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67/2017

163/30 Lier - Vestre Kjennervei 33 - Søknad om bakkeplanering - Behandling
etter forurensningsforskriften kap. 4

68/2017

39/52 Hauggata 6. Fradeling - klage på vedtak.

69/2017

Meldinger

27/2017

127/1 Lier - Lyngås - Resultat av klagebehandling på avslag om deling etter
jordloven

28/2017

Status for utbedring av avløpsnettet og arbeidet med nytt utslippspunkt for
Sylling renseanlegg

29/2017

Melding om Toverud og Skjæret masseuttak

30/2017

Hovedplan vei tiltaksdel - statusmelding

31/2017

Inhabilitet - Anmodning om vurdering av grenseoppgang i enkelte tilfeller

32/2017

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

33/2017

Status - Ny Gjellebekkvei m/kulvert.

59/2017 Godkjenning av protokoll fra møte 27.09.2017
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 27.09.2017 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 27.09.2017 godkjennes enstemmig.

60/2017 Vann-, Avløp-, Renovasjons- og Feiegebyrer 2018 for Lier
kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Satsene for vann, avløp, renovasjons- og feiegebyrer vedtas som en del av
handlingsprogrammet for 2018 – 2021.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

61/2017 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gebyrregulativ og prisliste for 2018
Miljøutvalgets vedtak:
Prisliste for Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen vedtas. Det foreslås ingen
endringer i regulativet (tekstdelen).
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

62/2017 Handlingsprogram 2018-2021 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Sak nr. 62: Handlingsprogram 2018-2021 – Lier kommune, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Saken ble tatt til orientering.

63/2017 Endring av statutter for Grønne Liers miljøpris og barnas
miljøpris
Miljøutvalgets vedtak:
Statuttene for Miljøprisen i Grønne Lier vedtas med følgende endringer:
 Prisen deles ut annet hvert år i stedet for hvert år.
 Prisen deles ut på Lierdagene.
 Frist for nominasjon av kandidater til prisen endres fra 20.april til 1. mai.
Statuttene for Barnas miljøpris vedtas med følgende endringer:
 Prisen deles ut annet hvert år i stedet for hvert år.
 Prisen deles ut på Lierdagene.
 Prisen økes fra 10 000 kr til 20 000 kr.
 Frist for innsending av registreringsskjema for deltakelse, endres fra 1. januar til
1.februar
 «Reduksjon av klimagassutslipp» til som tema det kan lages prosjekt om.

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

64/2017 117/1 Lier - Mørkveien 24 - Søknad om konsesjon på erverv av fast
eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Det gis avslag på søknad om konsesjon fra Bjørn-Aksel Hjelmtvedt for erverv av
landbrukseiendommen Mørk Ytre med gbnr. 117/1 i Lier kommune.
Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 9 a, og begrunnes med at den avtalte prisen ikke
tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det er lagt avgjørende vekt på at den
avtalte prisen er vesentlig høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag
og den verdi eiendommen har som bosted. Til grunn for denne beslutningen er det i hovedsak lagt
vekt på at verdien for bygningsmassen er satt for høyt. Prisvurderingen av landbrukseiendommens
enkeltkomponenter er som følger;
Jord (130 dekar)
Skog og utmark (281 dekar)
Våningshus
Sidebygning
Garasje
Fryseri
Sum totalt

kr. 912 100,kr. 281 000,kr. 3 828 576,kr. 31 250,kr. 11 500,kr. 0,kr. 5 064 426,-

Høyeste akseptable konsesjonspris på denne eiendommen er kr. 5 100 000,- fem millioner
etthundre tusen kroner.

Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen som følge av saksbehandlingsfeil.»
Jan Stolp (SP) fremmet fagutvalgets vedtak.
Per Vemork (FRP) sitt forslag falt med 1 stemme (1FRP) mot 8 stemmer (2AP, 3H,1MDG,
1SP, 1V) avgitt for fagutvalgets forslag til vedtak.

65/2017 55/3 Lier - Fradeling av kårbolig fra landbrukseiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§1 og 12 avslås søknad om fradeling av kårbolig slik omsøkt.
Avslaget begrunnes med at en fradeling vil redusere ressursgrunnlaget på
landbrukseiendommen, være en potensiell grobunn for konflikter og være en driftsmessig
dårlig løsning og er en ulempe for videre landbruksdrift i området.
Miljøutvalgets behandling:
Øyvind Hammer (MDG) fremmet rådmannens forslag.
Karl Bellen (H) fremmet fagutvalgets forslag.
Rådmannens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1MDG, 1SP, 1V) mot 4 stemmer
(1FRP, 3H) avgitt for fagutvalgets forslag.

66/2017 88/4 Lier - Søknad om etablering av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven § 1 og 9 avslås søknad om etablering av kårbolig på fulldyrka jord
på eiendommen gbnr 88/4 i Lier.
Vedtaket begrunnes med at driften på eiendommen ikke medfører behov for kårbolig, og at
omsøkte plasseringer vil beslaglegge dyrket mark og fragmentere jordbrukslandskapet.

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

67/2017 163/30 Lier - Vestre Kjennervei 33 - Søknad om bakkeplanering Behandling etter forurensningsforskriften kap. 4
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes for videre utredning.
Miljøutvalgets behandling:
Øyvind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag:
«Sak 67 utsettes for videre utredning.»
Øyvind Hammers (MDG) forslag ble fremmet og enstemmig vedtatt.

68/2017 39/52 Hauggata 6. Fradeling - klage på vedtak.
Miljøutvalgets vedtak:
39/52 Hauggata 6 – Klage på avslag tas til følge. Fradeling om omdisponering godkjennes
med hjemmel i jordloven §1, 9 og 12. Området er i dag krattskog og lite egnet til
landbruksformål.
Miljøutvalgets behandling:
Gina Ekeberg (H) fremmet følgende forslag:
«39/52 Hauggata 6 – Klage på avslag tas til følge. Fradeling om omdisponering godkjennes
med hjemmel i jordloven §1, 9 og 12. Området er i dag krattskog og lite egnet til
landbruksformål.»
Forslaget til Gina Ekeberg (H) ble satt opp mot fagutvalgets forslag og ble vedtatt med 5
stemmer (1FRP, 3H, 1SP) mot 4 stemmer (2AP, 1MDG, 1V).

69/2017 Meldinger
27/2017 127/1 Lier - Lyngås - Resultat av klagebehandling på avslag om deling etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr.10: 127/1 Lier – Lyngås – Resultat av klagebehandling på avslag om deling etter
jordloven, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
28/2017 Status for utbedring av avløpsnettet og arbeidet med nytt utslippspunkt for
Sylling renseanlegg
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 28: Status for utbedring av avløpsnettet og arbeidet med nytt utslippspunkt for
Sylling renseanlegg, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
29/2017 Melding om Toverud og Skjæret masseuttak
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 29: Melding om Toverud og Skjæret masseuttak, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
30/2017 Hovedplan vei tiltaksdel - statusmelding
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 30: Hovedplan vei tiltaksdel - statusmelding, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
31/2017 Inhabilitet - Anmodning om vurdering av grenseoppgang i enkelte tilfeller
Planutvalgets vedtak:
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 31: Inhabilitet – Anmodning om vurdering av grenseoppgang i enkelte tilfeller,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

32/2017 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 32: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
33/2017 Status - Ny Gjellebekkvei m/kulvert.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 33: Status – Ny Gjellebekkvei m/kulvert, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med følgende merknad:
«Utvalget ba rådmannen vurdere informasjon til innbyggerne om forsinkelsen.»

