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Bestilling av meldinger:
Olav Aasmundrud (H) bestilte følgende melding:
«Melding om en oversikt over gangveier og stier som brukes eller kan brukes som snarveier
til Lier stasjon fra Reistadlia, Sørumlia og Lindneslia.»

Knut Olaf Kals (H) bestilte følgende melding:
«Avfall fra hytter i Lier kommune er et problem, for privatabonnenter. «Fremmede fyller
dunkene», etter dumpes tilfeldig. Ønsker en melding på dette. Med vedlegg, prosess Drammen
Hytteeierforening, Drammen kommune.»
Knut Olaf Kals (H) bestilte følgende melding:
«Lierelva med dets sidebekker.
Bestilling av melding ut ifra rapport 2009-18, «Lierelva – Norges beste sjøørretelv».
Utarbeidet av Lier kommune, NVE, Fylkesmannen i Buskerud og Buskerud Fylkeskommune.
Som et ledd i implementasjonen av EUs rammedirektiv for vann.
Er dette koordinert med VIVA’s arbeid med vassdraget vårt?»

Bestilling av saker:
Øivind Hammer (MDG) og Runar Gravdal (AP) bestilte følgende sak med tilslutning av
Miljøutvalget:
«Vi ber om en sak der rådmannen gjennomfører en oppdatering av kart over vilttrekk basert
på melding 37/2018 i løpet av 2018. Den kan basere seg på informasjon innhentet fra lokale
ressurspersoner, uten at det legger opp til utstrakt feltarbeid. Dette med henblikk på å foreslå
mulige faglig forsvarlige trekkruter mellom Hurumlandet/Kjekstadmarka og Vestmarka. På
bakgrunn av dette arbeidet tar rådmannen kontakt med Statens Vegvesen får å få etablert
viltovergang E18.»
Hedda Kyrkjerud (AP) bestilte følgende sak med tilslutning av Miljøutvalget:
«1. Vi ber om at en matjordplan i henhold til melding 38/2018 utarbeides i Lier kommune
som en veileder for kommuneplanarbeid og plansaker som berører dyrka og dyrkbar mark.
2. Etablering av matjordplanen for Lier kommune skal inneholde krav om at matjord som
omdisponeres må erstattes med opparbeidelse av tilsvarende areal som i utgangspunktet ble
omdisponert.
3. Det må vises aktsomhet ved disponering av masser med marin avsetning, hvis dette ikke
kan unngås, og at jordmassene sikres med tanke på spredning av fremmede arter.»
Runar Gravdal (AP) bestilte følgende sak med tilslutning av Miljøutvalget:
«Med bakgrunn i melding nr. 39 bestilles utredning/sak om trafikkgrunnlag og økonomiske
rammer for matebuss i shuttle trafikk mellom Lierbyen og Lier stasjon. Bussruten skal være
offentlig, elektrisk og forvaltes av Lier kommune.»
Øivind Hammer (MDG) bestilte følgende sak med tilslutning av Miljøutvalget:

«På bakgrunn av melding 25/2017: Miljøutvalget ber om en sak: Rådmannen sender ut
informasjonsbrosjyren «Fra Pryd til Problem» (oppdatert versjon) til samtlige husstander i
Lier. (utgitt av Fylkesmann i Oslo og Akershus)»
Julie Lysne Benestad
Utvalgssekretær
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62/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 05.09.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 05.09.2018 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 05.09.2018 ble enstemmig godkjent.

63/2018 2. tertialrapport 2018 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Saken tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Saken ble enstemmig tatt til orientering.

64/2018 Organisering av kommunaltekniske tjenester og Alier AS
Miljøutvalgets vedtak:
1. Alier AS
1.1. Alier videreføres ikke i sin nåværende form, selskapet oppløses og oppgavene
innlemmes i Lier Eiendomsselskap KF.
1.2. Før innlemmelsen utarbeides det klare kriterier for fortsatt forbedring av driften
av Alier-delen.
2. Lier Kommunalteknikk KF
2.1. Lier kommunalteknikk KF skal ivareta det arbeids- og ansvarsområde VIVA
IKS forvalter for Lier kommune i dag. I tillegg tillegges Lier kommunalteknikk
KF all kommunal myndighetsutøvelse av ikke prinsipiell karakter innen sitt
virkefelt (jf. vedtektene). Delegering av slik myndighetsutøvelse evalueres etter at
foretaket har vært i drift i ett år.
2.2. Lier kommunalteknikk KF skal benytte støttefunksjoner fra
basisorganisasjonen. Avgrensning avklares mellom rådmannen og foretaket.
2.3. Lier kommunalteknikk KF skal dimensjoneres med 42 årsverk ved etablering. I
den grad avvikling av VIVA IKS medfører overtallighet i Lier Kommunalteknikk
KF, skal dette tilpasses over tid.
2.4. Lier kommune skal dimensjoneres med 3 – 4 årsverk i økning i
støttefunksjoner. I den grad avvikling av VIVA IKS tilsier overtallighet skal dette
tilpasses over tid.

2.5.

