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Diverse tatt opp under møtet:
Spørsmål fra publikum:
Roar Øfstedal, leder i skigruppa Sjåstad/ Vestre Lier, hadde merknad til sak 13/2016.
Bestiller melding:
Øivind Hammer (MDG) ber om melding om styrket jordvern:
«MDG ber rådmannen om en oversikt hvor mye dyrket og dyrkbar jord som er nedbygd i Lier
siden 1990 + en oversikt over hvor mye dyrket og dyrkbar jord som er omdisponert og ennå
ikke nedbygd.
MDG ber også rådmannen utrede muligheten for at dispensasjoner fra jordloven faller bort
dersom tiltaket ikke iverksettes i løpet av 4 år.»

Janne Eide
Utvalgssekretær
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Status hovedplan vann- og avløp
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7/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 27.01.2016
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 27.01.16 godkjennes med følgende merknad:
Olav Aasmundrud (H):
Melding 2/2016: Ber om ny melding om årsak til oversvømmelse ved Sørumlia 43 og
eiendom i Tunnelsveien jmf. bestilling av melding i møte 21.10.15
Olav Aasmundrud (H):
Melding 6/2016: Ber om at det utføres nye støymålinger i Sørumliaområdet.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen godkjennes med følgende merknad:
Olav Aasmundrud (H):
Melding 2/2016: Ber om ny melding om årsak til oversvømmelse ved Sørumlia 43 og
eiendom i Tunnelsveien jmf. bestilling av melding i møte 21.10.15
Olav Aasmundrud (H)
Melding 6/2016: Ber om at det utføres nye støymålinger i Sørumliaområdet.

8/2016 59/2, 59/5, 59/6 og 59/9 Lier - Søknad om omdisponering
landbruksjord
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes for befaring.
Miljøutvalgets behandling:
Hedda Kyrkjerud (AP) fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt:
«Saken utsettes for befaring.»

9/2016 43/6 Årkvislaveien 48 - Nytt bolighus med garasje - Behandling etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§1 og 9 godkjennes omdisponering av ca 360 m2 dyrket mark av
svært god kvalitet for oppføring av nytt bolighus med garasje på landbrukseiendommen gbnr
43/6 i Lier. Omdisponeringstillatelsen gis på vilkår om at huset skal plasseres i området der
hvor det gamle våningshuset lå, jfr. figur 4.
Vedtaket begrunnes med at boligen blir liggende på tidligere bebygd areal og at omdisponert
areal er av liten størrelse.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag:
«Rådmannens alternative forslag:
Med hjemmel i jordlovens §§1 og 9 avslås omdisponering av ca 360 m2 dyrket mark av svært
god kvalitet for oppføring av nytt bolighus med garasje på landbrukseiendommen gbnr 43/6 i
Lier.
Avslaget begrunnes med at oppføring av et nytt bolighus på eiendommen vil medføre
omdisponering av ca 360 m2 dyrket mark av svært god kvalitet og medføre et svekket
produksjonspotensial på eiendommen.»
Hedda Kyrkjerud (AP) fremmet planutvalgets vedtak fra 22.09.2015:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 godkjennes søknaden om dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for oppføring av ny enebolig med garasje på gnr. 43 bnr. 6 i
Årkvislaveien.
Det er søkt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel om fradeling av boligtomt. Subsidiært
søker man om dispensasjon for oppføring av eneboligen uten fradeling.
Planutvalget finner det ikke tilrådelig med fradeling og gir dispensasjon for oppføring av ny
enebolig uten fradeling.
Begrunnelse:
 Tiltaket vil ikke medføre at hensynene bak LNF-formålet vil bli tilsidesatt ved en
dispensasjon for oppføring.
 Eiendommen har liten verdi som landbrukseiendom, og det er liten fare for konflikt
mellom landbruks- og boligformålet.
 Tiltaket får ingen direkte betydning for natur- eller friluftsliv.
 Det har ikke innkommet noen klager eller innsigelser fra naboer eller gjenboere.
 Dette er et område, med sin nærhet til private og offentlige servicetjenester, som er egnet
til noe spredt bosetting.
Ut fra en skjønnsmessig vurdering vil fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene.

Vilkår for gjennomføring av tiltaket:






Det kan bebygges enebolig eller enebolig med hybelleilighet på inntil 70 m2.
Eneboligen skal i hovedsak oppføres som vist i innsendte tegningsgrunnlag.
Bygningen skal ikke oppføres på dyrka mark.
Eksisterende bebyggelse skal tilknyttes nytt avløpsanlegg sammen med den nye boligen.
Det tillates ikke fradeling på landbrukseiendommen.

