
 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tillatelse etter forurensningsloven til deponering av overskuddssnø 
på Åsland vinteren 2017-2018, Oslo kommune 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ferdigbehandlet søknaden fra Oslo kommune ved 
Bymiljøetaten, der det søkes om tillatelse til deponering av overskuddssnø på Åsland i Oslo 
kommune.  
 
Fylkesmannen gir tillatelse til deponering av totalt 100.000 m³ overskuddssnø, der det kun 
tillates at det ligger 60.000 m³ lagret til enhver tid på Åsland snødeponi på fastsatte vilkår. 
Tillatelsen gjelder frem til 01.05.2018. 
 
Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til søknad datert 19.01.2018 fra Oslo kommune ved 
Bymiljøetaten der det søkes om tillatelse til å benytte opparbeidet, eksisterende snødeponiareal 
på Åsland i Oslo kommune for deponering av inntil 250.000 m³ snø vinteren 2017-2018. 
 
Vedtak 
Fylkesmannen gir Oslo kommune tillatelse til deponering av totalt 100.000 m³ overskuddssnø, 
der det maksimalt kan ligge inntil 60.000 m³ lagret til enhver tid på Åsland, gnr 175, bnr 6, som 
er regulert til snødeponi. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt 
vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i samme lov. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om 
tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper 
ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. 
Tillatelsen gjelder fra dags dato og frem til 01.05.2018. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt 
dette brevet.  
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. 
Endringene skal være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En 
eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført. 
 
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap 
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56. 
 
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79. 
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Søknad 
Oslo kommune ved Bymiljøetaten ønsker å benytte opparbeidet, eksisterende snødeponiareal på 
Åsland for deponering av inntil 250.000 m³ snø vinteren 2017-2018.  
 
Bymiljøetaten ser et omfattende behov for rask snøfjerning fra et stort antall av byens gater og 
fortau. Spesielt på fortau er det stort behov for snøfjerning. Snøsmelteanlegget «S/S Terje», som 
kommunen leverer overskuddssnø til, har begrenset kapasitet. 
 
Åsland har blitt benyttet som deponi for snø fra Oslos veinett siden vinteren 2005/2006. I 2008 
ble arealet oppgradert med fast dekke og rensekummer. Området har blitt benyttet som deponi 
for snø i større eller mindre grad siden 2005. De siste årene har Oslo kommune hatt tilgang til 
NCC sitt snøsmelteanlegg «S/S Terje», som ligger ved Søndre Akershuskai. Åsland har fungert 
som reserveareal dersom det oppstår driftsstans på snøsmelteanlegget. Åsland snødeponi har 
nødvendig regulering for slikt bruk, og er opparbeidet for å håndtere avrenning av smeltevann. 
 
På området er det bygd opp barrierer fra snøhaugen til resipient. Først nettinggjerde som fanger 
opp løst søppel som følge av smeltevann. Deretter går vannet gjennom to filtervoller som er bygd 
opp med bark i kjernen og grov pukk rundt. Vannet går videre til et sedimenteringsbasseng, med 
kum fylt med lecakuler som renser vannet. Dette bassenget har et overløp med utløp som 
Bymiljøetaten kan plugge. Etter kum med lecakuler renner vannet videre via lukket rørsystem til 
en liten bekk som renner til Gjersrudtjern og deretter videre i Gjersrudbekken og så Ljansbekken. 
 
Bymiljøetaten benytter utfresing av snø til sidearealer som foretrukket alternativ. Lokal 
håndtering av snø ved intern flytting innenfor samme vei/område benyttes. Den meste 
forurensede snøen vil fortsatt håndteres av snøsmelteanlegget «S/S Terje». 
 
I søknad skisserer Bymiljøetaten følgende driftsopplegg får Åsland denne vintersesongen: 

- Det skal kjøres inn begrensede mengder snø, maks 250.000 m³.  
- Snøen som deponeres på Åsland vil være fra de ytre bydelene, spesielt de østlige og 

nordlige bydelene og vil komme fra mindre trafikkerte veier.  
- Snø fra Oslo sentrum og andre sterkt trafikkerte veier vil deponeres på NCC sin snølekter. 
- Snøhaugen får smelte naturlig, og det vil ikke bli fremprovosert smelting. 
- Under snøsmelting vil etaten ved behov og minst to ganger pr uke foreta manuell 

søppelplukking av løst avfall. 
- Grus fra plassen blir kjørt bort til godkjent deponi. 
- Dersom ønskelig kan det opprettes måleprogram for avløpsvannet. 

