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Vurdering av forurensningsfare ved alternative plasseringer av massemottak

57/2019

Meldinger

25/2019
26/2019

Egge asfaltmottak, relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019
1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS

27/2019

Vedtakskontorets arbeidsmetoder og rutiner

28/2019

Arbeidsledighet april 2019

29/2019

Erstatningssøksmål fra Kongsberg kommune vedr. refusjon av utgifter til tvunget
psykisk helsevern

58/2019
59/2019

Evaluering pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon
Sluttbehandling kommuneplanens arealdel

60/2019

Politisk reglement - delegering, saksbehandling og godtgjøring

45/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 09.05.2019
Formannskapets vedtak:
Protokoll fra møte 09.05.2019 godkjennes.
Formannskapets behandling:
Protokoll fra møte 09.05.2019 ble godkjent enstemmig.

46/2019 Tertialrapport Lier Eiendomsselskap KF - 1. tertial 2019
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1. Lier Eiendomsselskap KF – 1.tertialrapportering 2019 tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

47/2019 1. Tertialrapport 2019 - Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.tertialrapport 2019 tas til orientering.
HSO-utvalget anmoder formannskapet å styrke hjemmetjenesten, både når det gjelder
ressurser på bemanning og kompetansesiden.
Vi ber også om en gjennomgang av det samme på Nøstehagen.
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak med innstilling fra HSO-utvalget ble vedtatt enstemmig

48/2019 Finansrapport 1. tertial 2019 - Lier kommune
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Finansrapport 1. tertial 2019 tas til orientering
Formannskapets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

49/2019 Innkjøpsstrategi 2019-2025 - Lier kommune
Formannskapets vedtak:
Saken ble utsatt
Formannskapets behandling:
Gunn Cecilie Ringdal (H) fremmet forslag om at saken utsettes.
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

50/2019 sak om samarbeidsorganer - HP 16-19 oppdrag 2.34
Formannskapets vedtak:
Saken ble utsatt.
Formannskapets behandling:
Gunn Cecilie Ringdal (H) fremmet forslag om at saken utsettes.
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

51/2019 Lierbyen 2030 - strategi og handlingsdel
Formannskapets vedtak:
Saken ble utsatt.
Formannskapets behandling:
Gunn Cecilie Ringdal (H) fremmet forslag om at saken utsettes.
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

52/2019 Barnefattigdom Lier kommune 2019
Formannskapets vedtak:
Saken ble utsatt.
Formannskapets behandling:
Gunn Cecilie Ringdal (H) fremmet forslag om at saken utsettes.
Forslaget ble vedtatt enstemmig.

53/2019 Vestsideveien 100 - brukergruppe og dialog med nabolag
Formannskapets vedtak:
Sak om brukergruppe og plan for dialog med nabolag tas til orientering
Formannskapets behandling:
HSO-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

54/2019 Tranby bofellesskap
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Boligen i Hallingstadveien på Tranby selges.
Formannskapets behandling:
HSO-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

55/2019 Ny hallkapasitet i ytre Lier
Formannskapets vedtak:
Informasjon om planer om ny hallkapasitet i ytre Lier tas til orientering.
Formannskapets behandling:
GBK-utvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

56/2019 Vurdering av forurensningsfare ved alternative plasseringer av
massemottak
Formannskapets 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.
Formannskapets behandling:
Miljøutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig.

57/2019 Meldinger
25/2019 Egge asfaltmottak, relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 25: Egge asfaltmottak, relokalisering og etablering av snødeponi. Oppfølging av
formannskapets vedtak i sak 14/2019, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
26/2019 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 26: 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
27/2019 Vedtakskontorets arbeidsmetoder og rutiner
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 27: Vedtakskontorets arbeidsmetoder og rutiner, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
28/2019 Arbeidsledighet april 2019
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 28: Arbeidsledighet april 2019, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
29/2019 Erstatningssøksmål fra Kongsberg kommune vedr. refusjon av utgifter til
tvunget psykisk helsevern
Formannskapets vedtak:
Melding nr. 29: Erstatningssøksmål fra Kongsberg kommune vedr. refusjon av utgifter til
tjenestemottaker under tvunget psykisk helsevern, tas til orientering.
Formannskapets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

58/2019 Evaluering pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon
Formannskapets vedtak:
 Pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon flyttes fra Lierbyen til Engersand.
Formannskapet anbefaler at bussen stopper langs veien og går i henhold til vanlig
ruteoppsett og ikke som bestilling.
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.
Formannskapets behandling:
Silje Kjellesvik Nordheim (AP) fremmet følgende tillegg under første kulepunkt:
Formannskapet anbefaler at bussen stopper langs veien og går i henhold til vanlig ruteoppsett
og ikke som bestilling.
Miljøutvalgets innstilling med tillegg fra Silje Kjellesvik Nordheim (AP) ble vedtatt
enstemmig.

