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27/2013 Godkjenning av protokoll
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak:
Protokoll fra Fagutvalgets møte 28.05.2013 godkjennes.
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling:
Protokoll fra Fagutvalgets møte 28.05.2013 ble enstemmig godkjent.

29/2013 Sluttbehandling av Detaljregulering for Rv. 23 - Dagslet - Linnes
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak:
Som rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:
Punkt 6 tas ut.
Punkt 7: Reguleringsbestemmelsens §4.1.d), første avsnitt suppleres med: Statens vegvesen
skal utarbeide skjøtselsplan for støyvoller og støyskjermer, langs det nye veianlegget.
Punkt 8: Reguleringsbestemmelsens §§4.1.b) og 4.8 tekster:… skal utarbeides i samarbeid med
kommunen, erstattes med … skal godkjennes av kommunen og behandles politisk.
Nytt punkt 9: Det skal etableres en driftsvei for Linnes gård parallelt med gang- og
sykkelveien langs Tuverudveien og Røykenveien jfr. reg.bestemmelse §7.1
Nytt punkt 10a: Støyvoll med støyskjerm anlegges på nordsiden av hele den nye veitraseen av
hensyn til arbeidsmiljø for arbeidere på landbruksarealene og boliger i
Husebygata. Støyskjerming på denne siden vil også kunne fungere som
viltgjerde.
Nytt punkt 10b: Støyskjerming av gang- og sykkelvei over tunnelmunningen anlegges av
hensyn til skolebarn og arbeidsmiljø for arbeidere på jordene på Linnes.
Nytt punkt 11: Tilstrekkelig matjord som blir tatt av veitraseen fra Lierelva mot Gilhus skal
tilføres jordet på sydsiden (grunneier Nils og Anne Kari Sørum) når dette skal
tilbakeføres til landbruk.

Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling:
Utvalget var på befaring i forkant av møtet.
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet med følgende endringer:
a. Tone E. Svendsen (A) fremmet forslag om å fjerne punkt 6 i Rådmannens forslag til
vedtak.
b. Tone E. Svendsen (A) fremmet forslag om en presisering i punkt 7: Statens vegvesen
skal utarbeide skjøtselsplan for støyvoller ….. langs det nye veianlegget.
c. Knut E. Sørnes (Frp) fremmet forslag om en presisering i punkt 8: …….erstattes
med….skal godkjennes av kommunen og behandles politisk.
d. Tone E. Svendsen (A) fremmet forslag om nytt punkt 9: Det skal etableres en
driftsvei for Linnes gård parallelt med gang- og sykkelveien langs Tuverudveien og
Røykenveien jfr. reg.bestemmelse §7.1
e. Knut Eilert Sørnes (Frp) fremmet forslag om nytt punkt 10a: Støyvoll med
støyskjerm anlegges på nordsiden av hele den nye veitraseen av hensyn til
arbeidsmiljø for arbeidere på landbruksarealene og boliger i Husebygata.
Støyskjerming på denne siden vil også kunne fungere som viltgjerde.
f. Tone E. Svendsen (A) fremmet forslag om nytt punkt 10b: Støyskjerming av gang- og
sykkelvei over tunnelmunningen anlegges av hensyn til skolebarn og arbeidsmiljø for
arbeidere på jordene på Linnes.
g. Knut Eilert Sørnes (Frp) fremmet forslag om nytt punkt 11: Tilstrekkelig matjord
som blir tatt av veitraseen fra Lierelva mot Gilhus skal tilføres jordet på sydsiden (
grunneier Nils og Anne Kari Sørum) når dette skal tilbakeføres til landbruk
Et omforent utvalg støttet punkt b,c,d,e,f,g enstemmig.
Gina Ekeberg (H) fremmet Rådmannens forslag til punkt 6 . Ved avstemning fikk
Ekebergs forslag til punkt 6 èn stemme (H) og falt, mens Tone E. Svendsens (AP)
forslag (a) om å fjerne punkt 6 ble vedtatt med 6 stemmer (AP, Sp, Frp, V, SV, Krf).

30/2013 Prinsippvurdering, omdisponering til bolig på Torstad
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak:
Det anbefales ikke omregulering til bolig på Torstad. Området vurderes som dyrkbart og
anbefales regulert tilbake til LNF. Arealet bør sammenføyes med hovedbruket.
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling:
Utvalget var på befaring i forkant av møtet.

Kathy Lie (SV) fremmet følgende forslag:
«Det anbefales ikke omregulering til bolig på Torstad. Området vurderes som dyrkbart og
anbefales regulert tilbake til LNF. Arealet bør sammenføyes med hovedbruket.»
Gina Ekeberg (H) fremmet Rådmannens forslag sålydende:
«Det anbefales at det arbeides videre med omregulering fra barnehage til boliger på Torstad.»
Kathy Lie’s (SV) forslag ble vedtatt med 5 stemmer (A, SV, V, Krf, Sp) mot 2 stemmer (H,
FRP) avgitt for Ekebergs forslag.

