Lier kommune
MELDING
Saksmappe nr:
2018/4503

Saksbehandler:
Einar Jørstad

Status arealer for snødeponi i Lier
Rådmannen viser til bestilling av sak i miljøutvalget 21.februar 2018 på forslag fra Knut Olaf
H. Kals (H):
«P.g.a av melding nr. 18 Melding om snødeponier i Lier. Ønsker en sak på dette. Med konkret
oversikt over aktuelle områder å deponere snø i Lier».
Lier kommune har frem til nå hatt ett godkjent område for deponering av snø, på Egge
asfaltmottak. Det pågår en egen utredning og prosess knyttet til mulig flytting av dagens
asfaltmottak på Egge til et annet egnet areal. Rådmannen vært opptatt av at også muligheten
for deponering av snø ivaretas på et nytt areal, eller eventuelt på annet vis dersom dette ikke
kan skje på samme sted som et fremtidig asfaltmottak.
Fylkesmannen har gitt signaler om at de forbereder endret praksis og tettere oppfølging av
forurensningsregelverket knyttet til deponering av snø. Dette vil kunne innebære strengere
krav og tetter oppfølging, med større behov for tilrettelegging i form av et «anlegg» for
mottak der det skal deponeres snø. Rådmannen mener det er nødvendig å få en god oversikt
over hvilke krav som vil gjelde for deponering av snø, før det jobbes videre med søk etter
mulige arealer.
Som del av saken om flytting av asfaltmottaket undersøker VIVA IKS hvilke krav
fylkesmannen vil stille til et nytt «anlegg» for deponering av snø. Det undersøkes også hvilket
omfang driften av et slikt «anlegg» vil ha, samt om det kan åpnes for andre enn VIVA IKS
selv.
En eventuell sak som skal vurdere aktuelle områder for deponering av snø må først vurdere
hvilke krav som vil bli stilt til et slikt anlegg. Det blir også viktig å ta stilling til om det skal
søkes etter arealer kommunen selv eier, med sikte på «drift» av deponi i egenregi eller om det
også skal søkes etter arealer for deponi som kan «driftes» av andre grunneiere.
For å unngå dobbeltarbeid i form av parallelle utredninger avventer rådmannen saken om
flytting av asfaltmottaket som utredes av VIVA IKS i samarbeid med LEKF, denne ventes til
politisk behandling i januar 2019.

