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51/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 06.06.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 06.06.2018 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 06.06.2018 ble enstemmig godkjent.

52/2018 135/11 Lier - Søknad om fradeling etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 gis det tillatelse til fradeling av gbnr. 135/11 i Lier
kommune, skogteig på 282 dekar, fra landbrukseiendommen med gbnr. 155/14 i Lier på
følgende vilkår:


Skogteigen skal legges til landbrukseiendommen med gbnr. 131/1 i Lier.

Vedtaket begrunnes med at ressursgrunnlaget for landbrukseiendom med gbnr. 155/14 ikke
blir vesentlig svekket og at ressursgrunnlaget på eiendommen som skal kjøpe skogteigen blir
styrket. Omsøkt fradeling vil også føre til en noe forbedret driftsmessig løsning da en større
enhet håndteres av samme eier.
Dersom delingen ikke er rekvirert innen 3 år etter at samtykke om deling er gitt etter
jordloven, faller tillatelsen bort.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

53/2018 135/11 Lier - Søknad om konsesjon på skogeiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1 og 9 gis det konsesjon til Ragnar Nordal, med adresse
Ringeriksveien 307, 3406 Tranby, på eiendommen med gbnr. 135/11 i Lier Kommune.
Vedtaket begrunnes med at erververs formål synes å ivareta arealressursene på en god måte,
at ervervet synes å være en driftsmessig god løsning og vil ivareta hensynet til
kulturlandskapet og den helhetlige ressursforvaltningen.
Ervervet er vurdert til å ikke medføre negative konsekvenser for naturmangfoldet.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

54/2018 76/12 Lier - Ny søknad om ridebane på fulldyrka jord
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§1 og 9 innvilges søknad om midlertidig omdisponering av 2,2
dekar fulldyrka jord av svært god jordkvalitet til ridebane på eiendommen gbnr 76/12 i Lier
på følgende vilkår:
 Omdisponeringstillatelsen er midlertidig i 10 år frem til 31/12-2028
 Omdisponeringstillatelsen er kun gyldig hvis det er hesteaktivitet på eiendommen.
Opphører hesteaktiviteten på eiendommen skal ridebanen tilbakeføres umiddelbart til
opprinnelig stand.
 Matjorda som er deponert bak stallen skal tas vare på slik at den kan brukes til
tilbakeføring av arealet på et senere tidspunkt.
Vedtaket begrunnes med at det er et stort behov for ridebanen på eiendommen da det er et
aktivt ryttersportsmiljø på stallen. Matjorda er tatt vare på, ridebanen fører ikke til drifts- eller
miljømessige ulemper for landbruket da ridebanen ligger inntil tunet og gårdsveien og at
ridebanen ikke skjemmer kulturlandskapet.
Miljøutvalgets behandling:
Maria K. Løkstad Grande (V) fremmet rådmannens alternative forslag til vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det avslag på søknad om omdisponering av 2,2 dekar
fulldyrka jord av svært god jordkvalitet til ridebane.
Avslaget begrunnes med at ridebanen er anlagt på fulldyrka jord av svært god jordkvalitet,
noe som er i strid med gjeldende retningslinjer for hestehold i Lier. Samtidig ble det gitt
avslag på søknad om omdisponering tidligere og grunneier har ikke tilbakeført arealet til
fulldyrka jord slik vedtaket stadfestet av fylkesmannen sa.
Karl O. Bellen (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 stemmer (3H, 1SP, 1FRP) mot rådmannens
alternative forslag til vedtak som fikk med 3 stemmer (1AP, 1MDG, 1V).

55/2018 74/6 Lier - Søknad om omdisponering av fulldyrka jord til flystripe
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§1 og 9 gis det midlertidig omdisponeringstillatelse av ca. 9 dekar
fulldyrka jord til modellflybane på eiendommen gbnr 74/6 i Lier på følgende vilkår:
 Midlertidig omdisponering gis i inntil 10 år, frem til 31. desember 2028.
 Omdisponeringstillatelsen er kun gyldig såfremt arealet brukes til modellflyaktivitet.
Opphører modellflyaktiviteten skal arealet tilbakeføres umiddelbart til fulldyrka jord
og drives sammen med restarealet på teigen.
 Kunstgressmatter og gummigranulat skal fjernes i samråd med Kultur og Fritid i Lier
kommune senest innen 1. oktober 2018.

