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Advokat Petter Holmen hadde på vegne av Terje Ottesen, merknad til sak 31.



Åsmund Gravdal hadde merknad til sak 26.

--------------VIVA IKS v/ daglig leder Vidar Gustavsen holdt en orientering med tilknytning til sak nr. 34.
--------------Bestilling av sak:
Runar Gravdal (AP) bestilte på vegne av Miljøutvalget følgende sak:
«På grunnlag av melding 24/19 ber Miljøutvalget om en sak om kjøp av strøm med
opprinnelsesgaranti.»
Runar Gravdal (AP) bestilte følgende sak som ble vedtatt med 7 stemmer (2AP, 1H, 1MDG,
1FRP, 1SP, 1V) mot 2 stemmer (2H):
«Sette i gang ladestrategi for grønn mobilitet for hele Lier og for flere transportmidler; dvs.
varekjøring, persontransport, e-sykkel og e-sparkesykkel. Dette før øvrige strategier
etableres.»
--------------Bestilling av melding:
Runar Gravdal (AP) bestilte følgende melding på bakgrunn av melding 26/2019:
«Rådmannen undersøker i tillegg hvor meget gummigranulat som er på avveie, basert på hvor
mye som kjøres ut over tid.»
Knut Olaf Haveråen Kals (H) bestilte følgende melding:
«Hva gjør Lier kommune i forhold til Miljørapporten GEO-6 fra 13.mars 2019 til FN. Spesielt
dette med insekter.
Hva med å oppfordre folk i Lier til å etablere små blomsterenger?
En kontaktperson i kommunene med kunnskap for publikum.
Også et ønske om at kommunen drar veksler på nasjonal kompetanse på området.»

Helene R. Bank
Utvalgssekretær
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båndtvangsbestemmelser på inngjerdet areal.
Kartlegging av gråsoneveier i Lier kommune
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39/22 Vivelstadveien 10 - Behandling av klage på jordlovsvedtak
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konsesjonsloven
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Overføring eierskap og drift av gatelys på fylkesveier til rett veieier

34/2019

Overordnet plan for avløpshåndtering

35/2019

Meldinger

14/2019

Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk. vil og innlandsfisk 30.04.2019

15/2019

Tilsynet for små avløpsanlegg - Årsrapport 2018

16/2019

Abonnementsbasert sommertømming

17/2019

Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017

18/2019

Vilkårsparkering - avslutning av tilsyn

19/2019

Melding om prøveprosjekt Repair Cafe Lier

20/2019

Frivillig vern av Flagret

21/2019

Melding om friluftsliv og fri ferdsel på Vefsrud

22/2019

Drift av kommuneskogen - Melding til Miljøutvalget

23/2019

Vipe-prosjekt i Ytre Lier

24/2019

Kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti

25/2019

Grønn mobilitet- rekkefølge for utarbeidelse av planer

26/2019

Snørydding på kunstgressbaner

27/2019

Oppfølging av vedtak - forbud mot heliumsballonger

30/2019
31/2019

22/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 13.03.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 13.03.2019 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 13.03.2019 ble enstemmig godkjent.

23/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Årsrapport og regnskap 2018 tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

24/2019 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Saken utsettes i påvente av vedtatt kommuneplan - arealdel.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag:
«Saken utsettes i påvente av vedtatt kommuneplan - arealdel.»
Utsettelsesforslaget ble enstemmig vedtatt.

25/2019 102/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av kårbolig på
landbrukseiendommen med hovednummer gbnr 102/1.
Avslaget begrunnes med at kårboligen ligger tett innpå jordbruksarealet i aktiv drift,
kårboligen er nylig oppført og at kårboligen vil reduseres ressursgrunnlaget på eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet følgende forslag:
«Søknad godkjennes som omsøkt. Med hjemmel i jordloven §§1 og 12 gis det samtykke til
fradeling av kårbolig på gbnr 103/1 i Lier kommune. Fradeling fører ikke til driftsmessig
dårligere løsning. Boligen har egen avkjøring fra kommunal vei.»

