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Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl) 
 (fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Vattenavdelningen
Susanna Werner
010-224 56 26

Trafikkontoret, Göteborgs stad
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Elektronisk delgivning

Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av 
snömassor i Göta Älv vid Gasverkskajen, fastigheten 
Gullbergsvass 703:45, Göteborgs kommun

Koordinater för dumpningsplats Gasverkskajen, SWEREF99 TM: N 6401507 E 320384

Beslut
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 15 kap. 27 och 29 §§ Miljöbalken (1998:808) 
jämte 63 § 2 avfallsförordningen (2011:927) Trafikkontoret, Göteborgs stad,  
dispens att dumpa maximalt 50 000 m3 snö per år vintersäsongen 2019/2020 och 
2020/2021 vid Gasverkskajen, fastigheten Gullbergsvass 703:45 i Göteborgs 
kommun (för detaljer se karta i bilaga 1) under förutsättning att de villkor som 
anges nedan följs. 

Dispensen gäller till den 1 maj 2021.

Villkor

1. Dumpning får endast ske från i ansökan angiven plats vid Gasverkskajen.

2. Snö som dumpas får inte vara äldre än 3 dagar.

3. Dumpning av snö får endast ske vid kraftiga snöfall för att klara säkerhet 
och framkomlighet i centrala staden då uppläggningsplatser på land inte 
räcker till.

4. Endast snö från den centrala staden, får dumpas. Dumpning av snö från 
vägbanor och trafikerade leder ska undvikas.

5. Okulär bedömning av så kallad ”grå” snö, med bevisat högre halt av 
föroreningar ska ske och i yttersta mån sektioneras bort från de rena 
snömassorna som ska dumpas i vattenområdet.

6. Om dumpningen ger upphov till synlig nedskräpning i vatten eller stränder 
skall dumpningen omedelbart avbrytas och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

7. Om dumpningen av snö medför störningar för fartygstrafiken skall 
dumpningen omedelbart avbrytas och lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
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8. Sökanden ska samråda med Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad angående 
framtaget kontrollprogram. Samråd ska ske i god tid innan snödumpning 
påbörjas.

9. Om inte annat framgår av övriga villkor ska verksamheten bedrivas i 
överensstämmelse med vad sökanden angivit i ansökningshandlingarna 
eller i övrigt i ärendet angivit eller åtagit sig.

10. En utredning av alternativ till dumpning av snö i Göta älv ska ske innan 
eventuellt förnyad dispensansökan. 

Redogörelse för ärendet
Trafikkontoret i Göteborgs Stad har ansökt om dispens från det generella förbudet 
mot dumpning av avfall enligt 15 kap. 29 § Miljöbalken. Ansökan gäller dumpning 
av 50.000 m3 snö per år i Göta älv vid Gasverkskajen, enligt bilaga 1, under 
vintersäsongerna 2019/2020 och 2020/2021. Trafikkontoret har erhållit dispens för 
dumpning av snö tidigare vintersäsonger men av ansökan framgår att senast 
Trafikkontoret dumpade snö var vintersäsongen 2010/2011. 

Ansökan avser dumpning av snömassor främst från den centrala staden vid 
tillfällen med kraftigt snöfall och vid behov i syfte att klara säkerhet och 
framkomlighet. Prioriteringsordning för snöhantering har redovisats där det 
framgår att dumpning av snö till Göta älv sker i tredje hand då snö inte kan plogas 
undan på plats och då inget utrymme finns på Göteborgs Stads 
snöuppläggningsplatser på land. Trafikkontoret har till ansökan bifogat en 
redovisning av snödeponiplatser på land för 2019-2021. Idag har trafikkontoret tre 
snödeponier som bedöms kunna vara i drift fram till 2021. Behovet att dumpa snö 
har fördubblats jämfört med tidigare år med anledning av bygget av Västlänken 
som tagit tidigare ytor får snöupplag i anspråk. Arbetet att söka lämpliga platser 
fortgår löpande.

Av ansökan framgår att sökande har ett nytt kontrollprogram för dumpning av snö i 
Göta Älv har tagits fram. 

Gällande bestämmelser
Det aktuella området omfattas av

 Miljökvalitetsnormer Göta Älv-Säveåns inflöde till mynningen vid Göta 
Älvbron

 Miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten
 Riksintresse kommunikation, hamn och sjöfart

Enligt 15 kap. 27 § MB får avfall inte dumpas inom Sveriges sjöterritorium och 
ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas från 
svenska fartyg eller luftfartyg. Snö kan under vissa omständigheter klassas som 
avfall och omfattas därför av förbudet.
   
Länsstyrelsen får, enligt 15 kap. 29 §, i det enskilda fallet ge dispens från förbudet 
mot dumpning, om avfallet kan dumpas utan olägenhet för människors hälsa eller 
miljön. För de fall Länsstyrelsen lämnat dispens får Länsstyrelsen också: 
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1. förelägga den som har fått dispensen att avhjälpa en olägenhet som 
uppkommer genom dumpningen, om olägenheten inte förutsågs när dispensen 
gavs, och

2. återkalla dispensen, om ett villkor eller en föreskrift som gäller för 
dumpningen inte följs eller om en olägenhet som avses med ett föreläggande 
enligt 1 inte avhjälps. Lag (2016:782).

