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Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Einar Jørstad
kommunalsjef
Ingebjørg Tofte
miljørådgiver

Diverse tatt opp under møtet:
VIVA-IKS ga følgende orienteringer:
-

Jørgen Andersen og Honar Ahmed Said ga en orientering om helhetlig avløpsløsning i
Lier kommune.
Lene Thusing Pedersen og Tor Ivar Tollefsen ga en orientering vedrørende
prosjektgjennomføring i Lier kommune.

Bestilling av sak:
Miljøutvalget vedtok enstemmig om å be rådmannen legge frem følgende sak:
«Miljøutvalget viser til melding til Mu 14.06.2017 vedrørende mikroplastforurensning.
På bakgrunn av meldingen ber utvalget om en sak.»

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
40/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017

41/2017

Handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2023. Høring

42/2017

Forslag til felles forskrift for vann- og avløpsgebyrer for kommunene Lier,
Røyken og Hurum

43/2017

Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

44/2017

Høringsuttalelse til endringssøknad for oppgradering og utvidelse av Sylling
transformatorstasjon

45/2017

Omgjøring av støtteordningen til energirådgivning

46/2017

Meldinger

22/2017

Revidert årsregnskap - Årsrapport energianlegg Høvik/Stoppen

23/2017

Høringsuttalelse til søknad om tildekking av forurenset sjøbunn og utfylling av
"rene" masser i Gilhusbukta

40/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 14.06.2017
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 14.06.2017godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

41/2017 Handlingsprogram for samferdsel 2018 - 2023. Høring
Miljøutvalgets vedtak:
1. Lier kommune forutsetter at forslag til «Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021»
oppfyller målene Areal- og transportplan Buskerud, Kollektivtransportplan for Buskerud,
Strategi for trafikksikkerhet i Buskerud og aktualisert fylkesvegstrategi.
2. Lier kommune er tilfreds med at det satses på veivedlikehold og å ta igjen forfall/etterslep
på fylkesvegnettet. Vi bemerker spesielt at dette også i like stor grad må omfatte gang og
sykkelveger.
3. Lier kommune forutsetter at satsingen på å redusere vedlikeholdsetterslepet ikke fører til
at nyanlegg, særlig gang- og sykkelveier blir nedprioritert.
4. Lier kommune ber om at anlegg av G/S Vestsideveien fra Torstad til Sjåstad, og
Ringeriksveien fra Nordal skole til Åmotveien, Asdøla – Enger vurderes på ny, jfr vårt
innspill, prioritet nr. 1,2, og 3. Veistrekningene er vurdert som særlig farlig skolevei på
grunn av at de er uoversiktlige og svingete. Fv. 285 er også belastet med betydelige
mengder tømmertransport.
5. Lier kommune anmoder om at opprusting av FV285, Ringeriksveien, med utbedring av
bussholdeplasser igangsettes snarest mulig. Inntil opprustning har funnet sted, og veien er
funnet egnet for tungtransport, innføres restriksjoner for tungtrafikk for gjennomkjøring
via Skaret. Omkjøring legges via E 18, via Sandvika.
6. Lier kommune anmoder at Modumveien 284 fra Sylling, via Øverskogen mot Modum
opprustes. Prioritert område er strekningen Kyllerud til Holmen.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag:
«Punkt 1: Beholde 1.avsnitt. Fire siste linjene sløyfes.
Første setning endres til følgende ordlyd:
Lier kommune forutsetter at forslag til Handlingsprogram for samferdsel 2018-2021 kan
oppfylle måten vi…»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Øivind Hammer (MDG) fremmet slikt forslag:
«Punkt 4 G/S Vestsideveien - Torstad til Sjåstad sløyfes.»
Forslaget falt med 2 stemmer (1MDG, 1AP) mot 7 stemmer (3H, 1V, 1SP, 1FRP, 1AP) avgitt
for rådmannens forslag til vedtak.
Karl Bellen (H) fremmet forslag om nytt punkt 6:
«Lier kommune anmoder at Modumveien 284 fra Sylling, via Øverskogen mot Modum
opprustes. Prioritert område er strekningen Kyllerud til Holmen.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

42/2017 Forslag til felles forskrift for vann- og avløpsgebyrer for
kommunene Lier, Røyken og Hurum
Miljøutvalgets vedtak:
1. Forslag til felles lokal gebyrforskrift for vann- og avløpsgebyr blir lagt ut på høring og
offentlig ettersyn i 3 måneder.
2. Det blir fastsatt felles høringsfrist når alle kommunene har hatt forskriften til
førstegangsbehandling.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannen forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

43/2017 Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i
Drammensregionen
Miljøutvalgets vedtak:
Ny felles renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen vedtas som vist i
vedlegg 1. Forskriften erstatter tidligere forskrift om husholdningsavfall.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.
Karl Bellen (H) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Lier kommune presiserer at henting av avfall hos private skal i fremtiden ikke være dårligere
enn i dag.
Renovatøren må ha slikt materiell at bilene kommer frem på dagens veinett.»

44/2017 Høringsuttalelse til endringssøknad for oppgradering og utvidelse
av Sylling transformatorstasjon
Miljøutvalgets vedtak:
Høringsuttalelsen godkjennes slik den foreligger. Rådmannen orienterer NVE om dette.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

45/2017 Omgjøring av støtteordningen til energirådgivning
Miljøutvalgets vedtak:
1. Dagens støtteordning om støtte om energitiltak i bolig erstattes av tiltak i vedtatt
Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020: «Engasjere en egen
energirådgiver for å tilby Liers innbyggere gratis energirådgivning om aktuelle
energitiltak i egen bolig».
2. Tiltaket vil gjennomføres som en prøveordning i 2018, med evaluering av
prøveordningen innen 1.1.2019.
3. Finansiering av tiltaket vil dekkes av avsatte midler til den opprinnelige
støtteordningen for 2018.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

46/2017 Meldinger
22/2017 Revidert årsregnskap - Årsrapport energianlegg Høvik/Stoppen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 22: Revidert årsregnskap – Årsrapport energianlegg Høvik/ Stoppen, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

23/2017 Høringsuttalelse til søknad om tildekking av forurenset sjøbunn og
utfylling av "rene" masser i Gilhusbukta
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 23: Høringsuttalelse til søknad om tildekking av forurenset sjøbunn og utfylling
av «rene» masser i Gilhusbukta.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