Karl Bellen (H) fremmet fagutvalgets vedtak.
Det ble først votert over Øivind Hammer sitt forslag:
Øivind Hammer sitt forslag falt med 1 stemme (1MDG) mot 8 stemmer
(3H, 2AP, 1SP, 1V, 1FRP.)
Karl Bellen sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3H, 1SP, 1FRP) mot 4 stemmer
(2AP, 1MDG, 1V) avgitt for Hedda Kyrkjerud sitt forslag.

10/2016 163/30 Vestre Kjennervei 33 - Søknad om fradeling av 1,2 daa
landbruksareal for etablering av boligtomt.
Miljøutvalgets vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjon for utredning om mulig saksbehandlingsfeil.
Miljøutvalgets behandling:
Maria K. Løkstad Grande (V) fremmet følgende forslag som ble enstemmig vedtatt;
«Saken sendes tilbake til administrasjon for utredning om mulig saksbehandlingsfeil.»

11/2016 81/44 Lier - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 gis det konsesjon til Line C. Uthaug Varskog og Tor
Kristen Haugen på eiendommen med gbnr. 81/44 i Lier kommune.
Vedtaket begrunnes med at ervervet gir en tilfredsstillende driftsmessig løsning og er for øvrig i
tråd med konsesjonslovens bestemmelser.

Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt

12/2016 124/83 Lier - Thune-Eureka - Søknad om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Konsesjon innvilges Tranby Eiendom Invest AS, org.nr. 991100415 på erverv av
industrieiendommen Thune-Eureka gnr. 124 bnr. 83 i Lier kommune, som omsøkt.
Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1 og 4 nr. 4.
Vedtaket begrunnes med at det allerede foreligger tinglyst konsesjon og at søker ikke er
pliktig til å søke slik det er gjort. Søknaden er kun ment for å skaffe dokumentasjon for erverv
av eiendom gbnr 124/83.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet forslag om å utsette saken.
Forslaget falt med 1 stemme (1MDG) mot 8 stemmer (3H, 2AP,1SP, 1V, 1FRP).
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

13/2016 Drift av Eikseterveien - nye innspill
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune overtar ikke driftsansvaret for øvre deler av Eikseterveien f.o.m. Eggevollen.
Dagens driftsform videreføres gjennom det private veistyret for strekningen Eggevollen og
opp til Solvang.
Ved behandling av HP 2017 vurderes det om Lier kommune finner dekning for kommunal
driftsansvar uten bom.
Miljøutvalgets behandling:
Karl Bellen (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
«Ved behandling av HP 2017 vurderes det om Lier kommune finner dekning for kommunal
driftsansvar uten bom.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

14/2016 Oppnevning av kandidater til juryene for Miljøprisen og Barnas
Miljøpris
Rådmannens forslag til vedtak:
Miljøutvalgets vedtak:
Som medlemmer i juryen for tildeling av Miljøpris i Grønne Lier og Barnas miljøpris oppnevnes:
1. Jan O. Stolp (SP)
2. Hedda Kyrkjerud (AP)
3. Gina Ekeberg (H)
4. Maria K. Løkstad Grande (V)
Medlemmene som oppnevnes, sitter som jurymedlemmer, gjennom hele denne
kommunestyreperioden.

Miljøutvalgets behandling:
Pål Birger Bendiksen (AP) fremmet følgende forslag:
Hedda Kyrkjerud (AP) og Øivind Hammer (MDG).
Karl Bellen (H) fremmet slikt forslag:
Gina Ekeberg (H), Maria K. Løkstad Grande (V) og Jan O. Stolp (SP)
Utvalget vedtok enstemmig følgende medlemmer til jury for Miljøpris i Grønne Lier:
Jan O. Stolp (leder), Hedda Kyrkjerud, Gina Ekeberg, Maria K. Løkstad Grande.

15/2016 Meldinger
7/2016 Status hovedplan vann- og avløp
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 7: Status hovedplan vann- og avløp, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

8/2016 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 8: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

9/2016 Oppfølging av vedtak - Miljøutvalget - 2.halvår 2015
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 9: Oppfølging av vedtak - Miljøutvalget - 2.halvår 2015, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

10/2016 Mulighet for å bevare/flytte dam på Høgda.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 10: Mulighet for å bevare/flytte dam på Høgda, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

