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Diverse tatt opp under møtet:
 Miljøutvalget gav sin tilslutning til forslag fra Øivind Hammer (MDG) om å behandle sak
nr. 18 før de øvrige sakene.
Publikums spørrekvarter:
 Advokat Petter Holmen hadde på vegne av Terje Ottesen, eier av Helgerud gård og
Katterud gård, kommentar til sak nr. 18

Bestilling av sak:
 Runar Gravdal (AP) bestilte følgende sak med tilslutning fra Miljøutvalget:
Bestiller sak om konkret forurensningsfare for alt. A og B og eventuelt andre alternativ for
politisk behandling før beslutning om lokalisering.
 Runar Gravdal (AP) bestilte følgende sak med tilslutning fra Miljøutvalget:
Få utredet hvordan Lier kommune vil overfører eierskap og drift av gatelys på fylkesveier til
rett veieier. I mellomtiden skal ikke veilysene slukkes.

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær
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14/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 30.01.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 30.01.2019 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 30.01.2019 ble enstemmig godkjent.

15/2019 Det kommunale plansystemet
Miljøutvalgets vedtak:


Det kommunale plansystemet innarbeides i kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028.

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

16/2019 Miljøutvalgets ansvarsområder med økonomi
Miljøutvalgets vedtak:
Saken tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

17/2019 21/1 Huseby - St. Hallvards vei - Potetskrelleri - midlertidig
omdisponering av dyrket mark til fangdammer
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i Jordlovens §1 og 9 gis det midlertidig tillatelse til omdisponering av ca. 3 daa
dyrket mark til omsøkt formål i tråd med søknad. Følgende vilkår settes:
1. Tillatelsen gis for 10 år, fram til 15.mars 2029. Hvis produksjonen avvikles tidligere,
skal arealet tilbakeføres til dyrket mark umiddelbart.
2. Matjorda skal tas vare på, og ikke fjernes fra eiendommen.
3. Hvis tiltaket skal videreføres må det søkes om ny midlertidig omdisponeringstillatelse
før tillatelsen går ut.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

18/2019 55/2 - 55/85 Lier - Bergflødtveien 25 - Helgerud og Katterud gård Søknad om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.
Miljøutvalgets behandling:
Karl O. Bellen (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.
Karl O. Bellen (H) sitt forslag ble vedtatt enstemmig.

19/2019 Forprosjekt: Våtmarkssenter Tyrifjorden.
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune er positive til en fremtidig etablering av et våtmarkssenter i Tyrifjorden, og
stiller seg bak forprosjektet hvor mulighetene for realisering av et slikt senter kartlegges.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

20/2019 Trafikksikkerhetsplan. Status 2018 og planer for 2019
Miljøutvalgets vedtak:
 Status for 2018 tas til etterretning.
 Planer for 2018 slik de fremkommer i denne saken med vedlegg vedtas.
Planer for 2019 slik de fremkommer i denne saken, med vedlegg, vedtas med følgende
tillegg/spesifisering:
Enkle tiltak på kommunale veier:
2.Ringveien: Sted kryssing over Ringveien fra stien (hulveien) ovenfor Hennummarka skole.
Problem: Høy fart. Flere nesten-påkjørsler. Tiltak: Sikre kryssinger over Ringveien.
Store tiltak på kommunale veier:
2.Ringveien Sted: Fra/rundt Slåttebårtan til Kraftveien. Kjøreveien er for smal. Tiltak: Utvide
veien i bredden.
Lette tiltak på Fylkesvei: Gangfelt fra Busslomme på sørsiden av fylkesveien til
Avstikkeren/Statoil på Lierskogen
Gangfelt fra busslomme på Nordsiden av fylkesveien til Østre Kjennervei på tveita,
Lierskogen

Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet på vegne av MDG og AP følgende forslag til vedtak:
1. Som rådmannen
2. Planer for 2019 slik de fremkommer i denne saken, med vedlegg, vedtas med følgende
tillegg/spesifisering:
Enkle tiltak på kommunale veier:
2.Ringveien: Sted kryssing over Ringveien fra stien (hulveien) ovenfor Hennummarka skole.
Problem: Høy fart. Flere nesten-påkjørsler. Tiltak: Sikre kryssinger over Ringveien.
Store tiltak på kommunale veier:
2.Ringveien Sted: Fra/rundt Slåttebårtan til Kraftveien. Kjøreveien er for smal. Tiltak: Utvide
veien i bredden.
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
Lette tiltak på Fylkesvei: Gangfelt fra Busslomme på sørsiden av fylkesveien til
Avstikkeren/Statoil på Lierskogen
Gangfelt fra busslomme på Nordsiden av fylkesveien til Østre Kjennervei på tveita,
Lierskogen
Rådmannens forslag med tillegg fra MDG og AP ble enstemmig vedtatt.

21/2019 Meldinger
9/2019 Egge asfaltmottak. relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 9: Egge asfaltmottak. relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019 tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
10/2019 Søknader klimasats 2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 10: Søknader klimasats 2019, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
11/2019 Melding om snarveier Lier stasjon
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 11: Melding om snarveier Lier stasjon, tas til orientering med følgende
kommentar:
Sti fra enden av Grueveien i Sørumlia og opp på den gamle jernbanelinjen bør komme med i
oversikten over snarveier.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering med følgende kommentar:
Sti fra enden av Grueveien i Sørumlia og opp på den gamle jernbanelinjen bør komme med i
oversikten over snarveier.

12/2019 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 05.03.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 12: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 05.03.2019,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
13/2019 Opphør av kommunal drift av veilys langs fylkesveger
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 13: Opphør av kommunal drift av veilys langs fylkesveger, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

