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Ruth-Eline A. Iversen (AP)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
kommunalsjef
Marit H. Fjelltun
landbrukssjef
Kristine Kjelsrud
kommuniksasjonsrådgiver
Jan Moen
samfunnsplanlegger

Diverse tatt opp under møtet:
Bestilling av melding:
Hilde Fossum (H) bestiller melding om en redegjørelse vedrørende prosessen rundt
prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler.

Janne Eide
Utvalgssekretær
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1/2014 Godkjenning av protokoll
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte i Miljøutvalget 10.12.2013 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

2/2014 Meldinger
1/2014 Kommunikasjonsplan for energi og klima i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 1: Kommunikasjonsplan for energi og klima i Lier kommune, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

2/2014 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 2: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

3/2014 17/1 Lier - Jensvoll - Klage på svar på søknad om fornying av
omdisponeringstillatelse
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen av 26. november 2013 tas ikke til følge. Klagen inneholder ingen nye tungtveiende
opplysninger og miljøutvalgets vedtak av 4. juni 2013 opprettholdes:
«Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 avslås søknad om midlertidig omdisponering av
3,8 dekar i 10 år til eksisterende ride- og kjørebane på Jensvoll gbnr. 17/1 i Lier.
Arealet skal tilbakeføres til dyrka mark så fort som mulig og senest innen 1. september
2013.
Vedtaket begrunnes med at det ikke er behov for 3,8 dekar til ride- og kjørebane når
undervisning i hestefaget har opphørt på Lier vgs.»
Derimot vil man være positiv til fortsatt hestehold på eiendommen med en ridebane som er
tilpasset stallens størrelse. Banens lokalisering skal være slik at det legges til rette for
rasjonell drift av de dyrkede arealene på eiendommen.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for avgjørelse.

Miljøutvalgets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet fagutvalgets vedtak.
Anders M. Strøm (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Tove Hofstads forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, V, SP, FRP) mot 6 stemmer
(4AP, SV, KRF) avgitt for Anders M. Strøm sitt forslag.

4/2014 62/1 Lier - Søknad om fritak fra boplikt
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 gis det utsatt boplikt frem til 1. august 2023 på gbnr.
62/1 i Lier med følgende vilkår:
Eiendommen skal være bebodd i perioden frem til hjemmelshaver tilflytter eiendommen for å
oppfylle sin boplikt.
Utsatt boplikt innvilges av hensyn til at sønnen skal få fortsette på skolen han har begynt på.
Det vektlegges også at gården drives av eier, at kårfolket fortsatt bor på eiendommen, tar del i
driften og at det er kun en boenhet på eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

5/2014 139/1 Øvre Opsahl - Fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av kårbolig med ca 1,2 daa tomt fra gnr. 139 bnr. 1 i Lier godkjennes ikke.
Vedtaket hjemles i jordlovens §12 og begrunnes med at tiltaket vil medføre drifts- og
miljømessige ulemper for landbruket i området.
Miljøutvalgets behandling:
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen (KRF) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Forslaget ble vedtatt med 12 stemmer (3H, V, KRF, SP, FRP, 4AP, SV) mot 1 stemme (1H).

6/2014 Tiltaksanalyse for Lierelva vannområde - godkjenning
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune tilrår at tiltaksanalyse for Lierelva legges til grunn for videre arbeid med å
forbedre vannkvaliteten i Lierelva.
Vi vil peke på at Lierelva har rikt biologisk mangfold. Vannkvaliteten i elva er vesentlig
forbedret i løpet av de siste årene og belastningen av fosfor kan ikke lenger betraktes som noe
vesentlig problem. Den største utfordringen for bruken av elva er høyt innhold av
tarmbakterier i elvevannet. Lier kommune vil derfor videreføre det pågående arbeidet med å
utbedre kommunalt avløpsnett, samt å følge opp husholdningsavløp fra spredt bebyggelse.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

