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26/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 24.03.15
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 24.03.2015 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

27/2015 Meldinger

9/2015 Energi og klimaplan - status rullering
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 9: Status klimahandlingsplan og revidering av energi og klimaplan, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

10/2015 Skjeggerudfyllinga status
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 10: Skjeggerudfyllinga status, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

11/2015 Energi og klima - temasak i de unges kommunestyre
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 11: Energi og klima - temasak i de unges kommunestyre, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

12/2015 Utkast til plan for hest i Lier
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 12: Utkast til plan for hest i Lier, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

13/2015 Protokoll fra møte i Veinavnkomiteen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 13: Protokoll fra møte i Veinavnkomiteen, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen tatt til orientering.

14/2015 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 14: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

28/2015 Forslag til navn på bruer og tunell på RV 23
Miljøutvalgets vedtak:
Tunell RV 23: Kovestad
Bru over Lierelva: Linnes
Bru over Dauerudbekken: Daueruddalen
Miljøutvalgets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag:
Tunell RV 23: bør få navnet «Kjekstad»
Adnan Afzal (H) fremmet Veinavnkomiteens innstilling.
Adnan Afzal sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 4AP) mot 5 stemmer (2V, KRF, FRP
SV) avgitt for Tove Hofstad sitt forslag.

29/2015 Navnsetting av veier i nytt boligfelt på Ekeberg
Miljøutvalgets vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Veistrekning Vei 1:
Veistrekning Vei 2:
Veistrekning Vei 3:
Veistrekning Vei 4:
Veistrekning Vei 5:

Nedre Ekeberglia
Øvre Ekeberglia
Øvre Ekeberglia
Ekebergløkka
Ekebergsvingen

Miljøutvalgets behandling:
Veinavnkomiteens innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

30/2015 Forslag endring av statutter- miljøprisen og barnas miljøpris
Miljøutvalgets vedtak:
Følgende inkluderes i statutter for Grønne Liers miljøpris:
 Juryens mulighet til forslag skal skje innen samme frist som annonsert.
Følgende inkluderes i statutter for Barnas miljøpris under punktet «jury»:
 1 medlem oppnevnt av Lier Næringsråd

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

31/2015 39/18 Lier - Klage på avslag om fradeling av tre tomter
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas ikke til følge da det ikke har kommet inn nye momenter i saken. Saken oversendes
fylkesmannen for avgjørelse.
Vedtaket fra Fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 10. februar 2015 og i Miljøutvalget
17. februar 2015 opprettholdes.
«Med hjemmel i jordlovens §§ 1, 9 og 12 gis det med dette avslag på søknad om fradeling
og omdisponering av et areal på ca 2,4 dekar på landbrukseiendommen gbnr 39/18 i Lier.
Avslaget begrunnes med at en fradeling reduserer arealressursene på gården, bidrar til
fragmentering og er en ulempe for landbruket i området. Omdisponeringen verner ikke om
arealressursene da bygging av bolighus vil ikke gjøre det mulig å føre arealet tilbake til
jordbruksproduksjon senere.»

Miljøutvalgets behandling:
Adnan Afzal (H) fremmet forslag om å utsette saken:
«Saken utsettes for behandling inntil rullering av neste kommuneplan.»
Forslaget falt med 4 stemmer (4H) mot 9 stemmer (4AP, SV, 2V, KRF, FRP).
Per Vemork (FRP) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag:
«Med hjemmel i jordloven § 9 og 12 godkjennes søknad om fradeling og omdisponering
under forutsetning av at jordet på 8,6 daa selges til nabobruk i aktiv drift. Tillatelsen
begrunnes med at omsøkt areal er inneklemt, samt at fradelingen av arealet på 8,6 daa vil
sikre framtidig drift av dette jordet.»

Tove Hofstad (V) fremmet fagutvalgets vedtak.
Tove Hofstad sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4AP, SV, 2V, KRF) mot 5 stemmer (4H,
FRP) avgitt for Per Vemork sitt forslag.

