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Diverse tatt opp under møtet:
Rettelser:
 I melding bestilt av Karl O. Bellen ved forrige møte i miljøutvalget blir nest siste
setning rettet opp:
Dersom grunneier og utbygger ikke kommer til enighet kan da saken bringes inn til
politisk behandling i miljøutvalget/planutvalget.

 I sak nr. 83 blir følgende setning i tredje avsnitt rettet opp:
Før tiltak settes inn, videreføres dialog med Lahell gård, andre grunneiere i
nedslagsfeltet og StatensVegvesen for å finne ut om grunnvannet og overvannet har
tatt andre veier etter bygging i området.
Spørsmål fra publikum:
 Thomas Viborg hadde merknad til sak 2.
 Erik Jakobsen fra Naturvernforbundet Lier hadde merknad til sak 2.
Orientering:
 Viva Iks v/ Ketil Hovelsen, Ingvild Frorud og Lene Pedersen ga en orientering
vedrørende melding nr. 5.
Bestilling av melding:
Hedda Kyrkjerud (AP) bestilte følgende melding:
«Bakgrunn: Det er bred nasjonal politisk enighet om at mange av bruksenhetene i landbruket
med fordel kan konsolideres og økes i størrelse for å sikre og bedre lønnsomhet i næringen.
Dette kan imidlertid ha noen langsiktige, utilsiktede og potensielt negative konsekvenser,
f.eks:
a) Vi kan få et kulturlandskap bestående av store sammenhengende gårder med «øyer»
av opprinnelig gårdstun. Det vil dermed kunne oppstå konflikter mellom
landbruksinteresser og rene boliginteresser mhp. vei, vegetasjon/skjerming/skygge,
støy, støv, lukt osv.
b) I jordloven legges det opp til «tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket», og drift av
småbruk i kombinasjon med lønnet arbeid eller annen næringsinntekt kan ha en
egenverdi såvel samfunnsmessig som for den enkelte driver. På lengre sikt vil
tilgjengelighet på egnede småbruk for slik kombinasjonsdrift kunne reduseres sterkt.
c) Vil vi kunne oppleve en «spekulasjonsøkonomi» hvor mindre bruk kjøpes opp til
landbrukstakst, jord og utmark avhendes og gårdstun med bygninger som dermed er
unntatt konsesjon og landbrukstakst selges til markedspris. Slike økonomiske motiver
og insentiver vil i så fall kunne fremskynde utviklingen og dermed forsterke effekten
av de to foregående punktene.
Spørsmål som ønskes belyst:
1. Hvor mange saker med deling av gårder med påfølgende salg av jord og utmark til
andre bruk har vært behandlet i Lier kommune siden f.eks 2010? Hva har utfallet
vært?
2. I lys av ovennevnte mulige konsekvenser: Hvilke nasjonale, regionale og lokale regler,
føringer, planer og betraktninger legges til grunn ved deling av landbrukseiendommer
og påfølgende salg av jord og utmark?
Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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1/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 06.12.2017
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 06.12.2017 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 06.12.2017 ble enstemmig godkjent.

2/2018 Vedtak om utslippstillatelse til mottak til mottak, mellomlagring og
behandling av avfall for Stena Recycling AS filial Lier i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
1. Klage på fylkesmannens vedtak
Fylkesmannen i Buskerud har gitt Stena Recycling AS tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg som
omfatter forurensning fra drift av mottak, mellomlagring og behandling av næringsavfall og farlig
avfall på Lyngås grustak. Lier kommune påklager vedtaket med følgende begrunnelse:
Fylkesmannen har gjennom tillatelsen behandlet tekniske krav til gjenvinningsanlegget og i liten grad
vektlagt sammenhengen mellom den forurensningsfare tillatelsen medfører sett i forhold til «føre var
prinsippet», og de konsekvenser mulig forurensning til Lierelva, tilliggende vassdrag og omliggende
arealer vil ha for befolkning, næringsliv, friluftsliv og kommunens omdømme som grønn kommune.
Etter kommunens mening er det ikke stilt tilstrekkelig vilkår for å unngå forurensning fra anlegget til
berørte vassdrag. Fylkesmannen uttaler at den nye virksomheten ikke må påvirke resipienten negativt,
men at indirekte påvirkning kan være aktuelt. Dette tilsier fra kommunens side at tiltaket ikke kan
gjennomføres.
Heller ikke har Fylkesmannen i sin behandling tatt nødvendig hensyn til kommunens høringsuttalelse
som vedrører støy, forurensning og andre miljøulemper knyttet til økt trafikk, men kun henvist disse til
reguleringsplanen og senere behandling av en eventuell byggesak. Kommunestyret har spesielt bedt
om at det utarbeides nye trafikkanalyser for hele Tranbyområdet med vekt på Kirkelinna før nye tiltak
tillates i området. Statens vegvesens behandling av saken synes i så henseende ufullstendig og
mangelfull.