59/2019 Sluttbehandling kommuneplanens arealdel
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Punkt 1.
Følgende forslag til arealbruksendringer tas inn i forslaget til kommuneplanens arealdel:
1.Kjenner øst
4.Pukkverket til næring
6 Leirdalen til næring
8. Gml drammensvei 159 næring
10. Gaml Drammensvei 6
13 Egge gård LNF med spredt næring
18. Kjellstadkrysset øst
30. Øgården
35 Ovenstad
37 Skogli
49 Langenga
59 Svangstrandveien
61 Øvre Justad
73 Søndre Bråtan

76 Nøsteveien 107
78 Vårbakken
79 Bjørnebekk
86 Heiabanen
100 Skianlegg i Leirdalen
Punkt 2.
Kommuneplanens arealdel med plankart vedlegg 4 «Plankart som kan godkjennes av
kommunestyret» datert 20/5-2019 og planbestemmelser, datert 20/5-2019, godkjennes for de
arealer som ligger utenfor markagrensen.
Punkt 3.
Kommuneplanens arealdel med plankart vedlegg 5 «Plankart som skal sendes Klima- og
miljødepartementet til godkjenning» datert 20/5-2019 og planbestemmelser datert sendes
Klima- og miljødepartementet for godkjenning av de arealer som ligger innenfor
markagrensen.
Punkt 4.
Det fremmes forslag til endring av markagrensen slik det er vist i vedlegg 5 «Plankart som
skal sendes Klima- og miljødepartementet til godkjenning» datert 20/5-2019.
Punkt 5.
Det tas initiativ til å utarbeide kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra
Drengsrud i Asker til Tranby-krysset der en tar med arealbruken i tilliggende områder så langt
det er nødvendig for å få et helhetlig grep. Kommunedelplanarbeidet gjøres i tett samarbeid
med Asker kommune, vegvesenet i nye Viken og Lierskogen vel.
Utbyggingsområdene på Lierskogen som inngår i kommuneplanens arealdel kan ikke
realiseres før kommunedelplanen er utarbeidet.
Punkt 6.
Arbeidet med et helårs ski- og skiskytteanlegg videreføres parallelt med avklaring av
markagrensen. Sivilforsvarstomta og Eggevollen/Martinsløkka er de mest aktuelle
alternativer som utredes nærmere. Det søkes avklaring med Asker kommune om et
nærmere samarbeid.
Punkt 7.
Det utarbeides et planprogram for fortetting. Dette skal ta opp i seg at Lier kommune har
behov for en vurdering av differensiering i BYA eller tilsvarende for forskjellige områder i
kommunen, samt bestemmelser for bygging i høyden.
Ved fortetning i eksisterende boområder legges det stor vekt på å bevare grønne lunger,
friarealer og eksisterende vegetasjon, bl a store trær, samt å sikre egnede gang- og sykkelveier
fra boligen til friarealene slik at de enkelt kan brukes av små barn og mennesker med redusert
fremkommelighet.
Punkt 8.
Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel datert 20/05/2019 rettes opp/justeres iht.
endelig vedtak av planforslaget.
Punkt 9.
Under forutsetning av at Fylkesmannen og Fylkeskommunen trekker sin innsigelse til 23
Søndre Linnesvollen tas dette inn i planforslaget. Rådmannen tar ny kontakt med

Fylkesmannen før kommunestyrets behandling for nærmere å begrunne behovet for
etablering av Matriket på Søndre Linnesvollen.
Forslag til ny planbestemmelse som oversendes kommunestyret uten avstemming:
Innenfor Holsfjorden nedslagsfelt skal alle nye tiltak vurderes med tanke på om de vil
forurense eller representere en fare for forurensning av drikkevannskilden. Tiltak som vil
forurense eller kan representere en fare for forurensning av drikkevannskilden og deres
nedbørsfelt er ikke tillatt.
Formannskapets behandling:
Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag:
Rådmannens forslag til vedtak med følgende endringer:
Punkt 1:

Ingen endring.

