
 

 

 
 
  
 
 
 

Tillatelse etter forurensningsloven 
til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til 
deponering av snø på Åsland snødeponi 

 
 

 
Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall, § 11 
jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av søknad datert 19.01.2018 og opplysninger som er 
fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilkårene framgår i tillatelsen.  
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og frem til 01.05.2018. 
 
Tiltakshaver må på forhånd avklare med Fylkesmannen i Oslo og Akershus dersom den ønsker å 
foreta endringer i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen som kan 
ha miljømessig betydning. 
 
 
Bedriftsdata 

Tiltakshaver: Oslo kommune ved Bymiljøetaten 
Postadresse: Karvesvingen 3, 0579 Oslo 
Beliggenhet/adresse: Åsland ved E6/Klemetsrud 
Gbnr.: 175/6 
Kommune: Oslo 
Org. nummer (bedrift): 996 922 804 

 
Fylkesmannens referanse: 
Saksnr.: 2018/852  Tillatelsenr.: 2018.0095.T 

Tillatelse gitt: 31.01.2018 Endringsnummer: - Sist endret: - 

 
 
 
Anne-Marie Vikla 
fylkesmiljøvernsjef 

  
 
 
Kari Skogen 
seksjonssjef 

 
Endringslogg: 

Endringsnummer Endringer av  Punkt Beskrivelse 
- - - - 
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1 Tillatelsen omfatter 
Tillatelsen gjelder deponering av overskuddssnø på Åsland snødeponi (gbnr. 175/6) i Oslo 
kommune fra veier og parkeringsplasser i kommunen.  
 
Tillatelsen gjelder deponering av totalt inntil 100.000 m³ snø, mens det kun tillates at det ligger 
60 000 m3 lagret til enhver tid. 
 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og frem til 01.05.2018 
 

2 Generelle vilkår 
2.1 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig 
All forurensning, herunder utslipp til vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om 
utslippene holdes innenfor fastsatte grenser, plikter tiltakshaver å redusere sine utslipp, 
herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. 
 
2.2 Plikt til forebyggende vedlikehold 
Virksomheten skal sørge for forebyggende vedlikehold av renseanordninger og utstyr som kan 
ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være 
dokumentert. (Jf. internkontrollforskriften § 5 punkt 7.) 
 
2.3 Tiltaksplikt ved økt forurensningsfare 
Dersom det oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som 
er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om 
nødvendig å redusere eller innstille driften. Virksomheten skal så snart som mulig informere 
Fylkesmannen om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. 
Akutt forurensning skal varsles iht. vilkår 3.6 i denne tillatelsen. 
 
2.4 Endring av vilkår 
Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen, sette nye vilkår, og om 
nødvendig kalle tillatelsen tilbake, dersom vilkår gitt etter forurensningsloven § 18 er til 
stede. Fylkesmannen har på samme grunnlag rett til, på ethvert tidspunkt, å stoppe 
arbeidene. 
 

Hvis det viser seg at de omsøkte løsningene med de beskrevne miljøbeskyttende tiltak ikke 
virker som forutsatt i vilkårene, kan den ansvarlige umiddelbart bli pålagt å sette i gang 
ytterliggere tiltak. 
 
2.5 Forhold til andre myndigheter 
Forurensningsmyndighetenes vilkår skal ikke være til hinder for at andre myndigheter kan 
stille krav med hjemmel i annen lovgivning. 
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2.6 Internkontroll 
Virksomheten plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende 
forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at virksomheten 
overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante 
forskrifter til disse lovene. Virksomheten plikter å holde internkontrollen oppdatert. 
Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre 
forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. 
 
2.7 Tilsyn 
Forurensningsmyndigheten eller den de bemyndiger, skal til enhver tid ha adgang til området 
for inspeksjon. 
 

3 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning 
3.1 Miljørisikoanalyse/ Stedsspesifikk miljørisikovurdering 
Det skal som hovedregel være utført stedsspesifikk miljørisikovurdering for snødeponi. Dette 
må utarbeides hvis kommunen ønsker å fortsette å benytte Åsland som snødeponi.  
 
