Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Miljøutvalget

Møtested

Glitra

Dato:

29.10.2013

Tidspunkt:

18:00 – 19:50

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Hilde Kristine Fossum
Adnan Afzal
Juel Asmund Fuglerud
Mikal Lorentzen
Lars Erik Petersen
Mirza Maria Maldonado
Wivi Abelsen
Geir Asle Granås
Tove Hofstad
Hanne M. Pedersen-Eriksen
Marianne B. Korneliussen
Thor Søgård
Ingen vara

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

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

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
Kommunalsjef
Marit H. Fjelltun
Landbrukssjef
Ingeborg Rivelsrud
Kultursjef
Ingebjørg Tofte
Miljørådgiver
Anneke Borgli
Kommuneadvokat

Vara
Mona Skaar Thorsrud (H)
Linn Holthe (H)

Ruth-Eline A. Iversen (AP)
Jan O. Stolp (SP)
Per Guthorm Vemork (FRP)
Anders M. Strøm (AP)

Diverse tatt opp under møtet:
Ingebjørg Tofte, Miljørådgiver, holdt en orientering til melding 33/ 2013.

Janne Eide
Utvalgssekretær
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Kommuneplanens arealdel er godkjent av Miljøverndepartementet
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Mer informasjon om støtteordning for miljøvennlig energiomlegging

33/2013

Underretning om fylkesmannens vedtak i klagesak. Pålegg om gjennomføring av
systematisk grøfting og tvangsmulk. Gnr. 122 bnr. 1, Skjeggerudfyllinga. Klager:
Øyvind Svein & Torfinn Øst AS

34/2013

Protokoll fra møte i fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk

44/2013

59/1 Lier - Saksfremlegg -Søknad om etablering av ridebane

45/2013

75/21 Lier - Baneveien 170 - Fradeling av skog. Behandling etter jordloven

46/2013

Konflikter vedrørende riding og hestemøkk på gangveier

47/2013

Endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Lier kommune,
Buskerud

48/2013

For kropp og sjel - en melding om kultur, idrett og friluftsliv for politisk debatt
og prioritering

42/2013 Godkjenning av protokoll
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 24.09.13 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

43/2013 Meldinger

31/2013 Kommuneplanens arealdel er godkjent av Miljøverndepartementet
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 31: Kommuneplanens arealdel er godkjent av Miljøverndepartementet, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

32/2013 Mer informasjon om støtteordning for miljøvennlig energiomlegging
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 32: Mer informasjon om støtteordning for miljøvennlig energiomlegging, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

33/2013 Underretning om fylkesmannens vedtak i klagesak. Pålegg om
gjennomføring av systematisk grøfting og tvangsmulk. Gnr. 122 bnr. 1,
Skjeggerudfyllinga. Klager: Øyvind Svein & Torfinn Øst AS
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 33: Underretning om fylkesmannens vedtak i klagesak. Pålegg om gjennomføring
av systematisk grøfting og tvangsmulkt. Gnr. 122 bnr. 1, Skjeggerudfyllinga. Klager: Øyvind
Svein & Torfinn Øst AS, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

34/2013 Protokoll fra møte i fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 34: Protokoll fra møte i fagutvalg for Landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

44/2013 59/1 Lier - Saksfremlegg -Søknad om etablering av ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes til etter behandling i Fagutvalget.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i Fagutvalget.

45/2013 75/21 Lier - Baneveien 170 - Fradeling av skog. Behandling etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§1 og 12 godkjennes søknad av 21.08.2013 om fradeling av
skogteig fra landbrukseiendommen med gbnr. 75/21,23 i Lier kommune med vilkår om at den
fradelte skogteigen erverves som tilleggsareal på tilgrensende landbrukseiendom med aktiv
drift. Fradelingen skal skje innen 21.12.2015.
Vedtaket begrunnes med at nåværende eiendomsstruktur på gbnr 75/21,23 ikke er
hensiktsmessig med tillit til aktiv skogsdrift grunnet begrenset adkomst til skogteigen, og
teigen har større verdi som tilleggsareal enn som en frittliggende teig.
Miljøutvalgets behandling:
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen (KRF) fremmet fagutvalgets vedtak som ble enstemmig
vedtatt.

46/2013 Konflikter vedrørende riding og hestemøkk på gangveier
Miljøutvalgets vedtak:
1. Det etableres separat ridevei på strekningen forbi Linnesvollen.
2. Inntil stien er etablert anmodes ridesenteret å rydde hestemøkk jevnlig slik at
hestemøkk på gang- sykkelveien ikke oppleves som noe problem.
3. Dersom anmodningen ikke følges gis rådmannen mandat til å iverksette eventuelle
tvangstiltak for å bedre situasjonen
4. Det må kartlegges om det finnes andre strekninger/ steder i Lier kommune som krever
lignende tiltak.
Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet på vegne av AP og SV følgende fellesforslag:
1. Det bør etableres separat ridevei på strekningen forbi Linnesvollen. Dette bør
tilrettelegges fra kommunen og bekostes av ridesenteret.
2. Inntil stien er etablert, pålegges ridesenteret å rydde hestemøkk jevnlig slik at
hestemøkk på gang- og sykkelvei ikke er noe problem.
3. Rådmannen gis mandat til å iverksette tiltak for å bedre situasjonen.
4. Det må kartlegges om det finnes andre strekninger/ steder i Lier kommune som krever
lignende tiltak.

Hilde Fossum (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Det ble votert punktvis:
Punkt 1 – 3:
Hilde Fossum sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) i punkt 1, 2 og 3
mot 4 stemmer (3AP, SV) avgitt for Lars-Erik Petersens fellesforslag.
Punkt 4:
Lars-Erik Petersens fellesforslag til punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Uttalelse fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:
«Rådet er tilfreds med at det anlegges egen sti for ridende langs jernbanetraséen ved
rideskolen, men er fortsatt bekymret for møtende med syklister og gående på hele traséen.»

47/2013 Endring av forskrift om åpen brenning og brenning av avfall, Lier
kommune, Buskerud
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til endring i ”Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Lier
kommune, Buskerud” som vist i vedlegg 1, vedtas med ikrafttreden 1. mars 2014.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

48/2013 For kropp og sjel - en melding om kultur, idrett og friluftsliv for
politisk debatt og prioritering
Miljøutvalgets vedtak:
Meldingen For kropp og sjel og styringsgruppas forslag til mål- og tiltaksprioriteringer legges
til grunn for politikkutforming og videre drøfting og prioriteringer i handlingsprogram
framover.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.
Uttalelse fra Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne:
«Rådet gjør oppmerksom på at eldre fortsatt «besitter kropp og sjel» og har behov for kultur.
Dette synes kulturmeldingen å ha glemt eller nedprioritert, til tross for at Lier
Pensjonsforening og Lier Historielag har gitt et viktig innspill. Kulturtilbudet blant eldre er
bra i Lier kommune, men det må videreutvikles i takt med nye behov og den sterke veksten av
eldre i planperioden. Vi anmoder derfor om at planen får en prioritert oppgave med fokus på
eldre og seniorkultur.»

