Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Miljøutvalget

Møtested

Haugestad

Dato:

06.04.2016

Tidspunkt:

18:00 – 19:05

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Jan O. Stolp
Per Guthorm Vemork
Karl Bellen
Gina Elisabeth Ekeberg
Olav Aasmundrud
Runar Gravdal
Hedda Kyrkjerud
Øivind Hammer
Maria K. Løkstad Grande

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr Vara
SP
FRP
H
H
H
A
A
MDG
V

Øivind Hammer (MDG) fratrådte som inhabil under behandling av sak 18,
jmf Fvl. § 6, andre avsnitt. Håvard B. Rype (AP) tiltrådte i hans sted under behandling av
saken.
Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
Marit H. Fjelltun
Gry Løberg

kommunalsjef
landbrukssjef
jordbrukssjef

Diverse tatt opp under møtet:
Miljøutvalget var enig om at de ville ha seg forelagt sak 26/2016 fra Planutvalget med
bakgrunn i forurensningsfaren.
Spørsmål til rådmann:
▪ Jan O. Stolp (SP) etterlyste årsmelding fra Biobrenselanlegg på Stoppen.
▪ Karl Bellen (H) stilte spørsmål om status for ny pendlerparkering ved nedkjøring til rfd’s
avfallsanlegg. (Lyngås)

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
16/2016

Godkjenning av protokoll fra møte 24.02.2016

17/2016

59/2, 59/5, 59/6 og 59/9 Lier - Søknad om omdisponering landbruksjord

18/2016

166/8 Lier - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til oppstillingsplass

19/2016

163/30 Vestre Kjennervei 33 - Søknad om fradeling av 1,2 daa landbruksareal for
etablering av boligtomt.

16/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 24.02.2016
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 24.02.2016 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

17/2016 59/2, 59/5, 59/6 og 59/9 Lier - Søknad om omdisponering
landbruksjord
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§1,9 gis det tillatelse til midlertidig omdisponering av 2,6 daa
fulldyrket jord av svært god jordkvalitet til vei, parkeringsplass, voll og oppgrusing av
paddocker. Omdisponeringen gjelder fram til 01.06.2024. Tiltakshaver gis rett til å søke om
forlengelse av omdisponeringstillatelsen.
Følgende vilkår settes:
- Det tinglyses en heftelse på gården om at det omsøkte tiltaket skal tilbakeføres til
dyrket mark dersom hesteaktiviteten opphører.
Begrunnelse:
- Tiltaket medfører ingen ulemper for landbruksdriften i området.
- Eiendommen driftes og ivaretas på en god og forsvarlig måte uten ulemper for
kulturlandskapet.
- Fagutvalget mener at det er positivt at ny eier av gården har startet med en ny type
næring som er fremtidsrettet og samfunnsnyttig.
- Utvalget anser at retningslinjene for hestehold i Lier er ivaretatt på en forsvarlig måte.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet fagutvalgets vedtak.
Øivind Hammer (MDG) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Per Vemork sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (1FRP, 3H, 1SP, 1V) mot 3 stemmer
(2AP, MDG) avgitt for Øivind Hammer sitt forslag.
Øivind Hammer (MDG) anket på vegne av mindretallet saken inn for kommunestyret.

18/2016 166/8 Lier - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til
oppstillingsplass
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven § 1 og 9 innvilges søknad om omdisponering av 0,5 dekar fulldyrka
jord til oppgruset plass for oppstilling av traktor og diverse materialer.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fratrådte som inhabil jmf. Fvl § 6 andre avsnitt.
Håvard Rype (AP) tiltrådte i hans sted under behandling av saken.
Karl Bellen (H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, V, SP, og FRP:
«Med hjemmel i jordloven § 1 og 9 innvilges søknad om omdisponering av 0,5 dekar
fulldyrka jord til oppgruset plass for oppstilling av traktor og diverse materialer.»
Runar Gravdal (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Karl Bellen sitt fellesforslag ble vedtatt med 6 stemmer (3H, 1SP, 1V, 1FRP) mot
3 stemmer (3AP) avgitt for Runar Gravdal sitt forslag.

19/2016 163/30 Vestre Kjennervei 33 - Søknad om fradeling av 1,2 daa
landbruksareal for etablering av boligtomt.
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av 1,2 daa dyrkbar mark, for omdisponering til boligformål, fra gnr 163 bnr 30 i
Lier, godkjennes som omsøkt.
Vedtaket hjemles i jordlovens §§ 9 og 12, og begrunnes med at delingen vil få svært liten
betydning for landbrukseiendommens ressursgrunnlag og at faren for konflikter mellom
landbruk og privatbolig er liten.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag:
«Med hjemmel i jordloven § 1 og 9 avslås søknad om fradeling av 1,2 dekar dyrkbar jord fra
gnr. 163 bnr. 30 i Lier.
Avslaget begrunnes med at oppføring av nytt bolighus medfører et svekket produksjonsareal
på eiendommen.»
Jan O. Stolp (SP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 8 stemmer (1SP, 3H, 1V, 1FRP, 2AP) mot
1 stemme (1MDG) avgitt for Øivind Hammer sitt forslag.

