Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Miljøutvalget

Møtested

Glitra

Dato:

09.12.2014

Tidspunkt:

18:00 – 19:45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Hilde Kristine Fossum
Per Guthorm Vemork
Mona Skaar Thorsrud
Adnan Afzal
Juel Asmund Fuglerud
Lars Erik Petersen
Mirza Maria Maldonado
Anders Mikael Strøm
Wivi Abelsen
Silje Kjellesvik Norheim
Tove Hofstad
Jan O. Stolp
Hanne M. Pedersen-Eriksen

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

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

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
kommunalsjef
Marit Fjelltun
landbrukssjef
Jan Moen
planlegger
Håkon Bergø
viltkonsulent

Vara

Ruth-Eline A. Iversen (AP)

Diverse tatt opp under møtet:
• Gudmund Notøy, daglig leder VIVA, holdt en orientering om VIVA og VIVAs oppgaver.
• Hanne-Marie Pedersen-Eriksen (KRF) fratrådte møtet kl. 19:35 før votering av sak 78/2014.
Spørsmål til rådmann:
Anders Strøm (AP) stilte spørsmål om ivaretakelse av orkideen Myrflangre på Tranby ut i fra
leserinnlegg fra Naturvernforbundet.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
70/2014

Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2014

71/2014

Meldinger

35/2014

VIVA's oppgave

36/2014

Innspill til sykkelplan og vedlikeholdskostnader nye sykkelanlegg

37/2014

Rød- og svartelistearter i Lier.

38/2014

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

72/2014

101/2 Haslumveien 38 - Fradeling av kårbolig

73/2014

171/3 Lier - Gunnerudveien 22 - Søknad om omdisponering av dyrka jord for
hangar og landingsplass for mikrofly

74/2014

51/1 - Lier - Søknad om utvidet midlertidig omdisponering til ridebane

75/2014

75/23 Lier - Baneveien 170. Søknad om konsesjon.

76/2014

113/1 m.fl. Gullaug - Lier - Søknad om endring av konsesjonsvilkår

77/2014

Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler innenfor idrett
og friluftsliv 2015

78/2014

Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 20162021. Høringsuttalelse

79/2014

Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma.
Høringsuttalelse

70/2014 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2014
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 18.11.2014 ble godkjent med følgende merknad:
Sak 67/2014, punkt 1 og 2 ble fremmet som et omforent forslag fra utvalget.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble godkjent med følgende merknad:
Sak 67/2014, punkt 1 og 2 ble fremmet som et omforent forslag fra utvalget.

71/2014 Meldinger

35/2014 VIVA's oppgave
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 35: VIVA – Oppgaver, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

36/2014 Innspill til sykkelplan og vedlikeholdskostnader nye sykkelanlegg
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 36: Innspill til sykkelplan og vedlikeholdskostnader nye sykkelanlegg, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering

37/2014 Rød- og svartelistearter i Lier.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 37: Rød- og svartelistearter i Lier, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

38/2014 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 38: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

72/2014 101/2 Haslumveien 38 - Fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

73/2014 171/3 Lier - Gunnerudveien 22 - Søknad om omdisponering av
dyrka jord for hangar og landingsplass for mikrofly
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det tillatelse til midlertidig omdisponering av ca. 7
dekar fulldyrka jord på landbrukseiendommen med gbnr. 171/3 m. fl. i Lier for bruk til
landingsstripe og 2 hangarhaller for mikrofly. Tillatelsen gis på følgende vilkår;
1) Omdisponeringstillatelsen er midlertidig i 10 år – frem til 31.12.2024.
2) Det skal ikke utføres terrenginngrep
3) Matjord fra arealet skal ikke fjernes fra eiendommen
Vedtaket begrunnes med at tiltaket ikke vil føre til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket og at bruken av arealet ikke vil forhindre fremtidig jordbruksproduksjon. Hensynet
til naturmangfoldet er vurdert og omsøkt tiltak anses til å ha liten betydning for
forvaltningsmålene i naturmangfoldloven.
Miljøutvalgets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet fagutvalgets vedtak.
Silje Kjellesvik Norheim (AP) fremmet følgende forslag:
«Rådmannens forslag med den endring at dispensasjon gis for 3 år, ikke 10 år.
Arealet får ikke økes, må bli stående på 7 dekar.»
Tove Hofstad sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4H, V, SP, KRF, FRP) mot 5 stemmer
(4AP, SV) avgitt for Silje Kjellesvik Norheim sitt forslag.

