Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Miljøutvalget

Møtested

Haugestad

Dato:

22.02.2017

Tidspunkt:

18:00 – 20:10

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Jan O. Stolp
Per Guthorm Vemork
Karl Bellen
Gina Elisabeth Ekeberg
Knut Olaf Haveråen Kals
Runar Gravdal
Hedda Kyrkjerud
Øivind Hammer
Sarbjit Singh Shergill

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Repr Vara
SP
FRP
H
H
H
Olav Aasmundrud (H)
A
A
MDG
V
Maria K. Løkstad Grande (V)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Einar Jørstad
kommunalsjef
Ingebjørg Tofte
miljørådgiver
Marit Fjelltun
landbrukssjef
Rebecca Martinsen
jordbrukssjef

Diverse tatt opp under møtet:
Befaring ble gjennomført kl. 1530 vedrørende sak 14 – Røineveien 18, Øverskogen.
Spørsmål fra publikum:
•Simen Sveen hadde merknader til sak 10/2017.
•Pål Svere hadde merknader til sak 10/2017.
Sak 6/2017 ble behandlet etter sak 14/2017.
Sak 14/2017 ble behandlet etter sak 9/2017.
Pål Birger Bendiksen (AP) tiltrådte i Runar Gravdals fravær frem til behandling av sak
9/2017.
Runar Gravdal (AP) tiltrådte under behandling av sak 9/2017.
Bytte av møtedag for Miljøutvalget:
Et omforent utvalg ønsker å bytte møtedag fra onsdag til tirsdag for å kunne gi uttalelser i
saker til Planutvalget i samme møterunde.
Bestilling av sak / melding:
Øivind Hammer (MDG) fremmet forslag om at rådmannen legger frem følgende sak om
plastforurensning:
«MDG ber om en sak vedrørende plastforurensning punkt 1-10, sendt på e-post til
administrasjon og politikere:
Lier kommune iverksetter strakstiltak mot mikroplastforurensning ved
1. – forbud mot gummigranulater i nye kunstgressbaner
2. – på sikt skifte ut gummigranulater til miljøvennlige alternativer i eksisterende
kunstgressbaner.
3. – a. returordning for gummigranulater
– b. å stille krav til drift av kunstgressbaner i egen forskrift
4. – krav til biologisk nedbrytbare plastalternativer og papiralternativer
5. – gratis håndtering av marint avfall, og informasjon til innbyggerne om at Ragn-Sells
AS tilbyr gratis mottak av alt avfall fra frivillig strandrydding og bunnrydding (fra
dags dato, dvs. ikke bare i forbindelse med strandryddedagen).
6. – å sette i gang et prøveprosjekt for miljøvennlig vedlikehold av båter finansiert av den
økte bevilgningen til tilskuddsordningen for marin forsøpling
7. – å stille krav til drift av småbåthavner over en viss størrelse til oppsamling og rensing
av spylevann
8. – å samarbeide med veimyndighetene for å se på mulighetene for å stimulere til
veivasking og oppsamling av mikroplast fra bildekk i de tettest befolkede og
trafikkerte områdene
9. – å undersøke hvor mye mikroplast som finnes i avløpsslam som brukes som gjødsel,
og hvordan dette påvirker jordmiljøet
10. – å orientere de private barnehagene i Lier som har gummigranulater i lekeområdene
om miljøutfordringene, og oppfordre dem til å skifte til miljøvennlige alternativer.»

Runar Gravdal (AP) fremmet forslag om at MDG sin bestilling av sak gjøres om til melding
med følgende tillegg;
«AP ber om melding vedrørende plastforurensning punkt 1-10, sendt som e-post til
administrasjon og politikere.
Administrasjonen kommer tilbake med konkrete tiltak som Lier kommune kan iverksette.»
Det ble votert over forslagene om bestilling av sak og melding:
Runar Gravdal sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (2AP, 1SP, 3H, 1V, 1FRP) mot 1
stemme (1 MDG) avgitt for Øivind Hammer sitt forslag.
Runar Gravdal (AP) bestilte følgende melding:
«Bestiller melding om mulige tiltak i Sagvollfossen og demning ved Ekeberg for å bidra til
framkommelighet for storørretstammen i Ulvenvannet.»

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
6/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2017

7/2017

43/6 Årkvislaveien 48 - Fradeling av boligtomt og oppføring av ny enebolig med
garasje - endret plassering

8/2017

170/1 Lier - Omdisponering av dyrka mark - behandling etter jordlovens §9

9/2017

127/1 Lier - Lyngås - Klage på avslag om deling av landbrukseiendom etter
jordloven

10/2017

Innsigelse til søknad om oppgradering og utvidelse av Sylling
transformatorstasjon - prinsippsak

11/2017

Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

12/2017

Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020)

13/2017

Meldinger

4/2017

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

14/2017

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

6/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 25.01.2017
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 25.01.2017 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 25.01.2017 ble enstemmig godkjent.

