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      MØTEREFERAT FRA NABOMØTE 
 

 

Møte angående: NABOMØTE I KOMBINASJON MED ÅPEN DAG 
Tid/sted: 

21 April 2018 Bondkall 

Invitert: Annonsert og gjennomført samtidig med "åpen dag" 21. April 

2018  

Møteleder: Alf Broeng Tilstede: 1 nabo møtte  

Referent: Tom Paulsen DA DET KUN VAR EN NABO SOM MØTTE I ANNEN ETASJE FOR 

GJENNOMGANG, BLE IKKE AGENDA GJENNOMFØRT SOM 

PLANLAGT. DEN OPPMØTTE HADDE DERIMOT EN REKKE 

SPØRSMÅL MEST AV HISTORISK KARAKTER SOM BLE BESVART. 

Salgsrepresentant; Trond Jarl 

   

Antall nye saker: Saker med ny frist: Antall avsluttede saker: 

 

 

Nr Sak Frist Ny frist Ansv. Avsluttet 

1 Agenda: 

- Presentasjon av oss 

- Hva vil vi oppnå med møtet 

- Dagens drift 

- Fremtidig drift 

- Miljøpåvirkninger 

- Spørsmål 

- Oppsummering 

 

  Alf  

2 Invitasjon til nabomøtet: 

Informasjon om åpen dag/nabomøtet ble distribuert gjennom følgende 

kanaler: 

- Annonse i Akersavisa Groruddalen 

- Annonse på nett på lokalavisen.no 

- Brev i postkasser eller lapper i oppganger  

 

 

 

 

 

 

 trja 

 

 

 

 

 

 

 

3 Andre aktiviteter på pukkverksområdet: 

- Franzefoss har pukkproduksjon 

- NCC har asfaltproduksjon 

- Norbetong har betongproduksjon 

- Norsk vekstjord har jordproduksjon 

- Mottak og gjenbruk av kvernet asfalt 

- Mottak og gjenbruk av fersk-betong. 

- Mottak av fremmedstein som råvaretilførsel 

 

  topa  

4 Dagens og fremtid drift 

- Store deler av bruddets ytterkanter, iht dagens reguleringsplan, 

er ferdige. Deretter vil Franzefoss ta ut stein nedover i bruddet til 

det laveste tillatte nivået, ca 90 meter under dagens terreng. Når 

bruddet blir dypere vil også naboene være bedre skjermet fra 

aktivitetene i bruddet.  

- I 2012 ble pukk- og asfaltverkets utslippstillatelse opphevet av 

fylkesmannen i Oslo og Akershus. Virksomhetene blir nå 

regulert etter forurensningsforskriften, kapittel 30 (pukkverket) 

og kapittel 24 (asfaltverket). 

 

  topa  

5 Sprenging/rystelser: 

Vi benytter oss av det velrenommerte sprengningselskapet Kjell Foss AS. 

   

 

 

http://www.franzefoss.no/
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Nr Sak Frist Ny frist Ansv. Avsluttet 

- Fra juni 2013 har vi benyttet oss av det akkrediterte selskapet 

(Nexconsult) for rystelsesmålinger. 

- En rekke naboer blir varslet før sprenging på sms, mail eller 

telefon. Naboer som ønsker å bli varslet oppfordres å ta kontakt 

med Franzefoss. Listen blir stadig lenger år for år. 

- Det blir satt opp tre målere ved hver sprenging (trondheimsveien 

619, St1-stasjonen på Gjelleråsen og Bånkall gård)  Naboer som 

ønsker å få målt rystelser oppfordres å ta kontakt med 

Franzefoss.  

- Rystelsesresultater fra sprengingene legges ut på Franzefoss 

hjemmeside etter hver sprenging.  

http://www.franzefoss.no/Naboinformasjon-Bondkall 

- Nexconsult sørger for at beboere i Trondheimsveien 619 og på 

Bånkall gård får tilsendt rystelsesdata direkte fra målerne, på 

sms, ved hver salve. 

-  

topa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Støv: 

- Franzefoss gjennomførte støvmålinger gjennom1 år, fra2012 til 

ut i 2013. Analysene ble gjennomført av professor Tom Myran 

ved NTNU. Rapporten ble lagt ut på hjemmesiden. Resultatene 

viser at alle målepunkter i alle måleperioder har 

støvkonsentrasjoner under grenseverdien, unntatt ved en måling 

i målepunktet i Brådalstubben (bak St1-stasjonen), hvor det var 

en liten overskridelse.  

- Tiltak som siden har blitt gjennomført for å dempe støv fra 

pukkverket: 

o Grusveier saltes gjennomåret, gjennomsnittlig forbruk 

er 14 tonn/årlig, Dette gir 16-20 utlegginger årlig og 

dekker behovet godt.  

o Fokus på lastsikring 

o Vanning fra tank etter traktor samtidig eller i tillegg av 

salting 

o Franzefoss gikk i 2016 til innkjøp av ny og forbedret 

feiemaskin som settes inn raskere enn tidligere løsning 

med eksternt utført tjeneste. Feiingen utføres på alle 

interne veier og veien mellom pukkverket og 

Trondheimsveien. 

 

   

topa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Støy: 

- støymålinger ble gjennomført i 2014. Rapporten er lagt ut på 

hjemmesiden. Resultatene viser at støy fra pukkverket er under 

satte grenseverdier i forurensingsforskriften, kap 30. 

- Tiltak som er blitt gjennomført for å dempe støy fra pukkverket: 

o Støyvoller er bygget rundt bruddkanten 

o Pigging utføres så langt det er mulig på dagtid og 

unngås helst på fine sommerdager. 

o Ta ekstra hensyn sommerstid hvor mange sitter ute på 

terrasser og hager gjennom ettermiddagen. 

o Kontroll på aktiveten etter ordinær åpningstid gjennom 

elektronisk port-system og kamera. 

- All mobil sikting og knusing gjøres inne i det åpne kraterbruddet 

etter sporadiske plager fra område rundt Carl Bergersens vei, 

som ligger øst av pukkverket. Meldingene som kom den gang 

skriver seg først og fremst tilbake til 2014 hvor et mobilt 

knuseverk ble uheldig plassert høyt opp i bruddet.  

  topa 

 

 

http://www.franzefoss.no/
http://www.franzefoss.no/Naboinformasjon-Bondkall
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8 Veien mellom pukkverket og Trondheimsveien: 

- Naboer har tidligere klaget på forsøpling langs veien inn til 

pukkverket. Frem til disse dager har områdene nedover veien 

vært leid ut til småentreprenører av grunneier Arnfinn Bånkall. 

- Gjennom samarbeid med grunneier leier Franzefoss Pukk hele 

område på vestsiden av veien og arealet skal opparbeides på nytt 

og ryddes før vil tas i bruk til oppføring av brakkerigg og 

lastebiloppstillingsplass.   

-  

   

topa 
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