Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Miljøutvalget

Møtested

Glitra

Dato:

24.09.2013

Tidspunkt:

18:00 – 20:10

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Hilde Kristine Fossum
Per Guthorm Vemork
Mona Skaar Thorsrud
Adnan Afzal
Mikal Lorentzen
Ruth-Eline A. Iversen
Lars Erik Petersen
Mirza Maria Maldonado
Sigmund Ruud
Tove Hofstad
Jan O. Stolp
Hanne M. Pedersen-Eriksen
Ingen vara

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr
H
FRP
H
H
H
A
A
A
SV
V
SP
KRF

Vara

Linn Holthe (H)

Wivi Abelsen (SV)

Anders M. Strøm (AP)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
kommunalsjef
Vidar Gustavsen
Anlegg og eiendom
Bjørn Haraldsen
Anlegg og eiendom
Asbjørn Unhjem
Anlegg og eiendom
Ingebjørg W. Tofte
Miljørådgiver
Marit H. Fjelltun
Landbrukssjef
Rebecca E. Martinsen
Jordbrukssjef
Gry Løberg
Jordbrukssjef
Pål Skogmo
Konsulent

Diverse tatt opp under møtet:

• Jan Topstad, Norsk Bioenergi, ga en orientering vedrørende energianlegget Høvik/Stoppen.
• Tomas Gevelt Løvdal, L2 Arkitekter, ga en orientering om BREEAM.
• Asbjørn Unhjem, Anlegg og eiendom ga en orientering vedrørende melding 30/2013.
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen ble permitert kl. 1945 før votering i sak 39/2013.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
32/2013

Godkjenning av protokoll

33/2013

Meldinger

23/2013

Årsrapport 2012 Høvik-/ Stoppen

24/2013

Status for klimahandlingsplan 2012 - 2013 Lier kommune

25/2013

Trafikksikkerhetstiltak 2013 - Status

26/2013

Utredning - Ride- og hundehall i Lier

27/2013

Status på oppfylling av jordbruksareal i Rypeveien. Gnr. 156 bnr. 3.

28/2013

Oppfølging av vedtak i miljøutvalget 1.halvår 2013

29/2013

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

30/2013

Havari av Holmen pumpestasjon

34/2013

65/23 Lier - Ny behandling av klagesak på fradeling etter jordloven

35/2013

143/5 og 143/7 Lier - Kraftengen - Søknad om fradeling etter jordloven

36/2013

189/2 - Røineveien/Øverskogen - Søknad om fradeling av to boligtomter.
Jordlovsbehandling.

37/2013

181/5 og 183/11 Lier - Søndre Røine - Søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom

38/2013

87/11 - 87/12 - 87/14 Lier - Søklnad om konsesjon

39/2013

Vurdering av støtte til miljøvennlig energiomlegging

40/2013

Oversikt og drøfting av Ikke-lovpålagte tjenester

41/2013

2. tertial 2013

32/2013 Godkjenning av protokoll
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 20.08.2013, godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

33/2013 Meldinger
23/2013 Årsrapport 2012 Høvik-/ Stoppen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 23: Årsrapport 2012 Høvik-/ Stoppen, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

24/2013 Status for klimahandlingsplan 2012 - 2013 Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 24: Status for klimahandlingsplan 2012 - 2013 Lier kommune, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

25/2013 Trafikksikkerhetstiltak 2013 - Status
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 25: Trafikksikkerhetstiltak 2013 – Status, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Uttalelse fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:
Innkjøringen til Lier stasjon og Sørumlia trenger trafikksikring. Den er trafikkfarlig fordi
gang- og sykkelstien langs Tuverudveien krysser på samme sted. I rushtrafikken morgen og
kveld oppstår det stadig farlige situasjoner mellom pendlerbiler og gående/ syklende. Krysset
må merkes bedre og eventuelt sikres med sperrer på gang- og sykkelstien.
Det er ønskelig med leskur ved bussholdeplasser i områder hvor det er mange som benytter
kollektivtransport til jobb og skole.

26/2013 Utredning - Ride- og hundehall i Lier
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 26: Utredning - Ride- / hundehall i Lier, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

27/2013 Status på oppfylling av jordbruksareal i Rypeveien.
Gnr. 156 bnr. 3.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 27: Status på oppfylling av jordbruksareal i Rypeveien. Gnr. 156 bnr. 3., tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

28/2013 Oppfølging av vedtak i miljøutvalget 1.halvår 2013
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 28: Oppfølging av vedtak i miljøutvalget 1.halvår 2013, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

29/2013 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 29: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

30/2013 Havari av Holmen pumpestasjon
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 30: Havari av Holmen pumpestasjon, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