74/2014 51/1 - Lier - Søknad om utvidet midlertidig omdisponering til
ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven § 1 og 9 gis det med dette tillatelse til midlertidig omdisponering av
1,4 daa dyrket mark i 10 år – til og med 31. desember 2024, til ridebane på gbnr. 51/1 i Lier
slik omsøkt på følgende vilkår:
 Dersom hesteaktivieten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til
jordbruksareal umiddelbart.
Vedtaket begrunnes med at ridebanen er en videreføring av en tidligere midlertidig
omdisponering og vil være mulig å tilbakeføre til dyrka jord etter endt bruk. En midlertidig
ridebane er i tråd med «Veileder for bygging av stall, ridebane og rideanlegg» vedtatt av
miljøutvalget og planutvalget i 2012.
Miljøutvalgets behandling:
Adnan Afzal (AP) fremmet fagutvalgets vedtak.
Anders Strøm (AP) fremmet fellesforslag på vegne av AP og SV:
«I møtet miljøutvalget hadde 23.09.14 ble det besluttet at en tverrpolitisk gruppe skal arbeide
fram en plan for hestehold i Lier.
Saker som gjelder ridebaner og ridehus angående forlenget dispensasjon, skal det gis
midlertidig tillatelse fra miljøutvalget til planen for hestehold er vedtatt.
Nye søknader om ridebaner og ridehus må vente til planen om hestehold er vedtatt.
6 mnd.»
Fagutvalgets vedtak ble vedtatt med 7 stemmer (4H, V, KRF, SP) mot 6 stemmer
(4AP, SV, FRP) avgitt for Anders Strøm sitt fellesforslag.

75/2014 75/23 Lier - Baneveien 170. Søknad om konsesjon.
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 gis det konsesjon til Rune Owsinski og Gunn
Listøen på frittliggende skogteig med gbnr. 75/23 i Lier. Omsøkt erverv er i tråd med
konsesjonslovens bestemmelser som gjelder særlige forhold for landbrukseiendommer.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalget vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

76/2014 113/1 m.fl. Gullaug - Lier - Søknad om endring av
konsesjonsvilkår
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 første ledd endres deler av vilkår satt i første kulepunkt
i konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 i sak 8/2013. Endringen gjelder frist for fradeling og salg
av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse med 4 år – til og med 19.02.2019.
Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut.
Vedtaket begrunnes med at endringen av frist for fradeling ikke vil tilsidesette
konsesjonslovens hensyn i vesentlig grad, spesielt med tanke på hensynet til en driftsmessig
god løsning hvor man skal ivareta landbruksnæringen. Samtidig anses vilkårsendringen som
hensiktsmessig hvor det er tatt hensyn til grunneiers utviklingsplaner for eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

77/2014 Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler
innenfor idrett og friluftsliv 2015
Miljøutvalgets vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Følgende prioriteringsliste for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for
søknader om spillemidler for 2015:
Ordinære anlegg:
a. Rehabilitering av St. Hallvardhallen