Virksomheten skal gjennomføre en miljørisikovurdering av sin virksomhet, og vurdere 
resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av 
vann og grunn skal kartlegges. Miljørisikovurderingen skal dokumenteres og skal 
omfatte alle forhold ved tiltaket som kan medføre akutt forurensning med fare for helse 
og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal miljørisikoanalysen oppdateres. 
Virksomheten skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt 
forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. 
 
3.2 Forebyggende tiltak 
På basis av miljørisikovurderingen skal tiltakshaver iverksette risikoreduserende tiltak. 
Både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak skal vurderes. 
Virksomheten skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene. 
 
3.3 Plan for differensiering av snø 
Det må foreligge en plan for hvordan virksomheten skiller på forurenset snø fra renere snø. Snø 
som deponeres på Åsland må være fra renere områder uten mye påvirkning fra trafikk. Mer 
forurenset snø må behandles på snøsmelteanlegget «S/S Terje». 
 
3.4 Håndtering av søppel 
Virksomheten må ha en plan for håndtering av søppel som er medbrakt i snøen.  
 
3.5 Etablering av beredskap 
Virksomheten skal, på bakgrunn av miljørisikoanalyse og de iverksatte risikoreduserende 
tiltakene, om nødvendig etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. 
Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltaket til enhver tid representerer. 
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3.6 Varsling av akutt forurensning 
Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende 
forskrift. Virksomheten skal også så snart som mulig underrette Fylkesmannen i slike 
tilfeller.  
 

4 Tiltaksgjennomføring 
4.1 Sikring av deponiområdet 
De deler av snødeponiområdet hvor det aktivt utføres arbeid, skal holdes avsperret og ikke 
være tilgjengelig for allmennheten. 
 
4.2 Levering av forurensede masser 
Grus, sand, slam og annet avfall som ligger igjen på plassen etter snøsmelting må leveres 
godkjent mottak med tillatelse etter forurensningsloven. 
 

5 Kontroll og overvåking 
5.1 Kontroll- og overvåkingsprogram 
Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av avrenning fra deponiområdet i henhold til et 
kontroll- og overvåkingsprogram. Kontroll- og overvåkingsprogrammet skal inngå i 
virksomhetens internkontroll. 
 
Overvåkningsprogrammet for utslipp til vann skal tilfredsstille vannforskriftens krav til slik 
overvåkning. Kravene fremgår av vedlegg 5 til forskriften. 
 
Vegsalt (NaCl), tungmetaller, PAH, suspendert stoff, olje og pH skal minimum inngå i 
overvåkingen.  
 
Plan for et prøvetakingsopplegg for hele prøveperioden skal inngå som en del av 
internkontrollsystemet, jf. vilkår 2.8 i denne tillatelsen. 
 
5.2 Prøvetaking 
Smeltevannet fra snødeponiet skal behandles og kontrolleres før utslipp til bekk. Smeltevannet 
skal ikke ha konsentrasjoner av utslippskomponenter som overskrider følgende grenseverdier 
ved utslipp til bekk: 

Utslippskomponent Utslippsgrense 
Suspendert stoff    90 mg/liter 
Olje    20 mg/liter 
pH    6,0- 8,0 

  
 
5.3 Kvalitetssikring av målingene 
All prøvetaking, behandling og analyse skal utføres etter Norsk Standard (NS). Dersom NS ikke 
finnes, kan annen, utenlandsk/internasjonal standard benyttes.  Laboratorier/tjenester med 
relevant akkreditering skal benyttes der dette er mulig. 
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6 Støy 
Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, 
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager skal ikke 
overskride grensene satt i forskrift om begrensning av støy i Oslo kommune, Oslo. Eventuelle 
klager eller overskridelser på støy skal loggføres, og forebyggende tiltak iverksettes. 
 

7 Rapportering 
Det skal sendes en rapport til Fylkesmannen senest innen 15. juni 2018  
 
Rapporten skal inneholde:  

 Beskrivelse av eventuelle avbøtende tiltak som er gjennomført for å hindre uheldig påvirkning på 
omgivelsene fra avrenning fra snødeponi. 

 Dokumentasjon på levering av avfall, grus/sand og slam til godkjent deponi etter 
forurensningsloven. Mengder og tidspunkt for levering må være inkludert. 

 Analyseresultater fra prøvetakingen. 

 
 
 
 
 


