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Bestilling av sak:
Hedda Kyrkjerud (AP) bestilte følgende sak med tilslutning fra miljøutvalget:
Vi ber om å utrede konsekvensene av å stoppe veisalting av veier rundt Damtjern av hensyn
til avrenning til Damtjern og med henblikk på trafikksikkerhet.
Bestilling av melding:
Øivind Hammer (MDG) bestilte på vegne av MDG og V følgende melding:
Bestiller en melding om driften av kommunal skog der følgende tema undersøkes nærmere:
1. Eventuelle hogstbehov legges fra til politisk behandling.
2. Informasjonsplikt til velforeninger og øvrige interessenter før eventuell hogst.
3. Følgene av å la skogen stå av hensyn til naturmangfold og opplevelseskvalitet.
4. Kartlegge områder som har spesiell funksjon som skjerm mot industri og vei, og skjøtte
den utfra skjermingsbehovet.
5. Vurdere forskjellige driftsmåter, herunder små hogstflater eller plukkhogst.

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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1/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 05.12.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 05.12.2018 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 05.12.2018 ble enstemmig godkjent.

2/2019 Politisk struktur kommunestyreperioden 2019 - 2023
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune opprettholder miljøutvalget som eget utvalg
Fremtidig rekkefølge mellom møter i planutvalg og miljøutvalg reguleres slik at miljøutvalg
behandler før planutvalg i saker som behandles i begge utvalg
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende redaksjonelle endring:
Vedlegg 1 s. 21 – Utvalgets ansvarsområde – under «utvalget for miljø- og stedsutvikling»:
Rett opp: «klimaplan» til «energi- og klimaplan».
Jan Stolp (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Lier kommune opprettholder miljøutvalget som eget utvalg».
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Fremtidig rekkefølge mellom møter i planutvalg og miljøutvalg reguleres slik at miljøutvalg
behandler før planutvalg i saker som behandles i begge utvalg».
Karl O. Bellen (H) fremmet følgende forslag:
«Saken tas til orientering».
Jan Stolp (SP) med tillegg fra Runar Gravdal (AP) ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1H,
1FRP, 1SP, 1MDG) mot Karl O. Bellen (H) sitt forslag som fikk 3 stemmer (2H, 1V).

3/2019 47/6 Lier - Kirkestien 33 - Klage på avslag om fradeling etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Rådmannen kan ikke se at det har kommet inn nye tungtveiende argumenter i saken. Klagen
avslås og rådmannens vedtak av 18. juni 2018 opprettholdes:
Med hjemmel i jordlovens §§1,9 og 12 og kommunens delegasjonsreglement
kap.5 pkt. 5.2.8 avslås søknad om fradeling av tomt som omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at deler av omsøkt tomt tidligere har vært dyrket,
samt nærheten til dyrket mark i drifta. En fradeling vil svekke gårdens

ressursgrunnlag og vil kunne skape et framtidig konfliktpotensial mellom
landbruksinteresser og boliginteresser.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Karl O. Bellen (H) fremmet fagutvalgets innstilling:
«Klagen tas til følge.
Med hjemmel i jordlovens§§ 1, 9 og 12 og kommunens delegasjonsreglement kap. 5 pkt.
5.2.8 innvilges søknad om fradeling av tomt som omsøkt.
Vedtaket begrunnes med følgende:
Eiendommen er liten totalt sett. Den består av 15 daa dyrket mark som blir leid bort til
nabo som driver husdyrproduksjon og dyrker gress for beite.
Annen produksjon enn gress synes uaktuell da eiendommen ikke har
vanningsmuligheter som er nødvendig for å drive med korn- eller grønnsakproduksjon.
En fradeling vil ikke svekke gårdens ressursgrunnlag. Det omsøkte området er uegnet
som dyrket mark da jordsmonnet er svært grunt og har store deler med fjell i dagen. Ortofoto
fra 1977 viser at området har vært tilgrodd siden tidlig på 60 tallet da det ikke har vært
drivverdig.
Det mulige fremtidige konfliktpotensialet for det omsøkte området er ikke tilstede.
Alle naboer stiller seg positive til søknaden».
Rådmannens forslag til vedtak ble vedtatt med 5 stemmer (2AP, 1MDG, 1SP, 1V) mot
fagutvalgets innstilling som fikk 4 stemmer (3H, 1FRP)

