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Diverse tatt opp under møtet:

Orienteringer:
• Ingebjørg Tofte, miljørådgiver, ga en orientering vedrørende melding 20/2013.
• Einar Jørstad, prosjektleder KSU, ga en orientering vedrørende sak 28/2013.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
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24/2013

Godkjenning av protokoll

25/2013

Meldinger

20/2013

Miljørapport 2012

21/2013

Melding om snødeponering og forsøpling i tilknytning til drift av
parkeringsarealer på Liertoppen

22/2013

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

26/2013

62/3 og 68/8, Vestsideveien 90. Fradeling (kårbolig)

27/2013

169/4 og 87/16 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

28/2013

Kommunalteknisk samarbeid mellom Hurum, Lier og Røyken.

29/2013

Vurdering av miljøsatsing i Lier kommune - Miljøfyrtårn og andre virkemidler

30/2013

Handlingsprogram for fylkesveier 2014-2017. Høring

31/2013

Endring av forskrift om åpen brenning.

24/2013 Godkjenning av protokoll
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 04.06.2013 godkjennes med følgende merknad:
Årsrapport Høvik-/ Stoppen 2012 ble i møte 04.06.13 utsatt til møte i Miljøutvalget 24.09.13.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble godkjent med følgende merknad:
Årsrapport Høvik-/ Stoppen 2012 ble i møte 04.06.13 utsatt til møte i Miljøutvalget 24.09.13.

25/2013 Meldinger

20/2013 Miljørapport 2012
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 20: Miljørapport 2012 for Lier kommunes virksomhet, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

21/2013 Melding om snødeponering og forsøpling i tilknytning til drift av
parkeringsarealer på Liertoppen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 21: Melding om snødeponering og forsøpling i tilknytning til drift av
parkeringsarealer ved Liertoppen kjøpesenter, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

22/2013 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 22: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

26/2013 62/3 og 68/8, Vestsideveien 90. Fradeling (kårbolig)
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 godkjennes søknad om fradeling av kårbolig med
tilhørende tomt på ca 1,5 daa fra landbrukseiendommen gnr/bnr 62/3 og 62/8 i Lier.
Vedtaket begrunnes med at fradeling av kårboligen ikke vil føre til drifts- og miljømessige
ulemper for landbruket i området. Det må tinglyses veirett over gnr/bnr. 62/8.
Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet fagutvalgets vedtak:
«Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 godkjennes søknad om fradeling av kårbolig med
tilhørende tomt på ca 1,5 daa fra landbrukseiendommen gnr/bnr 62/3 og 62/8 i Lier.
Vedtaket begrunnes med at fradeling av kårboligen ikke vil føre til drifts- og miljømessige
ulemper for landbruket i området. Det må tinglyses veirett over gnr/bnr. 62/8.»
Jan O. Stolp (SP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Lars-Erik Petersen sitt forslag ble vedtatt med 12 stemmer (4H, 4AP, 2V, FRP, SV)
mot 1 stemme (1SP) avgitt for Jan O. Stolp sitt forslag.

27/2013 169/4 og 87/16 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11 gis det konsesjon til Erik Lindell og Anne
Mette Vinther Lindell på landbrukseiendommen Broengen gbnr. 169/4 og 87/16 i Lier
kommune med følgende vilkår:
Vilkår:
-

Eiendommen skal bebos innen ett år og være bebodd i minst 5 år sammenhengende.

Omsøkt erverv er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser som gjelder særlige forhold for
landbrukseiendommer.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

28/2013 Kommunalteknisk samarbeid mellom Hurum, Lier og Røyken.
Miljøutvalgets vedtak:
Det etableres et interkommunalt samarbeid for å løse Hurum, Lier og Røykens oppgaver
innenfor vei, vann og avløp:
1. Det skal etableres et selskap med hjemmel i Lov om interkommunale selskaper, som
gis navnet Vestviken interkommunale vei-, vann og avløpsselskap (VIVA IKS).
2. Selskapet skal ha som formål å utføre Hurum, Lier og Røykens oppgaver knyttet til
planlegging, bestilling, investering, prosjektering, tjenesteproduksjon og
innbyggerkontakt på områdene vei, vann og avløp. Selskapet gis ambisjoner for
økonomiske stordriftsfordeler, kvalitetsstyring og –sertifisering, og bedre
driftssikkerhet for infrastrukturen.
3. Selskapet skal etableres og være i operativ drift fra og med 1.juli 2014.
4. Samarbeidet etableres som et tiltak for å finne kostnadseffektive løsninger på de
utfordringene kommunene står overfor i produksjon av tjenester i tråd med dagens
lovverk innen VA-sektoren, og fremtidige utfordringer innen både vei, vann og avløp.
Økt kostnadseffektivitet skal oppnås med gode faglige miljøer, kvalitativt gode
løsninger og i form av konkrete ambisjoner for mer effektiv prosjektering og drift.
5. Etableringsprosjektet gis en økonomisk gjennomføringsramme på kr 2,5 mill, der hver
kommune bidrar med kr 650 000. Det anmodes regionsrådet om prioritering av
skjønnsmidler fra Fylkesmannen til inndekking av resterende kostnader på kr 550 000.
6. Etableringsprosjektet gjennomføres som et samarbeid etter Kommunelovens § 27 med
eget styre og vedtekter. Rådmennene representerer kommunene i etableringsstyret,
fram til IKSet etter Lov om interkommunale selskaper er opprettet.
7. Hver kommune må parallelt med etableringsprosjektet starte en egen prosess for å
håndtere overgangen for gjenværende kommuneorganisasjon.
Miljøutvalgets behandling:
Per G. Vemork (FRP) fremmet rådmannens forslag med følgende endring:
Punkt 2, andre setning:
«Målsettingen er at selskapet skal gi økonomiske stordriftsfordeler, kvalitetssikring- og
sertifisering og bedre driftssikkerhet for infrastrukturen.»
Punkt 7, tillegg:
«Dette arbeidet skal være ferdig senest 1. juli 2014.»
Anders M. Strøm (AP) fremmet på vegne av AP og SV nytt punkt 8:
Rådmannen må til møte i neste instans besvare fagforeningens bekymring i relasjon til
manglende dokumentasjon:
«Søken etter å oppnå «stordriftsfordeler» kan gi dyrere drift, og fremtidige gevinster er ikke
dokumentert i konsulentens rapport. Rapporten tar utgangspunkt i langsiktige «ønsker og
antakelser.» Det bør stilles krav om relevant dokumentasjon i et eventuelt forprosjekt.»

