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-------------- Eidos v/ Martin Mæland og Dagfinn Finnerud holdt en orientering tilknyttet sak 33.
--------------Sak nr. 33 var unntatt offentlighet og Formannskapet sluttet seg til forslag fra ordfører Gunn
Cecilie Ringdal (H) om at saken blir behandlet i lukket møte, jf. kommuneloven §31 og
offentlighetsloven §23, siste ledd.
--------------Bestilling av sak:
Espen Lahnstein (SP) bestilte følgende sak som ble vedtatt med 8 stemmer (4AP, 1MDG,
1KRF, 1SP, 1V) mot 5 stemmer (4H, 1FRP):
Forslag til retningslinjer om hvordan sikre gjerdeplikt for ulike i typer reguleringsplaner.

Charlotte O. Liseth
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
32/2019

Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.2019

33/2019

Unntatt offentlighet i hht. §23, siste ledd:

34/2019
35/2019

Årsrapport og regnskap 2018 - Lier Eiendomsselskap KF
Årsrapport og regnskap 2018 - Lier kommune

36/2019

Finansrapport 2018

37/2019

Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028

38/2019

Ny lysløype langs Flåtan turvei

39/2019

Kartlegging av gråsoneveier i Lier kommune

40/2019

Rehabilitering og lys langs Gamle Drammensbanen fra Gullaugkleiva til
Reistad
Fosshagen 2 - utvidelse. Forprosjekt

41/2019
42/2019

Salg av Drammen Havns aksjer i Eidos

43/2019

Oppløsning av Lier Everk Holding AS og overføring av forvaltningen av
selskapets aksjeposter til rådmannen
Overordnet plan for avløpshåndtering

44/2019

Meldinger

15/2019

Forvaltningsoppgaver og beredskap i Viva IKS

16/2019

Snørydding på kunstgressbaner

17/2019

Analyse av folkehelseprofilen 2013-2019

18/2019

Arbeidsledighet februar 2019

19/2019

Etablering av Liker kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan

20/2019

Flytting av Lier båtforening og reetablering av Terminalbukta, status,
antatte kostnader/bistand fra kommunen og veien videre.

21/2019

Statusrapportering - Retningslinjer om hvordan sikre gjerdeplikt i
detaljregulering for nyoppførte boliger og nye boligfelt.

22/2019

Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017

23/2019

Styrevedtak i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS om drift av
gjenvinningsstasjoner i egenregi

24/2019

Arbeidsledighet mars 2019

32/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.2019
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 14.03.2019 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 14.03.2019 ble enstemmig godkjent.

Unntatt offentlighet i jf. Kommuneloven §31 og Offentlighetsloven §23, siste ledd:

33/2019 Salg av Drammen Havns aksjer i Eidos

34/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier Eiendomsselskap KF
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Årsrapporten med årsregnskap for 2018 vedtas.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

35/2019 Årsrapport og regnskap 2018 - Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Årsrapport og regnskap 2018 vedtas.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

36/2019 Finansrapport 2018
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Finansrapport 2018 tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

37/2019 Vedtak av kommuneplanens samfunnsdel 2017-2028
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Lier kommune vedtar kommuneplanens samfunnsdel 2017 – 2028.
Samfunnsdelen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
Samfunnsmål og innsatsområder for gjennomføring skal konkretiseres i kommuneplanens
handlingsdel, som inngår i kommunens handlingsprogram.
Formannskapets behandling:
Janicke K. Solheim (MDG) fremmet følgende tillegg:
Tilleggspunkt 4:
Arealplanleggingen skal legges til rette med sikte på å oppfylle FNs Naturpanels anbefalte
tiltak i kommunene for å hindre tap av naturmangfold (jamfør rapport 6. mai 2019).
Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag:
KrF foreslår tilføyelse av tekst i avsnittene: merket med rødt
5.2 Tilhørighet til bygda, side 208
Innsatsområde 7. Innbyggerne skal ha tilgang på attraktive arenaer for sosialt samvær og
aktivitet.
Setning 2.. Gode møteplasser bidrar til sosial utfoldelse, og styrker den psykiske helsen.
Skoler, barnehager, kirker og menigheter, idrettsanlegg og den lokale matbutikken er ofte
sentrale
samlingspunkter på de mindre stedene, og viktige bidrag til å opprettholde levende lokalmiljø.
5.3 Livsmestring for alle
Innsatsområde 3 Liunger som trenger bistand skal tilbys tjenester på riktig nivå i alle livets
faser.
Tilføye en ny setning etter 2. setning.
2.setning lyder: Et likeverdig tjenestetilbud og den enkelte brukers behov for tjenester skal stå
i fokus. Dette gjelder også åndelige behov. Lier kommune må utfra gitte….
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag:
5.1Levende landskap
Mål: Kommunen skal tilrettelegge for et rikt biologisk mangfold og tilgang til gode og
varierte landskap, et aktivt landbruk, og et allsidig friluftsliv..
Lier har vakre jordbrukslandskap og mange naturområder med gode muligheter for
friluftslivsaktivitet. Landskapet har alltid vært i forandring, men omfanget og tempoet i
endringene er særlig tydelige i vår egen tid. Vår utfordring er å ta i bruk landskapet som
ressurs i samfunnsutviklingen på en måte som ivaretar verdiene i et langsiktig perspektiv.
Innsatsområde 1. Lier skal forvalte natur- og kulturlandskap og biologisk mangfold på en
bærekraftig måte.
Naturen og dens ressurser må brukes på en måte som opprettholder det biologiske
mangfoldet, og vi trenger bedre oversikt over det biologiske mangfoldet i Lier. Miljømålene
for en ren Lierelv med vanningskvalitet for landbruket skal nås.
Samfunnsaktivitet og næringsliv har en viktig rolle i Lier, uten at denne aktiviteten skal true
livsbetingelsene for arter eller ødelegge viktige naturtyper.

