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MØTEINNKALLING 
AGENDA 

MØTEREFERAT 
 

Møte angående: Nabomøte Franzefoss Pukk AS avd. Lierskogen 

Målet med møtet: 

Tid/ sted: Lierskogen, 17.10.19 Innkalt og til stede (funksjon og person):  

Einar Kindberg, Hennummarka vel 

Rolf Bjerke, nabo 

Anne Løvheim, NCC 

Vidar Skinnarland, NCC 

Alf Broeng, Kim R. Grannes, Trond Espen B. Giæver, Andreas 

Opstad Haukaas, Franzefoss 

 

Ikke til stede: Repr. Fra Viva, Fylkesmannen, Norbetong, 

NCGS AS, Lier kommune 

Møteleder: Trond Espen Berg 

Giæver 

Referent:AnOp 

Referat fra forrige møte vedlagt: 

Sakspapirer vedlagt: Vedlegg 1 

Reguleringsplan 

Vedlegg 2 Sintef – endringer i 

berggrunn pga sprengningsrystelser. 

Lagret hvor: 

 

• I møteinnkallelsen defineres hva som er målsetningen med punktene 

• Sakene deles i: B= beslutning, D= diskusjon og I= informasjon 
 

Nr Tid Sak  

1 17:00-

17:50 

Velkommen 

Omvisning i brudd og nitratrensebasseng 

Fokus på omvisning er bruddgrenser, voller og gjerder, støy, støv, rystelser og produksjon.  

Deltagere er 2 naboer og 4 fra Franzefoss 

2 18:00- Velkommen og presentasjon 

Deltagere er 2 naboer, 2 fra NCC og 4 fra Franzefoss  
3  Gjennomgang av referat fra forrige møte (20.09.18).  

 Støv: Som avtalt med naboene i 2018 blir støvmålinger utført 2020-2021. Vi har liten støvflukt 

og jobber kontinuerlig med støvdemping.    

 Støy: I rapporten fra 2016 viser det ved ekstrem drift at grenseverdiene overskrides ved egen 

eiendom øst for bruddet. Naboer forteller at det oppleves som mer lyd mot naboene på Tranby 

etter hogst utført vest for pukkverket. 

 Vi drifter fortsatt etter tidligere konsesjon, som er strengere enn kapittel 30 i 

Forurensningsforskriften, for å holde støv og støyplager lavest mulig i forhold ti naboer.  

 Rystelser: Alle rystelser i 2019 ligger godt under grenseverdiene. Sprengning vest i bruddet 

oppleves av naboer som kraftigere enn sprengning på nord-øst siden av bruddet. Vestsiden 

av bruddet vil i henhold til driftsplan avstedkomme svært få salver i tiden som kommer, og 

Franzefoss vil sprenge på nord-øst siden for fremtidig drift. Det ble etter innspill fra naboene 

diskutert opplevde rystelser i forhold til målte rystelser.  

 Radon: FPU's geolog, Kim Rune Grannes informerte om rapporten fra Sintef angående 

bekymring fra naboer i 2018 vedrørende risiko for utlekking av radon fra berggrunn under 

bebyggelse på Tranby, grunnet vedvarende sprengning og rystelser fra pukkverket. 

Rapporten konkluderer med at det ikke er fare for utlekking av radon fra berggrunn som følge 

av rystelser fra pukkverket. Etter ønske fra naboene er rapporten vedlagt dette referatet.  
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Nr Tid Sak  

 Trafikk: Den nye undergangen er veldig positiv, og naboene har merket at tungtransport til 

Franzefoss, Norbetong og NCC på Lierskogen benytter Gjellebekkveien. Det er positivt at 

dette også gjelder kveldstid, natt og helg.  Alle er tjent med at undergangen benyttes, og 

Franzefoss oppfordrer sine transportører om å benytte denne.  

 Det ble spurt om trafikken fra Gjellebekkveien brukte Tranby eller Heiatoppen som adkomst 

til E-18, Anne Løvheim, Distriktssjef NCC forteller at inntrykket er at Tranby benyttes.  

 Trond Espen Berg Giæver, Anleggssjef Franzefoss forteller at gang og sykkelveien forbi 

pukkverket er ferdig, og at det er håp om lys i November.  

 Hennummarka vel har opprettet kontakt med BAMA vedrørende fremtidig trafikksituasjon. Det 

er også fokus fra Hennummarka vel vedrørende trafikk fra Nærbakst som kommer med 

industri på Ringveien 2 tomta.  

4  Utslipp til vann og ytre miljø 

Andreas Opstad Haukaas, HMSK-leder Franzefoss fortalt om nitratrensebassenget, og den positive 

utviklingen som har vært. Det er i tillegg plantet 600 takrør i juli 2019 for ytterligere å minimere vårt 

utslipp av Nitrater.  

Naboene synes området ser bra ut.  

Viltkorridoren mellom Tranby(ringveien) og vestre del av pukkverket er delvis ufremkommelig grunnet 

veltede trær. Franzefoss ønsker å samarbeide med naboer og grunneier for å se på muligheten for å 

bidra til å øke fremkommeligheten for folk og dyr. Viltkorridoren inneholder en historisk lokalvei og 

skanser, Rolf Bjerke fra kulturminnegruppen i Hennummarka vel inviterer til befaring våren 2020, og 

vil bistå i arbeidet med å forbedre fremkommeligheten i viltkorridoren. 

5  Dagens situasjon og fremtidige planer 

Alf Broeng, Plansjef Franzefoss forteller om den pågående prosessen med å få en utvidelse av 

Lierskogen pukkverk, på den nord-østre siden av bruddet. Utvidelsen skal sikre at samfunnet har 

tilgang på den nasjonalt viktige resursen som er på Lierskogen, som skal dekke fremtidig 

samfunnsbehov. Steinen er av en spesielt god kvalitet, hvor andre alternativer krever svært lang 

transport.  

Franzefoss har konsesjon til å ta ut regulert område, gjenstående ca. 9 millioner tonn. Det foreligger 

tillatelse til å ta imot stein. Estimert driftstid på egen resurs er ca. 15 år.  

Driftsplan ligger på franzefoss.no og etter ønske fra naboer blir reguleringsplan vedlagt referatet.  

6  Fylkesmannen 

Det var tilsyn hos Franzefoss i 2018. Status var ingen utslipp, noe mangelfull dokumentasjon og 

rutiner. Alle avvik er lukket. 

NCC hadde tilsyn i 2017, noe mangelfull dokumentasjon og rutiner, alle avvik lukket.  

7  Status øvrige aktører 

NCC: Ikke behov for økt konsesjon: årlig tonnasje er forventet på 100 000 – 150 000 tonn asfalt per 

år.  

8  Eventuelt 

Rolf fra kulturminnegruppen i Hennummarka vel fortalte om skanser langs vestsiden av pukkverket.  

9 20:00 Neste møte 

Blir avholdt september/Oktober 2020. 

10  Vedlegg 

Vedlegg 1 Reguleringsplan 

Vedlegg 2 Sintef – endringer i berggrunn pga sprengningsrystelser.  

  Vedlegg 1 Reguleringsplan 
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  Vedlegg 2 Sintef – endringer i berggrunn pga sprengningsrystelser. 
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