Yttranden
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad tillstyrker att Trafikkontoret får dispens 
avseende att dumpa snö från de centrala delarna av Göteborg i Göta Älv under 
vintrarna 2019/2020 och 2020/2021. Efter respektive vintersäsong ska 
Trafikkontoret redovisa till Miljöförvaltningen hur snön omhändertagits och vilka 
mängder som eventuellt har dumpats i Göta älv. I den ordinarie tillsynen enligt 
miljöbalken som bedrivs över trafikkontorets verksamhet kommer 
miljöförvaltningen att följa upp fortsatt arbete med att hitta lämpliga platser för 
snödeponier samt granska kontrollprogrammen för deponierna samt det nya 
kontrollprogrammet för dumpning av snö i Göta älv.

Länsstyrelsens bedömning
I detta ärende bedömer Länsstyrelsen att det finns skäl att göra ett avsteg ifrån 
förbudet, då dumpning av snö med i detta beslut fastställda villkor bedöms kunna 
ske utan olägenhet för människors hälsa och miljön. 

För att förhindra att föroreningar från snön sprids till Göta älv ska den snö som 
dumpas inte ha legat i mer än 3 dagar, dumpning av snö från trafikerade gator och 
leder ska undvikas och grå snö ska sorteras ut från den snö som ska dumpas. 
Snödumpning till Göta älv ska minimeras och dumpning får därför endast ske vid 
kraftiga snöfall för att klara säkerhet och framkomlighet i centrala Göteborg och då 
snö inte kan plogas undan på plats eller rymmas på närliggande 
snöuppläggningsplatser på land. 

Med hänsyn till att den snö som är aktuell att dumpa inte ska ligga på marken 
någon längre period och genom de i detta beslut fastställda villkoren bedömer 
Länsstyrelsen att det rör sig om förhållandevis ren snö som samlas upp från stadens 
centrala delar. Vid tillfällen med kraftiga snöfall finns det i dagsläget inte alltid 
möjlighet till uppläggning av snö i anslutning till snöröjningsplatsen eller vid några 
av de landbaserade snöupplagen som finns att tillgå. Dumpningen bedöms inte ha 
någon negativ påverkan på rådande miljökvalitetsnormer och inte påverka 
riksintresse för sjöfart.

Trafikkontoret har redovisat ett kontrollprogram för snödumpning. 
Kontrollprogrammet behöver samrådas med tillsynsmyndigheten som i detta fall är 
Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Kontrollprogrammet bör innefatta utformning 
av kriterier som ska ligga till grund för om snön är förorenad och därmed behöver 
provtas eller inte, förslag till provtagningsprogram för den snö som ska dumpas, 
rutiner för årlig uppföljning av föroreningsinnehållet i snön, uppgifter om vilka 
mängder snö som uppkommer och dumpas vid dumpningsplatserna, från vilka ytor 
den dumpade snön härrör samt eventuell nedskräpning eller andra störningar vid 
eller nedströms dumpningsplatserna. Kontrollprogrammet syftar vidare till att 
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verksamheten ska vara transparent och möjlig att följa upp i händelse av 
oförutsedda olägenheter uppkommer. 

Det råder generellt dumpningsförbud och dispens från förbudet bör endast 
ges för begränsad tid, bl.a. för att dumpning ska minimeras och för att andra 
kvittblivningsalternativ ska ses över. Eftersom det råder generellt 
dumpningsförbud anser Länsstyrelsen att alternativ till dumpning av snö i 
Göta Älv behöver ses över inför varje förnyad dispensansökan.

Upplysningar
 Länsstyrelsen gör ingen prövning av frågan om rådighet över 

vattenområdet. Beslut om dispens befriar vidare inte Trafikkontoret från 
krav på att inhämta medgivande från ägaren av vattenområdet. 
Länsstyrelsen erinrar om att alla nödvändiga tillstånd ska inhämtas.

 Trafikkontoret ansvarar för att samtliga entreprenörer får kännedom om 
och efterlever de villkor som gäller för detta beslut.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Vänersborgs tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, 
se bilaga 2.

Deltagare i detta beslut
I detta ärende har enhetschef Tor Segerbo beslutat och vattenvårdshandläggare 
Susanna Werner varit föredragande. 

Bilagor
1. Karta över dumpningsplatsen
2. Hur man överklagar

Kopia till:
maria.aronsson@trafikkontoret.goteborg.se
Miljöförvaltningen, Göteborgs stad, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Havs- och vattenmyndigheten havochvatten@havochvatten.se

mailto:maria.aronsson@trafikkontoret.goteborg.se
mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
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Bilaga 1

Koordinater för dumpningsplats Gasverkskajen, SWEREF99 TM: N 6401507 E 320384
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Bilaga 2

Hur man överklagar Länsstyrelsens beslut

Var skall beslutet 
överklagas?

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos 
Mark- och miljödomstolen, Vänersborgs 
tingsrätt. Överklagandet skall dock skickas 
eller lämnas till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Har överklagandet kommit in i rätt tid 
överlämnar Länsstyrelsen överklagandet och 
handlingarna till Mark- och miljödomstolen.

När skall beslutet 
senast överklagas?

Överklagandet skall ha kommit in till 
Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag 
Ni fick del av beslutet.

Vad skall 
överklagandet 
innehålla?

Överklagandet skall vara skriftligt och 
undertecknat.
I skrivelsen skall Ni ange
- ert namn, adress, personnummer/ 
organisationsnummer och telefonnummer,
- vilket beslut Ni överklagar t.ex. genom att 
ange beslutsdatum och ärendets diarienummer 
samt
- hur Ni anser att Länsstyrelsens beslut skall 
ändras och varför det skall ändras.
Om det finns motparter i ärendet bör Ni ange 
deras namn, adress, och telefonnummer.
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