Nytt punkt 2a:
På bakgrunn av andre uttalelser enn innsigelser tas følgende områder ut av planforslaget:
9
Gravdal
96
Skytebane Reistad
Nytt punkt 2b:
Følgende områder tas inn i planforslaget:
45
Gamle Ringeriksvei
49
Langenga
73
Søndre Bråtan
Punkt 3:

Ingen endring

Punkt 4:

Ingen endring

Punkt 5:
Det fremmes forslag til endring av markagrensen for å legge til rette for næringsområdet 6
Leirdalen slik det er vist i vedlegg 5 «Plankart som skal sendes Klima- og miljødepartementet
til godkjenning» datert 20/05/2019. Liers økte behov for næringsområder er dokumentert, og
det er naturlig å videreutvikle området rundt Gjellebekk med nærhet til E18. Alternativt kan
området nyttes til 100 Skianlegg Leirdalen dersom næring ikke kan gjennomføres. Området
100 Skianlegg Leirdalen tas derfor ikke ut av planforslaget før nærmere avklaring foreligger.
Punkt 6:

Ingen endring

Punkt 7:
Arbeidet med et helårs ski- og skiskytteanlegg videreføres parallelt med avklaring av
markagrensen. Sivilforsvarstomta og Eggevollen/Martinsløkka er de mest aktuelle
alternativer som utredes nærmere. Det søkes avklaring med Asker kommune om et nærmere
samarbeid.
Punkt 8:

Ingen endring

Nytt Punkt 9:
Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel datert 20/05/2019 rettes opp/justeres iht
endelig vedtak av planforslaget.

Nytt Punkt 10:
Under forutsetning av at Fylkesmannen og Fylkeskommunen trekker sin innsigelse til 23
Søndre Linnesvollen tas dette inn i planforslaget. Rådmannen tar ny kontakt med
Fylkesmannen før kommunestyrets behandling for nærmere å begrunne behovet for etablering
av Matriket på Søndre Linnesvollen.
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag:
Kommuneplanens arealdel for Lier 2019 – 2028 vedtas i samsvar med Plan- og
bygningsloven § 11-15, med følgende endringer:
1. Følgende område tas inn i planforslaget:
1 Kjenner øst *)
4 Pukkverket
8 Gml. Drammensvei 159
10 Gml. Drammensvei 6
13 Egge gård
23 Søndre Linnesvollen **)
49 Langenga
58 Skjæret
59 Svangstrandveien
61 Øvre Justad
76 Nøsteveien 107 ***)
79 Bjørnebæk
86 Tveitabanen
100 Skianlegg i Leirdalen
2. Innsigelser til følgende områder tas til følge og områdene tas ut av forslaget til
kommuneplanens arealdel:
15 Nordre Grette
19 Lyngås grustak
20 Toverud massetak
46 Haugerudbråten
55 Fagerliåsen
60 Villa St. Halvard
87 Solberg gård
90 Fullverdig kryss Lierskogen
92 Heia idrettsanlegg
99 Offentlig formål Lierskogen
101 Terminalbukta
3. På bakgrunn av andre uttalelser enn innsigelser, av hensyn til jordvern og for å
begrense nedbygging av natur i Lier tas følgende områder også ut av planforslaget:
6 Leirdalen, næring
9 Gravdal
30 Øgården
31 Ekeberg
32 Gml. Drammensvei 159, bolig
35 Ovenstadveien øst

37 Skogli
45 Gamle Ringeriksvei
73 Søndre Bråtan
78 Vårbakken
96 Skytebane Reistad
4. Kommuneplanens arealdel med plankart vedlegg 4 «Plankart som kan godkjennes av
kommunestyret» datert 20/5-2019 og planbestemmelser, datert 20/5-2019, godkjennes.

