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Diverse tatt opp under møtet:
Merknader fra publikum:
Margareth Johnson hadde merknad til sak 49.
Bestilling av melding:
Maria K. Løkstad Grande (V) bestilte følgende melding:
«Ber om melding om næringslivets mulighet til å knytte seg til renovasjonsordningen på lik
linje med Liers husholdninger.»
Bestilling av sak:
Utvalget sluttet seg til Karl Bellen (H) sin bestilling av følgende sak:
«Miljøutvalget ber om å få sak 87 – førstegangsbehandling – detaljregulering for oppfylling
av Guttebakkesvingen i planutvalget til høring.»
Utvalget vedtok enstemmig å behandle sak 57 før sak 47.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
47/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 23.08.2017

48/2017

55/3 Lier - Fradeling av kårbolig fra landbrukseiendom

49/2017

64/26 Lier - Linjeveien 19 - Fradeling av boligtomt - Behandling etter jordloven

50/2017

136/4 Lier - Søknad om fradeling for å legge til areal til nabo

51/2017

163/30 Lier - Vestre Kjennervei 33 - Søknad om nydyrking

52/2017

108/11 og 108/95 Lier - Vikerveien 5 - Søknad om konsesjon for erverv av fast
eiendom

53/2017

117/1 Lier - Mørkveien 24 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom

54/2017

Sluttføring og finansiering av fortau Eikseterveien

55/2017

Forprosjekt sanering Nøste-Drammen

56/2017

Høringsuttalelse til grenseendring for Gjellebekk naturreservat og Tranby
landskapsvernområde

57/2017

2. Tertialrapport 2017 - Lier kommune

58/2017

Meldinger

24/2017

Biogassanlegg i Lier kommune - Revidert rapport

25/2017

Utredning/kartlegging av svartelistede plantearter med tilhørende tiltaksplan

26/2017

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

47/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 23.08.2017
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 23.08.2017 godkjennes med følgende merknad:
Runar Gravdal (AP) var ikke tilstede i møtet.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 23.08.2017 godkjennes med følgende merknad:
Runar Gravdal (AP) var ikke tilstede i møtet.

48/2017 55/3 Lier - Fradeling av kårbolig fra landbrukseiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

49/2017 64/26 Lier - Linjeveien 19 - Fradeling av boligtomt - Behandling
etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling og omdisponering av ca. 3 dekar dyrkbar mark fra eiendommen med gbnr. 64/26 i Lier
godkjennes som omsøkt for opprettelse av ny boligeiendom.
Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1, 9 og 12, og begrunnes med tiltaket ligger inneklemt mellom
boliger og vei og det anses som lite realistisk at arealet med dyrkbar mark vil komme til å være
drivverdig i landbrukssammenheng i fremtiden. Tiltaket vil heller ikke skape drifts- eller
miljømessige ulemper for videre landbruksdrift i området.

Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

50/2017 136/4 Lier - Søknad om fradeling for å legge til areal til nabo
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling og overføring av ca. 1,9
dekar skogsareal slik omsøkt fra landbrukseiendommen med gbnr. 136/4 i Lier på følgende
vilkår:
 Arealet skal overføres til eiendommen med gbnr. 137/10 i Lier
Vedtaket begrunnes med at overføringen av arealet ikke vil føre til driftsmessige eller
miljømessige ulemper for landbruket i området. Samtidig vil overføring av areal være en
driftsmessig god løsning for mottakereiendommen og det vil samtidig bidra til å verne om
arealressursene på denne eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

51/2017 163/30 Lier - Vestre Kjennervei 33 - Søknad om nydyrking
Miljøutvalgets vedtak:
Det gis ikke tillatelse til nydyrking i Vestre Kjennervei 33. Begrunnes med
naturmangfoldloven, markaloven og at dette området er under sterkt press av nedbygging.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet på vegne av MDG, AP og V følgende fellesforslag:
«Det gis ikke tillatelse til nydyrking i Vestre Kjennervei 33. Begrunnes med
naturmangfoldloven, markaloven og at dette området er under sterkt press av nedbygging.»
Olav Aasmundrud (H) fremmet fagutvalgets vedtak.
Øivind Hammer (MDG) sitt fellesforslag ble vedtatt med 5 stemmer (1MDG, 2AP, 2V) mot 4
stemmer (3H, 1FRP) avgitt for Olav Aasmundruds forslag.
Karl Bellen (H) anket på vegne av mindretallet vedtaket inn til kommunestyret.