7/2017 43/6 Årkvislaveien 48 - Fradeling av boligtomt og oppføring av ny
enebolig med garasje - endret plassering
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

8/2017 170/1 Lier - Omdisponering av dyrka mark - behandling etter
jordlovens §9
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det tillatelse til forlengelse av midlertidig
omdisponering av et areal på 183 daa for treningsbane og treningsfelt til golf.
Tillatelsen gjelder for 10 år fram til 1.1 2027.
Vedtaket begrunnes med at omdisponeringen fører til ingen eller få drifts- og miljømessige
ulemper for videre landbruksdrift av eiendommen, og tiltaket kan med relativt enkle midler
tilbakeføres til jordbruksdrift. Hvis golfaktiviteten legges ned før tillatelsens utløp skal banen
tilbakeføres innen et år etter at aktiviteten er opphørt.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

9/2017 127/1 Lier - Lyngås - Klage på avslag om deling av
landbrukseiendom etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen av 20.10.2016 tas ikke til følge, og følgende vedtak av 28.09.2016 opprettholdes;
«Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om deling av landbrukseiendommen med
gbnr. 127/1 i Lier.
Vedtaket begrunnes med at delingen ikke verner om arealressursene og at det ikke er en
driftsmessig god løsning. Det legges stor vekt på at omsøkt deling vil være til hinder for oppnå
målet om å legge til rette for rasjonelle driftsenheter i landbruket som kan drives på en
kostnadseffektiv måte.»

Saken sendes til Fylkesmannen i Buskerud for endelig avgjørelse.
Miljøutvalgets behandling:
Karl Bellen (H) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag:
«Klagen av 20.10.2016 tas til følge.
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 godkjennes søknad om deling av
landbrukseiendommen gbnr. 127/1 Lier på følgende vilkår:
- Delingen får ikke negative konsekvenser for drift- eller miljø i seg selv eller for resten av
området.
- Det omsøkte området er regulert til spesialområde grustak og skal tilbakeføres til
landbruksformål.
- Fradelingen endrer ikke reguleringsbestemmelsene.
- Dyrket og dyrkbar mark blir ikke omdisponert til andre formål enn jordbruk.
- Fradeling vil ikke ha negativ påvirkning for økosystemet eller påvirke landskapsbilde og
kulturlandskapet.
Vedtaket begrunnes med at delingen ikke fører til drifts- eller miljømessige ulemper for
videre drift av landbrukseiendommen, og ingen omdisponering av dyrket eller dyrkbar mark.
Hensynet til vern av arealressursene og driftsmessig god løsning er tillagt mindre vekt ved
avgjørelse av søknaden.»
Hedda Kyrkjerud (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Hedda Kyrkjerud sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1MDG, 1SP, 1V)
mot 4 stemmer (3H, 1FRP) avgitt for Karl Bellen sitt forslag

10/2017 Innsigelse til søknad om oppgradering og utvidelse av Sylling
transformatorstasjon - prinsippsak
Miljøutvalgets vedtak:
1. Rådmannen fremlegger egen sak for miljøutvalget i mars med forslag til vilkår for å
trekke innsigelsen til Statnetts søknad om oppgradering av Sylling
transformatorstasjon.
2. Miljøutvalget gjennomfører befaring på Sylling transformatorstasjon i forkant av
møtet.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

11/2017 Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i
Drammensregionen
Miljøutvalgets vedtak:
Forslaget til ny felles renovasjonsforskrift legges ut på høring. Høringsfristen settes til 6 uker.
RfD gjennomfører høringsprosessen på vegne av kommunen.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

12/2017 Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020)
Miljøutvalgets vedtak:
Energi- og klimaplan for Lier kommune (2017 – 2020), vedtas.
I forbindelse med fremleggelsen av forslaget til Energi- og klimaplan for 2017-2020 til
behandling i kommunestyret, bes rådmannen om at forslaget ledsages av en oversikt over
prioriterte tiltak i oppstartsåret 2017. Oversikten relaterer seg til Handlingsark i planens
pkt. 5.
Energi- og klimaplan har status som overordnet styringsdokument. Dette innebærer at den er
førende for administrasjonens arbeid og politisk arbeid i utvalgene
Miljøutvalgets behandling:
Jan Stolp (SP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag:
«I forbindelse med fremleggelsen av forslaget til Energi- og klimaplan for 2017-2020 til
behandling i kommunestyret, bes rådmannen om at forslaget ledsages av en oversikt over
prioriterte tiltak i oppstartsåret 2017. Oversikten relaterer seg til Handlingsark i planens
pkt. 5.»

Øivind Hammer (MDG) fremmet på vegne av MDG og AP følgende fellesforslag:
«Energi- og klimaplan har status som overordnet styringsdokument. Dette innebærer at den er
førende for administrasjonens arbeid og politisk arbeid i utvalgene.»
Forslagene ble votert enkeltvis. Det ble først votert over Jan O. Stolp sitt forslag som ble
enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over Per Vemork sitt forslag som ble enstemmig vedtatt.
Øivind Hammer sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (1MDG, 2AP, 1H, 1V, 1SP).

13/2017 Meldinger
4/2017 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 4: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

14/2017 184/1 Vestre Røinevei 18 - Fradeling av boligtomt på
landbrukseiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Omsøkt tiltak til omdisponering av 2,5 dekar til boligformål godkjennes med alternativ
veiløsning. Vedtaket hjemles i jordlovens § 9 og 12 og begrunnes at delingen vil få svært liten
betydning for landbrukseiendommens ressursgrunnlag, og at faren for konflikter mellom
landbruk og privatbolig er liten på Øverskogen.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet fagutvalgets vedtak sålydende:
«Omsøkt tiltak til omdisponering av 2,5 dekar til boligformål godkjennes med alternativ
veiløsning. 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 på Øverskogen.»
Øivind Hammer (MDG) fremmet rådmannens forslag til vedtak:
«Med hjemmel i jordloven § 1 og 9 avslås søknad om fradeling av omsøkt boligtomt på
landbrukseiendommen Vestre Røine med gbnr. 184/1 i Lier.»
Per Vemork sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (1FRP, 1V, 3H, 1SP) mot 3 stemmer
(2AP, 1MDG) avgitt for Øivind Hammer sitt forslag.

