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Hedda Kyrkjerud (AP)
Øivind Hammer (MDG)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Einar Jørstad
kommunalsjef
Marit Fjelltun
landbrukssjef
Rebecca E. Martinsen
jordbrukssjef
Ingebjørg Tofte
miljørådgiver
Nina Rukke
Tilsynet for spredt avløp
Jørgen Andersen
VIVA
Tore Johansen
VIVA

Diverse tatt opp under møtet:
Runar Gravdal holdt minneord over Håvard Benjamin Rypes bortgang og ble minnet med ett
minutts stillhet.

Spørsmål fra publikum:
Thomas Wiborg hadde merknader til sak 63.
Fredrik Eide Ås, Stena Reycycling, hadde merknader til sak 63.
Knut Røssum hadde merknader til sak 57.
Bestiller sak:
Til melding nr. 39:
Utvalget sluttet seg til forslag fra Maria K. Løkstad Grande (V) om å be rådmannen legge
frem en sak hvor rådmannen ser på mulighetene for å gjennomføre et FOU-prosjekt på Foss
Gård med tanke på energilagringsteknologi for landbruket. Rådmannen bes om å kontakte
Innovasjon Norge, Bondelaget, Enova og andre relevante samarbeidspartnere for finansiering
av prosjektet.

▪ Sak 60/2016 ble behandlet før sak 54/2016.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
53/2016

Godkjenning av protokoll fra møte 09.11.2016

54/2016

39/1 Vivelstadveien 34 - Fradeling av landbruksareal for etablering av to
boligtomter.

55/2016

39/52 Hauggata 6 - Søknad om fradeling av 1 daa landbruksareal.

56/2016

58/1 Eriksrudveien 41 - Fradeling av eksisterende fritidsbolig
(jordlovsbehandling)

57/2016

184/1 Vestre Røinevei 18 - Fradeling av boligtomt på landbrukseiendom

58/2016

85/3 Lier - Klage på avslag om omdisponering av fulldyrka jord

59/2016

Unntatt fra offl. i hht. § 13 første ledd:
***** og ***** Lier - ***** ***** - ***** ***** ***** *****

60/2016

Hovedplan vann og avløp 2017-2041

61/2016

Hovedplan vei for Lier kommune 2017-2026

62/2016

Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020, strategidel

63/2016

Høringsuttalelse om søknad om mottak av næringsavfall på Lyngås

64/2016

Planprogram - handlingsplan folkehelse

65/2016

Meldinger

39/2016

Energiøkonomisering og energigjenvinning i veksthus.

40/2016

Sylling renseanlegg - Høringsprosess og videre behandling av søknad om ny
utslippstillatelse

41/2016
42/2016

60/32 Lier - Svar fra fylkesmannen - klage om omdisponering av dyrket mark
Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

53/2016 Godkjenning av protokoll fra møte 09.11.2016
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 09.11.2016 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

54/2016 39/1 Vivelstadveien 34 - Fradeling av landbruksareal for etablering
av to boligtomter.
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av ca 3 daa landbruksareal fra gnr/bnr 39/1 i Lier, for etablering av to boligtomter,
godkjennes.
Vedtaket hjemles i jordloven § 12, og begrunnes med at omsøkte areal er av liten
landbruksmessig verdi og at fradelingen ikke påvirker adkomst og drift av tilgrensende
jordbruksarealer.
Miljøutvalgets behandling:
Maria K. Løkstad Grande (V) fremmet følgende forslag:
Fradeling av ca 3 daa landbruksareal fra gnr/bnr 39/1 i Lier for etablering av to boligtomter
godkjennes ikke. Dette begrunnes i at tomtene søkes lagt helt inn til dyrket mark, og at det
derfor representerer en potensiell fare for konflikter.
Jan O. Stolp (SP) fremmet fagutvalgets vedtak.
Jan O. Stolp sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (1SP, 3H, 2AP, 1FRP) mot 1 stemme (1V)
avgitt for Maria K. Løkstad Grande sitt forslag.

