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Diverse tatt opp under møtet:
Spørsmål til rådmann:
Per G. Vemork (FRP) stilte følgende spørsmål:
-Er det krav til offentlig godkjenning når det gjelder forurensning/ utslipp av f.eks
bilpleievirksomhet?
Knut Olaf Haveraaen Kals (H):
-Har VIVA sentralgodkjenning klasse 2? Ber om en redegjørelse for hvordan VIVA vurderer
dette med egen sentralgodkjenning opp mot behovet?
Runar Gravdal (AP) og Per Vemork (FRP):
-Har VIVA ISO-sertifisering, eller vurdert/forberedt ISO-sertifisering, i henhold til ISO 9000
(kvalitetsstyring) og 14000 (miljø)?
Maria K. Løkstad Grande (V):
-Spørsmål om mulighetene for strakstiltak knyttet til trafikksikkerhet i Joseph Kellers vei etter
trafikkulykken som var der nylig, finnes det en mulighet for å omdisponere midler til bedre
belysning?
• Rådmannen undersøker om det vil være mulig å påklage Fylkesmannens vedtak i saken om
utslippstillatelse for Stena recykling på Lyngåa
• Mindretallsvedtaket i sak 63/2016; Høringsuttalelse om søknad om mottak av næringsavfall
på Lyngås, ettersendes til fylkesmann/ miljøavdelingen.
Bestilling av saker:
Et omforent utvalg vedtok å bestille følgende saker:
• Rådmann får i oppdrag å utrede tilknytning av tilfredsstillende kloakkløsning enten mot
Liers eksisterende renseanlegg eller nytt renseanlegg med tilstrekkelig sikkerhet for
drikkevannskilden Holsfjorden.
• Rådmann fremmer sak overfor miljøutvalget med Jernbanedirektoratet som adressat for å få
etablert strategi og tiltak for pendlerparkering og tilbringertjeneste til jernbanestasjonene i
Asker, Lier og Drammen i samarbeid med disse kommunene. Dette for å bedre det
kapasitetssterke kollektive transportnettet østover.
• Miljøutvalget ber rådmannen om å utrede mulighetene for å få til en tilbringertjeneste via
el-buss mellom Lierbyen – Lier stasjon – Lahell.
Orientering:
Einar Jørstad ga en kort orientering om innsigelsesmøte med Statnett.

Janne Eide
Utvalgssekretær
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1/2017 Godkjenning av protokoll 07.12.2016
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 07.12.2016 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 07.12.2016 ble enstemmig godkjent.

2/2017 Innspill fra kommunen til handlingsprogram for riksveger 20182021 (23)
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune foreslår følgende tiltak til «Handlingsprogram for riksveier 2018-2021 (23)».
Tiltak i tilknytning til E18:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Støyskjerming av boligområder ved E18 og ny støyfaglig utredning
Høyde- og breddeutvide kulverten på Gjellebekkveien
Fullføre gang- og sykkelvei mellom Asker og Lier
Ekspressbusstopp i Ytre Lier
Trygg og effektiv sykkeltrase mellom Lierbyen og Drammen
Viltovergang ved Gjellebekk
Det etableres påkobling av vei til rundkjøring ved Damtjern for næringsområdet på
Gjellebekk med påfølgende stengning av vei mot rundkjøring mellom Bauhaus og
Liertoppen, med formål å kanalisere næringstransport til E18 i stedet for gjennom
Lierskogen.
Tiltak i tilknytning til Rv 23:

8. Utbedring av Kjellstadkrysset Øst
9. Gang- og sykkelvei langs Røykenveien fra Lahell til Dagslett
10. Utbedringer av gang- og sykkelvei mellom Gullaug og Lahell
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak med nytt punkt 7 under «Tiltak
i tilknytning til E18»:
«Det etableres påkobling av vei til rundkjøring ved Damtjern for næringsområdet på
Gjellebekk med påfølgende stengning av vei mot rundkjøring mellom Bauhaus og Liertoppen,
med formål å kanalisere næringstransport til E18 i stedet for gjennom Lierskogen.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3/2017 Sluttbehandling av sykkelplan for Buskerudbyen
Miljøutvalgets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune slutter seg til strategiene i «Felles sykkelplan for Buskerudbyområdet».
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

4/2017 Høring - forskrift om påslipp av olje- fettholdig- og/eller industrielt
avløpsvann til offentlig avløpsnett
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til «Lokal Forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og eller industrielt avløpsvann til
kommunalt avløpsnett i Lier kommune» legges ut på høring i en periode på 3 måneder, i
medhold av Forurensningsforskriften §15-6 og 15A-4.
Forskriftene skal omfatte en paragraf som gjør det mulig å endre/ fornye krav i takt med
utviklingen på området rensing av avløp.
Etter høringen fremmes saken for endelig behandling i kommunestyret.
Miljøutvalgets behandling:
Olav Aasmundrud (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tillegg:
«Forskriftene skal omfatte en paragraf som gjør det mulig å endre/ fornye krav i takt med
utviklingen på området rensing av avløp.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5/2017 Meldinger
1/2017 Status Plan for flomberedskap og overvann
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 1: Status Plan for flomberedskap og overvann, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

2/2017 Lier stasjon - status
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 2: Lier stasjon – status, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

3/2017 Orientering - ønske om etablering av tiltak i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 3: Orientering - ønske om etablering av tiltak i Lier kommune
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