Per Vemork (FRP) sitt forslag falt med en stemme (1FRP) da det ble satt opp mot
Rådmannens forslag til vedtak fremmet av Hedda Kyrkjerud (AP) som fikk 8 stemmer (3H,
2AP, 1 MDG, 1SP, 1V)

26/2019 126/4 og 122/1 - Søknad om å skille Høgdabakkene 7 fra
Skjæggerud gård
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av gbnr 126/4 fra
resteiendommen med hovednummer gbnr 122/1 slik omsøkt.
Vedtaket begrunnes med at det er større sannsynlighet for at arealene drives om
produksjonsarealene på gbnr 126/4 fortsatt er en del av en eiendom i aktiv drift, samt hensyn
til vern av arealressursene.
Miljøutvalgets behandling:
Gina Elisabeth Ekeberg (H) fremmet Fagutvalgets innstilling:
«Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 godkjennes søknad om fradeling av gbnr 126/4 fra
resteiendommen med hovednummer
gbnr 122/1 som omsøkt. Vedtaket begrunnes med at det er større sannsynlighet for at
eiendommen driftes på en god måte som selvstendig enhet.»
Gina Elisabeth Ekeberg (H) sitt forslag falt med 4 stemmer (3H, 1FRP) da det ble satt opp
mot Rådmannens forslag til vedtak fremmet av Runar Gravdal (AP) som fikk 5 stemmer
(2AP, 1 MDG, 1V, 1SP).

27/2019 118/1 Lier (Kovestad). Søknad om fritak fra hundelovens
båndtvangsbestemmelser på inngjerdet areal.
Miljøutvalgets vedtak:
Det gis, med hjemmel i hundeloven § 9 e), dispensasjon fra hundelovens bestemmelse om
båndtvang, jfr. §6, 1. ledd og §6, 2. ledd bokstav f), for inngjerdet areal på
landbrukseiendommen Kovestad gnr. 118 bnr. 1 i Lier.
Dispensasjonen forutsetter følgende:
1) Tiltak for å sikre at større vilt ikke hopper over gjerdet og inn på arealet på grunn av
høydeforskjeller i terrenget skal være gjennomført, jfr. vedtak av 29.03.2019.
2) Det inngjerdede arealet ryddes for busker og mindre trær slik at området får et
parkpreg. Tiltaket kreves for å sikre sikt og for å hindre at mindre vilt skal ta
områdene mot bakken i bruk til matsøk og opphold.
3) Det skal settes opp skilt/oppslag ved inngangen til parken som tydelig gjengir
hundeloven §3 og §4. Det skal komme tydelig frem at dette er en privat drevet park
hvor aktivitet skjer på eget ansvar.

4) Gjerdet skal jevnlig etterses og vedlikeholdes. Det skal særlig legges vekt på å sikre
overgangen mellom gjerde og bakke slik at bakkelevende vilt som grevling, hare og
rev ikke kan ta seg inn på arealet.
5) Bruk av arealet i perioder med ekstraordinær båndtvang, jfr. hundeloven §6, 2. ledd,
f), forutsetter at det gjennomføres tiltak som hindrer at hjortevilt passerer gjerdet som
en følge av tykt snødekke.
Dispensasjonen innebærer kun dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i hundeloven.
Ansvaret for en driftsform som hindrer konflikter mellom hunder og mellom hunder og
personer inne på arealet tilligger den som drifter arealet, og dispensasjonen tilsidesetter ikke
øvrige bestemmelser i hundeloven, herunder bl.a. §3 (Generelt aktsomhetskrav) og §4 (Vilkår
for å la hund være løs). Kommunen tar ikke på seg ansvar for eventuelle skader som hunder
innenfor det inngjerdede arealet skulle komme til å påføre hverandre eller på mennesker som
befinner seg innenfor gjerdet. Dette vil være et privatrettslig anliggende.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

28/2019 Kartlegging av gråsoneveier i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
 Prosjekt «Gråsoneveier i Lier, trinn 1» gjennomføres. Det skal i dette prosjektet
kartlegges hvilke veier i Lier kommune som bør være offentlige og hvilke veier som
bør være private.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag ble fremmet og vedtatt enstemmig.

