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Diverse tatt opp under møtet:
 Miljøutvalget gav sin tilslutning til Jan O. Stolp (SP) sitt forslag om å flytte melding nr.
31 fram til etter sak 37/2019; godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2019.

 Jan Tokstad, daglig leder Norsk Bioenergi AS, ga en orientering knyttet til melding nr. 31;
Årsrapporter fjernvarme: Høvik/Stoppen og Lierbyen.
 Chawan A. Ahmed, fagansvarlig overvann, fra VIVA IKS ga en orientering knyttet til sak
40; temaplan overvann Lier kommune.
Bestilling av sak:
Per Vemork (FRP) bestilte en sak på vegne av Miljøutvalget knyttet til mld 31:
«Et enstemmig kommunestyre står bak den gjeldene Energi- og klimaplanen for Lier
kommune. Planen slår fast at all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming
skal fases ut innen 2020. Dette gjelder de anleggene som kommunen er direkte/indirekte
involvert i – enten på medeiersiden og/eller via innkjøpsavtaler til sine
installasjoner/kommunal bygningsmasse.
På dette grunnlag ber Miljøutvalget rådmannen om en sak som viser:
 Hvilke grep rådmannen tar for å imøtekomme dette
 Realistisk tidslinje for å oppnå målsettingen
 Økonomiske og juridiske avklaringer
Miljøutvalget ber om at saken fremmes for Miljøutvalget på neste møterunde.»
Runar Gravdal (AP) bestilte en sak på vegne av Miljøutvalget:
«På bakgrunn av sak 40 ber vi om sak som inkluderer status for overvannshåndtering som må
inkludere tiltak på bekkeløp og vassdrag som skal ta unna de største vannmengdene som må
kunne avvikles gjennom vassdragene.»
Øyvind Hammer (MDG) bestilte følgende sak:
«Basert på melding 22/2019, Drift av kommuneskogen, bestilles følgende sak:
Rådmannen går gjennom strategiplanen fra 1999, gjerne basert på erfaringene fra Oslos
skogsdrift (kommunale), og kommer med en sak om en modernisert strategiplan slik at
følgende prinsipper får forrang i forhold til økonomi:





Optimalisere karbonbinding
Legge vekt på verneskog i tett befolkede områder
Ta vare på artsmangfoldet
Nærskog/friluftsliv»

Helene R. Bank
Utvalgssekretær
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37/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 08.05.2019 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 08.05.2019 ble enstemmig godkjent.

38/2019 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig
Saken ble trukket.

39/2019 136/1 og 140/16 Lier - Søknad om fradeling
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av to skogteiger fra
landbrukseiendommen med gbnr. 136/1 og 140/16 i Lier kommune.
Avslaget begrunnes med at arealressursene på eiendommen vil bli bedre ivaretatt ved å
beholde dagens situasjon ettersom den gir et bedre grunnlag for aktiv drift på
landbrukseiendommen og at en deling av eiendommen ikke synes å gi en god driftsmessig
løsning.
Miljøutvalgets behandling:
Hedda Kyrkjerud (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Karl O. Bellen (H) fremmet Fagutvalgets innstilling til vedtak med endring:
«Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 godkjennes søknad om fradeling av en skogteig fra
landbrukseiendommen gbnr136/1 og 140/16 i Lier kommune. Godkjenningen gjelder den
største skogteigen.
Etter en samlet vurdering anses det at fordelene er klart større enn ulempene og vedtaket
begrunnes slik:
 En fradeling vil ha liten eller ingen negativ betydning for hensynet til vern av
arealressursene ettersom teigen kan drives rasjonelt uavhengig av om den er knyttet til
resten av eiendommen eller ikke.
Følgende vilkår settes:
 Skogteigen skal selges til bruk i aktiv drift.»
Karl O. Bellen (H) sitt forslag falt med 4 stemmer (3H, 1FRP) da det ble satt opp mot
rådmannens forslag til vedtak som fikk 5 stemmer ( 2AP,1MDG, 1KRF,1SP).
Karl O. Bellen (H) anket på vegne av mindretallet saken inn for Kommunestyret.

40/2019 Temaplan overvann Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
1. Vedlagte temaplan legges til grunn for kommunens overvannshåndtering.
2. Tiltak beskrevet i handlingsplanen gjennomføres.
3. Tiltak angitt med høy prioritet i tiltaksplanen gjennomføres innen 2030.
4. Det legges til rette (økonomisk, rådgivning etc.) for at private aktører kan utrede og
gjennomføre tiltak på eget initiativ.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

41/2019 Vurdering av forurensningsfare ved alternative plasseringer av
massemottak
Miljøutvalgets vedtak:

 Fremlagt vurdering av forurensningsfare ved alternative plasseringer av massemottak
Mehren massetak (alternativ A) og (Franzefoss Pukk AS (alternativ B) tas til
orientering.