4/2019 196/1 Lier - Bakkerudveien 33 - Søknad om fradeling av tomt
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §12 innvilges søknad om fradeling av 1,5 dekar landbruksareal
(produktiv skog) på landbrukseiendommen gbnr. 196/1 i Lier kommune.
Vedtaket begrunnes med at fradelingen ikke vil berøre dyrka eller dyrkbar mark, og at omsøkt
areal har liten verdi for landbrukseiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet på vegne av AP og MDG følgende forslag til vedtak:
«Med hjemmel i §12 avslås søknad om fradeling av 1,5 dekar landbruksareal (produktiv skog)
på landbrukseiendommen g/b.nr 196/1 i Lier kommune.
Vedtaket begrunnes med at fradeling vil svekke verdien av landbrukseiendommen.
Miljøutvalget anbefaler grunneier å søke om å bygge ordinær kårbolig».
Karl O. Bellen (H) fremmet fagutvalgets innstilling.
AP og MDG sitt forslag falt med 3 stemmer (2AP, 1MDG) mot 6 stemmer (3H, 1FRP, 1SP,
1V) avgitt for fagutvalgets innstilling.

5/2019 113/1 m.fl. Gullaug - Søknad om utsettelse av konsesjonsvilkår
Saken ble trukket.

6/2019 129/18 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
konsesjonsloven
Miljøutvalgets vedtak:
Utsatt for en juridisk vurdering om konsesjonsvilkår og virkning på om vilkårene kan være
tilstede for å gi eller avslå konsesjon
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Utsatt for en juridisk vurdering om konsesjonsvilkår og virkning på om vilkårene kan være
tilstede for å gi eller avslå konsesjon».
Utsettelsesforslaget ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1MDG, 1FRP, 1SP, 1V) mot 3
stemmer (3H)

7/2019 Lahelldammen juridiske forhold og mulige tiltak
Miljøutvalgets vedtak:
1. Lier kommune henviser til at kommunen så langt har oppfylt sine forpliktelser når det
gjelder Lahelldammen i henhold til servituttene.
2. For å unngå at det skapes presedens, gjennomføres ingen ytterligere tiltak fra kommunens
side, slik som påfylling av vann eller andre fysiske tiltak, ut over det som er knyttet til
servituttene i avtalen.
3. Med henvisning til Lov om naturmangfold §15 og servituttlovens §2 anmodes grunneier
av gården Lahell (116/1) til å følge sine juridiske forpliktelser og begrense konsekvensene
for naturmangfoldet i dammen som følge av vannuttak.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

8/2019 Evaluering av prøveordning for gratis energirådgivning
Miljøutvalgets vedtak:
Prøveordningen med gratis energirådgivning videreføres. Rammen utvides med 100.000,gjennom 1. tertial. Tilbudet må markedsføres i større grad enn det som er blir gjort, slik at

flest mulig av innbyggerne får vite om det. Ved utgangen av 2019 skal prøveordningen
evalueres grundig.
Miljøutvalgets behandling:
Maria K. L Grande (V) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Prøveordningen med gratis energirådgivning videreføres. Rammen utvides med 100.000,gjennom 1. tertial. Tilbudet må markedsføres i større grad enn det som er blir gjort, slik at
flest mulig av innbyggerne får vite om det. Ved utgangen av 2019 skal prøveordningen
evalueres grundig.»
Maria K. L. Grande (V) sitt forslag ble vedtatt enstemmig.

9/2019 Høringsuttalelse til søknad fra Norsk Bioenergi AS
Miljøutvalgets vedtak:


Rådmannens forslag til høringsuttalelse tas til orientering og oversendes NVE med
følgende endringer:
1 Ta ut siste avsnitt s. 162 som begynner med «Lier kommune er positive…»
2 Siste avsnitt s. 164 – ny inkluderende setning: «Arealet hvor disse tiltakene planlegges
gjennomført…»

Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende endring.
Ta ut siste avsnitt s. 162 som begynner med «Lier kommune er positive…»
Per Vemork (FRP) fremmet følgende endring:
Siste avsnitt s. 164 – ny inkluderende setning: «Arealet hvor disse tiltakene planlegges
gjennomført…»
Rådmannens forslag til vedtak med endringer fra Runar Gravdal (AP) og Per Vemork (FRP)
ble vedtatt enstemmig.

