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Informasjon om behandling av søknad - varsel om gebyr - snødeponi - 
Storøra - Levanger 

 
Statsforvalteren vil nå legge søknaden om tillatelse til drift av snødeponi ut på høring. Frist 
for oversendelse av merknader og kommentarer er satt til 16. desember 2022. 
 
Vi vil vurdere om det er behov for å endre vilkårene om blant annet utslippskontroll. 
 
Vi varsler at vi vurderer å plassere arbeidet med søknaden til gebyrsats 7 for arbeid med 
fastsettelse av ny tillatelse. Kommentarer til varselet kan sendes innen to uker. 

 
 
Statsforvalteren viser til søknaden fra dere, datert 24. mai 2022. 
 
Bakgrunn for søknaden 
Levanger kommune fikk midlertidig tillatelse til drift av snødeponi 03. september 2020, på Storøra 
(gnr. 315 bnr. 4). Tillatelsen ble gitt med varighet ut vintersesongen 2021/2022. 
 
Dere søker nå om utvidet drift av snødeponiet, ut vintersesongen 2024/2025, med samme 
mottaksmengde. Dere har jobbet med å finne et nytt areal for snødeponiet, og er i forhandlinger om 
et privateid område. Det estimeres at det vil ta ca. 3 år før nytt regulert areal til snødeponi er 
tilgjengelig.  
 
Høring 
Vi vil nå kunngjøre søknaden i Trønder-Avisa for deres regning (dere blir fakturert direkte fra 
mediahuset). Samtidig vil søknaden bli lagt på vår hjemmeside, og sendt på høring til aktuelle 
sektormyndigheter og naboer til virksomheten. Frist for oversendelse av merknader og 
kommentarer til Statsforvalteren er satt til 16. desember 2022.  
 
Vi oppfordrer dere til å legge ut informasjon om høringsprosessen på egen hjemmeside. 
Informasjonen bør inneholde Statsforvalterens e-postadresse, og ligge ute til fristen har gått ut. 
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Tilbakemelding på årsrapporten og prosessen videre 
Når høringsfristen har gått ut, vil dere få eventuelle merknader for uttalelse. Det er mulig vi også 
etterspør mer informasjon i den anledning, eller senere i saksbehandlingen.  
 
Statsforvalteren mottok årsrapporten fra dere den 27. juni 2022. Denne vil bli sett i sammenheng 
med søknaden om utvidet driftstid, og vil bli brukt som kunnskapsgrunnlag i saksbehandlingen. På 
bakgrunn av dette varsler vi at vi vil vurdere om det er behov for å gjøre endringer i vilkårene knyttet 
til blant annet utslippskontroll. 
 
Varsel om gebyr for saksbehandlingen 
I henhold til forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om 
gebyrer til statskassen for arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven, skal 
Statsforvalteren ta gebyr for behandling av tillatelser og kontroll/tilsyn etter forurensningsloven. 
 
På bakgrunn av opplysninger som dere har gitt i søknaden, samt tidsbruk på søknaden, vurderer vi å 
plassere arbeidet med tillatelsen under gebyrsats 7, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4 
(arbeid med tillatelser). Det betyr at dere må betale et gebyr på kr 17 500,- for saksbehandlingen. 
 
Dersom saksbehandlingen medfører en ressursbruk betydelig utover det som er lagt til grunn for 
varslet gebyrsats, kan Statsforvalteren i Trøndelag øke gebyret. Endelig gebyr vil bli fastsatt når 
saken er ferdigbehandlet. 
 
Eventuelle kommentarer til dette varselet kan sendes Statsforvalteren innen 2 uker etter at dette 
brevet er mottatt.  
 
Faktura med innbetalingsblankett til dere vil bli ettersendt av Miljødirektoratet etter at 
saksbehandlingen er avsluttet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato. 
 
 
 
Med hilsen 
 
Marit Lorvik (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Anne Cathrine Flaten 
rådgiver 
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