29/2019 39/22 Vivelstadveien 10 - Behandling av klage på jordlovsvedtak
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Dette begrunnes med at det ikke er lagt fram nye, tungtveiende
argumenter som taler for at opprinnelig vedtak bør omgjøres.
Saken oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

30/2019 129/18 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter
konsesjonsloven
Miljøutvalgets vedtak:
Rådmannen starter forhandlinger med statlig myndighet og grunneier om frivillig overtagelse
av den fredete Haugerudmyra for fremtidig offentlig forvaltning av området og de spesielle
verneverdiene.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og MDG:
«Rådmannen starter forhandlinger med statlig myndighet og grunneier om frivillig
overtagelse av den fredete Haugerudmyra for fremtidig offentlig forvaltning av området og de
spesielle verneverdiene.»
Gina Elisabeth Ekeberg (H) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Runar Gravdal (AP) sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (2AP, 1H, 1MDG, 1FRP, 1V) mot
3 stemmer (2 H, 1 SP) avgitt for Rådmannens forslag.

31/2019 55/2, 55/85 og 48/17 Lier - Bergflødtveien 25 - Helgerud og
Katterud gård - Søknad om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 4, 9, 9a og 11 avslås søknad om konsesjon på
eiendommen gbnr 55/2, 55/85 og 48/17 til Terje Ottesen med pris kr 20 050 000. Akseptabel
konsesjonspris på eiendommen er kr 15 500 000
Avslaget begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptabel
konsesjonspris.
Miljøutvalgets behandling:
Gina Elisabeth Ekeberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Med hjemmel i jordloven §§ 1, 4, 9, 9a og 11 innvilges konsesjon på eiendommen gbnr 55/2,
55/85 og 48/17 til Terje Ottesen på gitte vilkår:
 Erverver skal ha tilflyttet eiendommen innen et år og ha denne som sin reelle
bolig i minst 5 år sammenhengende.
 Det skal tegnes 10-årig jordleiekontrakt på utleie av jorda. Kopi av kontrakten
skal sendes landbrukskontoret senest 1.april 2019.
 Det skal søkes bruksendring på de byggene som ikke skal brukes til
jordbruksproduksjon på tunet til Helgerud innen 1.mars 2019.
 Vedtaket begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er innenfor
konsesjonslovens bestemmelser, kjøper er skikket til å drive
landbrukseiendommen, ervervet anses også som en fordel for kulturlandskapet
og ervervet anses som driftsmessig god løsning.

Gina Elisabeth Ekebergs forslag falt med 4 stemmer (3H, 1FRP) mot 5 stemmer (2AP,
1MDG, 1SP, 1V) avgitt for Rådmannens forslag.

32/2019 113/1 m.fl. Gullaug - Søknad om utsettelse av konsesjonsvilkår
Miljøutvalgets vedtak:
Søknaden innvilges ikke.
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse,
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse på
konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn til jordvernet
og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel at konsesjonsvilkårene
oppfylles på nåværende tidspunkt.
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og B på
henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal
ut fra landbruksfaglige hensyn.
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen landbruket
senest 31.12.2019.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Søknaden innvilges ikke.
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse,
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse på
konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn til jordvernet
og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel at konsesjonsvilkårene
oppfylles på nåværende tidspunkt.
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og B på
henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal
ut fra landbruksfaglige hensyn.
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen landbruket
senest 31.12.2019.»
Gina Elisabeth Ekeberg (H) fremmet Rådmannens forslag til vedtak.
Runar Gravdal (AP) sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (2AP, 1H, 1MDG, 1FRP, 1SP,
1V) mot 2 stemmer (2H) avgitt for Rådmannens forslag.