Fornyet søknad

b. Nytt gulv Syllinghallen

Fornyet søknad

c. Heiahallen

Fornyet søknad

d. Hegghallen

Fornyet søknad

e. Isolering ride hall, DOR

Fornyet søknad

f. Kunstgressbane, 7-er Hegg nye skole

Ny søknad

g. Kunstgressbane, 7-er Lier stadion

Ny søknad

h. Kunstgressbane, 9-er Sylling idrettspark

Ny søknad

Nærmiljøanlegg:
i. Treningspark Hegg gamle skole

Fornyet søknad

j. Skateanlegg Hegg nye skole

Fornyet søknad

k. Hinderløype Hegg nye skole

Fornyet søknad

l. Aktivitetsbaner Hegg nye skole

Fornyet søknad

2. Kommunal investerings- og driftsramme for investeringer i anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk
aktivitet for 2015 på kr. 1 580.000 til kommunal investering og kr 400.000 til drift/mindre
anlegg innenfor Kultur og fritids budsjett (jfr. rådmannens HP-forslag), disponeres slik:
a. Finansiering 7’er kunstgress Lier stadion, første del
b. Sluttføring av oppgradering av Engersand
c. Oppgradering Gilhusodden
d. Finansiering av ny kunstgress Sylling, første del
e. Tilskudd til opprusting av Garsjøkoja
f. Turvei Garsjø rundt
g. Turvei Flåtan
h. Utbedring av sykkel/løypetraseer flere steder
i. Små enkle anlegg og egenandeler ellers

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

266.000
100.000
400.000
500.000
80.000
100.000
100.000
100.000
334.000

3.

Lier kommune samarbeider med Sylling IF om bygging av ny kunstgressbane på treningsfeltet
ved Sylling idrettspark. Sylling IF står som utbygger. Egen sak fremmes vedr. forskuttering av
finansiering.

4.

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet justeres slik:
- Nytt kunstgressanlegg i Sylling flyttes fra uprioritert liste til prioritert liste for ordinære anlegg
- Gamle Drammensbanen og sikring av tunnel, utbedring av turvei fra Flåtan og utbedring av
Lierbanen legges inn i prioritert liste for ordinære anlegg. Nytt skateanlegg ved Tranby legges
inn på prioriteringsliste for nærmiljøanlegg.

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

78/2014 Forslag til Regional plan for vannforvaltning i vannregion VestViken 2016-2021. Høringsuttalelse
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune stiller seg positiv til arbeidet med å sikre bærekraftig bruk av vannressursene
på tvers av sektormyndighetene, og vil fortsatt bidra til at målene i vannforskriften kan nås.
Lier kommune tilrår at «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken 2016 til
2021», «Forslag til regionalt tiltaksprogram i vannregion Vest-Viken 2016 til 2021» og
«Forslag til regionalt overvåkningsprogram i vannregion Vest-Viken 2016 til 2021» legges til
grunn for arbeidet for bedre vannmiljø i vannregionen.
Lier kommune vil peke på at det er behov for at staten bidrar økonomisk for å sikre at målene
om bærekraftig vannforvaltning og gjennomføring av nødvendige tiltak innenfor ulike
sektorområder.
Det oversendte planmaterialet er svært omfattende og formen gjør det tungt tilgjengelig. For
de som skal bruke plandokumentet er det tungvint å måtte lete i flere ulike dokumenter for å
finne virkningen av planen for eget vannområde. Det bør forenkles, for eksempel ved å
utarbeide en oppsummering av tiltak for hvert vannområde som supplement til Regionalt
tiltaksprogram.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

79/2014 Forslag til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma.
Høringsuttalelse
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune stiller seg positiv til arbeidet med å sikre bærekraftig bruk av vannressursene
på tvers av sektormyndighetene, og vil fortsatt bidra til at målene i vannforskriften kan nås.
Lier kommune tilrår at «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016 til
2021» og «Forslag til regionalt tiltaksprogram i vannregion Glomma 2016 til 2021» legges til
grunn for arbeidet for bedre vannmiljø i vannregionen.
Lier kommune vil peke på at det er behov for at staten bidrar økonomisk for å sikre at målene
om bærekraftig vannforvaltning og gjennomføring av nødvendige tiltak innenfor ulike
sektorområder.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

