Behandling i Kommunestyret - 15.03.2018
Rådmannen besvarte spørsmålet:
Ordfører,
I Stjørdal kommune har enhet kommunalteknikk, avdeling veg ansvaret for brøyting og
nødvendig bortkjøring av snø når dette blir nødvendig. Dette gjelder KUN langs offentlige
kommunale veger og p-plasser som driftes/vedlikeholdes av kommunale veg avdelingen. Øvrige
private parkeringsområder håndteres av de enkelte grunneiere. Disse områdene er betydelig
større enn parkeringsområdene som Stjørdal kommune står ansvarlig for.
Hvor ofte og hvor mye snø som kjøres bort i løpet av en vinter vil selvsagt variere fra år til år.
Forrige vinter var det lite snø og behovet for bortkjøring deretter. Denne vinteren er det mere
snø enn normalt, og hyppigheten på bortkjøring av snø er større.
Bortkjøring av snø gjøres fra følgende kommunale parkerings plasser:
 Ved G-Johnsen.
 Ved Ole Vig vg skole.
 Ved Krogstads veg.
 Ved Shell/Apotekgården.
Langs offentlige veger kjøres det bort snø der det er liten plass for snø lagring langs vegen.
Dette gjelder bl.a Ole vigs gt og Skolegata. Her er det nødvendig og kjøre bort snø for og gjøre
fortauene tilgjengelig for myke trafikanter.
I tilknytning til kryss foretas bortkjøring av snø for og ivareta trafikksikkerheten og krav til
sikttrekanter.
Snømengder som kjøres bort:
Som nevnt varierer dette fra år til år. Stjørdal kommune v/avdeling veg står for en liten andel av
totalmengden som kjøres bort fra sentrum. Hovedmengden håndteres av private
grunneiere/aktører. Stjørdal kommune foretar sin bortkjøring så tidlig som mulig etter større
snøfall, før snøen forurenses nevneverdig.
Fra kommunale parkeringsplasser og gater anslås det å kjøres bort ca. 200 lastebillass i løpet av
et middelår. Dette er ca. 2000 m3.
Søppel:
I den delen av året hvor vi har vinter og snø registreres det minimalt med søppel rundt omkring i
sentrum. Dette er nok et «sommerfenomen». Dersom det i forbindelse med snøkjøring
registreres søppel, blir dette tatt ut. Dette kan bl.a være sykler som ligger nedsnødd. Uansett
oppleves ikke søppel som noe problem på vinteren.
Deponiplass for snø:
Stjørdal kommune deponerer bortkjørt snø mellom småbåthavna og gasskula.

Delegering av myndighet etter forurensningsloven til fylkesmannen
Deponering og dumping av snø:

Delegering av myndighet vedrørende deponering og dumping av snø er i brev delegert fra
miljøverndepartementet til fylkesmannen. I dette brevet står bl.a :
I mange tilfeller vil ikke dumping av snø i sjø og vassdrag og deponering av snø på land
utgjøre et forurensningsproblem. I så fall vil det ikke være påkrevd med tillatelse etter
forurensningsloven, jf. forurensningsloven § 8, 3 ledd. Snø fra sterkt trafikkerte
områder kan imidlertid være betydelig forurenset med vegsalt, metaller og organiske
miljøgifter slik at dumping og deponering på land vil være ulovlig uten særskilt
tillatelse.
Snø fra Stjørdal sentrum anses ikke som videre forurenset. Dette er ikke snø fra sterkt trafikkerte
områder. Stjørdal kommune foretar heller ikke salting av sine veger. Med liten trafikk er det
også begrenset forurensning med tanke på metaller og organiske miljøgifter. Det er med
bakgrunn i dette vurdert at det ikke er påkrevd med tillatelse etter forurensningsloven, jfr.
forurensningsloven § 8, 3 ledd. Hadde det derimot vært snø fra sterkt trafikkerte veger hvor
snøen hadde vært forurenset med vegsalt, ville deponering ikke vært mulig uten særskilt
tillatelse.
Snø deponi i sentrum:
Dersom det skal settes av tilstrekkelig plass for snø opplagring i forbindelse med en normal
snøvinter vil dette legge beslag på store arealer samt at det må settes av/reguleres mye større
areal i tilknytning til våre veger og fortau. Dette vil nok ikke bli så enkelt i sentrum. Her sliter
man med og få tilstrekkelig bredde på fortau slik at disse kan brøytes.