Vedtaket begrunnes med at banen allerede er etablert, og arealet enkelt kan tilbakeføres til
fulldyrka jord etter endt bruk.


Med forutsetning om at planutvalget behandler saken med særlig henblikk på
støyproblematikken.

Miljøutvalgets behandling:
Hedda Kyrkjerud (A) fremmet rådmannens forslag til vedtak med ekstra punkt:
Med forutsetning om at planutvalget behandler saken med særlig henblikk på
støyproblematikken.
Olav Aasmundrud (H) fremmet følgende forslag:
i 2. setning i kulepunkt 2 i rådmannens forslag til vedtak tilføyes ordet umiddelbart etter
tilbakeføres.
Rådmannens forslag til vedtak med ekstra punkt fremmet av Hedda Kyrkjerud (A) og
ordtilførsel fremmet av Olav Aasmundrud (H) ble enstemmig vedtatt.

56/2018 129/6 Lier - Klage på vedtak om driveplikt og bruk av fulldyrka
jord
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen avslås og rådmannens opprinnelige vedtak opprettholdes med noen endringer på
frister og formuleringer.
Med hjemmel i jordloven §§1, 8 og 9 skal jordbruksarealet på din eiendom ryddes og brukes
til jordbruksproduksjon fra vekstsesongen 2019 på disse vilkår:
 Arealet skal ryddes og tilbakeføres til fulldyrka jord senest 1. oktober 2018.
 Velger du å leie eller låne ut arealet skal landbrukskontoret har kopi av leiekontrakten
senest 31. desember 2018.
 Grunneier skal varsle landbrukskontoret innen fristen når arealet er ryddet og klar til å
bli tatt i bruk slik at det kan befares.
 Hvis fristen ikke overholdes sendes saken over til fylkesmannen for fastsettelse av
tvangsmulkt.
Vedtaket begrunnes med at selv etter gjentatte henvendelser ligger arealet fortsatt brakk og
det er plassert biler og annet som ikke brukes til jordbruksproduksjon på jordbruksarealet. Det
er driveplikt på arealet, og deler av arealet er gruset.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

57/2018 Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028
Miljøutvalgets vedtak:
1. Tiltaksplanen tas til etterretning.
2. Planens intensjoner sammen med strategisk del av Hovedplan vei legges til grunn ved
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunale trafikkområder.
3. Planen rulleres hvert fjerde år sammen med Hovedplan vei. (strategisk del).
4. Rådmannen vurderer budsjettmessige konsekvenser av tiltaksplanenplanen, samt
oppfølging av utredningen helhetlig gang- og sykkelveinett i Lier, ved de årlige
rulleringene av handlingsprogrammet. Høyest prioritering innen drift og vedlikehold
har:
1. Drift og vedlikehold av gang- og sykkelveianlegg
2. Grøfterensk og drensarbeid for å sikre avrenning
3. Reasfaltering
For investeringsprogrammet:
1. Utbedre eksisterende og opparbeide nye gs-veier og fortau.
2. Forsterking av veier til BK 10
3. Utbedre veilysnettet etter nye krav
5. Forslag til gatebruksplan for Sylling legges ut på høring før endelig politisk
behandling.
Tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028 sendes som melding til kommunestyret.
Miljøutvalgets behandling:
Maria K. Løkstad Grande (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak med tillegg om at
tiltaksplan vei for Lier kommune 2019-2028 sendes som melding til kommunestyret som ble
enstemmig vedtatt.

