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Informasjonsskriv til virksomheter som håndterer og deponerer overskuddssnø 

 

Overskuddssnø fra sentrumsområder, veier og parkeringsplasser vil i mange tilfeller være 

forurenset og inneholde avfall. Deponering av snø på land og dumping av snø i sjø/vassdrag vil 

derfor være søknadspliktig etter forurensningsloven § 11 hvor Fylkesmannen er myndighet.  

 

Ved deponering og dumping av overskuddssnø må det gjennomføres stedsspesifikke 

risikovurderinger for å undersøke om deponeringen/dumpingen vil føre til nevneverdig skade 

eller ulempe for miljøet. Søknad om deponering og dumping av snø må deretter sendes til 

Fylkesmannen. Dersom håndteringen vil medføre skade eller ulempe for miljøet, kreves det 

tillatelse etter forurensningsloven § 11.  

 

Snødeponi på land krever også tillatelse etter plan- og bygningsloven (pbl). Dette gjelder både 

faste og midlertidige snødeponier. Dersom det skal etableres snødeponi på et område som ikke er 

regulert til formålet, krever det dispensasjon fra arealformålet i regulerings- eller 

kommuneplanen. Dersom deponiet skal etableres på dyrka mark, må det søkes om dispensasjon 

etter jordlova.  

 

 

Bakgrunn  

Store snømengder de siste vintrene har skapt utfordringer i flere kommuner når det gjelder deponering 

av overskuddssnø, da spesielt i sentrumsnære områder og boligstrøk. Fylkesmannen har fått mange 

henvendelser og bekymringsmeldinger fra kommuner, entreprenører og privatpersoner med hensyn til 

hvor snøen bør deponeres/dumpes, og spørsmål om det kreves tillatelse av Fylkesmannen for å 

deponere/dumpe snø.  

 

Det er viktig at dere som er ansvarlige for å håndtere snøen, har egnede områder for deponering av 

overskuddssnø. Områdene må være godkjent etter både plan- og bygningsloven og forurensningsloven. 

Dette for å unngå at snø dumpes og deponeres på områder som ikke er egnet til formålet, og som kan 

medføre fare for forurensning av grunn og vann. 

 

Forurensningsloven  

Et snødeponi vil regnes som forurensning etter forurensningsloven. Dersom snødeponiet fører til 

nevneverdige skader eller ulemper på miljøet, trenger deponiet tillatelse etter forurensningsloven § 11. 

 

Om deponeringen vil kreve en tillatelse etter forurensningsloven vil være avhengig av hvor snøen 

kommer fra, hvor mye snø som skal deponeres og hvor snøen er planlagt deponert. Før opprettelse av 

et snødeponi må det derfor 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 forurensingsloven § 11.  

 

Fylkesmannen behandler søknad om tillatelse til snødeponi etter forurensningsloven. 

 

Dumping i vassdrag og sjø 

Utfordringer med marin forsøpling, spredning av miljøgifter og salt og spredning av miljøgifter i 

sedimenter gjør utfylling av snø i vassdrag og sjø problematisk. Snø fra sentrumsnære og trafikkerte 

områder vil kunne inneholde miljøgifter som ikke skal spres i vassdrag eller til sjø. Et annet problem 

med dumping av snø i vassdrag og sjø er oppvirvling av forurensede sedimenter der dumpingen 

foregår. 
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På bakgrunn av dette er Fylkesmannen av den oppfatning av at all dumping av snø i vassdrag og sjø 

skal begrenses eller forbys. En eventuell tillatelse fra Fylkesmannen etter § 11 i forurensningsloven kan 

bare gis dersom snøen renses for avfall og forurensninger før dumping.  

 

Søknad til kommunen (Plan- og bygningsloven)  

Snødeponier er et tiltak som faller inn under plan- og bygningsloven (pbl), og må derfor også 

byggesaksbehandles. Dette gjelder både faste og midlertidige snødeponier.  

 

Faste snødeponier må behandles etter plan- og bygningsloven som en søknad med ansvarsrett. 

Midlertidige deponier kan behandles som en søknad som kan forestås av tiltakshaver. 

 

Hvorvidt et snødeponi er midlertidig må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Fylkesmannen mener at dersom 

et snødeponi plasseres samme sted flere år på rad og snøen ligger i deponiet fra omkring desember til 

utover sommeren, anses ikke tiltaket som midlertidig. For øvrig vil et deponi som brukes mer enn to år, 

aldri regnes som midlertidig. 

 

Dersom det skal etableres snødeponi på et område som ikke er regulert til formålet, krever det også 

dispensasjon fra arealformålet i regulerings- eller kommuneplanen. For at Fylkesmannen skal gi 

tillatelse etter forurensningsloven, må arealbruken være godkjent av kommunen. Det betyr at en 

eventuell dispensasjon fra arealformålet må behandles før søknad etter forurensningsloven sendes 

Fylkesmannen.  

Kommunen vil ikke gi tillatelse etter plan- og bygningsloven pbl. § 20-2 før Fylkesmannen har gitt 

tillatelse etter forurensningsloven. 

 

Jordloven  

Ved plassering av snødeponi på dyrka mark kan det også være behov for å søke om dispensasjon fra 

jordlova § 9. Dette kan landbrukskontoret vurdere nærmere. 

 

Søknad til Fylkesmannen  

Hvilke snødeponier som er søknadspliktige etter forurensningsloven vil være avhengig av om deponiet 

medfører en fare for forurensning. Her må det som tidligere nevnt gjøres en stedsspesifikk vurdering 

for hvert enkelt snødeponi.  

 

Dersom det på privat eiendom skal benyttes små midlertidige deponier som ikke medfører fare for 

forurensning, anser Fylkesmannen at det ikke er behov for tillatelse etter forurensningsloven. De lokale 

påvirkningene fra deponiet skal likevel vurderes.  

 

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til dumping og/eller deponering av snø skal inneholde 

relevant informasjon, jf. forurensningsforskriften § 36-2. Innhold i søknad om tillatelse. 
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