34/2013 65/23 Lier - Ny behandling av klagesak på fradeling etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen av 3. mars 2012 tas ikke til følge, og miljøutvalgets vedtak av 14.02.2012
opprettholdes.
Det gis avslag på søknad om fradeling av en boligtomt på landbrukseiendommen 65/23 i Lier.
Fradelingen kan føre til driftsmessige ulemper for landbruket blant annet fordi tomten vil
ligge tett inntil tunet og den vil dele landbrukseiendommen.
Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1 og 12.
Saken oversendes Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.
Miljøutvalgets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet fellesforslag på vegne av Venstre og KRF rådmannens forslag til
vedtak.
Mona Skaar Thorsrud (H) fremmet fagutvalgets vedtak:
«Klagen av 3. mars 2012 tas til følge. Fradelingen fører ikke til driftsmessige ulemper for
landbruket på eiendommen. Vedtaket er hjemlet i jordlovens §§1 og 12.»
Tove Hofstads fellesforslag ble vedtatt med 7 stemmer (V, Krf, SP, 3AP, SV) mot 5 stemmer
(4H, FRP) avgitt for Mona Skaar Thorsrud sitt forslag.
Hilde Fossum (H) anket på vegne av mindretallet vedtaket inn til kommunestyret.

35/2013 143/5 og 143/7 Lier - Kraftengen - Søknad om fradeling etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§1 og 12 avslåes søknad av 10.07.2013 om fradeling på
landbrukseiendommen med gbnr. 143/5 og 143/7 i Lier kommune.
Vedtaket begrunnes med at delingen ikke gir en driftsmessig god løsning da skogbruksteigen
143/5 har begrenset med ressurser og har større verdi som tilleggsareal enn som en
selvstendig driftsenhet.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

36/2013 189/2 - Røineveien/Øverskogen - Søknad om fradeling av to
boligtomter. Jordlovsbehandling.
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av to tomter til boligformål fra gnr 183 bnr 17 i Lier godkjennes som omsøkt.
Vedtaket hjemles i jordlovens §12 og begrunnes med at tiltaket ikke vil beslaglegge dyrket
mark, eller at fradelingen vil medføre negative konsekvenser for driften av landbruksarealene
i området.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

37/2013 181/5 og 183/11 Lier - Søndre Røine - Søknad om konsesjon på
erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11 gis det konsesjon til Anita Myhre og Kurt
Roger Tvinnereim på landbrukseiendommen Søndre Røine med gbnr. 181/5 og 183/11 i Lier
kommune på følgende vilkår;
- Erververne skal bosette seg på landbrukseiendommen innen ett år etter at konsesjon er
gitt og ha denne som helårsbolig sammenhengende i minst 5 år.
Omsøkt erverv er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser som gjelder særlige forhold for
landbrukseiendommer.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

38/2013 87/11 - 87/12 - 87/14 Lier - Søknad om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9 gis det konsesjon til Statskog Børresen AS org.nr.
910 973 029 på eiendommen gbnr. 87/11, 12 og 14 i Lier kommune.
Vedtaket begrunnes med at det ble gitt konsesjon allerede i 1967, men da til A/S Tronstad
Brug Ltd, som senere ble kjøpt opp av Børresen AS, nå Statskog Børresen AS.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

39/2013 Vurdering av støtte til miljøvennlig energiomlegging
Miljøutvalgets vedtak:
I tråd med vedtatt energi- og klimaplan vil Lier kommune bidra til mer energieffektive og
miljøvennlige bolig- og næringsbygg i Lier ved:
1. Å gi informasjon om muligheter som finnes, herunder de etablerte støtteordningene fra
Enova
2. Heve støtten til energirådgining for boliger, borettslag, sameier og næringsaktører ved
A) For private boliger: Det gis inntil 7 500 kroner i tilskudd for å benytte en kvalifisert
energirådgiver til å lage en tiltaksplan for oppgradering av energibruken i boligen.
Kvalifiserte energirådgivere er oppført i Enovas Energirådgiverregister. For å få
utbetalt tilskuddet må det legges frem dokumentasjon på at tiltak på minimum 10 000
kroner er gjennomført.
B) For boligsameier og næringsaktører: Det gis inntil 15 000 kroner i støtte for å
benytte en kvalifisert energirådgiver til å lage en tiltaksplan for oppgradering av
energibruken i bygget. Søkere må ta kontakt med kommunen for forslag på
energirådgivere til gjennomføringen. For å få utbetalt tilskuddet må det legges frem
dokumentasjon på at tiltak på minimum 20 000 kroner er gjennomført.
3.

Den avsatte sum, kr 200.000,- settes som årlig tak for ordningen.

4. Dagens ordning med støtte til bygging av hus i energiklasse A utgår siden dette er
støtteberettiget fra Enova.

Miljøutvalgets behandling:
Sigmund Ruud (SV) fremmet rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

40/2013 Oversikt og drøfting av Ikke-lovpålagte tjenester
Miljøutvalgets vedtak:
Oversikt og drøfting av ikke-lovpålagte tjenester tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Oversikt og drøfting av ikke-lovpålagte tjenester ble tatt til orientering.

41/2013 2. tertial 2013
Miljøutvalgets vedtak:
2. tertialrapport 2013 tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Miljøutvalget tok 2. tertialrapport til orientering.