Gina Elisabeth Ekeberg (H) anket på vegne av mindretallet saken inn for Kommunestyret.

33/2019 Overføring eierskap og drift av gatelys på fylkesveier til rett veieier
Miljøutvalgets vedtak:
 Rådmannens avviklingsplan for å avslutte kommunal drift av veilys på fylkesveier
avsluttes snarest, og senest 1. juni 2019.
 Kommunal drift av veilys på fylkesveier kan videreføre eller gjenopptas dersom
Buskerud fylkeskommune bestiller oppdraget utført gjennom Lier kommunes
driftsavtaler og betaler kostnadene for dette.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

34/2019 Overordnet plan for avløpshåndtering
Miljøutvalgets vedtak:
1. Rådmannen varsler oppstart av områderegulering for etablering av et nytt
hovedrenseanlegg for Lier kommune med mulighet for utvidelse ved regionalt
samarbeid. Eventuelle interkommunale eller regionale løsninger med et forpliktende
samarbeid legges frem til politisk behandling. Reguleringsplanen skal angi
beslutningsgrunnlag for:
a. Plassering av fremtidig renseanlegg
b. Dimensjonering av anlegg
c. Mulighet for interkommunale eller regionale samarbeid
2. Rådmann gis fullmakt til å starte forprosjekt for oppgradering av Sjåstad renseanlegg.
Det forutsettes at forprosjektet omfatter:
a. Rehabilitering av ledningsnettet frem til renseanlegget
b. Etablering av et felles renseanlegg for distriktene Sjåstad, Tronstad og Sylling.
c. Sikring av mulighet for videreføring av avløp til nytt renseanlegg for Lier
kommune.
d. Utrede konsekvensen av å tilknytte Lier nord til Lier syd, dvs. 1 stort
renseanlegg.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Utrede konsekvensen av å tilknytte Lier nord til Lier syd, dvs. 1 stort renseanlegg.»
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Runar Gravdal (AP) ble enstemmig vedtatt.

35/2019 Meldinger
14/2019 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk. vil og innlandsfisk 30.04.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 14: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk. vil og innlandsfisk 30.04.2019,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

15/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg - Årsrapport 2018
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 15: Tilsynet for små avløpsanlegg - Årsrapport 2018, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

16/2019 Abonnementsbasert sommertømming
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 16: Abonnementsbasert sommertømming, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

17/2019 Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 17: Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

18/2019 Vilkårsparkering - avslutning av tilsyn
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 18: Vilkårsparkering - avslutning av tilsyn, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

19/2019 Melding om prøveprosjekt Repair Cafe Lier
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 19: Prøveprosjekt - Repair Cafe Lier, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

20/2019 Frivillig vern av Flagret
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 20: Frivillig vern av Flagret, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

21/2019 Melding om friluftsliv og fri ferdsel på Vefsrud
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 21: Melding om friluftsliv og fri ferdsel på Vefsrud, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

22/2019 Drift av kommuneskogen - Melding til Miljøutvalget
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 22: Drift av kommuneskogen - Melding til Miljøutvalget, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

23/2019 Vipe-prosjekt i Ytre Lier
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 23: Vipe-prosjekt i ytre Lier, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

24/2019 Kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 24: Kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

25/2019 Grønn mobilitet- rekkefølge for utarbeidelse av planer
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 25: Grønn mobilitet- rekkefølge for utarbeidelse av planer, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

26/2019 Snørydding på kunstgressbaner
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 26: Snørydding på kunstgressbaner, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

27/2019 Oppfølging av vedtak - forbud mot heliumsballonger
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 27: Oppfølging av vedtak - forbud mot heliumsballonger, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