32/2015 39/27 Årkvislaveien 12: Fradeling av tomt - jordlovsbehandling
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av ca 1,6 daa dyrket mark fra gnr/bnr 39/27 i Lier, for omdisponering til
boligformål, godkjennes ikke.
Vedtaket hjemles i jordloven §§ 9 og 12, og begrunnes med at etablering av en fritt omsettelig
boenhet med grense mot dyrket mark på flere sider medfører høyt konfliktpotensiale.
Miljøutvalgets behandling:
Adnan Afzal (H) fremmet forslag om å utsette saken;
«Saken utsettes for behandling inntil rullering av neste kommuneplan.»
Forslaget falt med 4 stemmer (4H) mot 9 stemmer (4AP, SV, 2V, KRF, FRP).
Per Vemork (FRP) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag:
«Fradeling av ca 1,6 daa dyrket mark godkjennes. Vedtaket hjemles i jordlovens § 1,9 og 12.
Vedtaket begrunnes med at samlet areal dyrket mark opprettholdes gjennom oppdyrking av
tilleggsareal.
Det anses å foreligge tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med at etablering av bebyggelse
på omsøkt areal ikke har effekt for det biologiske mangfoldet i området.
Naturmangfoldloven § 9-12 ansees følgelig ikke å komme til anvendelse. Erstatningsareal
skal tilbakeføres til dyrket mark.»
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen (KRF) fremmet fagutvalget vedtak.
Hanne-Marie Pedersen-Eriksen sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (KRF, 2V, 4AP, SV)
mot 5 stemmer (FRP, 4H) avgitt for Per Vemorks forslag.

33/2015 Ridebaner i Lier
Miljøutvalgets vedtak:
Det legges opp til følgende behandling av søknader om ridebaner:
- Behandling av søknader om nye ridebaner utsettes til etter ferdigstilling av Plan for
hestehold i Lier.
- Søknader om fortsatt midlertidig omdisponering av etablerte ridebaner behandles
fortløpende i tråd med gjeldene regelverk.
- Søknader om midlertidig omdisponering av etablerte ridebaner som tidligere ikke har
vært behandlet, behandles fortløpende i tråd med gjeldene regelverk.
Miljøutvalgets behandling:
Tove Hofstad (V) fremmet fagutvalgets vedtak.
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet rådmannens forslag med følgende endring:
Strekpunkt 2 og 3:
- Søknader om fortsatt midlertidig omdisponering av ridebaner utsettes til «Plan for
hestehold i Lier» er ferdig behandlet.
- Søknader om midlertidige omdisponeringer (ulovlig etablerte) utsettes til «Plan for
hestehold i Lier» er ferdig behandlet.
Tove Hofstad (V) sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (2V, 4H, KRF) mot 6 stemmer (4AP,
SV, FRP) avgitt for Per Vemorks forslag.

34/2015 62/28 Lier - Søknad om ny midlertidig omdisponering til
midlertidig ridehall
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel jordloven §§ 1 og 9 avslås søknad om midlertidig omdisponering av 1 dekar
fulldyrka jord til ridehall slik omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at ridehallen er plassert på fulldyrka jord av svært god jordkvalitet.
Ny søknad om midlertidig hall og støttemur bærer mer preg av å være et mer permanent bygg.
Vedtaket er i tråd med «Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og ridehall»
vedtatt av Lier Kommune 23. oktober 2012.

Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

35/2015 89/1 Lier - Søknad om midlertidig omdisponering til ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det med dette midlertidig tillatelse til omdisponering
av 0,9 daa dyrket mark i 10 år, til og med 31. desember 2025, til ridebane på gbnr. 89/1 i Lier
kommune som omsøkt på følgende vilkår:
 Dersom hesteaktiviteten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til dyrket
mark umiddelbart.
Vedtaket begrunnes med at ridebanen ble etablert da søker hadde behov for den, og den er
fortsatt i aktiv bruk. Ridebanen fører ikke til vesentlige terrenginngrep, den er ikke til ulempe
for landbruket i området, påvirker ikke kulturlandskapet i negativ retning, og det er mulig å
tilbakeføre arealet til fulldyrka jord.
Vedtaket er også i tråd med «Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og
ridehall» vedtatt av Lier kommune 23. oktober 2012.

Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet følgende forslag:
«Søknader om forlenget omdisponering til ridebane, utsettes til «Plan for hestehold i Lier» er
ferdig behandlet.»
Fagutvalgets vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) mot 5 stemmer (4AP,
SV) avgitt for Lars-Erik Petersens forslag.

36/2015 101/1 Lier - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til
ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det med dette tillatelse til midlertidig omdisponering
av 1,7 dekar dyrket mark i 10 år, til og med 31. desember 2025, til ridebane på gbnr. 101/1 i
Lier kommune som omsøkt på følgende vilkår:
-

Dersom hesteaktiviteten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til dyrket
mark umiddelbart.