10/2019 Temaplan overvann og ROS-analyse
Miljøutvalgets vedtak:
1. Saken tas til orientering.
2. Forslag til «Temaplan overvann og ROS-analyse» for Lier kommune legges ut på høring i
en periode på 3 uker.
3. Miljøutvalget ber om en vurdering av kommunens mulige juridiske ansvar ved å gi
tillatelser til bygging i områder med risiko for flom, utglidning og annet. Dette både om
risikoen er kjent for kommunen eller ikke.
4. Miljøutvalget ber om en både metodisk og innholdsmessig redegjørelse for tabellen som
viser flomfare i gitte områder på s. 173 i saken.

Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende tillegg til rådmannens forslag til vedtak:
 Miljøutvalget ber om en vurdering av kommunens mulige juridiske ansvar ved å gi
tillatelser til bygging i områder med risiko for flom, utglidning og annet. Dette både om
risikoen er kjent for kommunen eller ikke.
 Miljøutvalget ber om en både metodisk og innholdsmessig redegjørelse for tabellen som
viser flomfare i gitte områder på s. 173 i saken.
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Runar Gravdal (AP) ble vedtatt enstemmig.

11/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av
vertskommuneavtale
Miljøutvalgets vedtak:


Eksisterende vertskommuneavtale etter kommunelovens §28b og
forurensningsforskriftens kapittel 12 revideres slik at Holmestrand kommune innlemmes i
avtalen. Forøvrig er avtaleteksten uendret.

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

12/2019 Egge asfaltmottak, fresemasselager. Spørsmål om relokalisering og
alternativ veidrift
Miljøutvalgets vedtak:
Utsatt for utredning av forurensningsfare ved avrenning fra snødeponi og asfaltfresing til
vannveien.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Utsatt for utredning av forurensningsfare ved avrenning fra snødeponi og asfaltfresing til
vannveien.»
Utsettelsesforslaget ble vedtatt enstemmig.

13/2019 Meldinger
1/2019 Juridisk vurdering av konsesjonslovens priskontrollklausul
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 1: Juridisk vurdering av konsesjonslovens priskontrollklausul, tas til orientering.
Protokolltilførsel fra Runar Gravdal:
Melding nr. 1 oversendes fylkesmannen for vurdering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Knut Olaf Haveråen Kals (H) var permittert under behandling av melding nr. 1.
Runar Gravdal (AP) fremme følgende protokolltilførsel som ble vedtatt med 6 stemmer
(2AP, 1MDG, 1FRP, 1SP, 1V) mot 2 stemmer (2H)
Melding nr. 1 oversendes fylkesmannen for vurdering.

2/2019 Haugestad - 2 store trær ved inngangspartiet - nødvendige tiltak
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 2: Haugestad - 2 store trær ved inngangspartiet - nødvendige tiltak, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
3/2019 Lier kommunes eierskapsprinsipper
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 3: Lier kommunes eierskapsprinsipper, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
4/2019 55/3 Lier - Bergflødtveien 41 -Fylkesmannens vedtak i klagesak om deling
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 4: 55/3 Lier - Bergflødtveien 41 -Fylkesmannens vedtak i klagesak om deling, tas
til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
5/2019 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vil og innlandsfisk 22.01.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 5: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vil og innlandsfisk 22.01.2019,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

6/2019 Trafikksikkerhet Høvik skole - henvendelse fra FAU-leder
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 6: Trafikksikkerhet Høvik skole - henvendelse fra FAU-leder, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

7/2019 Informasjon om Lierskogen Pukkverk v/ Franzefoss Pukk AS brudd på
konsesjonsrettigheter mm, jf. bestilling 19.11.2018
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 7: Informasjon om Lierskogen Pukkverk v/ Franzefoss Pukk AS brudd på
konsesjonsrettigheter mm, jf. bestilling 15.11.2018, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
8/2019 Melding om arbeider på Tranby-Høgda, jf. bestilling i kommunestyret 23.
oktober 2018
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 8: Melding om arbeider på Tranby-Høgda, jf. bestilling av representant Janicke
Karin Solheim (MDG) i kommunestyret 23. oktober 2018, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

