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Diverse tatt opp under møtet:
Ordførers informasjonskvarter:
 Representantskap i DRBV
 Representantskap i Glitrevannverket
--------------Sak nr. 85 og sak nr. 86 var unntatt offentlighet og Formannskapet sluttet seg til forslag fra
ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) om at sakene ble behandlet etter de øvrige sakene og i
lukket møte etter kommunelovens §31 og offentlighetsloven §23.
Sak 84 ble behandlet mellom sak 85 og sak 86.
--------------Protokolltilførsel av Janicke K. Solheim (MDG) i tilknytning til sak 87, melding 31:
Miljøpartiet De Grønne, v/ Janicke Karin Solheim, takker for løypemeldingen om
tilskuddsordning til spesielt miljøvennlige hus, og ser frem til at rådmannen følger videre opp
med en sak.
Bestilling av melding:
Janicke K. Solheim (MDG) bestilte følgende melding:
Rådmannen bes om en melding til miljøutvalget og kommunestyret med oversikt over
omfanget av Lierskogen pukkverk v/ Franzefoss Pukk AS brudd på konsesjonsrettighetene /
krav til tillatelser, forurensningsforskriftens kapittel 30 og annet regelverk ved driften av
Lierskogen Pukkverk fra virksomhetens start til dags dato.

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
71/2018

Godkjenning av protokoll fra møte 11.10.2018

72/2018

Høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel

73/2018

Handlingsprogram 2019-2022 - Lier kommune

74/2018

Gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2019

75/2018

Vann-, Avløp-, Renovasjons- og Feiegebyrer 2018 for Lier kommune

76/2018

Videreføring av kommunehelsesamarbeidet

77/2018

Pilotprosjekt for politiråd

78/2018

80/2018

Låneavtaler mellom Lier kommune og Lier Eiendomsselskap KF
Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS (Viva) - Eiermelding
2017
Legevakta i Drammensregionen IKS - eiermelding 2017

81/2018

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) - eiermelding 2017

82/2018

Glitrevannverket IKS - selskapsrapport 2017

83/2018

Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

84/2018

Rammer for kommunal garanti til TVS

79/2018

85/2018

86/2018
87/2018
31/2018

Unntatt offentlighet i hht. §13, annet ledd:

Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming - tekniske, juridiske
og økonomiske konsekvenser.
Unntatt offentlighet i hht. §24, tredje ledd:

Overordnet beredskapsplan - ny behandling
Meldinger

33/2018

Forslag om tilskuddsordning spesielt miljøvennlig bygg - vurdering
Avvikling av Viva IKS - Avtale mellom Lier kommune og nye Asker om prosess
for overføring av selskapets ansatte til Lier kommune og Asker kommune
Lier kommunes eierskapsprinsipper

34/2018

Vedr. klagesak om etablering av gjenvinningsanlegg for Stena Recycling AS

35/2018

Revidert eierskapspolitikk

36/2018

Utfall lovlighetskontroll vedrørende planlegging av infrastruktur

37/2018

Arbeidsledighet oktober

88/2018
89/2018

Regional plan for lokalisering av tømmerhavn - innspill til oppstart av planarbeid
Pilotprosjekt matebuss Lier stasjon og videre utredningsarbeid

32/2018

71/2018 Godkjenning av protokoll fra møte 11.10.2018
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 11.10.2018 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 11.10.2018 ble enstemmig godkjent.