58/2018 Samarbeidsavtale vannforvaltningskoordinator Tyrifjorden
Miljøutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Rådmannen gis fullmakt til å inngå samarbeidsavtale med aktuelle nabokommuner om
vannforvaltningskoordinator for Tyrifjorden.
2. Kostnaden for deltakelse i samarbeidet dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer
for 2018 og innarbeides i handlingsprogrammet for påfølgende år.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

59/2018 Forslag fra RfD om individuelt tilpasset sommertømming
Miljøutvalgets vedtak:
1. Det gis tilslutning til at det gjennomføres en prøveordning for individuelt tilpasset
sommertømming fra sommeren 2019, i henhold til RfDs forslag.
2. Alle innbyggere skal gis god informasjon om prøveordningen, og det tilrettelegges for
et enkelt meldingssystem for alle brukergrupper, både de som bruker digitale verktøy
og de som ikke gjør det.
3. Prøveordningen evalueres etter sommersesongen 2019, før en eventuell beslutning om
en varig ordning vedtas.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

60/2018 Meldinger
27/2018 Foreløpig tilsynsrapport - Vilkårsparkering
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 27: Foreløpig tilsynsrapport – Vilkårsparkering, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
28/2018 Orientering om Fylkesmannens utslippstillatelse til Bane NOR SF i forbindelse
med rehabilitering av Lieråsen tunnel
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 28: Orientering om Fylkesmannens utslippstillatelse til Bane NOR SF i
forbindelse med rehabilitering av Lieråsen tunnel, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
29/2018 Orientering om behandling av klage på vedtak om etablering av
gjenvinningsanlegg på Lyngås
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 29: Orientering om behandling av klage på vedtak om etablering av
gjenvinningsanlegg på Lyngås, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
30/2018 Rapport for 2017 - Energi- og klimaplan 2017-2020
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 30: Rapport for 2017 – Energi- og klimaplan 2017-2020, tas til orientering.

Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
31/2018 Lahelldammen - tiltak - videre utredning
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 31: Lahelldammen – tiltak – videre utredning, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
32/2018 Va-sanering Engersand
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 32: Va-sanering Engersand, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
33/2018 Oversikt over tillatelser til utskilling av kårbolig og senere tillatelse til bygging av
bolig på samme landbrukseiendom de siste 10 år.
Melding til
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 33: Oversikt over tillatelser til utskilling av kårbolig og senere tillatelse til
bygging av bolig på samme landbrukseiendom de siste 10 år, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
34/2018 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 34: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
35/2018 Oppsigelse av samarbeidsavtaler med Drammen, Røyken og Hurum kommuner om
felles landbrukskontor.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 35: Oppsigelse av samarbeidsavtaler med Drammen, Røyken og Hurum
kommuner om felles landbrukskontor, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

61/2018 Pilotprosjekt pendlerparkering og matebuss fra Lierbyen til Lier
stasjon
Miljøutvalgets vedtak:
1. Pendlere gis prioritert anledning til heldagsparkering på deler av parkeringen ved
Andershaugen for å muliggjøre pilotprosjekt for matebuss til Lier stasjon. Det
etableres ordning med digitalt oblat som fås ved fremvisning av månedskort for
buss/tog.

2. Parkeringsplassen ved Andershaugen effektiviseres ved inndeling i to arealer
bestående av 30 parkeringsplasser på hvert areal. Dette gjøres ved å dele
parkeringsplassen i to og ved skilting.
3. Kommunen gjør flere parkeringsplasser tilgjengelig for 3 timers parkering, dette kan
blant annet skje på området ved stasjonen.
4. Det gjennomføres tiltak for at kommunens egne ansatte i større grad skal benytte
parkering på Haugestad.
5. De andre grunneierne i Lierbyen orienteres før gjennomføring av de midlertidige
endringene.
6. Rådmannen kommer tilbake med en ny sak med helhetlig vurdering av kommunens
videre arbeid med parkering.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

36/2018 Meldinger og saker miljøutvalget første halvår 2018
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 36: Meldinger og saker miljøutvalget første halvår 2018, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