Landskapet er et fellesgode som setter rammer for folks opplevelse av Grønne Lier. Landskap
gir et helhetsperspektiv på omgivelsene som favner både de naturgitte, kulturhistoriske og
estetiske forhold. Landskapet representerer verdier som kan utvikles og gi grunnlag for ny
verdiskaping.
Innsatsområde 2. Lierdalen skal være et produksjonsområde for frukt, bær og grønnsaker av
nasjonal betydning.
Lier er en betydelig landbrukskommune i nasjonal sammenheng- særlig innen hagebruk.
Hagebruk omfatter produksjon av frukt, bær og grønnsaker. For å sikre høy matproduksjon
skal nedbygging av jordbruksarealer ikke skje. Lierelva er dalens hovedpulsåre, og en sentral
leverandør av vann til matproduksjon. Også landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av
Lierelva. Dyrking av frukt og bær er avhengig av pollinerende innsekter. Gjennom bevaring
av biologisk mangfold skal disse tas vare på for å sikre fortsatt høy matproduksjon.
Innsatsområde 3. Naturen skal være lett å ta i bruk gjennom et allsidig og attraktivt
friluftslivstilbud.
Lier er kåret til Norges beste friluftslivskommune, og dette forplikter. De store
friluftsområdene må være godt tilrettelagt for fysisk aktivitet. Alle bør også ha enkel tilgang
på forurensningsfrie grøntområder for lek, naturopplevelse og annen type rekreasjon i
gangavstand fra egen bolig. Rekreasjon og fritidsaktivitet på fjorden og langs sjøfronten vil
bli stadig viktigere. Det skal derfor legges vekt på å vesentlig forbedre innbyggernes
tilgjengelighet til Drammensfjorden, der områder vernet etter lov om naturvern gis nødvendig
skjerming.. Det må etableres en offentlig tilgjengelig havnepromenade i fjordbyen, samt
turveier, parker og friområder som sikrer allmennheten gode muligheter for opphold og
aktivitet Kommunens alminnelige byggegrense mot sjø er 100 meter.
Lierelva, grønne lunger og grøntdrag skal knyttes sammen med nye grøntanlegg for å skape
sammenhengende grønne korridorer. Strukturene er en del av rekreasjonstilbudet, og må
gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag:
Innsatsområde 5.1 Levende landskap
Innsatsområde 1.
Setningen: Landbruket må bidra til en bærekraftig bruk av Lierelva.
«Lierelva må tas vare på for å sikre matproduksjon i Lier.»
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag:
Kortfattet endring til Føringer for overordnet arealutvikling s. 16 Arealdisponering Punkt 3
Arealplanleggingen skal legge til rette for mer miljøvennlig samferdsel, samt redusere
transport, energibruk og forurensende utslipp til luft og vann.
Formannskapet vedtok at forslagene skulle legges frem uten votering til behandling i
kommunestyret.
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

38/2019 Ny lysløype langs Flåtan turvei
Formannskapets vedtak:
1. Lier kommune etablerer i samarbeide med Flåtan Vel en ny lysløype langs den nylig
oppgraderte turveien, som tilknytning til lysløpenettet mot Drammen.
2. Finansieringen sikres via kommunale budsjetter, bidrag fra Flåtan Vel og spillemidler.
Lier kommune åpner for at mva-refusjonen kan tilbakeføres dette prosjektet, som bidrag
til finansieringen. Det er i dag lang venteliste på å få utbetalt spillemidler. Det forutsettes
at kommunen forskutterer spillemidlene med bruk av lånemidler, og at disse blir
tilbakeført ved mottak av tilskuddet.
Flåtan Turvei

Investeringsramme
Finansiering:
Andel kultur (prosjekt 8410)
Tilskudd Flåtan Vel
Refusjon merverdiavgift
Spillemidler
Total finansiering

2019
1 846 000

2020

2021

2022

Totalt
1 846 000

-300 000
-476 800
-369 200
-1 146 000

-700 000
-700 000 -1 846 000

Spillemidlene finansieres med lånemidler inntil tilskuddet blir utbetalt.

