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Massedeponi i Trondheimsområdet – oppdatering regional utredning av områder for 
deponering av rene masser på høring. 
 
Vi viser til høring av denne utredningen og ønsker å komme med noen kommentarer og 
innspill. 
 
Franzefoss Pukk AS  
Franzefoss Pukk er en av landets ledende bergverksbedrifter. Våre hovedaktiviteter er 
produksjon av pukk- og grusmaterialer til vegbyggingsanlegg, bygg-, asfalt- og 
betongproduksjon, samt mottak og gjenvinning av tunge byggematerialer. Franzefoss Pukk 
omsetter årlig over 4 mill. tonn pukk, grus og sand ved 13 anlegg i Norge og leverer knuste 
steinmaterialer til de fleste formål. Hovedkontoret ligger på Rud i Bærum. 
 
Franzefoss Pukk er et heleid datterselskap av Franzefoss AS. Konsernet har som visjon å 
være "Samfunnets beste valg". 
 
Kjøsan 
Vi vil nå starte arbeidet med reguleringsplan for Kjøsan massedeponi i Trondheim kommune. 
 
Regional utredning  
- 8.1 Deponikapasitet, Trondheim sør 
Her står det blant annet: "Før det kan deponeres masser ved Kjøsan, må det tas ut grus". 
Dette er ikke riktig, det er ikke nødvendig å ta ut grus før innfylling av rene masser. 
 
Det vil bli redegjort nærmere for de 2 alternative atkomstene til massedeponiet på Kjøsan i 
arbeidet med reguleringsplanen. 
 
- 9. Rekkefølgekrav 
Kommunen bør gjøre en faglig vurdering av realisme i en plan, slik at rekkefølgekravene ikke 
blir for kostnadskrevende til å kunne gjennomføre tiltaket. Dette for å sikre PBL krav om at en 
reguleringsplan er gjennomførbar.  
 
Kommunen bør bidra mer aktivt, der hvor det stilles rekkefølgekrav langs adkomstvegen 
utenfor deponiet som har en langvarig samfunnsnytte, ved finansiering av tiltak som 
støyskjermingstiltak ved boliger og etablering av gang- og sykkelveg. 
 

mailto:pukk@franzefoss.no
http://www.franzefoss.no/


Hovedkontor:  Avd.:  
Olav Ingstadsvei 5  Adresse:  
PB 53, N-1309 Rud   
Tlf: 67 15 20 00 – Fax:67 15 21 01  Tlf/Fax 
E-post: pukk@franzefoss.no  
Org.nr 982 153 018 

www.franzefoss.no 

 
 
 
Vi stiller gjerne opp i et møte for å redegjøre nærmere for våre kommentarer og innspill til 
utredningen. 

 
 
 Ta gjerne kontakt for nærmere opplysninger. 

 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
for Franzefoss Pukk AS 
 
 
Alf Broeng 
Fagsjef Plan 

           
Tlf: 995 89 175         
E-post: alf.broeng@franzefoss.no   
 
Dokumentet er elektronisk godkjent av Alf Broeng. 
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