5. Kommuneplanens arealdel med plankart vedlegg 5 «Plankart som skal sendes Klimaog miljødepartementet til godkjenning» datert 20/5-2019 og planbestemmelser datert
sendes Klima- og miljødepartementet for godkjenning av de arealer som ligger
innenfor markagrensen.
6. Det tas initiativ til å utarbeide kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra
Drengsrud i Asker til Tranby-krysset der en tar med arealbruken i tilliggende områder
så langt det er nødvendig for å få et helhetlig grep. Kommunedelplanarbeidet gjøres i
tett samarbeid med Asker kommune, vegvesenet i nye Viken og Lierskogen vel.
Næringsområdet 1 Kjenner øst inngår i kommunedelplanen under den forutsetning at
rekkefølgebestemmelser om nytt, fullverdig kryss er på plass og der avbøtende tiltak
der det tas hensyn til innbyggeres bruk av eiendommen i dag, samt natur- og dyreliv.
*)
7. Under forutsetning av at Fylkesmannen og Fylkeskommunen trekker sin innsigelse til
23 Søndre Linnesvollen, tas dette inn i planforslaget. Rådmannen tar ny kontakt med
Fylkesmannen før kommunestyrets behandling for nærmere å begrunne behovet for
etablering av MatRiket på Søndre Linnesvollen gård. **)
8. Tiltaket 76 Nøsteveien 107 tas inn under forutsetning av at gang- og sykkelvei mellom
Gluggen og Sandaker kommer på plass. ***)
9. Det utarbeides et planprogram for fortetting. Dette skal ta opp i seg at Lier kommune
har behov for en vurdering av differensiering i BYA eller tilsvarende for forskjellige
områder i kommunen, samt bestemmelser for bygging i høyden.
Ved fortetning i eksisterende boområder legges det stor vekt på å bevare grønne
lunger, friarealer og eksisterende vegetasjon, bl.a store trær, samt å sikre egnede gangog sykkelveier fra boligen til friarealene slik at de enkelte kan brukes av små barn og
mennesker med redusert fremkommelighet.
10. Det tas initiativ til å utrede en engangsavgift/grunnskatt som «betaling» for tap av
land-/naturarealer i Lier. Midler fra denne avgiften kan samles i et natur/miljøfond
som tenkes brukt til rekonstruksjon allerede tapt natur, f.eks. viltpassasje over E18,
kartlegging og bevaring av våtmark, truede arter og naturtyper, ivaretakelse av
turområder m.m.

Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag:
Arbeiderpartiet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende endringer under
punkt 1:
I tillegg til rådmannens forslag tas ut:
1. Kjenner Øst
31 Ekeberg
58 Skjæret
Nytt punkt 2a:
På bakgrunn av andre uttalelser enn innsigelser, tas følgende områder ut av planforslaget:
9 Gravdal
32 Gamle Drammensvei 159
96 Sørumlia skytebane
Nytt punkt 2b:
Følgende område tas inn i planforslaget:
100 Skianlegg Leirdalen
Punkt 5 endres i samsvar med at både næringsområdet 6 Leirdalen og 100 Skianlegg
Leirdalen inngår i kommuneplanens arealdel.
Punkt 6 :
Som rådmannen, med endring:
Siste setning «Næringsområdet 1 Kjenner øst inngår i kommunedelplanen» utgår og erstattes
med:
Utbyggingsområdene på Lierskogen som inngår i kommuneplanens arealdel kan ikke
realiseres før kommunedelplanen er utarbeidet.
Punkt 7:
Avhengig av utfallet av departementets avgjørelse om endring av markagrensa, startes arbeid
med å legge til rette for helårs ski- og skiskytteranlegg på Sivilforsvarstomta, og det startes
dialog for å realisere dette i samarbeid med Asker kommune.
Nytt Punkt 9:
Kommuneplanens arealdel- planbestemmelsene
1) Bestemmelser vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel inntas i kommuneplanens arealdels
planbestemmelser:
a) Alminnelig byggegrense mot sjø er 100 meter. Inntas i kapittel 5 Byggeforbud, ny §5-1 a)
b) ny tekst: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
c) I § 3-6 utgår følgende i siste setning i annet avsnitt: "utenom strekningen Gullaug - Nordal"
2) I §11-3 utgår 46 Haugerudbråtan, 73 Søndre Bråtan, Klinkenberghagan og 87 Solberg gård,
jf. rådmannens forslag i pkt 1 om områder som tas ut av planen.
Retningslinjer, spredt boligbygging:
k) Ny innskutt tekst: Det bør være gangavstand på trygg vei (som fortau, sidevei eller gangog sykkelvei) til barne- og ungdomsskole, slik at det ikke blir behov for skoleskyss (2 km til
barneskole og 4 km til ungdomsskole).
Retningslinjer, Kyststi:1 Ny innskutt tekst: Langs Linnesstranda (fortau langs
Linnesstranda) fra Gilhusodden til Gullaug (Dyno/Orica-eiendommen).

Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
Miljøpartiet De Grønne Lier slutter seg til rådmannens innstilling med følgende endringer:
1. og 2. Områder som tas ut i tillegg til rådmannens forslag:
1 Kjenner Øst, 6 Leirdalen (næring), 8 Gamle Drammensvei 159 (næring), 9 Gravdal, 10
Gamle Drammensvei 6, 18 Kjellstadkrysset øst, 30 Øgården, 32 Gamle Drammensveien
159 (bolig), 35 Ovenstadveien Øst, 37 Skogli, 58 Skjæret, 76 Nøsteveien 107, 78
Vårbakken, 96 Sørumlia skytebane
3. Som rådmannens
4. Næring på Gjellebekk / Leirdalen som innebærer endring av markagrensen kan ikke
godtas; jamfør Fylkesmannens innsigelse.
5. 13 Egge Gård: Den planlagte produksjonen på området bør tillates drevet som en del av
«stedbunden næring / landbruksproduksjon» fremfor «næringsområde». Dette for å hindre
at området senere vil kunne brukes til næringsvirksomhet uten tilknytning til stedet eller
til landbruk.
6. Som rådmannens, men med følgende endring: «Det tas initiativ til å utarbeide
kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra Drengsrud i Asker til Tranbykrysset der en tar med arealbruken i tilliggende områder så langt det er nødvendig for å
få et helhetlig grep. Kommunedelplanarbeidet gjøres i tett samarbeid med Asker
kommune, vegvesenet i nye Viken og Lierskogen vel. Siste setning: «Næringsområdet 1
Kjenner øst inngår i kommunedelplanen.» strykes.
7. Som rådmannens
8. Som rådmannens
9. 23 Søndre Linnesvollen Matriket: - Formannskapet er positive til etablering av
MatRiket men ønsker en mer passende lokalisering, for eksempel i Lierbyen eller til
Fjordbyen. - Dersom matriket likevel besluttes etablert på foreslått område, skal arealer
som omfatter omdisponering av dyrket mark tas ut av planforslaget.
10. 4 Pukkverket til næringsområde: «Forslag til endring: Næring og LNF (skog 48 daa).
11. Som Arbeiderpartiets nye punkt (9):
«Kommuneplanens arealdel- planbestemmelsene
1) Bestemmelser vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel inntas i kommuneplanens
arealdels planbestemmelser:
a) Alminnelig byggegrense mot sjø er 100 meter. Inntas i kapittel 5 Byggeforbud, ny §5-1
b) ny tekst: I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til
natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
c) I § 3-6 utgår følgende i siste setning i annet avsnitt: "utenom strekningen Gullaug Nordal"
2) I §11-3 utgår 46 Haugerudbråtan, 73 Søndre Bråtan, Klinkenberghagan og 87 Solberg
gård, jf. rådmannens forslag i pkt 1 om områder som tas ut av planen.
Retningslinjer, spredt boligbygging:
k) Ny innskutt tekst: Det bør være gangavstand på trygg vei (som fortau, sidevei eller
gang- og sykkelvei) til barne- og ungdomsskole, slik at det ikke blir behov for skoleskyss
(2 km til barneskole og 4 km til ungdomsskole).
Retningslinjer, Kyststi:1 Ny innskutt tekst: Langs Linnesstranda (fortau langs
Linnesstranda ) fra Gilhusodden til Gullaug (Dyno/Orica-eiendommen).»

Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag:
Følgende områder tas ut:
Punkt 1:
15 Nordre Grette
19 Lyngås grustak
20 Toverud massetak
23 Søndre Linnesvollen
46 Haugerud bråtan
55 Fagerliåsen
60 Villa St.Halvard
87 Solberg gård
90 Fullverdig kryss Lierskogen
92 Heia idrettsanlegg
99 Offentlig formål Lierskogen
101 Terminalbukta
Pkt. 2 følgende områder tas også ut av planen
9
Gravdal
10
Gml Drammens veien 6
30
Ødegård
37
Skogli
49
Langenga
58
Skjæret
59
Svangstrandveien
76
Nøsteveien 107
78
Vårbakken
96
Skytebane Reistad
13.
Egge gård
Nytt punkt 2b:
Følgende områder tas inn i planforslaget
73
Søndre Bråtan
13
Egge gård etter endret opplegg
Matriket til Lierbyen
Punkt 3:

