MØTEREFERAT
Møte angående: NABOMØTE FOSSBERGA 2015
Tid/sted: 2.juni 2015/Fossberga
Møteleder: Thomas Thorgård
Referent: Thomas Thorgård

Innkalt: naboer, Thomas og Rune
Tilstede: Stig Morten Prestmo, Frode Næss, Oddvar Nergård, Rune
Midtsjø og Thomas Thorgård
Referat som kopi til:

Antall nye saker:

Saker med ny frist:

Nr
1

Sak

Presentasjon av deltakere

2

Dagens og fremtidig pukkverksdrift
- Det tas nå ut stein fra øverst platået.
- Knuser grovt på toppen, mens en dumper kjører pukk ned
til en finknuser nede i bruddet. Kan være en mulighet for
at både grov og sikting vil skje på toppen ila året.

3

Massetipp for rene masser
- Franzefoss har utarbeidet en driftsplan for innfylling av
rene masser
- Det vil kun bli tatt imot rene gravemasser, som leire,
sand, grus, stein etc. Det vil ikke være anledning til å ta
imot ordinært avfall. Renheten i massene vil sikres med
dokumentasjon før levering og visuell mottakskontroll.
- Bekken som renner gjennom det tiltenkte deponiområdet
vil bli lagt i rør under massetippen.
- Franzefoss ser for seg at mange av bilene som leverer
rene masser på tippen vil ta med seg steinprodukter ut
igjen. Dette vil medføre at trafikkøkningen sannsynligvis
vil bli relativt liten

4

Miljøpåvirkninger
- I august 2011 ble utslippstillatelsen for pukkverket
opphevet av Fylkesmannen. Denne ble erstattet av krav i
forurensningsforskriften, kap 30, som omhandler
pukkverk, sand- og grustak.
- Støv:
o Støvmålinger: Det er utført 12 perioder med
godkjente støvmålinger hos Frode Næss, Stig
Morten Prestmo og Line Brettengen.
Tom Myran hos NTNU er benyttet for å vurdering
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-

av støvutslipp og til å måle partikkelinnhold i
lufta. Disse resultatene er definert i en rapport fra
NTNU.
Nye støvmålinger fra høst 2015 vurderes
Støy:
o Det er gjennomført støyvurderinger og utarbeidet
støysonekart for pukkverket i 2011 av Sweco.
Resultatene er lagt ut på Franzefoss hjemmeside
(http://www.franzefoss.no/Fossberga). Det var en
mindre overskridelse hos Frode Næss. Det har
blitt etablert en støyvoll både på toppen av
bruddet og nede ved veien mtp støy til Frode.
Rystelser:
o Ingen bemerkninger
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