 
Bymiljøetaten informerer at kommunen jobber med en konseptutredning for fremtidig 
snøhåndtering i Oslo, som forventes ferdigstilt i januar 2018. 
 
Høring 
Fylkesmannen har ikke sendt søknaden om tillatelse på høring da området alt er regulert til 
formålet, og berørte parter er kjent med at det er et snødeponi på Åsland, jf, 
forurensingsforskriften § 36-9 første ledd bokstav c. 
 
Fylkesmannens vurdering 
Deponering av overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser kan utgjøre et forurensningsproblem 
ved dumpe- eller avrenningsstedet samt være visuelt skjemmende grunnet innhold av 
avfallsfraksjoner. Regelmessig deponering av snø på denne måten vil kunne medfører en fare for 
forurensning av ytre miljø, og dermed kreve en tillatelse etter forurensingsloven § 11. 
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Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis skal det legges vekt på de 
forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket 
for øvrig vil medføre, jf. forurensningsloven § 11 5. ledd. Dette innebærer at det må foretas en 
helhetlig vurdering der både forurensningshensyn, generelle miljøhensyn og alminnelige 
samfunnsmessige hensyn tas med i betraktningen. 
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved 
utøving av offentlig myndighet som berører naturmangfold. Dette innebærer at 
naturmangfoldlovens prinsipper også må legges til grunn når det gjøres en vurdering etter 
forurensningslovens bestemmelser. 
 
Tiltak som medfører fare for forurensing av vann skal også vurderes i henhold til vannforskriften, 
der formålet er å beskytte og om nødvendig forbedre miljøtilstanden i alle elver, innsjøer, 
grunnvann og kystnære områder. 
 
Forurensningens omfang 
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.  
 
Med blant annet 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 nå har hatt fokus på 
at kommunene må finne gode løsninger for håndtering av overskuddssnø. 
 
Det omsøkte arealet på Åsland har blitt benyttet som snødeponi siden 2005. Overvåkning 
gjennomført av både NIVA og Jordforsk viser at avrenningen fra Åsland snødeponi fører til 
skade på nærliggende resipient, særlig med hensyn på utslipp av salt til ferskvannsresipient, men 
også forhøyede verdier av tungmetaller og fosfor. 
 
Nedstrøms Åsland deponi ved Maurtuveien, er det bebyggelse med vannforsyning fra grunnvann. 
Det er tidligere gjennomført prøvetaking for å sjekke drikkevannskvaliteten. Resultatene viste 
verdier under drikkevannsforskriftens grenseverdier. 
 
Fylkesmannen ser det derfor som svært viktig at det gjennomføres rensing av snøen for å 
minimere faren for forurensing av nærliggende resipient. Fylkesmannen har stilt konkrete 
grenseverdier for utslipp av partikulært materiale, olje og pH. Det er også stilt krav om 
utarbeidelse av et kontroll- og måleprogram, som sikrer at kravene overholdes og at utslipp av 
smeltevann til resipient ikke medfører en forringelse av vannkvaliteten. 
 
For at kommunen skal klare å innfri fastsatt grenseverdi for partikkelutslipp, kan det være behov 
for å tilpasse logistikken mellom snødeponiet på Åsland og snøsmelteanlegget, slik at den mest 
forurensede snøen leveres til snøsmelteanlegget. 
 
Da arealet er dimensjonert for optimalt mottak av 60.000 m3 snø, har Fylkesmannen kun gitt 
tillatelse til mottak av 100.000 m3 snø, der maks 60.000 m³ kan lagres på området samtidig. Dette 
for å sikre en god håndtering av snøen.  
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Konsekvenser for naturmiljøet 
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet 
skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, 
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  
 
Det er en lokalt viktig naturtype ved E6 mot Langbråten, lokalisert på motsatt side av veien for 
Åsland deponi. Naturtypen består av et rikt parti med gråor-heggeskog langs bekken fra E6 mot 
Langbråten. Det er ingen friluftsområder tilknyttet Åsland. Det er ikke registrert truede arter i 
Artsdatabanken ved Åsland deponi. 
 
Sidebekken ved Åsland deponi treffer Stensrudbekken før den går videre til Gjersrudtjern. 
Stensrudbekken er et lokalt viktig bekkedrag som binder sammen andre naturmiljøer. 
Gjersrudtjern er en rik kulturlandskapssjø vurdert som lokal viktig. Herfra renner vannet videre 
til Gjersrudbekken og deretter til Ljansbekken. Gjersrudbekken og Ljansbekken er begge viktige 
bekkedrag. Gjersrudbekken har størst verdi som korridor for vannlevende organismer og arter 
knyttet til lauvskog, Ljansbekken er en av få forholdsvis intakte elvesystemer i Indre Oslofjord 
med god forekomst av fisk. 
 