Per G. Vemorks forslag falt med 6 stemmer (4AP, SV, FRP) mot 7 stemmer (4H, 2V, SP)
avgitt for rådmannens forslag til vedtak.
Anders M. Strøm sitt forslag falt med 6 stemmer (4AP, SV, FRP) mot 7 stemmer (4H, 2V,
SP) avgitt for rådmannens forslag til vedtak.

29/2013 Vurdering av miljøsatsing i Lier kommune - Miljøfyrtårn og andre
virkemidler
Miljøutvalgets vedtak:
Videreutvikle miljøsatsingen gjennom Miljøfyrtårn hovedkontorkommune modell, med oppstart
høsten 2013.

Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

30/2013 Handlingsprogram for fylkesveier 2014-2017. Høring
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune mener forslag til «Handlingsprogram fylkesveger 2014-2017» oppfyller
målene som fylkesveistrategien har fastsatt om å prioritere trafikksikkerhet og tiltak for å
motvirke og ta igjen forfall på fylkesveinettet innenfor de midlene som er tilgjengelig for
tiltak på fylkesveiene i fireårsperioden fra 2014- til 2017.
Innenfor rammen for investeringer bør det avsettes faste øremerkede midler til hvert av
programområdene for hele fireårsperioden. Særlig viktig er det at det å sikre midler til
trafikksikkerhet (67,5 mill. kr) og tiltak for gående og syklende (95 mill. kr.).
Lier kommune er tilfreds med at gang- og sykkelvei langs FV 21, Vestsideveien, på
strekningen Bilbo – Linjeveien er prioritert i forslaget slik at sikkerheten for myke trafikanter
på en trafikkfarlig fylkesveistrekning blir ivaretatt.
Lier kommune anmoder om at opprusting av FV285, Ringeriksveien, med utbedring av
bussholdeplasser igangsettes snarest mulig. Inntil opprustning har funnet sted, og veien er
funnet egnet for tungtransport, innføres restriksjoner for tungtrafikk for gjennomkjøring via
Skaret. Omkjøring via E 18, via Sandvika.
Anlegg av g/S fra Nordal skole til Åmotveien vurderes på ny, jfr vårt innspill, prioritet nr 2.
Veistrekningen er vurdert som ærlig farlig skolevei på grunn av at den er uoversiktlig og
svingete og har stor transport av tømmer. Når lengden på tømmerbilene blir økt vil
forholdene bli enda vanskeligere enn i dag for myke trafikanter.

Miljøutvalgets behandling:
Adnan Afzal (H) fremmet på vegne av H, FRP, V, SP rådmannens forslag til vedtak med
endring i siste avsnitt:
«Lier kommune anmoder om at opprusting av FV285, Ringeriksveien, med utbedring av
bussholdeplasser igangsettes snarest mulig. Inntil opprustning har funnet sted innføres
restriksjoner for tungtrafikk for gjennomkjøring til E 16 (Skaret). Omkjøring via E 18, E 16
via Sandvika.
Anlegg av g/S fra Nordal skole til Åmotveien vurderes på ny, jfr vårt innspill, prioritet nr 2.
Veistrekningen er vurdert som særlig farlig skolevei på grunn av at den er uoversiktlig og
svingete og har stor transport av tømmer. Når lengden på tømmerbilene blir økt vil
forholdene bli enda vanskeligere enn i dag for myke trafikanter.»
Marianne Berg (V) fremmet følgende tillegg til fellesforslaget:
«Inntil opprustning har funnet sted og veien er egnet til tungtransport, innføres
restriksjoner…»
Adnan Afzals fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Marianne Berg sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

31/2013 Endring av forskrift om åpen brenning.
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til endring i ”Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier
kommune, Buskerud” legges ut på høring som vist i vedlegg 1.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

