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18:00 – 19:50

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Jan O. Stolp
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Karl Bellen
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Olav Aasmundrud
Runar Gravdal
Pål Birger Bendiksen
Anders Mikael Strøm
Sarbjit Singh Shergill

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Repr
SP
FRP
H
H
H
A
A
A
V

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
kommunalsjef
Marit H. Fjelltun
landbrukssjef
Terje Olav Ryd
skogbrukssjef
Nina Rukke
planseksjon
Vidar Gustavsen
VIVA-IKS

Vara

Hedda Kyrkjerud (AP)
Øivind Hammer (MDG)
Maria K. Løkstad Grande (V)

Diverse tatt opp under møtet:
Merknader fra publikum:
Lise Mindt hadde merknader til melding nr. 14/2016.
Nils Heien hadde merknader til sak 23/2016.
Orientering:
Nina Rukke, planseksjon, og Vidar Gustavsen, VIVA-IKS, ga en orientering vedrørende
melding nr. 14/2016.
Bestiller sak:
▪ Miljøutvalget bestiller følgende sak:
«Sett i forhold til melding nr. 14 (Status Sylling renseanlegg) til Miljøutvalget 11.mai 2016
vurderer rådmannen det slik at Sylling renseanlegg aldri har fungert optimalt, ikke er
tilfredsstillende i dag og at det også i fremtiden er vanskelig og kostbart å få et fullgodt anlegg
som ikke har helsefarlige utslipp.
-

Ber Miljøutvalget at det legges frem en sak som tar hensyn til følgende:

1. Det settes inn strakstiltak som sikrer at området mellom Sylling renseanlegg og
Svangstrand er trygt å ferdes i, (helse- og smitte-lovverk) og at drikkevannskilden ikke
skades.
2. Det rapporteres samlende utgifter drift, vedlikehold og investeringer av anlegget de
siste 20 år. Tallmaterialet sammenlignes med andre renseanlegg sett i forhold til antall
abonnenter.
3. Det legges frem en teknisk og økonomisk skisse/priskalkyle på hvordan Sylling
renseanlegg kan saneres.
4. Det vurderes om vann og avløpsledningen Sylling-Tronstad som det er avsatt penger
til i HP, kan utsettes til man har fått utredet om ledningsnettet kan oppdimensjoneres
for flytting av Sylling renseanlegg til Tronstad.
5. Om renseanlegget ikke vurderes sanert, bes rådmannen å legge fram en
opprustningsplan som tilfredsstiller alle helsekrav og sikrer vannkildene i Holsfjorden.
6. Det legges fram plan for sanering av private avløpsanlegg og separasjon av avløp og
overvann i det berørte området.»

▪ Miljøutvalget bestiller følgende sak:
Vedrørende melding 12: Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver – Miljøutvalget:
«Ber om å få beskrevet prosess for fordeling av saker i h.t. denne melding og vedlegg som
sikrer saksbehandling etter Miljøutvalgets forventning og i henhold til meldingen.»

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
20/2016

Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.2016

21/2016

Årsrapport og regnskap 2015 - Lier kommune

22/2016

84/1 Lier - Svere - Søknad om fradeling og oppføring av ny enebolig

23/2016

155/7 og 159/2 Lier - Ulvenveien 1 - Fradeling av kårbolig

24/2016

76/12 Lier - Vestsideveien 266 - Klage på avslag om omdisponering til ridebane
på fulldyrka jord

25/2016

139/9 Lier - Ringeriksveien 394 - Klage på avslag om konsesjon på erverv av fast
eiendom

26/2016

Meldinger

11/2016

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2015

12/2016

Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver - Miljøutvalget

13/2016

Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

14/2016

Status Sylling renseanlegg

20/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 06.04.2016
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 06.04.2016 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

21/2016 Årsrapport og regnskap 2015 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap 2015 – Lier kommune tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Årsrapport og regnskap 2015 – Lier kommune tas til orientering.

22/2016 84/1 Lier - Svere - Søknad om fradeling og oppføring av ny
enebolig
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes til etter fagutvalgets behandling.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter fagutvalgets behandling.

