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Mona Skaar Thorsrud (H)
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Diverse tatt opp under møtet:

Spørsmål til rådmannen, stilt i Miljøutvalgets møte 22.01.13, ble besvart i møtet.

Janne Eide
Utvalgssekretær
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Godkjenning av protokoll

7/2013

Meldinger

2/2013

Vedtaks- og rapporteringsprosedyrer/-rutiner i større byggeprosjekter

3/2013

Oppfølging av vedtak i miljøutvalget 2.halvår 2012

4/2013

Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

8/2013

112/16 m.fl. Gullaug - Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

9/2013

Gjenkjøp av jord disponert av Statens gartnerskole Jensvoll

10/2013

Retningslinjer for alternativ bruk av tomme landbruksbygg og
sesongarbeiderboliger - Høring

11/2013

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013 -2017.
I. gangsbehandling

12/2013

Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) - Oppnevning av referansegruppe

6/2013 Godkjenning av protokoll
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 22.01.2013 godkjennes med følgende merknad:
Etterlysning av meldinger/saker protokolleres.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent med følgende merknad:
Etterlysning av meldinger/saker protokolleres.

7/2013 Meldinger

2/2013 Vedtaks- og rapporteringsprosedyrer/-rutiner i større byggeprosjekter
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 2: Vedtaks- og rapporteringsprosedyrer/-rutiner i større byggeprosjekter, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

3/2013 Oppfølging av vedtak i miljøutvalget 2.halvår 2012
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 3: Oppfølging av vedtak i Miljøutvalget 2.halvår 2012, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

4/2013 Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 4: Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

8/2013 112/16 m.fl. Gullaug - Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16;
gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår:
 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til aktive
næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1i vedlegg nr. 7.;
o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen
o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar
 Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B for å oppnå
størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn.
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk.
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig måte
i henhold til gjeldene regelverk.
Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan
aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig landbruksdrift gjennom fradeling og
salg til aktive næringsutøvere innen landbruket.
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

9/2013 Gjenkjøp av jord disponert av Statens gartnerskole Jensvoll
Miljøutvalgets vedtak:
I henhold til kjøpekontrakter inngått 06.04.1948, selges jordteigene gbnr 17/52, 30/37 og
30/36 tilbake til nåværende eiere av landbrukseiendommene som i sin tid solgte jordteigene til
Lier kommune (Trygve Drag og Rolf Drag). Eiendommene selges til landbrukstakst.
Lier kommune beholder foreløpig eierskapet til gbnr 17/51. Driveplikten oppfylles ved utleie
av arealet.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

10/2013 Retningslinjer for dispensasjon for alternativ bruk av tomme
driftsbygninger innen landbruket - Høring
Miljøutvalgets vedtak:
Det anbefales at retningslinjene for dispensasjon for alternativ bruk av tomme landbruksbygg
og sesongarbeiderboliger vedtas slik som de foreligger.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.
Tittel på retningslinjene endres til:
"Retningslinjer for dispensasjon for alternativ bruk av tomme driftsbygninger innen
landbruket."

11/2013 Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013 -2017.
I. gangsbehandling
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 legges frem til
offentlig høring 25. februar, med merknadsfrist 19. april 2013. Revidert plan legges fram for
2. gangsbehandling i hovedutvalgene i uke 23 og til kommunestyrebehandling 18. juni 2013.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende innspill:
Per G. Vemork (FRP):
"Forslaget til Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2013-2017 mangler
innslag vedrørende svømmehallen i Lier med tilhørende tilbudsaktiviteter, samt den
betydning den har for befolkningen og folkehelsen i kommunen.
Miljøutvalget ber om at dette innarbeides i planen."
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen (KRF)
"Nytt punkt under avsnitt 4 side 20:
Det skal utarbeides kart over ridetraséer."

12/2013 Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) - Oppnevning av
referansegruppe
Miljøutvalgets vedtak:

Miljøutvalget oppnevner følgende tre representanter til referansegruppen for den
Kommunalteknisk samarbeidsutredningen (KSU):
1. Anders Strøm (AP)
2. Per G. Vemork (FRP)
3. Jan O. Stolp (SP)

Miljøutvalgets behandling:
Ruth-Eline Iversen (AP) fremmet følgende forslag til representant:
"Anders Strøm (AP)"
Adnan Afzal (H) fremmet slikt forslag til representant:
"Per G. Vemork (FRP)"
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen (KRF) fremmet sålydende forslag til representant:
"Jan O. Stolp (SP)"
Forslag til representanter til referansegruppe for Kommunalteknisk samarbeidsutredning
(KSU) ble enstemmig vedtatt.