55/2016 39/52 Hauggata 6 - Søknad om fradeling av 1 daa landbruksareal.
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

56/2016 58/1 Eriksrudveien 41 - Fradeling av eksisterende fritidsbolig
(jordlovsbehandling)
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av eksisterende hytte med tomt på ca. 3,5 daa fra gnr. 58 bnr. 1 i Lier godkjennes
som omsøkt.
Vedtaket hjemles i jordloven § 1 og 12, og begrunnes med at det ikke er behov for bygningen
for drift av skogen, at fradelingen ikke har effekt for resteiendommens avkastningspotensiale
og at tiltaket ikke medfører negative effekter på skogsdrift i området.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

57/2016 184/1 Vestre Røinevei 18 - Fradeling av boligtomt på
landbrukseiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet forslag om utsettelse av saken for befaring.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

58/2016 85/3 Lier - Klage på avslag om omdisponering av fulldyrka jord
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

Sak unntatt offentlighet i hht. Offentlighetsloven § 13 første ledd:

59/2016 ***** og ***** Lier - ***** ***** - ***** ***** ***** *****

60/2016 Hovedplan vann og avløp 2017-2041
Miljøutvalgets vedtak:
Hovedplan for vann og avløp 2017-2041 i Lier kommune vedtas.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

61/2016 Hovedplan vei for Lier kommune 2017-2026
Miljøutvalgets vedtak:
1. Hovedplan vei strategisk del med følgende innsatsområder tas til orientering:
- Miljøbasert veiforvaltning – verdibevaring av veinettet
- Tilrettelegging for kollektivtransport, gående og syklende.
2. Planens intensjoner legges til grunn ved forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av
kommunale trafikkområder.
3. Planen rulleres hvert fjerde år.
4. Budsjettmessige konsekvenser av planen vurderes ved de årlige rulleringene av
handlingsprogrammet. Høyest prioritering innen drift og vedlikehold har:
-

Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveianlegg
Grøfterensk for å sikre avrenning
Kvisting langs veiene
Reasfaltering

For investeringsprogrammet:
- Utbygging av manglende gang- og sykkelveinett
- Opparbeide god og sikker adkomst til kollektivtransport
- Forsterking av veier til BK 10
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

62/2016 Trafikksikkerhetsplan 2017 - 2020, strategidel
Miljøutvalgets innstilling til kommunestyret:
Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 strategidel, vedtas.
Bevilgning til gjennomføring av planen gis i de årlige budsjettvedtakene.

Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig

63/2016 Høringsuttalelse om søknad om mottak av næringsavfall på Lyngås
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune viser til brev fra fylkesmannen av 25.10.2016 om søknad fra Stena Reycycling
AS. Søknaden omhandler utslippstillatelse for mottak, omlasting, behandling og
mellomlagring av avfall på eiendom gnr/bnr 127/23, nær inntil RfD’s nyåpnede
gjenvinningsstasjon på Lyngås. Avfallet inkluderer farlig avfall og smittefarlig avfall.
Følgende aktivitet er beskrevet i søknaden:
 Produksjon av biobrensel og avfallsbasert brensel
 Miljøsanering og demontering av landbruksmateriell, EE-avfall og kasserte kjøretøy
 Sortering av papp, papir og plast
 Mottak og omlasting av farlig avfall, inkl. smittefarlig avfall
 Sortering og kverning av impregnert treverk
Det er søkt om tillatelse til mottak av i alt 90 000 tonn pr. år, og det er gitt et estimat på at om
lag 25 000 tonn vil ligge på eiendommen til enhver tid.
Virksomheten kommer til å generere trafikk, støy, utslipp til luft, vann og grunn. Det er vist til
at ulempene ikke vil være til vesentlig ulempe for miljø eller helse, og det er vist til tiltak som
skal redusere/eliminere negative miljøulemper. Det er også vist til måleprogram for å føre
oppsyn med utslipp til grunn.
Lier kommune har likevel følgende kommentarer:
Lier kommune mener at det er flere uavklarte spørsmål med hensyn til
reguleringsbestemmelsene for området.
Det bør kvalitetssikres om reguleringsbestemmelsene for området dekker følgende:
1. Oppsamling og bearbeiding av bilvrak, store landbruk- og anleggsmaskiner.
2. Oppbevaring og behandling av farlig- og smittefarlig avfall.
3. Produksjon av biobrensel.
Dersom reguleringsbestemmelsene ikke ivaretar dette, sier Lier kommune nei til slik
virksomhet på området.
Inn- og utkjøring kan ikke tillates utenfor driftstidene i reguleringsplanen; hverdager 07.0020.00, lørdager 08.00-14.00. Dette fordi transporten nødvendigvis også innebærer lossing og
lessing, og dette er aktivitet som generer uønsket støy, særlig lessing og lossing av metall og
tilhørende håndtering av containere. Slik støy er impulspreget og oppleves som plagsomt for
befolkningen. Kommunen ønsker ikke at det skal være slik støy på området, utenfor fastsatte
driftstider i reguleringsplanen.