For å begrense skader på naturmangfoldet har Fylkesmannen stilt krav om rensing av 
smeltevannet før det når nærliggende resipient samt overvåking av utslippet og resipienten. 
Fylkesmannen anser at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet ikke vil forringes.  
 
Fylkesmannen anser at kunnskapen om naturverdiene i området er tilstrekkelig til at kravet i 
naturmangfoldloven § 8 om at beslutningene skal hvile på et best mulig kunnskapsgrunnlag, er 
oppfylt. Hensynet til føre-var prinsippet i § 9 i naturmangfoldloven vektlegges derfor i mindre 
grad.  
 
Det er også gjort en vurdering ut fra den samlete belastningen som økosystemet vil bli utsatt for 
etter § 10. Fylkesmannen anser at fastsatte vilkår vil sikre at naturmangfoldet i og rundt 
tiltaksområdet ikke vesentlig vil forringes, og Fylkesmannen anser dermed §§ 11 og 12 som 
oppfylt.  
 
Fylkesmannen mener derfor at prinsippene for offentlig beslutningstaking i naturmangfoldloven  
§§ 8 til 12 er oppfylt. 
 
Forhold til alminnelige samfunnsmessige hensyn 
Området er regulert til snødeponi jf. reguleringsplan S-4149, Europaveien/Ski grense – 
Snødeponi. Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser, datert 08.06.2005. Fylkesmannen 
vurderer at tiltaket er i henhold til planens bestemmelser.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen er opptatt av at kommunen etablerer godt planlagte og miljøvennlige løsninger for 
snøhåndtering, herunder snødeponier som har rensetiltak som kan ta hånd om forurensede 
snømasser fra offentlige arealer. Fylkesmannen er kjent med at tidligere drift av Åsland 
snødeponi har medført til forurensning av resipient, jamfør undersøkelser gjennomført av NIVA i 
2006 og 2009 og av Jordforsk i 2011. På bakgrunn av dette ønsker Fylkesmannen at mengde snø 
deponert på Åsland minskes betydelig, og at kommunen primært benytter snøsmelteanlegget 
«S/S Terje, som har stor kapasitet til å ta imot forurenset snø. 
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Fylkesmannen tillater snødeponering på Åsland på fastsatte vilkår, og mener på bakgrunn av 
vilkårene at tiltaket ikke vil medføre en uakseptabel forurensing av nærliggende grunn eller 
vassdrag. 
 
Fremtidig håndtering av overskuddssnø fra veier og parkeringsplasser 
Fylkesmannen finner det positivt at Oslo kommune jobber med en konseptvalgutredning for 
fremtidig snøhåndtering i Oslo, der utredningen tar for seg et bredt utvalg av konsepter for 
snøhåndtering. Vi minner om at det må gjennomføres stedsspesifikke miljørisikovurderinger for 
områdene det er planlagt å benytte som snødeponi. Medfører snødeponi nevneverdig skade eller 
ulempe på nærliggende grunn og/eller vassdrag så må det søkes Fylkesmannen om tillatelse etter 
forurensningsloven. Nødvendig renseanordninger må installeres og miljøoppfølgingsprogram 
som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å redusere faren for forurensning må på plass.  
 
Det foreligger heller ingen stedsspesifikk miljørisikovurdering for Åsland deponiområde. Hvis 
det er aktuelt for Oslo kommune å fortsette å bruke Åsland som snødeponi så må stedsspesifikk 
miljørisikovurdering utføres.  
 
Gebyr 
Oslo kommune skal betale et gebyr på kr. 26.200,- for Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin 
behandling av søknad, jf. forurensningsforskriften kapittel 39 om gebyrer til statskassen for 
arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Saksbehandlingen knyttet til 
behandling av søknaden er plassert i gebyrsats 6, jf. forurensningsforskriften § 39-4. Ressursbruk 
knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder hører 
gjennomgang av søknaden, korrespondanse med søker samt endelig ferdigstillelse av tillatelsen. 
Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også. Samlet ressursbruk er ca. 1 
ukeverk. 
 
Faktura med innbetalingsblankett ettersendes fra Miljødirektoratet. 
 
Klageadgang 
Vedtaket om tillatelsen, herunder plassering i gebyrsats 6, kan påklages til Miljødirektoratet av 
sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra avgjørelsen er mottatt. 
Eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal 
begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes via 
Fylkesmannen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne-Marie Vikla  
fylkesmiljøvernsjef Kari Skogen 
 seksjonssjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Kopi til: 
Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO 


