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Diverse tatt opp under møtet:
Miljøutvalget behandlet sak nr. 85 før de øvrige sakene.
--------------Bestilling av saker:
Runar Gravdal (AP) bestilte på vegne av miljøutvalget følgende sak:

Utvalget bestiller at Rådmannen fremlegger den delen av ny anskaffelsesstrategi som behøves
av klima og energiplan.
Karl O. Bellen (H) bestilte på vegne av miljøutvalget følgende sak:
Miljøutvalget ber Rådmannen parallelt med videre planarbeid og oppfyllingen av
Guttebakkesvingen fronter Lier kommunes krav om snarest mulig opparbeidelse av gang og
sykkelsti langs 285 fra Nordal til Åmotveien.
Trinn nr.1 fra Nordal skole til Sørsdal meieri, deretter benytte Langgata. Da har man
sammenhengende gang og sykkelvei fra Nordal til Opsahlgata.
Finansiering. Det tas opp med Statens vegvesen om Lier kommune kan forhåndsfinansiere
utgiftene for gang og sykkelvei på denne strekningen.
Karl O. Bellen (H) bestilte på vegne av miljøutvalget følgende sak:
Miljøutvalget ber Rådmannen legge frem en sak som tar utgangspunkt i rådmannens pkt. 6 i
Sylling. Prinsipplan for gatebruk.
Neste skritt i denne prosessen vil være å:
Videreutvikle planene og gjennomføre mer detaljerte vurderinger, samt tegne opp løsninger i
mer detalj.
Involverte politikere, lokalbefolkningen, lokalt næringsliv, grunneiere, Statens vegvesen og
andre interessenter i prosessen. Dette må skje relativt tidlig.
Utforskes måter å finansiere de ulike elementene av gatebruksplanen på, både via private og
offentlige aktører.
Bestilling av melding:
Maria K. L. Grande (V) bestilte følgende melding:
Ber om en trafikktelling av tungtrafikken på Joseph Kellersvei. Er det mulig å nedlegge
forbud (ved hjelp av skilting) mot gjennomkjøring av tungtrafikk?
Ber også om trafikktelling på strekningen Liertoppen - Heiatoppen

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
79/2018

Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.2018

80/2018

137/10 Lier - Ringeriksveien 358 - Søknad om etablering av ridebane

81/2018

Sluttbehandling - Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen Fv. 285

82/2018

84/2018

55/2 - 55/85 Lier - Helgerud og Katterud gård - Søknad om konsesjon
Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Gebyrregulativ og prisliste
for 2019
Meldinger

48/2018

Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.11.2018

49/2018

Oppfølging av felles sykkelplan for Buskerudbyen - handlingsprogram 2018-23

50/2018

Plastemballasje - kommunens egen drift

51/2018

Problemer med avfall fra hytter

52/2018

Rapport fra godkjenning som trafikksikker kommune

53/2018

Status massemottak Egge

54/2018

Status Haugerudmyra og videre oppfølging

55/2018

Status arealer for snødeponi i Lier

85/2018

83/18 Lier - Baneveien 238 - Klage på vedtak om utfylling bak garasjen

83/2018

79/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 14.11.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 14.11.2018 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 14.11.2018 ble godkjent enstemmig.

80/2018 137/10 Lier - Ringeriksveien 358 - Søknad om etablering av
ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det med dette midlertidig omdisponering av 1,35 daa
dyrket mark i 10 år, til og med 31/12-2028, til ridebane på gbnr. 137/10 som omsøkt på
følgende vilkår:





Dersom hesteaktivieten på eiendommen opphører, skal arealet føres tilbake til
jordbruksareal umiddelbart.
Jord som fjernes under anlegningen av ridebanen skal holdes innenfor
eiendommen, og brukes til tilbakeføring av arealet når den tid kommer.
Tillatelsen til etablering av ridebane på jordbruksareal faller bort dersom omsøkt
tiltak ikke utføres innen tre år etter at godkjenningen er gitt.
Innkjørte masser til etablering eller tilbakeføring av ridebanen skal være rene
masser og jord skal være godkjent av Mattilsynet.

Vedtaket begrunnes med at det omsøkte arealet ligger tett innpå den planlagte stallen og at
jorda ikke er av svært god jordkvalitet som tidligere etter at det ble foretatt terrengendringer
og arealet ble fylt ut med ukjente masser. Plasseringen av ridebanen skaper ingen ulemper for
landbruket i området, skaper ikke drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området
og skjemmer ikke kulturlandskapet. Det er videre behov for ridebanen, den er midlertidig og
fører ikke til ytterligere terrenginngrep.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

81/2018 Sluttbehandling - Detaljregulering for oppfylling av
Guttebakksvingen Fv. 285
Miljøutvalgets vedtak:
1. MU støtter rådmannens kommentarer til høringsuttalelse i saken.
2. Egnede utfyllingsmasser hva angår begrepet ikke-forurensende masser, skal beskrives
nærmere i miljøoppfølgingsplanen og relateres til gjennomføringsavtale med Statens
vegvesen.
3. Avrenning til resipient og annen forurensning skal beskrives i miljøoppfølgingsplanen.
4. Avsatt areal til Gang/sykkelvei/fortau opprettholdes.
5. Trafikksikkerhetstiltak etableres i anleggsperioden.