Ingen endring

Punkt 4:

Ingen endring

Punkt 5:
Det fremmes forslag til endring av markagrensen for å legge til rette for næringsområdet 6
Leirdalen slik det er vist i vedlegg 5 «Plankart som skal sendes Klima- og miljødepartementet
til godkjenning» datert 20/05/2019. Liers økte behov for næringsområder er dokumentert, og
det er naturlig å videreutvikle området rundt Gjellebekk med nærhet til E18. Alternativt kan
området nyttes til 100 Skianlegg Leirdalen dersom næring ikke kan gjennomføres. Området
100 Skianlegg Leirdalen tas derfor ikke ut av planforslaget før nærmere avklaring foreligger.
Punkt 6:

Ingen endring

Punkt 7:
Arbeidet med et helårs ski- og skiskytteanlegg videreføres parallelt med avklaring av
markagrensen. Sivilforsvarstomta og Eggevollen/Martinsløkka er de mest aktuelle
alternativer som utredes nærmere. Det søkes avklaring med Asker kommune om et nærmere
samarbeid.
Punkt 8:

Ingen endring

Nytt Punkt 9:
Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel datert 20/05/2019 rettes opp/justeres iht
endelig vedtak av planforslaget.
Nytt pkt 10: Støttes ikke
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:
Lier FPR foreslår at følgende områder tas inn i kommuneplanens areal del:







2o Toverud masseutak
46 Haugerudbråtan
49 Langenga
73 Søndre Bråtan
90 Fullverdig kryss Lierskogen
100 Skianlegg Leirdalen

Andre endringer:
Det midlertidige bygge og deleforbudet på eiendommene gnr 127 bnr 1, 3, 10, 22 og 23
oppheves («Stena»).
Samtlige forslag relaterer seg til rådmannens forslag til vedtak.
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) fremmet forslag til ny planbestemmelse som
oversendes kommunestyret uten avstemming:
Innenfor Holsfjorden nedslagsfelt skal alle nye tiltak vurderes med tanke på om de vil
forurense eller representere en fare for forurensning av drikkevannskilden. Tiltak som vil
forurense eller kan representere en fare for forurensning av drikkevannskilden og deres
nedbørsfelt er ikke tillatt.

Votering:
Punkt I.
Rådmannens punkt 1 med følgende endringer ble enstemmig godkjent.

Gunnar Nebell (AP) sitt forslag til punkt 1 (områder som tas ut):
1 Kjenner Øst falt med 6 stemmer (4AP, l MDG, lSP) mot 7 stemmer (4H, lKRF,
1FRP, 1V).

31 Ekeberg ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, l MDG, lSP, lV) mot 6 stemmer (4H,
lKRF, lFRP)
58 Skjæret ble vedtatt med 7 stemmer (4AP, lMDG, lSP, lKRF) mot 6 stemmer (4H,
lFRP, 1V)
Punkt 2.
2A (Områder som tas ut):
Rådmannens forslag:

45 Gamle Ringeriksvei ble vedtatt med vedtatt med 7 stemmer (4AP, l MDG, l
KRF, lV) mot 6 stemmer (4H, lFRP, lSP)
49 Langenga falt med 5 stemmer (4AP, lKRF) mot 8 stemmer (4H, l MDG, l FRP, lSP,
lV)
73 Søndre Bråtan falt med 6 stemmer (4AP, lMDG, 1V) mot 7 stemmer 4H, l KRF,
lFRP, lSP).
100 Skianlegg Leirdalen falt med 2 stemmer (lMDG, IKRF) mot 11 stemmer
(4AP, 4H, l FRP, lSP, IV)
2A (Områder som tas ut):
Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag:

9 Gravdal ble vedtatt enstemmig.
96 Skytebane Reistad ble vedtatt med 12 stemmer (4AP, 4H, I KRF, l MDG, l SP, 1V)
mot 1 stemmer (lFRP)
2A (Områder som tas ut):
Brynhild Heitmann (KRF) sitt forslag:

