger sentrum og fra industrområdet på Grønøra som må 
kjøres bort på grunn av plassmangel, som er tenkt lagret.  
 
Vi har vært i kontakt med administrasjonen i kommunen for å sjekke forholdet til plan- og 
bygningsloven, og tilbakemeldingen derfra er at de anser lagring av snø til å falle inn under 
gjeldende reguleringsformål, og vi vurderer det dithen at snødeponiet er avklart etter plan- 
og bygningsloven og med Orkland kommune. Skriv fra kommunen ligger vedlagt.    
  
 
Illustrasjon og plan for tiltaket  
 
Snøen er tenkt lagret på to områder innenfor eiendom gnr/bnr 257/277 i Orkanger (se figur 
1). For nærmere detaljer, se vedlagt illustrasjonskart.  
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Figur 1 Området vest for Orkanger sentrum, hvor man planlegger å etablere to deponiområder 

 
Ut i fra efaringstall antas det at områdene har tilstrekkelig størrelse. De er beregnet til å 
kunne ta i mot til sammen ca. 20.000 m3snø , noe mer enn beregnet erfaringstall de siste 
årene. Dette tilsvarer ca. 160 m3 daglig over en sesong, beregnet til å være 120 dager. 
Nøyaktige tall vil naturlig nok variere avhengig av værsituasjonen. 
 
Gatene og plassene som blir ryddet for snø blir ikke saltet om vinteren, men kan inneholde 
en del fremmedelementer, som grus, miljøgifter, mikroplast og søppel. Alle 
fremmedelementer som er kommet inn til området sammen med snøen vil bli sortert ut og 
levert til avfallsmottak når snøen er smeltet. Ved behov vil også slike fremmedelementer bli 
sortert ut i løpet av vinteren. Snøhaugene vil bli plassert slik at smeltevannet renner via. 
oljeutskiller og deretter sandfang. Man må etablere en løsning for fast dekke, som duk eller 
asfalt før man starter deponering.  
 
Skulle noe være uklart er dere velkommen til å ta kontakt med undertegnede eller Ragnar 
Øyum, Avdelingsleder Miljø og Gjenvinning, Mardahl Maskin AS. Sistnevnte treffes på tlf 913 
10 696. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anders Lund 
Arealplanlegger 
Pro Invenia AS                                                                          
anders.lund@proinvenia.no  
 
Kopi: Mardahl Maskin AS v/ Ragnar Øyum  
          
Vedlegg; Illustrasjonsplan snødeponi 
  Tillatelse – mottak, mellomlagring og sortering av masser, Fylkesmannen. 
  Miljørisikovurdering 

Brev fra rådmannen vedrørende snødeponiet   


