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Roller
Anleggssjef

Navn
Sturla Nyutstumo

Kontaktinfo
stny@franzefoss.no

Formann Vassfjell

Alf Martin Holthe

alho@franzefoss.no

Vedlikeholdsansvarlig

Jonas Øverby

joov@franzefoss.no

Fagsjef Plan

Alf Broeng

albr@franzefoss.no

Rådgiver Ytre Miljø

Thea Mathilde
Forslund

thfo@franzefoss.no

HMS-partner

Eivind Ustad

eius@franzefoss.no
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Reguleringsplanarbeidet med framtidig utvidelse av Vassfjell pukkverk


Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning har vært på
høring og offentlig ettersyn i perioden 3/7 til 1/9-2018. Det kom inn 27
merknader. Vi holder nå på sammen plankonsulenten Multiconsult å
gå gjennom merknadene og gi vår uttalelse til disse til Trondheim
kommune. Reguleringsplan med konsekvensutredning vil deretter bli
lagt frem til ny politisk behandling i kommunen. Alle innkomne
merknader til planforslaget vil følge med saken til politikerne.
 Noen naboer var bekymret vedrørende kvikkleire i området rundt
anlegget. Dette er noe som vil bli vurdert iht planarbeidet.
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Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning som har vært på
høring og offentlig ettersyn, legges ut på nettsiden til Franzefoss på Anlegg
Vassfjell under fanen naboinformasjon. Kontaktperson: Alf Broeng
Rapportering
Naboer ønsker at det oppdateres med relevant informasjon iht sprengning,
støvmålinger, støymålinger og nabomøter på anleggets hjemmeside:
https://www.franzefoss.no/vare-anlegg/vassfjell
Visjon
Konsernets mål er i alle sammenhenger å være samfunnets beste valg.
Ønsker å fremstå som en seriøs aktør og følge alle lover og regler fra
kommunale og statlige organer.
Nabovarsling
Noen naboer ønsket å bli varslet vedrørende sprengning i bruddet. Dersom
det er naboer som ønsker å bli varslet med SMS når det skal sprenges i
anlegget, ta kontakt med anleggsleder, Sturla.
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Ytre Miljø
Vassfjell hadde dokumenttilsyn fra Statsforvalter i Trøndelag i slutten
av juni 2021. Temaet for tilsynet var lagring av kompost.
Rystelsesmålinger legges ut på nettsiden til Franzefoss på Anlegg
Vassfjell under fanen naboinformasjon.
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