Vedtaket begrunnes med at ridebanen ble etablert da søker hadde behov for den, og den er
fortsatt i aktiv bruk og en viktig del av hestenæringen på gården. Ridebanen har ikke ført til
terrenginngrep, den er ikke til ulempe for landbruket i området, påvirker ikke
kulturlandskapet i negativ retning, og det er mulig å tilbakeføre arealet til fulldyrka jord.
Vedtaket er også i tråd med «Veileder for behandling av søknader om stall, ridebane og
ridehall» vedtatt av Miljøutvalget 25. september 2012 og Planutvalget 23. oktober 2012.

Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet følgende forslag:
«Søknader om forlenget omdisponering til ridebane, utsettes til «Plan for hestehold i Lier» er
ferdig behandlet.»
Marianne Berg (V) fremmet fagutvalgets vedtak.
Marianne Berg sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) mot 5 stemmer
(4AP, SV) avgitt for Lars-Erik Petersens forslag.

37/2015 101/3 Lier - Søknad om omdisponering til ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis det med dette avslag på søknad om omdisponering av
0,6 dekar fulldyrka jord til eksisterende ridebane på eiendommen gbnr 101/3 i Lier
Kommune.
Ridebanen skal tilbakeføres til opprinnelig stand, fulldyrket mark, innen 31. desember 2015.
Avslaget begrunnes med at ridebanen er etablert uten søknad på fulldyrka jord av svært god
jordkvalitet. Det anses ikke å være behov for ridebanen da søker ikke har hest på
eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalget vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

38/2015 152/9 Lier - Søknad om omdisponering til ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det med dette midlertidig tillatelse til omdisponering
av 1,6 dekar dyrket mark i 10 år, til og med 31. desember 2025, til ridebane på gbnr. 152/9 i
Lier kommune som omsøkt på følgende vilkår:
-

Som vilkår for forlengelsen i 10 år forutsettes at det fremskaffes tilstrekkelig mengde
matjord for tilbakeføring til dyrket mark innen fristens utløp.

Vedtaket begrunnes med at ridebanen ble etablert da søker hadde behov for den, og den er i
aktiv bruk. Ridebanen fører ikke til terrenginngrep, den er ikke til ulempe for landbruket i
området, påvirker ikke kulturlandskapet i negativ retning, og det er mulig å tilbakeføre arealet
til fulldyrka jord. Vedtaket er i tråd med «Veileder for behandling av søknader om stall,
ridebane og ridehall» vedtatt av Miljøutvalget 25. september 2012 og Planutvalget 23.
oktober 2012.

Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet følgende forslag:
«Søknader om forlenget omdisponering til ridebane, utsettes til «Plan for hestehold i Lier» er
ferdig behandlet.»
Fagutvalgets vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) mot 5 stemmer (4AP,
SV) avgitt for Lars-Erik Petersens forslag.

39/2015 176/1 m.fl Lier - Søknad om midlertidig omdisponering til ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det med dette midlertidig tillatelse til omdisponering
av 1 dekar fulldyrka jord i 10 år, til og med 31. mars 2025, til ridebane på gbnr. 176/1 mfl.
som omsøkt på følgende vilkår:
 Dersom hesteaktiviteten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til dyrket
mark umiddelbart.
 Hestegjødsel må håndteres og lagres på en slik måte at det ikke blir avrenning til
Poverudravinen.
Vedtaket begrunnes med at ridebanen ble etablert da søker hadde behov for den, og den er
fortsatt i aktiv bruk. Ridebanen fører ikke til terrenginngrep, den er ikke til ulempe for
landbruket i området, påvirker ikke kulturlandskapet i negativ retning, og det er mulig å
tilbakeføre arealet til fulldyrka jord. Vedtaket er også i tråd med «Veileder for behandling av
søknader om stall, ridebane og ridehall» vedtatt av Miljøutvalget 25. september 2012 og
Planutvalget 23. oktober 2012.

Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet følgende forslag:
«Søknader om forlenget omdisponering til ridebane, utsettes til «Plan for hestehold i Lier» er
ferdig behandlet.»
Fagutvalgets vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) mot 5 stemmer (4AP,
SV) avgitt for Lars-Erik Petersens forslag.

40/2015 119/4 Lier - Søknad om etablering av ridebane og rundpaddock
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens § 1 og 9 gis det med dette tillatelse til midlertidig omdisponering
av 2,3 daa dyrket mark i 10 år, til og med 31. desember 2025, til ridebane og rundpaddock
med tilførselsvei på gbnr. 119/4 i Lier på følgende vilkår:
-

Dersom hesteaktiviteten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til dyrket
mark umiddelbart.

