
Snødeponier i Drammen 
kommune  



Bakgrunn for saken:
Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at snøtømming i Drammenselven er i strid med «Lov om vern 
mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)» og  ber Drammen kommune om å finne en 
løsning som kan godkjennes etter forurensningsloven.

Bilde: Berskog midlertidige deponi



Det er vurdert mange steder og flere mulige løsninger. Det er vurdert:
- Snølekter tilsvarende S/S Terje i Oslo. (Kostnadskrevende, 25-30 mill. kr pr. år)
- Samarbeid med nabokommuner.
- Kommunale og private  arealer fra Mjøndalen til Svelvik.

Erfaringer fra Berskog midlertidige snødeponi viser at lokale landbaserte 
deponier hvor snøen smelter naturlig er effektivt, kostnadsbesparende og 
miljøvennlig.

Det er derfor valgt å gå videre med å finne lokale landbaserte deponier.



Vurderingskriterier

Vi har brukt følgende momenter til å finne egnet areal:

• Ulemper og støy for boliger. Snø transporteres og tømmes ofte om natten. 
Boligområder unngås.

• Avstand og forurensning. Transport av snø er kostbart og er i seg selv en kilde 
til forurensing og lang transport bør unngås

• Naturkonsekvenser. Viktige resipienter og naturområder unngås.

• Trafikksikkerhet. Skoleveier o.l. unngås.

• Størrelse / Behov. Nok kapasitet i år med mye nedbør.

• Kulturminner og utbyggingsarealer unngås.

• Eiendommer i kommunalt eie foretrekkes. 



I Drammen kommune hentes det snø fra kommunale veier i Mjøndalen, Svelvik og Drammen 
sentrum. For å unngå lang transport er det foreslått 3 lokale deponier. Bokerøya for Svelvik, 
Sagaveien for Mjøndalen og Åssiden for Drammen sentrum.



Svelvik
Bokerøya ca. 2 – 2,5 daa. Kommunalt eid, kort avstand fra hentested, ingen naboer, ikke i bruk, smeltevann 
føres nordover for å unngå å tilføre vann til den gamle fyllingen.

Nødvendig prosess: Søknad om utslippstillatelse til Statsforvalteren samt byggesøknad.



Mjøndalen
Mellom Sagaveien og Mjøndalen tennisklubb ca. 2,5 daa.

Kommunalt eid, kombinert bruk til parkering og snødeponi, ikke etablert parkering pr i dag, god avstand til 
naboer, smeltevann renses og føres ut i lokal bekk som går til pumpestasjon. Regulert til parkering. Bør 
reguleres eller gis permanent dispensasjon fra plan til snødeponi om vinteren. 

Nødvendig prosess: Søknad om utslippstillatelse til Statsforvalteren samt byggesøknad.



Drammen sentrum
Mellom Åssiden skole og Rosenkrantzgata ca. 8 – 10 daa. 

Kommunalt eid, kort vei fra hentested, god avstand til boliger, lett adkomst, kombinert bruk med idrett, ikke i 
bruk om vinteren, smeltevann renses og føres direkte ut i Drammenselven. Regulert til idrettsanlegg. 

Prosess: Bør omreguleres til kombinasjon idrett/snødeponi. Søknad om utslippstillatelse til Statsforvalteren.



Investeringskostnader

• Åssiden– ca. 8-10 mål Kostnadsramme Kr. 10.650.000,-

• Svelvik – ca. 2,5 mål Kostnadsramme Kr.   2.750.000,-

• Mjøndalen – 2,5 mål Kostnadsramme Kr.   3.250.000,-

• Reguleringsplan  Kostnadsramme Kr.   1.250.000,-

• Kostnadsramme for snødeponier i DK. Totalt inkl mva. Kr. 17.900.000,-