Formannskapets behandling:
GBK-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.
Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalgets vedtak:

39/2019 Kartlegging av gråsoneveier i Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
 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.
Formannskapets behandling:
Miljøutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

40/2019 Rehabilitering og lys langs Gamle Drammensbanen fra
Gullaugkleiva til Reistad
Formannskapets vedtak:
1. Lier kommune vil gjennomføre sikring av tunnelen på Gamle Drammensbanen ved
Gullaugkleiva i år dersom vi har sikret finansiering. Summen vil bli avklart etter
anbudsrunde med forbehold om finansiering.
2. Det aksepteres etter sikringen en midlertidig avtale med beboerne av Gullaugkleiva 31
og 29 (gbnr 118/16 og 119/3) vedrørende tillatt vinterkjøring gjennom tunnelen.
3. Det jobbes videre med de øvrige utfordringene nevnt i saken slik disse er beskrevet.
Formannskapets behandling:
GBK-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

41/2019 Fosshagen 2 - utvidelse. Forprosjekt
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Utvidelse av Fosshagen godkjennes innenfor en P50 ramme på 226mill kr og en P85
ramme på 264 mill kr.
2. Innenfor kostnadsrammen gis rådmann myndighet til kontrahering av totalentreprise.
3. Driften av Liertun videreføres etter at Fosshagen 2 er ferdigstilt dersom det er behov
for dette, alternativt omgjort til seniorleiligheter i tilknytning til lokalsenterutvikling
for Tranby, ref. HP 2019-2022, punkt 2.8.
Formannskapets behandling:
Tov Tovsen (AP) hadde følgende endring til pkt. 1:
1. Utvidelse av Fosshagen godkjennes innenfor en P50 ramme på 226mill kr og en P85
ramme på 264 mill kr.
HSO-utvalgets innstilling med endringsforslaget fra Tov Tovsen (AP) ble vedtatt enstemmig.

42/2019 Oppløsning av Lier Everk Holding AS og overføring av
forvaltningen av selskapets aksjeposter til rådmannen
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
 Vedtak 113/2017 pkt. 8, om å avvikle Lier Everk Holding AS, omgjøres.
 Vedtak 113/2017 pkt. 6, om å overføre Lier Everk Holding AS sine aksjer i Glitre
Energi Nett AS, Glitre Energi Strøm AS og Fiber 1 AS til rådmannen, omgjøres.
 Lier Everk Holding AS opprettholdes med en organisasjonsform som er tilstrekkelig,
men ikke større enn det som er nødvendig for å ivareta forvaltningen av
gjeldsbrevkraften øvrige aksjeposter.

Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag ble fremmet og vedtatt enstemmig.

43/2019 Overordnet plan for avløpshåndtering
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
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.
Formannskapets behandling:
Miljøutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

44/2019 Meldinger
15/2019 Forvaltningsoppgaver og beredskap i Viva IKS
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 15: Forvaltningsoppgaver og beredskap i Viva IKS, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
16/2019 Snørydding på kunstgressbaner
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 16: Snørydding på kunstgressbaner, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
17/2019 Analyse av folkehelseprofilen 2013-2019
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 17: Analyse av folkehelseprofilen 2013-2019, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

18/2019 Arbeidsledighet februar 2019
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 18: Arbeidsledighet februar 2019, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
19/2019 Etablering av Liker kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 19: Etablering av Lier kommunalteknikk, kommunalt foretak – Fremdriftsplan,
tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
20/2019 Flytting av Lier båtforening og reetablering av Terminalbukta, status, antatte
kostnader/bistand fra kommunen og veien videre.
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 20: Flytting av Lier båtforening og reetablering av Terminalbukta, status, antatte
kostnader/bistand fra kommunen og veien videre, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
21/2019 Statusrapportering - Retningslinjer om hvordan sikre gjerdeplikt i
detaljregulering for nyoppførte boliger og nye boligfelt.
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 21: Statusrapportering - Retningslinjer om hvordan sikre gjerdeplikt i
detaljregulering for nyoppførte boliger og nye boligfelt, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
22/2019 Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 17: Orientering om avvik ved Linnes renseanlegg etter tilsyn i 2017, tas til
orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
23/2019 Styrevedtak i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS om drift av
gjenvinningsstasjoner i egenregi
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 23: Drift av gjenvinningsstasjoner i egen regi, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

24/2019 Arbeidsledighet mars 2019
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 24: Arbeidsledighet mars 2019, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