Vedtaket begrunnes med at ridebanen ble etablert da søker hadde behov for den, og den er i
aktiv bruk. Ridebanen fører ikke til terrenginngrep, den er ikke til ulempe for landbruket i
området, påvirker ikke kulturlandskapet i negativ retning, og det er mulig å tilbakeføre arealet
til fulldyrka jord. Vedtaket er i tråd med «Veileder for behandling av søknader om stall,
ridebane og ridehall» vedtatt av Miljøutvalget 25. september 2012 og Planutvalget 23.
oktober 2012.

Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet følgende forslag:
«Søknader om forlenget omdisponering til ridebane, utsettes til «Plan for hestehold i Lier» er
ferdig behandlet.»
Fagutvalgets vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) mot 5 stemmer (4AP,
SV) avgitt for Lars-Erik Petersens forslag.

41/2015 131/35 Lier - Søknad om etablering av ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
«Saken utsettes for ytterligere opplysninger vedrørende andres bruk av ridebanen.
Rådmannen fremskaffer informasjon om behovet for banen og om det foreligger avtaler om
andres bruk.»
Miljøutvalgets behandling:
Marianne Berg (V) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag
«Saken utsettes for ytterligere opplysninger vedrørende andres bruk av ridebanen.
Rådmannen fremskaffer informasjon om behovet for banen og om det foreligger avtaler om
andres bruk.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

42/2015 166/6 Lier - Søknad om etablering av ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det med dette tillatelse til midlertidig omdisponering
av 0,7 daa dyrket mark i 10 år, til og med 31. desember 2025, til ridebane på gbnr. 166/6 i
Lier kommune som omsøkt på følgende vilkår:
 Dersom hesteaktiviteten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til dyrket
mark umiddelbart.
Vedtaket begrunnes med at ridebanen ble etablert da søker hadde behov for den, og den er i
aktiv bruk. Ridebanen fører ikke til terrenginngrep, den er ikke til ulempe for landbruket i
området, påvirker ikke kulturlandskapet i negativ retning, og det er mulig å tilbakeføre arealet
til fulldyrka jord. Vedtaket er i tråd med «Veileder for behandling av søknader om stall,
ridebane og ridehall» vedtatt av Miljøutvalget 25. september 2012 og Planutvalget 23.
oktober 2012.
Miljøutvalgets behandling:
Lars-Erik Petersen (AP) fremmet følgende forslag:
«Søknader om forlenget omdisponering til ridebane, utsettes til «Plan for hestehold i Lier» er
ferdig behandlet.»
Fagutvalgets vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (4H, 2V, KRF, FRP) mot 5 stemmer (4AP,
SV) avgitt for Lars-Erik Petersens forslag.

43/2015 123/6 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1, 9 og 11 gis det med dette konsesjons til Trygve Drag
og Marianne Drag på landbrukseiendommen Kikut gbnr 123/6 i Lier Kommune på følgende
vil kår:
 Eiendommen skal bebos.
 Kopi av leiekontrakter på ev utleie av jord skal sendes landbrukskontoret innen 2 mnd.
etter overtakelse
Vedtaket begrunnes med at søkerne nå får eie gartneriet de har leid siden 2001, dette anses
som en driftsmessig god løsning. Søker er ellers godt skikket til å drive en landbrukseiendom.
Samtidig vil ervervet ikke ha noen negative konsekvenser for bosetningen, kulturlandskapet
eller naturmangfoldet.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

44/2015 Trafikksikkerhetstiltak 2015
Miljøutvalgets vedtak:
A: Større fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier i Lier foreslås anlagt etter
følgende prioritering:
Pri.
Nr.

Vei

Sted/strekning

Beskrivelse av
forholdene

Tiltaksbeskrivelse

Mulig
Gjennomføringsår

Kommunale veier

Etter liste.

Enklere
trafikksikkerhetstiltak

Humper, skilt,
trafikkreg,
autovern, o.l.

2015

550 000

Holdningsskapende
arbeid

Arbeid mot
skoler,
barnehager o.a.
om TS

2015

50 000

Vedtakspunkt
B
Alle

Alle
Vedtakspunkt
C

()=
1

prioritering 2014
Joseph Kellers vei

Tranby
Kirkelinna Ringveien (øst)

Usikre/manglende
overganger og
bussholdeplasser

Opphøyde
gangfelt med
lys og
holdeplasser
med rampe.

2015

240 000
+ tilsagn fra
FTU:
360 000

Joseph Kellers vei

Tranby
Kryss ved
Gjellebekkveien

Uoversiktlig, særlig
om vinteren. Behov
for bedre skille
mellom veitrafikk,
GS-trafikk og trafikk
til/fra virksomhetene i
området.