72/2018 Høringsutkast til kommuneplanens samfunnsdel
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Rådmannens utkast til kommuneplanens samfunnsdel datert 31.10.2018 sendes ut på høring
og legges ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 15.02.2019, forutsatt at følgende rettes opp:
a) Under punkt 4.5 Langsiktig arealstrategi 2009 - 2040, Arealdisponering pkt 1 rettes
opp til " Det legges vekt på vern av dyrket og dyrkbar mark og annet viktig
kulturlandskap, samt de grønne dalsidene." , jf. vedtak i sak 23/2016
Kommuneplanutvalget. All omtale av arealstrategi i utkastet rettes opp tilsvarende.
b) Trafikkstøy og annen forurensning er et betydelig problem i Lier. Følgende setning
skal inn under de relevante samfunnsmål, jf. punkt 5, om at "Liersamfunnet skal
skjermes mot forurensning. Av særlig betydning for folkehelsen er skjerming mot
trafikkstøy."
c) Kommuneplanens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter, jf. plan- og
bygningslovens § 1-8. Dette innarbeides i kommuneplanens arealdels
planbestemmelser, og i relevante omtaler i utkastet til kommuneplanens samfunnsdel,
særlig under samfunnsmål 5.1, innsatsområde 2.
5.6 Delsetning «Vi skal fremsnakke arbeidsplassen» går ut. Neste setning lyder; «Sammen
skal vi skape en attraktiv arbeidsplass.»
Formannskapets behandling:
Kommuneplanutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

73/2018 Handlingsprogram 2019-2022 - Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Rådmannens beslutningsgrunnlag til HP 2019-2022 legges ut til offentlig ettersyn.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig:
Rådmannens beslutningsgrunnlag til HP 2019-2022 legges ut til offentlig ettersyn.

74/2018 Gebyrregulativ og prisliste for planseksjonen i 2019
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Forslag til gebyrregulativ og prisliste for Planseksjonen i 2019 vedtas med virkning fra
01.01.2019.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

75/2018 Vann-, Avløp-, Renovasjons- og Feiegebyrer 2018 for Lier
kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:


Satsene for vann, avløp, renovasjons- og feiegebyrer vedtas som en del av
handlingsprogrammet for 2019 – 2022.

Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

76/2018 Videreføring av kommunehelsesamarbeidet
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunehelsesamarbeidet (KHS) videreføres med et avtalebasert samarbeid i
perioden 2019-2022.
2. Lier kommune tilslutter seg avtalen slik den er presentert i saken.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

77/2018 Pilotprosjekt for politiråd
Formannskapets vedtak:
Lier kommune deltar i et pilotprosjekt i regi av Sør –Øst politidistrikt der politirådet skal
bidra inn i det forebyggende arbeidet mot næringslivet og frivilligsektor. Dette for å bekjempe
arbeidslivskriminalitet og kriminalitet i og mot næringslivet.
Prosjektet finansieres av Sør- Øst politidistrikt.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

78/2018 Låneavtaler mellom Lier kommune og Lier Eiendomsselskap KF
Saken ble trukket.

79/2018 Vestviken interkommunale vei, vann og avløpsselskap IKS (Viva) Eiermelding 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Eiermelding 2017 for Vestviken vei, vann og avløpsselskap IKS tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

80/2018 Legevakta i Drammensregionen IKS - eiermelding 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
 Eiermelding 2017 for Legevakta i Drammensregionen IKS tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF,
1MDG, 1SP, 1V) mot 1 stemmer (1FRP).

81/2018 Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) eiermelding 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
 Eiermelding 2017 fra Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF,
1MDG, 1SP, 1V) mot 1 stemmer (1FRP).

82/2018 Glitrevannverket IKS - selskapsrapport 2017
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
 Selskapsrapport 2017 for Glitrevannverket IKS tas til orientering.
Formannskapets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF,
1MDG, 1SP, 1V) mot 1 stemmer (1FRP).

83/2018 Fastsetting av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Det avholdes kommune- og fylkestingsvalg mandag 09. september 2019. Alle valglokalene
åpner kl. 0900 og stenger kl. 2100.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

84/2018 Rammer for kommunal garanti til TVS
Formannskapets vedtak:


Lier kommune vedtar en ramme på 13,53 millioner til innvilgelse av en evt. søknad
om garanti fra TVS til investeringer i fjernvarmeanlegg. Garantirammen inkluderer et
påslag på 10% buffer. Kommunen vil kreve 1. prioritets pant i selskapets aktiva. Det
gis kommunal garanti under forutsetning av at TVS følger
formannskapets/kommunestyrets vedtak om utfasing av fossile forbrenningskilder.