2. Videre behandling etter Plan- og bygningslovens § 13-1
Miljøutvalget tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak:
Med bakgrunn i Lierelvas avgjørende og sentrale betydning for landbruksnæringen og befolkningen,
miljøulemper knyttet til økt trafikk og den uoversiktlige trafikksituasjon i området, må gjeldene
reguleringsplan for området revurderes og underlegges ny behandling i den pågåendende
kommuneplanbehandling. I denne sammenheng må det i kommuneplanen også tas stilling til
muligheter og begrensninger for etablering av næringsvirksomhet i tilknytning til Lierelva og andre
vassdrag i kommunen. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 13-1 bes rådmannen forberede sak
om nedleggelse av midlertidig bygge- og deleforbud med etterfølgende omregulering av området.

Miljøutvalgets behandling:
Pål B. Bendiksen (AP) fremmet på vegne av AP, H, SP, MDG og V følgende fellesforslag:
1. Klage på fylkesmannens vedtak

Fylkesmannen i Buskerud har gitt Stena Recycling AS tillatelse til drift av gjenvinningsanlegg som
omfatter forurensning fra drift av mottak, mellomlagring og behandling av næringsavfall og farlig
avfall på Lyngås grustak. Lier kommune påklager vedtaket med følgende begrunnelse:
Fylkesmannen har gjennom tillatelsen behandlet tekniske krav til gjenvinningsanlegget og i liten grad
vektlagt sammenhengen mellom den forurensningsfare tillatelsen medfører sett i forhold til «føre var
prinsippet», og de konsekvenser mulig forurensning til Lierelva, tilliggende vassdrag og omliggende
arealer vil ha for befolkning, næringsliv, friluftsliv og kommunens omdømme som grønn kommune.
Etter kommunens mening er det ikke stilt tilstrekkelig vilkår for å unngå forurensning fra anlegget til
berørte vassdrag. Fylkesmannen uttaler at den nye virksomheten ikke må påvirke resipienten negativt,
men at indirekte påvirkning kan være aktuelt. Dette tilsier fra kommunens side at tiltaket ikke kan
gjennomføres.
Heller ikke har Fylkesmannen i sin behandling tatt nødvendig hensyn til kommunens høringsuttalelse
som vedrører støy, forurensning og andre miljøulemper knyttet til økt trafikk, men kun henvist disse til
reguleringsplanen og senere behandling av en eventuell byggesak. Kommunestyret har spesielt bedt
om at det utarbeides nye trafikkanalyser for hele Tranbyområdet med vekt på Kirkelinna før nye tiltak
tillates i området. Statens vegvesens behandling av saken synes i så henseende ufullstendig og
mangelfull.

2. Videre behandling etter Plan- og bygningslovens § 13-1
Miljøutvalget tilrår formannskapet å fatte følgende vedtak:
Med bakgrunn i Lierelvas avgjørende og sentrale betydning for landbruksnæringen og befolkningen,
miljøulemper knyttet til økt trafikk og den uoversiktlige trafikksituasjon i området, må gjeldene
reguleringsplan for området revurderes og underlegges ny behandling i den pågåendende
kommuneplanbehandling. I denne sammenheng må det i kommuneplanen også tas stilling til
muligheter og begrensninger for etablering av næringsvirksomhet i tilknytning til Lierelva og andre
vassdrag i kommunen. Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 13-1 bes rådmannen forberede sak
om nedleggelse av midlertidig bygge- og deleforbud med etterfølgende omregulering av området.

Pål B. Bendiksens (AP) fellesforslag ble vedtatt med 8 stemmer (2AP, 3H, 1MDG, 1SP, 1V)
mot 1 stemme (1FRP)
Protokolltilførsel fra Per Vemork (FRP):
«Stena Recycling AS søkte fylkesmannen om utslippstillatelse for sitt planlagte mottaks- og
behandlingsanlegg på Lyngås og fikk dèt. Grunnlaget for søknaden var ikke minst basert på
forutsigbarhet og tillit til tidligere kommunalpolitiske vedtak hvor det er slått fast at det
omsøkte området èr regulert for de aktiviteter tiltakshaver har søkt om. I tillegg foreligger
kommunes næringsplan som støtter opp om behov for virksomhet som dette.
Når motstanden mot etablering og drift av et slikt anlegg som dette baserer seg på det såkalte
føre-var-prinsippet, minner Lier FrP om at Fylkesmannens tillatelse omfatter et svært stramt
og omfattende vilkårsregime. Lier FrP har tillit til at Fylkesmannen som overordnet
forurensningsmyndighet har gjennom sitt vedtak ivaretatt alle nødvendige miljø- og
sikkerhetskrav. Dersom Lier kommune eventuelt skulle gå til det skritt å klage på vedtaket,
må de formelle vilkårene for klage være oppfylt (hvorvidt kommunen har klagerett/rettslige
klageinteresse). Et klageskriv som ikke oppfyller formelle vilkår for klage, vil unødvendig
komplisere en allerede krevende prosess.
Enkelte partier synes å være opptatt av å gi innbyggerne et feilaktig inntrykk av at det skulle
være fullt mulig å stanse prosessen og bidrar derved til å skape uberettigede forhåpninger. Vår
felles politiske jobb er derimot å skape klarhet, sannsynliggjøre riktighet og fordele byrder og
goder på en mest mulig riktig og rettferdig måte – også i denne saken.
Pbl §13-1 åpner for at det kan vedtas et midlertidig dele- og byggeforbud. Dette må i så fall
relatere seg til uforutsette forhold man ikke var klar over eller kjente til i utgangspunktet.

