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Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   13/03934-13 Silje Marie Raad 13.10.2014 
    

 
 
Gnr 104 Bnr 27 - Vinterbro - Pålegg om umiddelbar stans  
 

Det vises til vedlagt e-post fra Grimsrud Norge v/Bjørn Ingar Strøm med ønsker for 

avviklingsprosessen på gnr. 104 bnr. 27, Vinterbro Næringspark.   

 

Representanter for bygg- og geodataavdelingen var på befaring på eiendommen i 

dag den 13.10.2014 med Grimsrud Norge. Det ble redegjort for driften som har vært 

på eiendommen og fremmet noen ønsker for pålagt avvikling. Blant annet ønskes 

følgende: 

 

 Tillatelse til utkjøring av en mindre mengde ferdigproduserte masser til egne 

anlegg i området.  

 Tillatelse til finknusing av en mindre mengde grovpukk for utkjøring (kun 3-4 

dager) 

 Tillatelse til rydding/planering av området, inkludert sikring av skråninger.  

 

Bygg- og geodataavdelingen finner etter en samlet vurdering å kunne godta disse 

ønsker, på følgende vilkår:  

 

1. Innkjøring av nye masser til eiendommen tillates ikke.  

2. Kun ferdigproduserte masser tillates kjørt ut til andre anlegg.  

3. Asfaltrester og annet avfall skal fjernes og leveres til godkjent mottak.  

4. Grovpukkmaskin skal fjernes innen 15.10.2014.  

5. Finknusing av steinmasser skal være fullført innen 20.10.2014.  

6. Det tillates mindre rydding/planering av området. Bratte kanter og skåringer 

skal sikres og jevnes ut med gravemaskin. Det skal ikke utføres 

sprengningsarbeid.  
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7. All sprengstein skal enten fraktes ut i tråd med pkt. 2 eller bli liggende på 

eiendommen. Den skal ikke bearbeides videre. 

8. Finpukkmaskin skal fjernes så fort finknusing etter pkt. 5 er fullført. 

9. Jevningsarbeid og rydding av eiendommen skal i sin helhet være sluttført og 

ferdig innen 10.11.2014.  I dette ligger at området skal være sikret og porten 

skal være stengt og låst innen denne dato.  

 

Det ble under befaringen redegjort for samarbeidsforholdet mellom aktørene. 

Grimsrud Norge (tidligere BIS Maskin) leier området av Hagen Transport AS. 

Grimsrud Norge viser til at driften på eiendommen er en følge av 

kommunikasjonssvikt med Hagen Transport AS, og at manglende tillatelse til videre 

drift ikke er blitt videreformidlet til Grimsrud Norge.  

 

Avdelingsleder ved Grimsrud Norge, Bjørn Ingar Strøm, ytrer imidlertid ønske om 

dialog og samarbeid med kommunen fra nå av, og vil imøtekomme de krav som 

stilles til ferdigstilling i dette brev.  

 

Representanter for bygg- og geodataavdelingen vil vurdere ny befaring for å sikre at 

ovennevnte krav er oppfylt, samt sluttbefaring den 10.11.2014 for å stadfeste at 

området er avstengt. Vi vil komme tilbake til dette.  

 

 

Med hilsen 

 
 
  
Arve Bekkevard Silje Marie Raad 
Leder av Bygg- og geodataavdelingen Byggesaksbehandler 
 
 
  
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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