


































  Vedlegg 5.3 

Litt om oss, en kort firmapresentasjon: 

Lauritz Fladby as, org.nr. 987654872 

 

Lauritz Fladby, enkeltpersonforetak, ble stiftet i 1970 og foretaket holdt på med 

betongtransport. På midten av 80 tallet begynte vi i tillegg med utvikling av 

boligområder på Jessheim i Ullensaker kommune og på 90-tallet var vi så heldig 

å få til avtale om uttaksrettigheter av morene på Vilbergmoen på Jessheim i 

Ullensaker kommune. 

Totalt ble det på Fladbyseter og Skogmo boligområde på Jessheim om lag 1200 

boenheter og mye av varene fra masseuttaket på Vilberg gikk til bygging av 

infrastruktur/ opparbeidelse av tomter i disse boligområdene. 

I 2004 inngikk vi en ny 50 års avtale om uttak av morene på Barntjernmoen, 

dette også beliggende på Jessheim Nord. Etter at konsekvens-utredning, 

regulering og driftskonsesjon var på plass skrev vi 2010.  

I 2007 etablerte Terje Hansen as asfaltverk i massetaket på Vilberg og vi leverte 

nå tilslag til asfalt. I massetaket på Barntjernmoen etablerte Unicon betongverk 

i 2011 og vi leverer tilslag til betong herfra. Unicon produserte all betong i 

forbindelse med utbyggingen av Veidekkes kontrakt på E6/ Dovrebanen i tillegg 

til utbyggingen som pågår på Oslo Lufthavn. 

Imidlertid er det slik at en del prosjekter krever knust fjell som tilslag, som for 

eksempel oppstillingsplattformer på Gardermoen. For å kunne dekke også 

dette behovet har vi nå fått uttaksrettigheter i et steinbrudd som ikke har vært 

i drift de senere årene, Østli massetak i Nannestad kommune. 

I dag drifter vi kun massetaket på Barntjernmoen. I tillegg til betongtilslag 

leveres grus og pukk til markedet for øvrig. Området hvor massetaket på 

Vilberg ligger, er nå regulert til næring og Peab Asfalt as, som har kjøpt Terje 

Hansen as, tar selv ut og produserer tilslag til asfaltverket sitt. 

Vi har kontor og firmaadresse i Nannestad kommune. Arbeidstokken består i 

dag av 5 personer og vi har ingen planer om å utvide denne.  

Hvorfor trakte etter å være stor, når man har det bra som liten bedrift? 

 


















