
-------- Opprinnelig melding -------- 
Fra: Hans Jørgen Saksen <Hans.Jorgen.Saksen@veidekke.no>  
Dato: 20.10.2020 10:36 (GMT+01:00)  
Til: "Rusti, Elise Hermo" <fmtleru@fylkesmannen.no>  
Ko: Thor Erik Trana <thor.trana@veidekke.no>  
Emne: SV: Klage på støy fra Steinkjer Pukkverk Lerkehaug  
 
Hei. 
  
Asfaltfabrikken i Lerkehaug har i perioder vært i drift i nevnte tidsrom. Det er beklagelig at naboer opplever 
sjenerende støy fra asfaltfabrikken. Vi er opptatt av å holde støynivået så lavt som mulig under produksjon og 
utlasting av asfalt. 
Vedlagt ligger en målerapport på støymåling utført av veiteknisk Institutt den 04. juni 2020 mellom kl 05:00 og 
07:00. 
Målte verdier for støyutslipp ligger innenfor grenseverdiene til Miljøverdepartementet. 
  
Mvh 
  
Hans Jørgen Saksen 
Anleggsleder 

Veidekke Industri AS | M: +4790739178  
  
Fra: Thor Erik Trana <thor.trana@veidekke.no>  
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 10:06 
Til: Rusti, Elise Hermo <fmtleru@fylkesmannen.no> 
Kopi: Hans Jørgen Saksen <Hans.Jorgen.Saksen@veidekke.no> 
Emne: SV: Klage på støy fra Steinkjer Pukkverk Lerkehaug 
  
Hei Elise 
  
Som nevnt pr telefon, jeg legger til Anleggsleder for asfaltfabrikken, Hans Jørgen Saksen på kopi her. 
Egen mail fra Hans Jørgen kommer. 
  
Kommentaren til innsender av klage; «Situasjonen er at pukkverket i mange måneder er i full gang klokken 
0530..» - dette gir oss naturlig grunn til å tenke at det er noe lyd fra asfaltfabrikken som høres, da de i 
perioder kjører i nevnte tidsrom. 
  
  
Thor Erik Trana 
Anleggsleder 

Veidekke Industri AS | M: +4793432436  
  
Fra: Rusti, Elise Hermo <fmtleru@fylkesmannen.no>  
Sendt: tirsdag 20. oktober 2020 08:08 
Til: Thor Erik Trana <thor.trana@veidekke.no> 
Emne: Klage på støy fra Steinkjer Pukkverk Lerkehaug 
  
Hei. 
Jeg mottok i går en klage på støy fra dere. Se under.  
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Hun opplyser at det er drift i pukkverket fra kl 05:30.  
I følge støyrapporten dere har sendt inn til oss er driftstiden kl 7-15 og det skal ikke være nattdrift eller 
helgedrift.  
  
Ber om en redegjørelse for klagen.  
  
Med vennlig hilsen 
Elise Hermo Rusti 

overingeniør 
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Mobil: 
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74 16 80 71 

92 83 48 76 

fmtleru@fylkesmannen.no 

www.fylkesmannen.no/tl 

  
Fra: KIRSTI MULSTAD[kirsti.mulstad@ntebb.no] 
Sendt: 19. okt 2020 07:52:27 
Til: Postmottak FMTL 
Tittel: Støy - Steinkjer Pukkverk - Lerkehaug 
Hei, 
finnes det noe informasjon om hva slags retningslinjer/tillatelser som gjelder nåværende drift av pukkverket 
på Lerkehaug? 
jeg fant et gammelt dokument fra 2000, som sa at normal drift skulle være mellom kl 07 og 16. 
Situasjonen er at pukkverket i mange måneder er i full gang kl 0530, og det medfører veldig mye støy. Det er 
såpass ille at 
det er umulig å sove med vinduet åpent etter den tid. 
Hører fra dere. 
Mvh 
Kirsti Mulstad 
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