6. Fartsberegning til 60 km/t opprettholdes på den nye strekningen.
7. Det må innføres kontroll av kvalitet på tilkjørte masser på opplastingsstedet.
8. Planutvalget henstilles om å besørge tilstrekkelig undersøkelser om områdestabiliteter
i området under fyllingen.
Det innarbeides følgende rekkefølgebestemmelse:
Topplaget skal sikres mot fremmede plantearter med høy eller svært høy økologisk risiko.
Kommunen vil foreta kontroll av dette 1 år etter prosjektets ferdigstillelse. Dersom
bekjempelse blir påkrevet er tiltakshaver økonomisk ansvarlig.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende omforente forslag:
Forslag til vedtak:
9. MU støtter rådmannens kommentarer til høringsuttalelse i saken.
10. Egnede utfyllingsmasser hva angår begrepet ikke-forurensende masser, skal beskrives
nærmere i miljøoppfølgingsplanen og relateres til gjennomføringsavtale med Statens
vegvesen.
11. Avrenning til resipient og annen forurensning skal beskrives i miljøoppfølgingsplanen.
12. Avsatt areal til Gang/sykkelvei/fortau opprettholdes.
13. Trafikksikkerhetstiltak etableres i anleggsperioden.
14. Fartsberegning til 60 km/t opprettholdes på den nye strekningen.
15. Det må innføres kontroll av kvalitet på tilkjørte masser på opplastingsstedet.
16. Planutvalget henstilles om å besørge tilstrekkelig undersøkelser om områdestabiliteter
i området under fyllingen.
Øivind Hammer (MDG)
Det innarbeides følgende rekkefølgebestemmelse:
Topplaget skal sikres mot fremmede plantearter med høy eller svært høy økologisk risiko.
Kommunen vil foreta kontroll av dette 1 år etter prosjektets ferdigstillelse. Dersom
bekjempelse blir påkrevet er tiltakshaver økonomisk ansvarlig.
Det omforente forslaget og forslaget fra Øivind Hammer (MDG) ble vedtatt enstemmig.

82/2018 55/2 - 55/85 Lier - Helgerud og Katterud gård - Søknad om
konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes for befaring til neste møte.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet vedtatt enstemmig.

83/2018 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen Gebyrregulativ og prisliste for 2019
Miljøutvalgets vedtak:

Prisliste for Tilsynet for små avløpsanlegg vedtas. Det foreslås ikke endringer i teksten i
regulativet.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

84/2018 Meldinger
48/2018 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.11.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 48: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.11.2018,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
49/2018 Oppfølging av felles sykkelplan for Buskerudbyen - handlingsprogram 2018-23
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 49: Oppfølging av felles sykkelplan for Buskerudbyen - handlingsprogram 201823, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
50/2018 Plastemballasje - kommunens egen drift
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 50: Plastemballasje - kommunens egen drift, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
51/2018 Problemer med avfall fra hytter
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 51: Problemer med avfall fra hytter, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
52/2018 Rapport fra godkjenning som trafikksikker kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 52: Rapport fra godkjenning som trafikksikker kommune, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
53/2018 Status massemottak Egge
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 53: Status massemottak Egge, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

54/2018 Status Haugerudmyra og videre oppfølging
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 54: Status Haugerudmyra og videre oppfølging, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
55/2018 Status arealer for snødeponi i Lier
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 55: Status arealer for snødeponi i Lier, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

85/2018 83/18 Lier - Baneveien 238 - Klage på vedtak om utfylling bak
garasjen
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen avslås da det ikke er kommet nye tungtveiende momenter i saken, og rådmannens
vedtak av 17. juli 2018 opprettholdes:
1. Med hjemmel i Forurensningsforskriften Kapittel 4 «Anlegg, drift og vedlikehold av
planeringsfelt» avslås søknad om å fylle i skråningen sør for tunet slik omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at utfylling av skråningen vil gjøre den brattere enn 1:3 noe
som vil gjøre skråningen ustabil og gi fare for utglidning og erosjon med påfølgende
forurensning.
2. Med hjemmel i jordloven §§1 og 9 gis det tillatelse til å fylle på i hagen øst for
våningshuset på følgende vilkår:
a) De to haugene med jord fra gårdsplassen skal brukes til fylling i hagen øst for
våningshuset
b) Det kan brukes et topplag med kompostjord fra Ragn Sells som en avslutning
Vedtaket begrunnes med at søker har egne masser som er lagt på fulldyrka jord og som han
muntlig har blitt anmodet om å fjerne av hensyn til driveplikt og at det heller ikke er søkt
omdisponering for dette arealet. Disse massene bør brukes bak huset før eventuell påføring
av et topplag med kompostjord.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet fagutvalgets innstilling som ble vedtatt enstemmig.