Formannskapets behandling:
Gunnar Nebell (AP) og Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag:
 Lier kommune vedtar en ramme på 13,53 millioner til innvilgelse av en evt. søknad
om garanti fra TVS til investeringer i fjernvarmeanlegg. Garantirammen inkluderer et
påslag på 10% buffer. Kommunen vil kreve 1. prioritets pant i selskapets aktiva. Det
gis kommunal garanti under forutsetning av at TVS følger
formannskapets/kommunestyrets vedtak om utfasing av fossile forbrenningskilder.
Det omforente forslaget fra AP og V ble vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, 1KRF, 1MDG.
1SP, 1V) mot 1 stemme (1FRP)
Unntatt offentlighet i hht. §13, annet ledd:

85/2018 Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming tekniske, juridiske og økonomiske konsekvenser.
Formannskapets vedtak:
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars
2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom kommunens
ordinære budsjettprosesser.
Utfasing av fossilt brensel skal være gjennomført innen 2020.

Rådmannen bes å utrede muligheten for å fase ut biobrensel innen 2025.
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre vedtaket på juridisk og økonomisk mest forsvarlig
måte.
Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med sikte på
gjennomføring innen fristene.
Formannskapets behandling:
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
Oppvarming basert på fossile energikilder faser ut. Det åpnes for fornybare energikilder til
fjernvarme. Rådmannen kommer tilbake med en sak med sikte på revisjon av Energi- og
klimaplan for Lier.
Tove Hofstad (V) fremmet følgende alternative forslag:
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars
2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom kommunens
ordinære budsjettprosesser.
Utfasing av fossilt brensel skal være gjennomført innen 2020.
Rådmannen bes å utrede muligheten for å fase ut biobrensel innen 2025.
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre vedtaket på juridisk og økonomisk mest forsvarlig
måte.
Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med sikte på
gjennomføring innen fristene.

Per Hægstad (H) fremmet rådmannens alternativ 2:
Det åpnes for forbrenningsbaserte kilder til fjernvarme. Rådmannen kommer tilbake en sak
med sikte på revisjon av Energi- og klimaplan for Lier.

Janicke K. Solheim (MDG) fremmet miljøutvalgets innstilling til vedtak:
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars
2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom kommunens
ordinære budsjettprosesser.
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre vedtaket på juridisk og økonomisk mest forsvarlig
måte med oppsigelse av avtaler innen rimelig tid og med en investeringsplan som må kunne
gå utover klimaplanens pålegg om full utfasing innen 2020.
Rådmannen kommer tilbake med en tempoplan med nødvendige kostnadskonsekvenser med
sikte på en gjennomføring med optimale kostnadskonsekvenser.

Votering:
Det ble først stemt over hvert enkelt forslag for å se hvem som fikk flest stemmer. Så ble de to
forslagene med flest stemmer satt opp mot hverandre.
Janicke K. Solheim (MDG) sitt forslag fikk 3 stemmer (1MDG, 1FRP, 1V) mot 10 stemmer
(2AP, 4H, 1SP, 1KRF)
Espen Lahnstein (SP) sitt forslag fikk 1 stemme (1SP) mot 12 stemmer (4AP, 4H, 1MDG,
1KRF, 1FRP, 1V)
Tove Hofstad (V) sitt forslag fikk 6 stemmer (4AP, 1MDG, 1V) mot 7 stemmer (4H, 1FRP,
1KRF, 1SP)
Per Hægstad (H) sitt forslag fikk 5 stemmer (4H, 1KRF) mot 8 stemmer (4AP, 1FRP, 1MDG,
1SP, 1V)

Tove Hofstad (V) sitt forslag til vedtak ble satt opp mot Per Hægstad (H) sitt forslag og ble
vedtatt med 7 stemmer (4AP, 1FRP, 1MDG, 1V) mot 6 stemmer (4H, 1KRF, 1SP).
Unntatt offentlighet i hht. §24, tredje ledd:

86/2018 Overordnet beredskapsplan - ny behandling
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Rådmannens forslag til Overordnet beredskapsplan for Lier kommune vedtas og
oversendes Fylkesmannen i Buskerud.
2. Rådmannen anskaffer 5 Nødnett-terminaler til daglig bruk og ved krisesituasjoner.
Anskaffelse og drift dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer for Plan og
samfunn.
3. Rådmannen sørger for at planen oppdateres og revideres jevnlig og minst en gang i
året. Planen revideres og oppdateres administrativt med unntak av større prinsipielle
endringer.
4. Kommunestyret gir følgende fullmakter ved krisesituasjoner:
a. Rådmannen oppretter og leder kriseledelsen.
b. Rådmannen iverksetter varsling i tråd med rutinene i overordnet
beredskapsplan og kan beslutte å innkalle kriseledelsen.
c. Rådmannen kan iverksette nødvendige regulerings- og rasjoneringstiltak.
d. Rådmannen gis alle fullmakter som er nødvendige for å iverksette relevante
skadebegrensende tiltak i en krisesituasjon eller når en krise truer. Så snart liv
og helse er sikret, skal formannskapet orienteres dersom krisen ikke kan
håndteres innenfor gjeldende budsjettrammer.
e. Rådmannen kan delegere fullmakter til andre i administrasjonen. Ved behov
kan rådmannen delegere fullmakter også til selskaper eiet helt eller delvis av
Lier kommune og andre som utfører arbeid på kommunens vegne, forutsatt at

slik delegering ikke er i strid med lov, forskrift eller kommunestyrets vedtak.
Slike fullmakter skal særskilt skriftliggjøres og signeres.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

87/2018 Meldinger
31/2018 Forslag om tilskuddsordning spesielt miljøvennlig bygg - vurdering
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 31: Forslag om tilskuddsordning spesielt miljøvennlig bygg – vurdering, tas til
orientering.
Protokolltilførsel av Janicke K. Solheim (MDG):
Miljøpartiet De Grønne, v/ Janicke Karin Solheim, takker for løypemeldingen om
tilskuddsordning til spesielt miljøvennlige hus, og ser frem til at rådmannen følger videre opp
med en sak.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Janicke. K. Solheim (MDG) fremmet følgende protokolltilførsel:
«Miljøpartiet De Grønne, v/ Janicke Karin Solheim, takker for løypemeldingen om
tilskuddsordning til spesielt miljøvennlige hus, og ser frem til at rådmannen følger videre opp
med en sak.»
32/2018 Avvikling av Viva IKS - Avtale mellom Lier kommune og nye Asker om prosess
for overføring av selskapets ansatte til Lier kommune og Asker kommune
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 32: Avvikling av Viva IKS - Avtale mellom Lier kommune og nye Asker om
prosess for overføring av selskapets ansatte til Lier kommune og Asker kommune, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
33/2018 Lier kommunes eierskapsprinsipper
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 33: Lier kommunes eierskapsprinsipper, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
34/2018 Vedr. klagesak om etablering av gjenvinningsanlegg for Stena Recycling AS
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 34: Vedr. klagesak om etablering av gjenvinningsanlegg for Stena Recycling AS,
tas til orientering.
Formannskapets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.
35/2018 Revidert eierskapspolitikk
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 35: Revidert eierskapspolitikk, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

36/2018 Utfall lovlighetskontroll vedrørende planlegging av infrastruktur
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 36: Utfall lovlighetskontroll vedrørende betalingssatser for vannforsyning og
avløp, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
37/2018 Arbeidsledighet oktober
Formannskapets vedtak:
Meldingen nr. 37: Arbeidsledighet oktober, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

88/2018 Regional plan for lokalisering av tømmerhavn - innspill til oppstart
av planarbeid
Formannskapets vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

89/2018 Pilotprosjekt matebuss Lier stasjon og videre utredningsarbeid
Formannskapets vedtak:
1. Utredningene som er gjennomført gjennom Buskerudbyen i regi av Brakar tas til
orientering
2. Pilotprosjektet for matebuss mellom Lierbyen og Lier stasjon gjennomføres som
planlagt og evalueres etter 4-6 mnd.
3. Erfaringene fra pilotprosjektet legges til grunn for behandling av ny sak i miljøutvalget
om elektrisk matebuss til Lier stasjon i tråd med miljøutvalgets bestilling av
10.oktober 2018.
Formannskapets behandling:
Miljøutvalgets innstilling til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