De økonomiske konsekvensene for Lier kommune, innarbeides i
Handlingsprogram for 2020 – 2023.
2.6. Organisering av selskapet, inklusiv innplassering av ansatte fra VIVA IKS,
ivaretas av Lier Kommunalteknikk KF sitt styre og daglig leder.
2.7. Vedtatte vedtekter datert 12.juni 2018 utgår fra det tidspunkt det vedtas at
VIVA IKS er avviklet, senest 01.01.2020 og erstattes av vedlagte vedtekter datert
01.10.2018.
2.8. Medlemmene av interimsstyret velges som nytt styre for Lier
Kommunalteknikk KF.
2.9. Styret gis fullmakt til å opprette og forberede selskapet for drift.
2.10. Styret gis fullmakt til å drifte Lier kommunalteknikk KF fra det tidspunkt det
vedtas at VIVA IKS er avviklet, senest 01.01.2020.
2.11. Rådmannen gis fullmakt til å starte prosess om lokasjon da dette er kritisk for
flere delprosesser i avviklingen. Investering iflg.m. lokasjon vedtas over Lier
kommune sitt Handlingsprogram for 2019 – 2022.
2.12. Rådmannen, i nært samarbeid med Lier Kommunalteknikk KF, utarbeider
samhandlingsrutiner med bakgrunn i det som foreligger for VIVA IKS og for Lier
Eiendomsselskap KF.
Protokolltilførsel: FRP tar forbehold om videre politisk behandling frem til Kommunestyret
23.10.2018.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Kommunaltekniske tjenester som i dag utføres av VIVA og Alier AS konkurranseutsettes fullt
ut.
Runar Gravdal (AP) og Per Vemork (FRP) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens
forslag til vedtak:
1.1 Alier videreføres ikke i sin nåværende form, selskapet oppløses og oppgavene innlemmes i
Lier Eiendomsselskap KF.
Per Vemork (FRP) fremmet følgende tilleggspunkt til rådmannens forslag til vedtak:
1.2 Før innlemmelsen utarbeides det klare kriterier for fortsatt forbedring av driften av Alierdelen.
Per Vemork (FRP) fremmet følgende nytt punkt 2.8:
Medlemmene av interimsstyret velges som nytt styre for Lier Kommunalteknikk KF.
Votering:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag som falt med 1 stemme (1FRP) mot 8 stemmer
(2AP, 1MDG, 1V, 1SP, 3H): Kommunaltekniske tjenester som i dag utføres av VIVA og Alier
AS konkurranseutsettes fullt ut.
Runar Gravdal (AP) og Per Vemork (FRP) fremmet følgende tilleggspunkt som ble vedtatt
med 8 stemmer (3H, 1FRP, 2AP, 1MDG, 1SP) mot 1 stemme (1V): 1.1 Alier videreføres ikke
i sin nåværende form, selskapet oppløses og oppgavene innlemmes i Lier Eiendomsselskap
KF.

Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag til tilleggspunkt som ble enstemmig vedtatt:
1.2 Før innlemmelsen utarbeides det klare kriterier for fortsatt forbedring av driften av Alierdelen.
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag til nytt punkt 2.8 som ble enstemmig vedtatt:
Medlemmene av interimsstyret velges som nytt styre for Lier Kommunalteknikk KF.

65/2018 Meldinger
37/2018 Trekkveier for hjortevilt i Lier.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 37: Trekkveier for hjortevilt i Lier tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
38/2018 Matjordplan i plansaker
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 38: Matjordplan i plansaker tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
39/2018 Lier stasjon - status pr september 2018
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 39: Lier stasjon – status per september 2018 tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

66/2018 Rammer for kommunal garanti til TVS
Miljøutvalgets vedtak:
Det gis ingen kommunal garanti eller kommunale lån.
MU mener at en eventuell garantistillelse til oppgradering av anlegget, ikke vil være forenelig
med kommunens Energi- og klimaplan som slår fast at all ordinær bruk av
forbrenningsbaserte kilder til oppvarming skal fases ut innen 2020.
Det vil ikke være forsvarlig å skulle støtte en oppgradering til videre drift av et anlegg som
baserer seg på gammel, ikke-miljøvennlig teknologi. Eierorganet bør være velkommen til å
søke om garantistillelse dersom varmeleveransene på varmeprodusksjonssiden baserer seg på
ny, fornybar energi – eksempelvis varmepumper med grunnvann som opptakskilde og i
driftskombinasjon med klimanøytralt produsert norsk elkraft fritt for CO2-avtrykk.

Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet rådmannens alternative forslag til vedtak med tillegg som ble
enstemmig vedtatt:
Det gis ingen kommunal garanti eller kommunale lån.
MU mener at en eventuell garantistillelse til oppgradering av anlegget, ikke vil være forenelig
med kommunens Energi- og klimaplan som slår fast at all ordinær bruk av
forbrenningsbaserte kilder til oppvarming skal fases ut innen 2020.
Det vil ikke være forsvarlig å skulle støtte en oppgradering til videre drift av et anlegg som
baserer seg på gammel, ikke-miljøvennlig teknologi. Eierorganet bør være velkommen til å
søke om garantistillelse dersom varmeleveransene på varmeprodusksjonssiden baserer seg på
ny, fornybar energi – eksempelvis varmepumper med grunnvann som opptakskilde og i
driftskombinasjon med klimanøytralt produsert norsk elkraft fritt for CO2-avtrykk.