10 Gml. Drammens veien 6 falt med 2 stemmer (l MDG, IKRF) mot 11 stemmer
(4AP, 4H, lFRP, lSP, IV)
30 Ødegård falt med 3 stemmer (I KRF, l MDG, IV) mot 10 stemmer (4AP, 4H, l FRP,
lSP)
37 Skogli falt med 3 stemmer (l KRF, lMDG, 1V) mot 10 stemmer (4AP, 4H, lFRP,
lSP)
59 Svangstrand falt med 1 stemmer (I KRF) mot 12 stemmer (4AP, 4H, l MDG, l FRP,
l SP, IV)
76 Nøsteveien 107 falt med 2 stemmer (l KRF, l MDG) mot 11 stemmer (4AP,
4H, l FRP, l SP, IV)

78 Vårbakken falt med 3 stemmer (IKRF, lMDG, IV) mot 10 stemmer (4AP, 4H,
lFRP, l SP)
2A (Områder som tas ut):
Gunnar Nebell (AP) sitt forslag:

32 Gamle Drammensvei 159 ble vedtatt med 8 stemmer (4AP, IKRF, lMDG, lSP, 1V)
mot 5 stemmer (4H, 1FRP)
2B (Områder som tas inn):
Lars Haugen (FRP) sitt forslag:

20 Toverud Masseuttak falt med 1 stemme (lFRP) mot 12 stemmer (4AP, 4H, l KRF,
lMDG, lSP, IV)
46 Haugerudbråtan falt med 2 stemmer (lFRP, lH) mot 11 stemmer (4AP, 3H, lKRF,
lMDG, lSP, IV)
90 Fullverdig kryss Lierskogen falt med 1 stemme (lFRP) mot 12 stemmer (4AP, 4H, l KRF,
lMDG, lSP, IV)
2B (områder som tas inn):

Gunnar Nebell (AP) sitt forslag som falt med 4 stemmer (4AP) mot 9 stemmer (4H,
1FRP, l KRF, l MDG, l SP, IV):
 Punkt 5 endres i samsvar med at både næringsområdet 6 Leirdalen og 100
Skianlegg Leirdalen inngår i kommuneplanens arealdel.
Punkt 3.
Rådmannens punkt 3 ble vedtatt enstemmig.
Punkt 4.
Rådmannens punkt 4 ble vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H, l FRP, l KRF, l SP, IV) mot
1 stemme (lMDG)
Punkt 5.
Søren Falch Zapffe (H) og Brynhild Heitmann (KRF) fremmet følgende forslag som
galt med 6 stemmer (4H, 1KRF, 1FRP) mot 7 stemmer (4AP, 1MDG, 1SP, 1V):
 Det fremmes forslag til endring av markagrensen for å legge til rette for næringsområdet
6 Leirdalen slik det er vist i vedlegg 5 «Plankart som skal sendes Klima- og
miljødepartementet til godkjenning» datert 20/05/2019. Liers økte behov for
næringsområder er dokumentert, og det er naturlig å videreutvikle området rundt
Gjellebekk med nærhet til E18. Alternativt kan området nyttes til 100 Skianlegg
Leirdalen dersom næring ikke kan gjennomføres. Området 100 Skianlegg Leirdalen tas
derfor ikke ut av planforslaget før nærmere avklaring foreligger.

Lars Haugen (FRP) fremmet et atter subsidiært forslag som ble vedtatt med 11 stemmer
(4AP, 4H, l FRP, l KRF, lSP) mot 2 stemmer (l MDG, l V):
 Det fremmes forslag til endring av markagrensen slik det er vist i vedlegg 5 «Plankart
som skal sendes Klima- og miljødepartementet til godkjenning» datert 20/5-2019.
Punkt 6.
Janicke Karin Solheim (MDG) sitt forslag falt med 1 stemmer (l MDG) mot 12 stemmer
(4AP, 4H, l FRP, l KRF, l SP, lV):
 Det tas initiativ til å utarbeide kommunedelplan for veisystemet i E-18 korridoren fra
Drengsrud i Asker til Tranby-krysset der en tar med arealbruken i tilliggende områder så
langt det er nødvendig for å få et helhetlig grep. Kommunedelplanarbeidet gjøres i tett
samarbeid med Asker kommune, vegvesenet i nye Viken og Lierskogen vel. Siste
setning:
«Næringsområdet 1 Kjenner øst inngår i kommunedelplanen.» strykes.
GunnarNebell (AP) sitt forslag ble vedtatt med 8 stemmer (4AP, lKRF, lMDG, lSP, 1V)
mot 5 stemmer (4H, lFRP):
 Som rådmannen,med endring:
Siste setning «Næringsområdet 1 Kjenner øst inngår i kommunedelplanen» utgår og
erstattes med:
Utbyggingsområdene på Lierskogen som inngår i kommuneplanens arealdel kan ikke
realiseres før kommunedelplanen er utarbeidet.
Punkt 7.
Tove Hofstad (V) sitt forslag falt med 1 stemmer (lV) mot 12 stemmer (4AP, 4H,
lFRP, l KRF, lMDG, lSP):