Flytting og
utbedring av
krysset. Ses
sammen med
gs-vei.

2015

400 000

(3)

2

Pri.
Nr.

Kostnad

Vei

Sted/strekning

Beskrivelse av
forholdene

Tiltaksbeskrivelse

Mulig
Gjennomføringsår

Kostnad

3

Joseph Kellers vei

Tranby
Ringveien 2 –
Gjellebekkveien
(pukkverket)

Ikke g/s-forbindelse.
Turvei, skolevei. Mye
trafikk, mange busser
og tunge kjøretøy.

Gang/sykkelvei fra
eiendoms
grense
Ringveien 2 til
Gjellebekkvn.
L = 200 m.
Grunnerverv.
Verneområde.

2016

1 000 000

4

Baneveien

Åmotveien Hammersborg

Smal vei med stor
andel av
gjennomkjøring til og
fra Åmotveien

Gjennomkjøringsforbud
for større biler.
Kryssutbedring
Åmotvn mot
Vestsidevn og
Banevn ved
Hammersborg.
Grunnerverv

2015/16

1 000 000
(2015:
200 000)

NY

1 500 000

5

Ovenstadveien

Lierskogen
Bøveien - Vestre
Onstadvei

Smal vei. Ikke GS.
Indre veier kan
benyttes. Avventer
endelig resultat for
Ekeberg.

GSforbindelse.
L=240 m
Ev. 2 humper.
Grunnerverv.

2016

6

Eikseterveien

Egge
Sogneveien Sønderhellene

Ikke GS-forbindelse.
Smalt. Trang bru.
Skolevei. Økende
trafikk pga. bygging.

Fortau.
L=300m.
Grunnerverv.
Veiomlegging.
Ny bru.

Planlegging
2015

7

Hennumveien

Tranby
Kirkesvingen Bratromveien

Ikke GS-forbindelse.
Klage over farlig
"skolevei". Indre veier
kan benyttes.

Gs-forbindelse
mellom
Kirkesv. og
Bratromvn.
L=730m.
Grunnerverv.

2016

Ringveien

Tranby
Kraftvn - Rotuvn

GS-forbindelse
mangler. Turvei.

Gangforbindelse,
L=250 m.
Grunnerverv

500 000

Sjåstadveien

Sjåstad
Kryss
Vestsideveien
v/tidl. butikk.

Dårlige siktforhold.

Omlegging av
kryss.
Grunnerverv

750 000

Linnesstranda

Kapell - Nr 61

Ønske om sikring av
fortau mot
kjøring/rygging med
gårdstrafikk over
fortau. Skolevei.

Sikre fortau
med rekkverk.
Heve kantstein.
L=150m

450 000

Skjeggerudveien

Tranby
Skjeggerudveien

ikke gs-forbindelse
langs veien. Gangsti
inne på feltet.

Fortau, Nr 4 Lønneveien.
L = 420 m

1 500 000

Årkvislaveien

Vårbakken Vivelstadveien

Økende andel
tungtrafikk. GSforbindelse mangler.
Grunnerverv

Fortau.
L=840 m.

2 500 000

Strandbrua

Lierstranda
Strandbrua

Svært mye
tungtrafikk. Ikke GS.
Ønske om bedre
forhold for gstrafikanter til- og fra
Terminalen.

Gs-forbindelse
til Terminalen.
L=380m.
Avventer
helhetlig
reg.plan for
Lierstranda.

2 000 000

4 000 000
(2015:
200 000)
1 500 000

ÅDT = ÅrsDøgnTrafikk. Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn.
GS = Gang-/Sykkelvei (-forbindelse)

Tiltakslisten som viser prioritering gjennom de objektive kriteriene er vedlagt saken.
B: Enklere fysiske trafikksikkerhetstiltak på kommunale veier i Lier
Det avsettes kr 550.000,- til enkle trafikksikkerhetstiltak i henhold til liste samt for akutte
tiltak. Tiltaksliste er vedlagt saken.
C: Holdningsskapende arbeid.
Det avsettes kr 50.000,- av totalrammen til holdningsskapende arbeid.

Miljøutvalgets behandling:
Adnan Afzal (H) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Utsette prioritering av fysiske tiltak på riks- og fylkesveier, basert på vedtatte objektive
kriterier.»
Forslaget ble vedtatt med 11 stemmer (4H, KRF, FRP, 4AP, SV) mot 2 stemmer (2V).

45/2015 Årsrapport og regnskap 2014 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap 2014 ble tatt til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Årsrapport og regnskap 2014 ble tatt til orientering.

