BESLUT
2017-12-08

Vattenavdelningen
Sigrid Häggbom
tel 010-224 43 75

Diarienummer
562-23856-2017

Göteborgs Stad, Trafikkontoret
trafikkontoret@trafikkontoret.goteborg.se

Beslut gällande ansökan om dispens för dumpning av
snömassor i Göta älv vid Gasverkskajen, fastighet
Gullbergsvass 703:45, Göteborgs kommun
Dumpningsplats, koordinater SWEREF99: N 6401507 E 320384 Gasverkskajen
Havsområde: Göta älv – Mölndalsån till Säveån

Beslut
Länsstyrelsen meddelar med stöd av 15 kap. 27 och 29 §§ Miljöbalken
(1998:808) jämte 63 § 2 avfallsförordningen (2011:927) Göteborgs Stad,
Trafikkontoret, Organisationsnummer 212000-1355, dispens att dumpa
maximalt 25 000 m3 snö under vintersäsongerna 2017/2018 och 2018-2019
vid Gasverkskajen, fastighet Gullbergsvass 703:45 i Göteborgs kommun.
För detaljer se karta i bilaga 1.
Dispensen gäller till den 1 maj 2019.
Villkor

1. Dumpning får endast ske från i ansökan angiven plats vid
Gasverkskajen.
2. Snö som dumpas ska 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 möjligaste mån sektioneras bort från de
rena snömassorna som ska dumpas i vattenområdet.
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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.
8. Sökanden ska samråda med Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad
angående behov av uppdatering av kontrollprogram i syfte att
tydliggöra och anpassa kontrollprogrammet i fråga om dumpning i
Göta älv. 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 uppdaterat utredning av alternativ till dumpning av snö i Göta älv
ska ske innan eventuellt förnyad dispensansökan.
Redogörelse för ärendet
Trafikkontoret, Göteborgs Stad har ansökt om dispens från det generella
förbudet mot dumpning av avfall enligt 15 kap. 29 § Miljöbalken. Ansökan
gäller dumpning av snö i Göta älv, vid Gasverkskajen, Gullbergs strandgata
under vintern 2017-2018 samt vintern 2018-2019.
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 pekat ut alternativa
snödeponier på land och redovisat pågående utredning av möjliga
uppläggningsplatser.
Av ansökan framgår att sökande har ett kontrollprogram för snödeponier
som i tillämpliga delar även gäller för dumpning av snö i Göta älv.
Gällande bestämmelser
Det aktuella området omfattas av
 Miljökvalitetsnormer Göta älv – Mölndalsån till Säveån
 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

Sida
2(6)

BESLUT
2017-12-08

Diarienummer
562-23856-2017

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:
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
Göteborgs Stad, Miljöförvaltningen har tillstyrkt Trafikkontorets dispens för
snödumpning. Förvaltningens bedömning är att dispens kan ges för två år
då arbete med att ta fram fler platser för upplag av snö än de befintliga fyra
platserna inom kommunen, pågår. Miljöförvaltningen kommer inom ramen
för ordinarie tillsyn att se över behov av uppdatering av kontrollprogram för
snödeponier och eventuell 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 så långt möjligt
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.

Sida
3(6)

BESLUT
2017-12-08

Diarienummer
562-23856-2017

Trafikkontoret har redovisat ett kontrollprogram för snödeponier på land
som i tillämpliga delar ska gälla även för snödumpning i Göta älv.
Länsstyrelsen anser att kontrollprogrammet bör uppdateras så att det blir
tydligt i vilka delar av kontrollprogrammet även gäller snödumpning i älven.
Trafikkontoret anger i ansökan att samråd kommer att hållas med
Miljöförvaltningen, Göteborgs stad angående uppdatering av
kontrollprogrammet i fråga om dumpning i Göta älv.
Det råder generellt dumpningsförbud och dispens från förbudet bör endast
ges för begränsad tid, bl.a. för att dumpning ska minimeras land annat för att
andra kvittbliviningsalternativ ska ses över. I föregående års dispensansökan
togs ett utkast till rapport ” Bedömning av områdens lämplighet som
snödeponier” 2016-11-01 fram. Denna rapport är nu färdigställd och daterad
2017-09-08. Trafikkontoret har också haft ett möte med Miljöförvaltningen,
Göteborgs stad för att närmare diskutera de uppläggningsplatser som
Trafikkontoret vill gå vidare med. De nya uppläggningsplatserna är inte
färdiga att tas i bruk men arbete för att komma dithän pågår.
Upplysningar
 Länsstyrelsen gör ingen prövning av frågan om rådighet över
vattenområdet. Beslut om dispens befriar vidare inte sökanden från
krav på att inhämta medgivande från ägaren av vattenområdet eller
bestämmelserna om anmälnings- eller tillståndsplikt enligt 11 kap.
Miljöbalken som kan behövas för muddringsarbetena. Länsstyrelsen
erinrar om att andra nödvändiga tillstånd ska inhämtas.


Göteborgs Stad, Trafikkontoret ansvarar för att alla 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.
I detta ärende har Susanna Werner beslutat och Sigrid Häggbom varit
föredragande. Detta beslut har bekräftats digitalt varför namnunderskrift
saknas.
Bilagor
1. Karta över dumpningsplatsen
2. Hur man överklagar
Kopia till:
Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad, miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
Göteborgs Hamn AB, anna.jiven@portgot.se
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Bilaga 1

Snödumpningsplats vid Gasverkskajen, Gullbergs strandgata mellan
koordinaterna N 6401522 E 320443 och N 6401542 E 320534 enligt
koordinatsystem SWEREF99 TM
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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. Adressen framgår av
beslutet.
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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