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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
kommunalsjef
Ingebjørg Tofte
Miljørådgiver

Vara

Adnan Afzal (H)

Lars Erik Petersen (AP)
Hanne M. Pedersen-Eriksen (KRF)

Diverse tatt opp under møtet:

Melding nr. 28/ 2015:
Miljøutvalget ber det nye Miljøutvalget om å oppnevne en ny politisk referansegruppe
for Handlingsplan for Energi og klima.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
69/2015

Godkjenning av protokoll fra møte 25.08.2015

70/2015

Meldinger

28/2015

Status mål og tiltak i energi og klimaplan

29/2015

Tertialrapportering av arbeidet med avfallsfyllinger

30/2015

Næringsaktivitet på Tranby

31/2015

Melding om tillatelse etter forurensningsloven i arbeidet med rehabilitering av
Fosskolltunnellen

32/2015

Oppfølging av vedtak miljøutvalget 1.halvår 2015

33/2015

Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

71/2015

50/10 Lier - Søknad om omdisponering av jordbruksareal til bolig
m/portalbygning

72/2015

75/44 og 77/24 Lier - Fradeling av bygninger.

73/2015

21/2 Lier - Søknad om midlertidig omdisponering av areal til skrittemaskin til
hest

74/2015

121/47 Lier - Søknad om deling

75/2015

73/1 Lier - Søknad om konsesjon for utsatt boplikt

76/2015

139/9 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

77/2015

Kommunal overtagelse av driftsansvar for Eikseterveien f.o.m. Eggevollen

78/2015

2. tertialrapport 2015 - Lier kommune

69/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 25.08.2015
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 25.08.2015 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

70/2015 Meldinger

28/2015 Status mål og tiltak i energi og klimaplan
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 28: Status mål og tiltak i energi og klimaplan, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

29/2015 Tertialrapportering av arbeidet med avfallsfyllinger
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 29: Tertial rapportering av arbeidet med avfallsfyllinger, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

30/2015 Næringsaktivitet på Tranby
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 30: Næringsaktivitet på Tranbyområdet med mer, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

31/2015 Melding om tillatelse etter forurensningsloven i arbeidet med
rehabilitering av Fosskolltunnellen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 31: Melding om tillatelse etter forurensningsloven i arbeidet med rehabilitering
av Fosskolltunnellen, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

32/2015 Oppfølging av vedtak miljøutvalget 1.halvår 2015
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 32: Oppfølging av vedtak miljøutvalget 1.halvår 2015, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

33/2015 Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 33: Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

71/2015 50/10 Lier - Søknad om omdisponering av jordbruksareal til bolig
m/portalbygning
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §1 og 9 gis det tillatelse til omdisponering av jordbruksareal til
bolig med portalbygning. Vedtaket begrunnes med at tiltaket gir en god helhetlig løsning uten
vesentlige ulemper for landbruket. Søknaden innvilges med følgende betingelser:
- Eiendommen skal bebos innen 3 år.
- Arealet bak driftsbygningen (mørkegrønt areal i fig.8/sak 64/2015, 2740m2) skal
tilbakeføres til dyrka mark, og den lagrede matjorda benyttes på eiendommen, før
byggestart.
Miljøutvalgets behandling:
Anders Strøm (AP) fremmet på vegne av AP og SV:
Saken utsettes og eiere bes framlegge plan for eiendommen, og hvorledes de skal ivareta dens
landbruksfunksjon før man realitetsbehandler søknaden om portalbygg etter jordloven.
En alternativ plassering og nedskalering av bygget, som ikke berører dyrka mark anbefales
samtidig.
Hilde Fossum (H) fremmet fagutvalgets vedtak.
Hilde Fossum sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2V, 1FRP) mot 6 stemmer
(4AP, 1SV, 1SP) avgitt for Anders Strøm sitt fellesforslag.

72/2015 75/44 og 77/24 Lier - Fradeling av bygninger.
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av to bygninger med tomt på inntil 2 daa, fra gnr/bnr 75/44 i Lier, godkjennes som
omsøkt.
Vedtaket hjemles i jordloven §§1 og 12, og begrunnes med at bygningene har en lav verdi for
landbrukseiendommen, og at delingen ikke medfører drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruksdrifta i området.

Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

73/2015 21/2 Lier - Søknad om midlertidig omdisponering av areal til
skrittemaskin til hest
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 gis det med dette midlertidig omdisponeringstillatelse i
10 år til å ha skrittemaskin på det omsøkte arealet på 110 m2 fram til 31. desember 2025.
Vedtaket begrunnes med at arealet skrittemaskinen er plassert på enkelt kan tilbakeføres til
dyrka jord etter endt bruk. Skrittemaskinen ligger ikke slik til at det er til hinder for annen
jordbruksproduksjon.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

74/2015 121/47 Lier - Søknad om deling
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

75/2015 73/1 Lier - Søknad om konsesjon for utsatt boplikt
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven § 1, 9 og 11 gis det med dette utsatt boplikt for Bjørn Ingar
Mehren på eiendommen gbnr. 73/1 i Lier med 5 år gjeldende til 31/12-2020
Vedtaket begrunnes med at kårboligen skal pusses opp, og at tidligere eier forpakter gården
og driver den som før i 5 år.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

76/2015 139/9 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonslovens §§ 1 og 9 avslås søknaden om konsesjon fra Vivelstad
Eiendom AS på eiendom 139/9 i Lier kommune.
Avslaget begrunnes med:
 Det er et landbrukspolitisk mål at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av
fysiske personer. Eiendommen skal ha en klar nytte av å være eid av et AS for at det
skal kunne gis konsesjon, noe som ikke kan sees i dette tilfellet.
 Dersom eierskapet til en konsesjonspliktig eiendom blir upersonlig, mister man all
kontroll med eierskapet da en kan kjøpe og selge aksjer uten at det fører til en
konsesjonsbehandling.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

77/2015 Kommunal overtagelse av driftsansvar for Eikseterveien f.o.m.
Eggevollen
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune er innstilt på å inngå avtale med veistyret om at kommunen overtar driftsansvaret for
Eikseterveien inn til Solvang (gbnr 48/7). Følgende forutsetninger avtalefestes:
- Veien skal holde minst den standard som er i dag.
- Veiavgift videreføres.
- Brøyting skal samordnes og evnt ny organisering skal ikke være til ulempe for fastboende
eller allmennheten.
- Avgift for utkjøring av tømmer holdes på samme nivå som i dag.

Miljøutvalgets behandling:
Utvalget fremmet følgende omforente forslag som ble vedtatt:
Rådmannens forslag til vedtak med endring i strekpunkt 2:
«Veiavgift videreføres.»

78/2015 2. tertialrapport 2015 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
2. tertialrapport 2015 tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
2. tertialrapport 2015 tas til orientering.