52/2017 108/11 og 108/95 Lier - Vikerveien 5 - Søknad om konsesjon for
erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 9 a gis det konsesjon til Ragnhild Eline Hafskjold
Nærstad og Terje Nærstad for erverv av landbrukseiendommen med gbnr. 108/11 og 108/95 i
Lier kommune.
Til grunn for denne vurderingen er det lagt avgjørende vekt på følgende;
 ervervenes formål og planer for landbrukseiendommen er i tråd med landbruksformålet,
 ervervet gir en svært god driftsmessig løsning da erververne får styrket sin driftsenhet med
erverv av tilleggsjord,
 at begge erververne er svært godt skikket til å drive eiendommen,
 ervervet ivaretar hensynet til en helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap,
 verdien som er satt på landbrukseiendommen ved overdragelse kan aksepteres med
bakgrunn i tidligere sak hvor kommunen fastsatte høyeste konsesjonspris, samt at det ved
erverv av tilleggsjord kan godkjennes et tillegg på 50 % av vanlig avkastningsverdi, og
 omsøkt erverv vurderes til ikke å ha noen betydning for forvaltningsmålene i
naturmangfoldloven.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

53/2017 117/1 Lier - Mørkveien 24 - Søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.
Miljøutvalgets behandling:
Saken utsettes til etter behandling i fagutvalget.

54/2017 Sluttføring og finansiering av fortau Eikseterveien
Miljøutvalgets vedtak:
Sluttføring av fortauet fra Eikseterveien 12 til Songaveien finansieres med 3,7 mill. kr fra
trafikksikkerhetsmidler i tillegg til tidligere bevilgede investeringsmidler på kr 5,72 mill kr.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

55/2017 Forprosjekt sanering Nøste-Drammen
Miljøutvalgets vedtak:
1. Forprosjekt for Sanering Nøste – Drammen tas til orientering
2. Rådmannen bes arbeide videre med detaljprosjektering og gjennomføring av Sanering
Nøste – Drammen.
3. Økonomiske konsekvenser innarbeides i Handlingsprogrammet for 2018 - 2021
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

56/2017 Høringsuttalelse til grenseendring for Gjellebekk naturreservat og
Tranby landskapsvernområde
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til høringsuttalelse godkjennes og oversendes Fylkesmannen i Buskerud.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.
Protokolltilførsel fra MDG ved Øivind Hammer:
«De grønne er prinsipielle motstandere av å svekke naturreservat. Vi hadde ønsket en annen
løsning. Vi tror heller ikke at resterende reservat blir tilstrekkelig vernet.»

57/2017 2. Tertialrapport 2017 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Driftsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3
4
5
6

Økt inntekt/
Redusert
utgift
LEKF – politiske vedtak
Underskudd Legevakt 2017
Forvaltninsrevisjon etter KS 81/2017 pkt. 3
Reduserte avdrag
Økt overføring til investering
Bruk av fond

Økt utgift/
Redusert
inntekt
652
2 600
110

7 000
7 000
3 362
10 362

10 362

1.Økonomiske konsekvenser av politiske vedtak for Lier Eiendomsselskap KF
 KS 78/2017 – Økt tilgang til utleielokaler og utstyr- regeljusteringer 0,175
mill. kr
 KS 46/2017 – Elevtallsvekst – Høvik skole (modul bygg) driftskostnad 0,205
mill. kr
 KS 112/2016 – Fastsetting av styrehonorar 0,272 mil. kr
2.Legevakten IKS har meldt om at de går med et underskudd i 2017, Liers andel utgjør
2,6 mill. kr.
3.Som følge av KS 81/2017 pkt. 3 har kontrollutvalget vedtatt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon, KsB 30/17. Det bevilges 110 000 kr til dette.
4.For å sikre at kommunen ikke går med underskudd foreslår rådmannen å redusere
avdragene med 7 mill. kr, se også pkt. 5.
5.Reduserte avdrag benyttes til å styrke netto driftsresultat ved å øke budsjettet for
overføring til investering, se også pkt. 4.
6.Pkt. 1 og 3 finansieres med bruk av disposisjonsfond
 300 000 kr i tilskudd fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom føres fra
kommunens generelle disposisjonsfond og til bundet fond.

Investeringsbudsjettet:
1000 kr.

1
2
3

Økt inntekt/
Redusert
utgift
LEKF økt ramme prosjekt 9514
LEKF Omdisponering prosjekt 9228 til 9514
LEKF omdisponering prosjekt 9303 til 9514

1 250
150
1 100
1 250



Økt utgift/
Redusert
inntekt

1 250

Prosjekt 9514, Oppgradering Heggsbro, tilføres midler ved omdisponering fra
prosjekt 9228 og 9303.

Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

58/2017 Meldinger
24/2017 Biogassanlegg i Lier kommune - Revidert rapport
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 24: Biogassanlegg i Lier kommune - Revidert rapport, tas til orientering
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

25/2017 Utredning/kartlegging av svartelistede plantearter med tilhørende
tiltaksplan
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 25: Utredning/kartlegging av svartelistede plantearter med tilhørende
tiltaksplan, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Protokolltilførsel fra Høyre ved Olav Aasmundrud:
«Anmoder om at utredningen/kartlegging også omfatter rødlistede arter.»

26/2017 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 26: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen tas til orientering.