 Det arbeides videre med de beskrevne alternativene Mehren massetak (alternativ A)
og (Franzefoss Pukk AS (alternativ B).
 Arbeid i to foregående kulepunkt gjelder asfalt. Snødeponi må ha en annen løsning
gjerne i form av et spesielt renseanlegg i samarbeid med nabokommuner og
fylkeskommunen og SVV.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:
«Arbeid i to foregående kulepunkt gjelder asfalt. Snødeponi må ha en annen løsning gjerne i
form av et spesielt renseanlegg i samarbeid med nabokommuner og fylkeskommunen og
SVV.»
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Runar Gravdal (AP) ble enstemmig vedtatt.

42/2019 Distribusjon av infobrosjyren " Fra pryd til problem" til alle
husstander i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
1. Informasjonsbrosjyren «Fra pryd til problem» sendes ut digitalt til alle husstander i
Lier kommune via SvarUT senest 24. juni 2019. Brosjyren kommuniseres også på
kommunens hjemmeside og på sosiale medier.
Den fysiske brosjyren skal gjøres tilgjengelig på bibliotekene, seniorsentrene,
sykehjemmene og skolene.

2. En Lier-versjon av Nedre-Eikers brosjyre «Fremmede skadelige planter – hvordan blir
vi kvitt bølleplantene?» utarbeides, og sendes ut med Lierposten.
Rådmannen står fritt til å bruke innstikk eller kjøpe en helside i avisen.
Rådmannen bes vurdere alternativ til finansiering, vedtatt via tertialrapporteringen.
Miljøutvalgets behandling:
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag:
1. Informasjonsbrosjyren «Fra pryd til problem» sendes ut digitalt til alle husstander i Lier
kommune via SvarUT senest 24. juni 2019. Brosjyren kommuniseres også på kommunens
hjemmeside og på sosiale medier.
Den fysiske brosjyren skal gjøres tilgjengelig på bibliotekene, seniorsentrene,
sykehjemmene og skolene.
2.

En Lier-versjon av Nedre-Eikers brosjyre «Fremmede skadelige planter – hvordan blir vi
kvitt bølleplantene?» utarbeides, og sendes ut med Lierposten.
Rådmannen står fritt til å bruke innstikk eller kjøpe en helside i avisen.
Rådmannen bes vurdere alternativ til finansiering, vedtatt via tertialrapporteringen.

Øivind Hammers (MDG) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

43/2019 1. Tertialrapport 2019 - Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
1.tertialrapport 2019 tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
1.tertialrapport 2019 ble tatt til orientering.

44/2019 Meldinger

28/2019 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 28.05.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 28: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 28.05.2019,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

29/2019 Innkjøpsstrategi 2019-2025 - Lier kommune - Miljødelen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 29: Innkjøpsstrategi 2019-2025 - Lier kommune – Miljødelen, tas til orientering.
Protokolltilførsel fra Runar Gravdal (AP) med tilslutning fra Miljøutvalget:
Miljøutvalget vil endre siste kulepunkt i delmål til utfasing i stedet for minimere.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende protokolltilførsel med tilslutning fra
Miljøutvalget:
«Miljøutvalget vil endre siste kulepunkt i delmål til utfasing i stedet for minimere.»
30/2019 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 30: 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
31/2019 Årsrapporter fjernvarme: Høvik/Stoppen og Lierbyen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 31: Årsrapporter fjernvarme 2018 : Høvik/Stoppen og Lierbyen, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
32/2019 Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 32: Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Lier kommune, tas til orientering
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
33/2019 Trafikktelling av tungtrafikken på Joseph Kellers vei
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 33: Trafikktelling av tungtrafikken på Joseph Kellers vei, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
34/2019 Melding om håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 34: Melding om håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

35/2019 Status bestilte meldinger og saker i miljøutvalget første halvår 2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 35: Status bestilte meldinger og saker i miljøutvalget første halvår 2019, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

45/2019 Evaluering pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon
Miljøutvalgets vedtak:
 Pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon flyttes fra Lierbyen til Engersand. Dette skal
komme på plass så fort som mulig, senest i løpet av august 2019.
 Kroner 1 million av midler som er avsatt til matebuss gjennom Buskerudbyen,
tilbakeføres til opprinnelig prosjekt i Buskerudbyen for å få etablert nye
parkeringsplasser ved Lier stasjon i samarbeid med Bane NOR:
 De reserverte pendlerparkeringsplasser ved Andershaugen, som ble etablert i
forbindelse med pilotprosjektet opphører fra 1.8.2019. Det arbeides videre med
etablering av pendlerparkeringsplass gjennom kommunens pågående prosesser rundt
Lierbyen.
 Det arbeides videre med Brakar om bedre tilrettelegging mot tog for eksisterende
busslinjer, herunder flere bussavganger og avganger som passer bedre med togtidene.
I tillegg arbeides det for etablering av et busstopp nærmere Brakerøya stasjon, slik at
bussforbindelse til Brakerøya stasjon blir en alternativ forbindelse fra Lierbyen.
 Rådmannen kommer tilbake med en egen sak om utredning av elektrisk matebuss når
prøveperioden for pilotprosjekt matebuss er gjennomført.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