Skulle den nåværende hensikten være å omregulere det angjeldende område for å hindre
etableringen av Stena Recycling sitt omsøkte anlegg, er det grunn til å etterlyse
konsekvensene av dette. En slik utvikling støttes ikke av Lier FrP. Etter vår mening er det
utenfor Miljøutvalgets mandatområde å fatte eller anbefale et slikt vedtak.»
Protokolltilførsel Fra Øivind Hammer (MDG):
«De grønne hadde ønsket et bedre språk i flertallsvedtaket, og mener politikere bør bestrebe
seg på bedre samarbeid i fremtiden.»

3/2018 Høringsuttalelse til miljø-, transport- og anleggsplan for Sylling
transformatorstasjon
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til høringsuttalelse til miljø-, transport- og anleggsplan for Sylling
transformatorstasjon vedtas og oversendes NVE innen høringsfristen.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

4/2018 Plast og mikroplast
Miljøutvalgets vedtak:
Ber om en ny sak der administrasjonen utarbeider konkrete forslag til tiltak basert på
punktene 1.-10. på s.170-171 med eventuelle andre relevante punkter som fremkommer i
saksfremlegget. Saken legges fram for politisk behandling innen første kvartal.
Miljøutvalgets behandling:
Hedda Kyrkjerud (AP) fremmet på vegne av AP og MDG følgende forslag:
«Ber om en ny sak der administrasjonen utarbeider konkrete forslag til tiltak basert på
punktene 1.-10. på s.170-171 med eventuelle andre relevante punkter som fremkommer i
saksfremlegget. Saken legges fram for politisk behandling innen første kvartal.»
Hedda Kyrkjerud (AP) sitt fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

5/2018 26/2 Lier - Søknad om deling av landbrukseiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 innvilges søknad om fradeling av all jord og skog på
Stokkeholmen gbnr. 26/2 m.fl. i Lier på følgende vilkår:
 Jord og skog skal legges til naboeiendommen gbnr. 27/1 i Lier
Vedtaket begrunnes med at en anser et bedre vern a arealressursene om den som driver
arealene også får eie de. Produksjonsarealene skal legges til naboeiendommen som er i aktiv
drift.
Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke om deling er gitt etter
jordloven, faller tillatelsen bort.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

6/2018 Meldinger
1/2018 Næringslivets mulighet for tilknytning til renovasjonsordningen (RFD)
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr.1: Næringslivets mulighet for tilknytning til renovasjonsordningen (RFD), tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
2/2018 24/1 og 24/9 Lier - Svar på klage på avslag om fradeling og omdisponering av areal
til boligformål
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 2: 24/1 og 24/9 Lier – Svar på klage på avslag om fradeling og omdisponering av
areal til boligformål, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
3/2018 Kartlegging/registrering av ravinedaler inkludert bevaring og skjøtsel.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 3: Kartlegging/registrering av ravinedaler inkludert bevaring og skjøtsel, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.

4/2018 Status - Gang-/sykkelvei langs Joseph Kellersvei mellom Pukkverket og Ringveien.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 4: Status – Gang-/sykkelvei langs Joseph Kellersvei mellom Pukkverket og
Ringveien, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
5/2018 Prosess og rutine ved forhandlinger om fremføring av vann- og avløpsledninger
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 5: Prosess og rutine ved forhandlinger om fremføring av vann- og
avløpsledninger, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
6/2018 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 6: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

7/2018 Selvkost vann og avløp - planlegging av infrastruktur
Miljøutvalgets vedtak:
1. Redegjørelsen for prinsippene for planlegging av infrastruktur for vann- og avløp og
finansiering gjennom selvkost i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester (H-3/14) tas til etteretning.
2. Gebyrer for vann- og avløp 2018 fastsettes slik de fremgår av “Oversikt over avgifter,
gebyrer og egenbetalinger” i vedlegg 6 til Handlingsprogrammet 2018-2121.
Det tas forbehold om videre politisk behandling av saken.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannen fremmet følgende revidert forslag til vedtak
3. Redegjørelsen for prinsippene for planlegging av infrastruktur for vann- og avløp og
finansiering gjennom selvkost i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester (H-3/14) tas til etteretning.
4. Gebyrer for vann- og avløp 2018 fastsettes slik de fremgår av “Oversikt over avgifter,
gebyrer og egenbetalinger” i vedlegg 6 til Handlingsprogrammet 2018-2121.
Per Vemork (FRP) fremmet rådmannens «reviderte» innstilling med at det tas forbehold om
videre politisk behandling.

Per Vemork (FRP) sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