 Under forutsetning av at Fylkesmannen og Fylkeskommunen trekker sin innsigelse til 23
Søndre Linnesvollen, tas dette inn i planforslaget. Rådmannen tar ny kontakt med
Fylkesmannen før kommunestyrets behandling for nærmere å begrunne behovet for
etablering av MatRiket på Søndre Linnesvollen gård. **)

Gunnar Nebell (AP) sitt forslag falt med 4 stemmer (4AP) mot 9 stemmer (4H,
lFRP, l KRF, lMDG, lSP, lV):
 Avhengig av utfallet av departementets avgjørelse om endring av markagrensa,
startes arbeid med å legge til rette for helårs ski- og skiskytteranlegg på
Sivilforsvarstomta, og det startes dialog for å realisere dette i samarbeid med
Asker kommune.
Forslaget fra Søren Falch Zapffe (H) og Brynhild Heitmann (KRF) ble vedtatt med
11 stemmer (4AP, 4H, l FRP, lKRF, lSP) mot 2 stemmer (l MDG, lV):
 Arbeidet med et helårs ski- og skiskytteanlegg videreføres parallelt med avklaring
av markagrensen. Sivilforsvarstomta og Eggevollen/Martinsløkka er de mest
aktuelle alternativer som utredes nærmere. Det søkes avklaring med Asker
kommune om et nærmere samarbeid.

Punkt 8
Rådmannens punkt 8 ble vedtatt enstemmig.
Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag til nytt punkt 9 ble vedtatt enstemmig:
 Planbestemmelser til kommuneplanens arealdel datert 20/05/2019 rettes opp/justeres
iht endelig vedtak av planforslaget.
Søren Falch Zapffe (H) og Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag til nytt punkt 10:
 Under forutsetning av at Fylkesmannen og Fylkeskommunen trekker sin innsigelse
til 23 Søndre Linnesvollen tas dette inn i planforslaget. Rådmannen tar ny kontakt
med Fylkesmannen før kommunestyrets behandling for nærmere å begrunne
behovet for etablering av Matriket på Søndre Linnesvollen.
Janicke Karin Solheim (MDG) fremmet følgende forslag:
 Formannskapet er positive til etablering av MatRiket men ønsker en mer passende
lokalise ring, for eksempel i Lierbyen eller til Fjordbyen. - Dersom matriket likevel
besluttes etablert på foreslått område, skal arealer som omfatter omdisponering av
dyrket mark tas ut av planforslaget.
Forslaget fra Søren Falch Zapffe (H) og Tove Hofstad (V) ble vedtatt med 10
stemmer (4AP, 4H, 1SP, 1V) da det ble satt opp mot forslaget fra Janicke Karin
Solheim (MDG) som falt med 3 stemmer (l MDG, lKRF, lFRP)
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag som falt med 1 stemmer (lFRP) mot 12
stemmer (4AP, 4H, lKRF, lMDG, lSP, 1V):
 Det midlertidige bygge og deleforbudet på eiendommene gnr 127 bnr 1, 3, 10,
22 og 23 oppheves («Stena»).
Janicke Karin Solheim (MDG) sitt forslag punkt 10 falt med 1 stemme (1MDG) mot
12 stemmer (4AP, 4H, lFRP, l KRF, l SP, lV):
 4 Pukkverket til næringsområde: «Forslag til endring: Næring og LNF (skog 48
daa).
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag som falt med 2 stemmer (lMDG, lV) mot
11 stemmer (4AP, 4H, l FRP, lKRF, lSP):
 Tiltaket 76 Nøsteveien 107 tas inn under forutsetning av at gang- og sykkelvei
mellom
Gluggen og Sandaker kommer på plass.***)
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