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For ordens skyld, her følger skriftlig svar på spørsmålet om snødeponi.
[Svar:]

1. Snødeponier er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. I kommunens tillatelser til
snødeponi er følgende vilkår fastsatt: «Det skal i løpet av sesongen tas prøver av snøen og
grunnen. Dette må bekostes av tiltakshaver. Prøveresultatet skal leveres til kommunen,
senest innen august 2019.». Formålet med vilkåret er å sikre at snøen ikke er forurenset, da
forurenset snø kan påføre miljøskade på området. Hvordan dette skal gjøres er opp til
tiltakshaver. Denne vinteren er første år kommunen har pålagt tiltakshaver å sende inn
resultatene. Tidligere år fremgikk det var tillatelsen at kommunen kunne be om prøver.
2. Utover det som framgår av vilkåret i tillatelsen, er det opp til tiltakshaver hvordan dette skal
gjennomføres. Tillatelsen fastsetter altså at det skal tas to prøver; en av snøen og en av
grunnen.
Rådmannen er enig i at det kunne være hensiktsmessig med en mer utfyllende beskrivelse av
målemetoden.
Etter det rådmannen kjenner til, er det ulik praksis for behandling av søknader om snødeponi
i Sørum, Fet og Skedsmo. Skedsmo kommune avslår f.eks. alle søknader om midlertidige
snødeponi på grunn av en bestemmelse i kommuneplanen som sier at snødeponi skal være
regulert. Fra 2020 må derfor Lillestrøm kommune ta stilling til flere prinsipielle spørsmål om
behandling av søknader om midlertidige snødeponi. Rådmannen mener derfor at spørsmålet
om utarbeidelse av en spesifikasjon blir tatt med videre i sammenslåingsprosessen for
Lillestrøm kommune.
Med vennlig hilsen
Vidar Almsten
Kommunalsjef Miljø og samfunnsutvikling
Miljø og samfunnsutvikling
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Hei!
Jeg har noen spørsmål til spørrekvarten neste møte:
Hilsen Eline

Spørrekvart MSU 7/3:

Rutiner vedrørende prøvetakning av snødeponier:

En av forutsetningene for å få tillatelse til å ha snødeponier er at det tas prøver av snøen.
Prøvene skal sjekke snø og grunn for salt og forurensning. Jeg har imidlertid blitt kjent med at
det ikke gis noen informasjon fra kommunen om hva tiltakshavere skal be laboratoriene å ta
prøver av. Uten en slik bestilling blir det vanskelig å foreta prøvetakningene.

Spørsmål:
1. Hva slags informasjon gis fra Sørum kommune til grunneiere med snødeponier? Hva
skal det tas prøver av, og hvordan kommuniseres dette?
2. Det kunne vært hensiktsmessig å utarbeide en fast metode for prøvetakning, som bla
svarer ut hva prøvene skal testes for, samt hvor, hvordan og hvor ofte prøvene skal tas.
Vil Sørum kommune vurdere å utarbeide en slik spesifikasjon?

Oppdatering på orienteringssak om avfallsdeponier i Sørum:

Våren 2018 hadde MDG en interpellasjon hvor det ble fattet et vedtak om at vi skulle få en
sak til MSU hvor det blir orientert om avfallsdeponier i Sørum. Saken skulle bla inneholde
oversikt over alle deponier, status, gjennomførte tiltak og videre framdriftsplaner.

Spørsmål:
Hvordan ligger det ann med denne saken, og når ventes den å komme til behandling?
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