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Diverse tatt opp under møtet:
Statens vegvesen ga en orientering om rv 23 Dagslett – Linnes vedrørende arbeidet med plan
for ytre miljø.
Spørsmål til rådmann:
▪ Runar Gravdal (AP) stilte spørsmål vedrørende befaring for å se på bærekraftig energi i
produksjon og forbruk sett fra Norge mot Sverige, Danmark og Tyskland i forbindelse med
arbeidet med Energi- og klimaplan.
▪ Karl Bellen (H) stilte spørsmål om forurensningssak i Sylling og hvordan dette følges opp.
Bestiller melding:
Olav Aasmundrud (H) bestiller melding vedrørende støyulemper i Sørumliaområdet:
«Beboere i Sørumlia har i alle år siden jernbanetraséen fra Tuverud (nå Lier Stasjon) til
Drammen kom i drift vært plaget av støy fra togene.
Støyen har øket med årene i takt med økningen i togtrafikken. Det passerer tog til alle døgnets
tider også om natten. Noen av disse togene (godstogene) er ganske lange og støyen er som
verst når de passerer over broa over Lierelva ved Lier stasjon.
Jeg anmoder rådmannen om en melding som belyser hvordan støyproblemet best kan
kvantifiseres om med forslag til hvordan disse støyulempene kan reduseres.»

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
94/2015

Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2015

95/2015

186/1 Lier - Søknad om ridebane

96/2015

59/1 Lier - Utskilling av tomt - Behandling etter jordloven

97/2015

164/4 Grytefoss - Fradeling av eksisterende bolig - behandling etter jordloven

98/2015

Forslag til program for arbeidet med rullering av temaplan: Energi- og klimaplan
2016-2020

99/2015

63/28 Lier - Klagebehandling på avslag om ny midlertidig omdisponering til
ridehall

100/2015 Meldinger
38/2015

Rv. 23 - Linnes -Dagslet - Orientering fra Statens Vegvesen

39/2015

Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

94/2015 Godkjenning av protokoll fra møte 18.11.2015
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 18.11.2015 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

95/2015 186/1 Lier - Søknad om ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det tillatelse til midlertidig omdisponering av 1,1
dekar innmarksbeite til ridebane plassert slik omsøkt på følgende vilkår:





Ridebanen er midlertidig i 10 år frem til 31/12-2025
Om hesteaktiviteten opphører skal ridebanen tilbakeføres til opprinnelig stand
En skal påse at masser under anleggsarbeidene ikke forurenser i bekken
Bekken skal ikke forurenses av hestemøkk

Vedtaket begrunnes med at det er behov for ridebanen og at plasseringen ikke vil være til
ulempe for drift av andre arealer på eiendommen og at tiltaket er i tråd med Retningslinjer for
hestehold i Lier.
Miljøutvalgets behandling:
Gina Ekeberg (H) fremmet fagutvalgets vedtak som ble enstemmig vedtatt.

96/2015 59/1 Lier - Utskilling av tomt - Behandling etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§1 og 12 avslås søknad om fradeling av en tomt på 3,5 daa fra
landbrukseiendommen med gnr/bnr 59/1 i Lier.
Avslaget begrunnes med at arealet er definert som dyrkbart og at en fradeling vil bety en
reduksjon av eiendommens produksjonsareal.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet fagutvalgets vedtak uten tilleggspunkt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

97/2015 164/4 Grytefoss - Fradeling av eksisterende bolig - behandling etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling av omsøkt areal på 3 daa
med bebyggelse fra landbrukseiendommen gnr/bnr 165/1 Grytefoss.
Vedtaket begrunnes med at tomta med bebyggelse fradeles til uendres bruk, og at fradelingen
ikke vil påvirke landbruket i området negativt.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

98/2015 Forslag til program for arbeidet med rullering av temaplan:
Energi- og klimaplan 2016-2020
Miljøutvalgets vedtak:
Miljøutvalget vedtar å igangsette arbeid med rullering av temaplan for klima- og energiplanen fra
2008. Forslag til planprogram, datert 16.11.2015 legges til grunn for arbeidet.
I forbindelse med revisjon av Energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter
forurensningsforskriften kap. 5. Se plan for Asker kommune.
Fra Lier kommune oppnevnes følgende representanter til deltagelse i referansegruppe:
Representant 1: Gina Ekeberg (H)
Representant 2: Per Vemork (FRP)
Representant 3: Runar Gravdal (AP)
Varamedlem: Jan Stolp (SP)

Miljøutvalgets behandling:
Karl Bellen (H) fremmet rådmannens forslag første avsnitt med nytt tillegg:
«I forbindelse med revisjon av Energi- og klimaplan innarbeides en handlingsplan mot støy etter
forurensningsforskriften kap. 5. Se plan for Asker kommune.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
«Øke antall representanter i referansegruppen fra 2 til 3 representanter og ett varamedlem.»
Et omforent utvalg vedtok følgende representanter til referansegruppen:
Gina Ekeberg (H), Per Vemork (FRP) og Runar Gravdal (AP).
Varamedlem: Jan Stolp (SP)

99/2015 63/28 Lier - Klagebehandling på avslag om ny midlertidig
omdisponering til ridehall
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas til følge og det fattes nytt vedtak i saken.
Med hjemmel i jordloven § 1og 9 gis det tillatelse til midlertidig omdisponering av fulldyrka
jord til ridehall i 10 år frem til 31. desember 2025 slik omsøkt på følgende vilkår:
 Hvis hesteaktiviteten på eiendommen opphører skal ridehallen fjernes og arealet skal
tilbakeføres til fulldyrka jord.
Vedtaket begrunnes med at fornyelse av omdisponeringstillatelsen må ses i sammenheng med
at ridehallen er en viktig del av næringsvirksomheten på eiendommen. Ridehallen, slik den er
plassert, fører ikke til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
Miljøutvalgets behandling:
Gina Ekeberg (H) fremmet fagutvalgets vedtak som ble enstemmig vedtatt.

100/2015 Meldinger

38/2015 Rv. 23 - Linnes -Dagslet - Orientering fra Statens Vegvesen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 38: Rv. 23 - Linnes -Dagslet - Orientering fra Statens Vegvesen, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

39/2015 Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 39: Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

