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MØTEREFERAT 

 
Møte angående: Nabomøte Lia Pukkverk 
Målet med møtet: Informasjon med fokus på rystelser 
Tid/ sted: 15/6-2017 Innkalt og til stede (funksjon og person):  

Thomas Thorgård (Anleggssjef Lia), Iver Hauknes (Orica), Stein 
Heggstad (Rambøll) og naboer til Lia Pukkverk. 
W:\FAS\FPU\Anlegg-avdeling\228 Lia\HMS - Kvalitet - Miljø 
lokalt\Ytre miljø\Nabomøter\Nabomøte 170615\Deltakerliste 
nabomøte.xlsx 
 
 
 
Ikke til stede: 

Møteleder: Thomas Thorgård 
Referent: Thomas Thorgård 
Referat fra forrige møte vedlagt: 
Sakspapirer vedlagt:  
Lagret hvor: 

 
I møteinnkallelsen defineres hva som er målsetningen med punktene 
Sakene deles i: B= beslutning, D= diskusjon og I= informasjon 
 

Nr Tid Sak  B D I Ansvar Frist Ferdig/Kommentar 
 

1  Oppdatering av nettside med alt fra ytre 
miljø 
 
Beslutning: 

      

2  Søl i rundkjøring, avtale med Hadak på 
spyling/feiing 
 
 
Beslutning:  

     Signert avtale 
foreligger for 2017 
og 2018 

3  Innsyn i avvikssystemet/hendelses-  
registreringen + vannmåling i bekk + 
støvmålingene 
 
Beslutning: 

     Fås ved oppmøte i 
administrasjon 
bygg i Lia, etter 
avtale. 

4  Hva tenker FPU ang massedeponiene i 
nærmiljøet.  

      

5  Veg opp mot utfartsparkering      Holdes kjørbar av 
FPU, ikke vårt 
ansvar 

6  Orica/Nitro Consult forklarer litt rundt 
rystelser og grenseverdier. Og hvordan 
disse påvirker oss mennesker, hus og 
naturen.  

- Plassere ut nye målere 
Bratsbergveien 342 og 336 + 
ved rundkjøring Eklesbakken 

      
 
 
 
 
Utført 
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Nr Tid Sak  B D I Ansvar Frist Ferdig/Kommentar 
 

- Varsel før salve blir gitt pr post + 
sms. 

- Naboene som ønsker får tilgang 
på NCVIB slik at man kan følge 
med på rystelsene 

- Stein bekrefter at måler må 
plasseres nede på massivt fjell 
for å sikre riktige 
rystelsesmålinger. 

 
 
Første salve har 
målt lave verdier på 
ca. 2mm/s 

7  Naboene ønsker kontinuerlig vurdering 
av fjellveggen i tillegg til en skikkelig 
geologisk undersøkelse av området.  

      

8  Thomas sender et notat til Tone 
Furuberg i Trondheim kommune med 
informasjon om nabomøtet og etterspør 
løsning på utfordringen.  

     Mail sendt ut og 
kommunen kaller 
inn til møte i august 

         
Sakspapirer vedlegges med 1 side saksfremleggelse som oppsummerer tema/ utfordring, forslag til 
løsning og konsekvens (kostnad, tid og involverte). Resten skal være vedlegg og bør begrenses så 
langt som mulig. 
 
 
 