Det må stilles krav til overvåkning av utslipp til jord, luft og vann fra virksomheten.
Drenering fra produksjonsflaten må samles som forutsatt i søknaden, og prøvetas før det går
til grunn. Det vedlagte forslaget til måleprogram bør implementeres som krav i
utslippstillatelsen.
Tungtransport, kverning av trevirke, håndtering av containere, forflytning av metall på
bakken, og pressing av kjøretøyer er prosesser som generer impulspreget støy. Støyberegning
fra Sweco viser at ingen boliger blir belastet med grenseoverskridende støy.
Lier kommune mener at informasjon som omhandler utslipp av støy, støv, lukt og avrenning
til grunn bør kvalitetssjekkes ved målinger. Lier kommune bør få tilgang til målinger når
disse foreligger. Dette grunnlegges med at kommunen kan være i stand til å svare på
henvendelser; jf. også folkehelselovens bestemmelse § 9 om å tilføre tilsyn innenfor
miljørettet helsevern.
Inn- og uttransport:
Alle veiene inn til eiendommen er fylkesveier og er Statens vegvesen sitt ansvarsområde.
Lier kommune forventer at Statens vegvesen kommer med en egen høringsuttalelse.
Likevel vil Lier kommune påpeke at:
▪ Selv om alle veier inntil eiendommen har tilliggende gang- og sykkelveier vil økningen i
trafikkmengden påvirke sikkerheten til myke trafikanter.
▪ RV 282 Kirkelinna fra Lyngås til Bjørkesvingen er bratt og delvis uoversiktlig.
Trafikkøkning på denne bratte veien med ca. 100 lass pr. dag vil være til stor skade for
miljøet og trafikksikkerheten.
▪ Rundkjøringen, gangstien til pendlerparkeringen og avkjøringen til anlegget er etter Lier
kommunes mening ikke god nok for etablering av et anlegg på denne størrelse.»
▪ Grøttegata er stengt for gjennomkjøring for tyngre kjøretøy. Det nevnes at Lyngåsgata er
lagt på regulert grunn, for en mulig fremtidig tverrforbindelse til erstatning for Grøttegata.
Lier kommune vil i vinter få vurdert den regulerte traseen, opp mot en utbedring av
Grøttegata.
Konklusjon:
Lier kommune er positiv til etablering av nytt mottak av næringsavfall på Lyngås, men
dersom reguleringsbestemmelsene ikke dekker søknaden fullt ut, og dersom de trafikale
forhold med hensyn til miljø og sikkerhet ikke bedres betraktelig, kan Lier kommune ikke
anbefale søknaden.»
Miljøutvalgets behandling:
Karl Bellen (H) fremmet rådmannens forslag til høringsuttalelse med følgende endringer:
-3. avsnitt, to siste setninger: Aktiviteten er vurdert…fjernes.
-Ny tekst under avsnittet: Lier kommune har likevel følgende kommentarer:

«Lier kommune mener at det er flere uavklarte spørsmål med hensyn til
reguleringsbestemmelsene for området.
Det bør kvalitetssikres om reguleringsbestemmelsene for området dekker følgende:
Oppsamling og bearbeiding av bilvrak, store landbruk- og anleggsmaskiner.
Oppbevaring og behandling av farlig- og smittefarlig avfall.
Produksjon av biobrensel.
Dersom reguleringsbestemmelsene ikke ivaretar dette, sier Lier kommune nei til slik
virksomhet på området.»
-Neste siste avsnitt erstattes med følgende:
«Inn- og uttransport:
Alle veier inn til eiendommen er fylkesveier og er Statens vegvesen sitt ansvarsområde.
Lier kommune forventer at Statens vegvesen kommer med en egen høringsuttalelse.
Likevel vil Lier kommune påpeke at:
Selv om alle veier inntil eiendommen har tilliggende gang- og sykkelveier vil økningen i
trafikkmengden påvirke sikkerheten til myke trafikanter.
RV 282 Kirkelinna fra Lyngås til Bjørkesvingen er bratt og delvis uoversiktlig. Trafikkøkning
på denne bratte veien med ca 100 lass pr. dag vil være til stor skade for miljøet og
trafikksikkerheten.
Rundkjøringen, gangstien til pendlerparkeringen og avkjøringen til anlegget er etter Lier
kommunes mening ikke god nok for etablering av et anlegg på denne størrelse.»
-To første setninger i siste avsnitt fjernes. Grøttegata er stengt for gjennomkjøring for tyngre
kjøretøy….som rådmannens.
«Konklusjon:
Lier kommune er positiv til etablering av nytt mottak av næringsavfall på Lyngås, men
dersom reguleringsbestemmelsene ikke dekker søknaden fullt ut, og dersom de trafikale.
forhold med hensyn til miljø og sikkerhet ikke kan bedres betraktelig, kan Lier kommune ikke
anbefale søknaden.»
Runar Gravdal (AP) fremmet slikt forslag:
Vi signaliserer at dette er en sak som krever bedre og grundigere behandling og ønsker å
anføre at et anlegg av slike dimensjoner krever behandling ikke i bare i form av regulering,
men og i form av kommuneplanbehandling.
Grunnen til detter er at anlegget tilsynelatende utløser store mengder transport med stort
utslipp og veisystemet er tilsynelatende ikke tilstrekkelig.

-

Både anlegg og transport utløser støy i amfi mot 8000 innbyggere på Tranby.

-

Strategisk er dette ikke innenfor Grønne Liers profil.

-

Anlegget bør ligge nær transport-årene: vei, havn, og jernbanelinje.

Karl Bellens sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (3H, 1FRP, 1V) mot 3 (2AP, 1SP)
stemmer avgitt for Runar Gravdals forslag.

64/2016 Planprogram - handlingsplan folkehelse
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune starter opp arbeidet med Handlingsplan Folkehelse 2017-2021 i hht.
Planprogrammet.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

65/2016 Meldinger

39/2016 Energiøkonomisering og energigjenvinning i veksthus.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 39: Energiøkonomisering og varmegjenvinning i veksthus, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

40/2016 Sylling renseanlegg - Høringsprosess og videre behandling av søknad
om ny utslippstillatelse
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 40: Sylling renseanlegg - Høringsprosess og videre behandling av søknad om ny
utslippstillatelse, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

41/2016 60/32 Lier - Svar fra fylkesmannen - klage om omdisponering av
dyrket mark
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 41: 60/32 Lier - Svar fra fylkesmannen - klage om omdisponering av dyrket mark,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

42/2016 Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 42: Protokoll fra møte i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

