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Diverse tatt opp under møtet:
 Utvalget vedtok enstemmig at sak 49 behandles lukket ved møtets slutt i hht.
Kommunelovens § 31, jfr. offentlighetsloven § 13 annet ledd.
 Etter møtet ble det holdt en orientering av Jan Topstad fra Norsk bioenergi.
 Sak 43 74/6 Lier – Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til flystripe trekkes på
grunn av en teknisk feil der to ulike versjoner av samme sak ble satt opp på sakslista.

Bestilling av meldinger:
Runar Gravdal (A) bestilte følgende fellesmelding:
«Med bakgrunn i behandling av sak 42/2018, ber vi om en melding som redegjør for bruk av
konsesjonsloven og konsekvens for kjøp og salg av landbrukseiendom.»

Julie Lysne Benestad
Utvalgssekretær
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64/1 Lier - Vestsideveien 88 - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til
grasdekt flystripe
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117/1 Lier - Mørkveien 24 - Søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
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74/6 Lier - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til flystripe

44/2018

1. Tertialrapport 2018 - Lier kommune

45/2018

Klimanøytralt Liersamfunn 2030

46/2018

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

47/2018

Tilrettelegging for serviceoppfølging på minirenseanlegg

48/2018

Temaplan overvannshåndtering og flomberedskap

49/2018

Unntatt fra offentligheten hht. §13 annet ledd

Utfasing av bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming – behov for
avklaring.

50/2018
25/2018

Meldinger
Årsrapporter fjernvarme 2017: Høvik/Stoppen og Lierbyen

26/2018

Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk

39/2018 Godkjenning av protokoll 25.04.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 25.04.2018 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen fra møte 25.04.2018 ble enstemmig godkjent.

40/2018 160/1 Lier - Ulvenveien 37 - Deling etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Fradeling av ca. 5 dekar skogsareal fra landbrukseiendommen med gbnr. 160/1 i Lier som
tilleggsareal til gbnr. 160/10, godkjennes som omsøkt. Delingstillatelsen gis på følgende vilkår:
 Det skal fortsatt være landbruksdrift på arealet som fradeles.
Vedtaket er hjemlet i jordloven §§ 1 og 12. Vedtaket begrunnes med at delingen ikke fører til
omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, og at arealet med sin størrelse, karakter og beliggenhet
har en marginal betydning for videre landbruksproduksjon. Videre vil tiltaket i seg selv ikke
medføre til drift- eller miljømessige ulemper for videre landbruksdrift i nærområdet. Omsøkt
tiltak vurderes til ikke å få noen negative konsekvenser for de hensyn som skal vurderes etter
naturmangfoldloven.
Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke om deling er gitt etter jordloven,
faller tillatelsen bort.

Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Fradeling av 5 dekar skogsareal fra landbrukseiendommen gbnr 160/1 i Lier godkjennes
ikke.»
Fagutvalgets innstilling ble fremmet av Jan O. Stolp (SP) og vedtatt med 6 stemmer (1SP, 3H,
1V, 1FRP) mot Øivind Hammer (MDG) sitt forslag som falt med 3 stemmer (1MDG, 2AP).

41/2018 64/1 Lier - Vestsideveien 88 - Søknad om omdisponering av
fulldyrka jord til grasdekt flystripe
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§1 og 9 gis det midlertidig omdisponeringstillatelse i inntil 10 år på til
sammen ca 7 dekar som fordeler seg på ca 4,4 dekar på gbnr 64/1 og 2,5 dekar på gbnr 64/12 i
Lier. Tillatelsen gis på følgende vilkår:
 Arealet skal tilbakeføres til jordbruksproduksjon når flyaktiviteten opphører.




Det tillates ikke avgang fra flystripen i sørlig retning eller landing mot nord i hekkeperioden, fram
til 15.juni.
Det forutsettes aktivitet på nåværende nivå med inntil 60 avganger pr år.

Vedtaket begrunnes med at flystripen og flyarealet enkelt kan tilbakeføres til jordbruksproduksjon
og at flyaktiviteten har noe samfunnsnytte. Det er observert vipe sør for flystripa som må
hensyntas i hekkeperioden.

Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet Fagutvalgets innstilling som ble enstemmig vedtatt.

42/2018 117/1 Lier - Mørkveien 24 - Søknad om konsesjon for erverv av fast
eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 9 a gis det konsesjon til Bjarne Andre Hjelmtvedt for
erverv av landbrukseiendommen med gbnr. 117/1 i Lier kommune på følgende vilkår;



Erverver skal bosette seg på landbrukseiendommen innen ett år etter at konsesjon er gitt
og ha denne som helårsbolig sammenhengende i minst 5 år (personlig boplikt).
Landbrukseiendommen skal drives på en agronomisk forsvarlig måte.

Omsøkt erverv er i tråd med konsesjonslovens bestemmelser som gjelder særlige forhold for
landbrukseiendommer. I tillegg samsvarer avtalt kjøpesum med kommunens fastsettelse av
høyeste akseptable pris på eiendommen fra 2017.

Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

43/2018 74/6 Lier - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til flystripe
Miljøutvalgets vedtak:
Saken ble trukket.
Miljøutvalgets behandling:
Saken ble trukket på grunn av en teknisk feil der saken ble satt opp dobbelt på sakskartet.

44/2018 1. Tertialrapport 2018 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.

45/2018 Klimanøytralt Liersamfunn 2030
Miljøutvalgets vedtak:
1. Et klimanøytralt Liersamfunn innen 2030, er å anse som et mål på veien mot
lavutslippssamfunnet. Klimanøytralt Liersamfunn tar utgangspunkt i klimagassutslipp
fra Liers innbyggere, næringsliv og kommunens virksomhet.
2. Inkludert i målet om klimanøytralt Liersamfunn vil være utslipp fra direkte kilder, som
utslipp fra fyringsolje og drivstoff innenfor kommunens grenser (scope 1) og utslipp
knyttet til bruk av strøm og fjernvarme både innenfor og utenfor kommunens grenser
(scope 2).
3. Det foreslås som delmål at Lier kommunes drift skal være klimanøytral i 2025. Målet
vedtas endelig i HP 2019-2022 og skal nås gjennom utslippsreduserende tiltak, og
kompensering for resterende utslipp gjennom klimakvoter/opprinnelsesgarantier for
grønn strøm.
4. Kompensering for kommunens gjenværende utslipp må skje gjennom en trinnvis
opptrapping. Dette skal vurderes i handlingsprogrammet for 2019-2022.
5. Det skal utføres en scenarioanalyse for å se hvilke utslippsreduksjoner som kan oppnås
for Liersamfunnet gjennom ulike tiltak, som legges frem innen 1. kvartal 2019.
6. Det må være et særlig høyt klimafokus i arealplanleggingen, det må satses på grønn
mobilitet og næringslivet må engasjeres til klimainnsats.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

46/2018 Forslag til felles forskrift for vann- og avløpsgebyr for kommunene
Lier, Røyken og Hurum
Miljøutvalgets vedtak:
Forslag til revidert forskrift for vann- og avløpsgebyr for kommunene Lier, Røyken og Hurum
vedtas. Forskriften erstatter gjeldende forskrift om vann- og avløpsgebyr for Lier kommune.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

47/2018 Tilrettelegging for serviceoppfølging på minirenseanlegg
Miljøutvalgets vedtak:
Tilsynskontoret skal legge til rette for at alle kompetente firmaer kan utføre service på
minirenseanlegg, både uavhengige og firmaer som har direkte avtale med leverandøren av
anlegget.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

48/2018 Temaplan overvannshåndtering og flomberedskap
Miljøutvalgets vedtak:
1. Vedlagte forslag til strategisk del av temaplan for overvannshåndtering og
flomberedskap vedtas.
2. Tiltaksdelen av temaplanen utarbeides av Viva IKS og legges fram til politisk
behandling innen utgangen av 2018.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

49/2018 Utfasing av bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming –
behov for avklaring.
Sak unntatt offentligheten i hht. § 13 annet ledd:
Miljøutvalgets vedtak:
1. «I Energi- og klimaplanen for Lier kommune 2017-2020, slås det fast at alle
forbrenningsbaserte kilder til oppvarming fases ut innen 2020. Miljøutvalget
presiserer at dette gjelder direkte og indirekte bruk gjennom fjernvarme.
2. Bruk av elkraft og varmepumper/varmevekslingsløsninger inngår som erstatninger.
3. Konsekvensene (teknisk, juridisk, økonomisk) av å fase ut forbrenningsbaserte kilder
til varmeenergiproduksjon (herunder fjernvarme) utredes nærmere.
4. I fall pkt 3 krever en forlengelse av fastsatt utfasingstidspunkt (2020), legger
rådmannen dette frem til politisk behandling innen utgangen av høstsesjonen 2018.»
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende fellesforslag til vedtak:
1. «I Energi- og klimaplanen for Lier kommune 2017-2020, slås det fast at alle
forbrenningsbaserte kilder til oppvarming fases ut innen 2020. Miljøutvalget
presiserer at dette gjelder direkte og indirekte bruk gjennom fjernvarme.
2. Bruk av elkraft og varmepumper/varmevekslingsløsninger inngår som erstatninger.
3. Konsekvensene (teknisk, juridisk, økonomisk) av å fase ut forbrenningsbaserte kilder
til varmeenergiproduksjon (herunder fjernvarme) utredes nærmere.
4. I fall pkt 3 krever en forlengelse av fastsatt utfasingstidspunkt (2020), legger
rådmannen dette frem til politisk behandling innen utgangen av høstsesjonen 2018.»
Per Vemork (FRP) sitt fellesforslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

50/2018 Meldinger
25/2018 Årsrapporter fjernvarme 2017: Høvik/Stoppen og Lierbyen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 25: Årsrapporter fjernvarme 2017: Høvik/Stoppen og Lierbyen tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

26/2018 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 26: Protokoll fra møte i Fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