23/2016 155/7 og 159/2 Lier - Ulvenveien 1 - Fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§1,9 og 12 godkjennes fradeling av kårbolig fra
landbrukseiendommen med gnr. 155/7 og 159/2 i Lier slik som omsøkt under forutsetning om
at all dyrket mark holdes utenom og vil fortsatt høre under landbrukseiendommen.
Vedtaket begrunnes med at det ikke er behov for kårboligen ut fra dagens driftsform på
landbrukseiendommen og at kårboligen har egen adkomst som ikke forhindrer videre
gårdsdrift. Fradelingen kan aksepteres ut i fra jordvern hensyn ved at det ikke omdisponeres
dyrka mark til annet formål enn jordbruksproduksjon.

Miljøutvalgets behandling:
Olav Aasmundrud (H) fremmet fagutvalgets vedtak:
«Med hjemmel i jordloven §§1,9 og 12 godkjennes fradeling av kårbolig fra
landbrukseiendommen med gnr. 155/7 og 159/2 i Lier slik som omsøkt under forutsetning om
at all dyrket mark holdes utenom og vil fortsatt høre under landbrukseiendommen.
Vedtaket begrunnes med at det ikke er behov for kårboligen ut fra dagens driftsform på
landbrukseiendommen og at kårboligen har egen adkomst som ikke forhindrer videre
gårdsdrift. Fradelingen kan aksepteres ut i fra jordvern hensyn ved at det ikke omdisponeres
dyrka mark til annet formål enn jordbruksproduksjon.»
Pål Birger Bendiksen (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
«Med hjemmel i jordloven §§ 1, 9 og 12 avslåes søknad om fradeling av kårbolig med tomt
på ca. 1,8 dekar, inkludert omdisponering av inntil 600 m2 fulldyrka jord til annet formål enn
jordbruksproduksjon, fra landbrukseiendommen med gbnr. 155/7 og 159/2 i Lier.
Vedtaket begrunnes med at omsøkt tiltak fører til omdisponering av fulldyrka jord av svært
god kvalitet til annet formål enn jordbruksproduksjon, og at arealet vanskelig kan tilbakeføres
til landbruksareal hvis tiltaket blir realisert. I tillegg utgjør fradelingsarealets beliggenhet en
fare for miljømessige ulemper av en slik karakter at det vil slå negativt ut for videre drift av
tilgrensende jordbruksareal.»
Olav Aasmundrud sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3H, 1FRP, 1V) mot 4 stemmer
(3AP, 1SP) avgitt for Runar Gravdal sitt forslag.
Runar Gravdal (AP) anket på vegne av mindretallet saken inn for kommunestyret.

24/2016 76/12 Lier - Vestsideveien 266 - Klage på avslag om omdisponering
til ridebane på fulldyrka jord
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

25/2016 139/9 Lier - Ringeriksveien 394 - Klage på avslag om konsesjon på
erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas til følge. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 gis det konsesjon til Vivelstad
Eiendom AS, org. nr. 913 849 841, på erverv av eiendommen med gbnr. 139/9 i Lier
kommune.
Vedtaket begrunnes med:
 Med bakgrunn i eiendommens ressursgrunnlag og beliggenhet er det ikke funnet
tilstrekkelige grunner til å avslå søknaden med unntak av et generelt ønske om at
aksjeselskaper ikke bør få konsesjon.
Søknaden kan ikke avslås alene ut fra et generelt ønske om at aksjeselskaper ikke bør få
konsesjon på eiendommer bestående av landbruksressurser
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet forslag om å sende saken tilbake til administrasjon for å få
vurdert presedensvirkning av vedtak.
Forslaget falt med 4 stemmer (3AP, 1SP) mot 5 stemmer (3H, 1FRP, 1V).
Karl Bellen (H) fremmet fagutvalgets vedtak.
Runar Gravdal (AP) fremmet forslag om avslag av konsesjonssøknad da presedensvirkning
ikke er tilstrekkelig vurdert.
Karl Bellen sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3H, 1FRP, 1V) mot 4 stemmer (3AP, 1SP)
avgitt for Runar Gravdal sitt forslag.

26/2016 Meldinger
11/2016 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding
2015
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 11: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS - Eiermelding 2015, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

12/2016 Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver - Miljøutvalget
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 12: Lovpålagte/ikke lovpålagte oppgaver – Miljøutvalget, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

13/2016 Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 13: Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

14/2016 Status Sylling renseanlegg
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 14: Status Sylling renseanlegg, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

