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Diverse tatt opp under møtet:
 Jan Tokstad, daglig leder i Norsk Bioenergi AS, holdt en orientering knyttet til sak
62/2019.

Publikums spørrekvarter:
 Pål Svere hadde kommentar til sak 49/2019.
 Hans Olav Bjørk fra Gullaug Utvikling AS hadde kommentar til sak 57/2019
Bestiller sak:
Karl O. Bellen (H), med tilslutning fra Miljøutvalget, bestilte følgende sak på bakgrunn av
melding 46/2019:
«Miljøutvalget ber Rådmannen legge frem en hastesak til førstkommende Kommunestyre.
Flere innbyggere har tatt kontakt om manglende veilys på Fylkesveien den siste tiden. Mange
er svært opprørte og bekymret.
Når det per i dag ikke foreligger en frivillig løsning på saken etter dialog med
fylkeskommunen, og deler av Fylkesveien er mørklagt, er det viktig det blir lagt frem en sak til
kommende kommunestyremøte.
Hensikten med saken bør være at VIVA umiddelbart får i oppdrag å drifte veilysene, og at
Buskerud fylkeskommune kreves for kostnadene knyttet til dette. Det er ikke en holdbar
situasjon å avvente drift av veilysene frem til Viken fylkeskommune er etablert etter nyttår
og/eller frivillig kommer frem til en løsning, og løsningen må således fremprovoseres.
Det er videre, oss bekjent, ikke tilsvarende praksis i de to andre fylkeskommunene som nå blir
en del av Viken.»
Bestiller melding:
Per G. Vemork (FRP) bestilte følgende melding:
«Miljøfyrtårnsertifisering av kommunale virksomheter.
Jeg ber om en melding som viser status for miljøfyrtårnsertifisering av kommunens ulike
virksomheter (navngitte), herunder hvem som står på tur til å bli sertifisert, kostnadsbildet
med ordningen og evaluert nytteverdi av den. Det bes også om en vurdering av muligheten for
eventuelt å kunne samle alle de sertifiserte enhetene inn under samme «hatt» for å holde
sertifiseringskostnadene nede.»

Helene R. Bank
Utvalgssekretær
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47/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 05.06.2019 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokoll fra møte 05.06.2019 ble enstemmig vedtatt.

48/2019 Politisk reglement 2019
Miljøutvalgets vedtak:
1. Politisk reglement – delegering, saksbehandling og godtgjøring vedtas og trer i kraft

fra konstituerende kommunestyremøte høsten 2019.
2. Rådmannen legger frem en sak til de ulike utvalgene om valg av møtetidspunkt.
3. Fastgodtgjøring til ordfører og varaordfører og ledere og folkevalgte i faste utvalg,
4.

5.

6.
7.
8.

samt kontrollkomiteen videreføres.
Nestleder av faste utvalg og leder av andre politiske organ innvilges fastgodtgjøring på
1,5 % av beregningsgrunnlaget (pr. 1.5.19 NOK 14 820,-). Kostnaden for endringene
legges inn i HP 2020-2023.
Første møte i politisk organ som avholdes på en dag godtgjøres som tidligere med
0,15% av beregningsgrunnlaget (pr. 1.519 NOK 1 435,-). I tillegg innvilges
folkevalgte 0,075% av beregningsgrunnlaget for hvert påfølgende møte samme dag.
Arbeidet med å etablere en forskrift om godtgjøring og tapt inntekt, jf. kommuneloven
§§ 8-3 og 8-4, påbegynnes i kommunestyreperioden 2019-2023.
Eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse videreføres med fem
medlemmer.
Rådmannen legger frem egen sak om etablering av ungdomsråd.

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

49/2019 Sylling transformatorstasjon - Søknad om etablering av lunneplass
Miljøutvalgets vedtak:
Lier kommune avviser Statnett SF sin søknad om etablering av tømmervelte på det omsøkte
riggområdet.
Lier kommune har godkjent opprustning av vei og anlegning av tømmervelte oppe i skogen
vest for transformatorstasjonen, dette vil løse utfordringene til 7 grunneiere i anleggsperioden
og i fremtiden.

Miljøutvalgets behandling:
Jan Stolp (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Lier kommune avviser Statnett SF sin søknad om etablering av tømmervelte på det omsøkte
riggområdet.
Lier kommune har godkjent opprustning av vei og anlegning av tømmervelte oppe i skogen
vest for transformatorstasjonen, dette vil løse utfordringene til 7 grunneiere i
anleggsperioden og i fremtiden.»
Jan Stolp (SP) sitt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

50/2019 181/2 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 4,9 og 11 innvilges søknad om konsesjon for Tor Eirik
Riis på eiendommen gbnr 181/2 i Lier kommune på følgende vilkår.
 Det settes upersonlig boplikt på eiendommen i minst 5 år sammenhengende. Kopi av
leiekontrakt sendes kommunen innen et år etter overtakelse.
Vedtaket begrunnes med at bosettingshensynet ivaretas, det er god ressursforvaltning at
eiendommene kan drives sammen og søker anses som skikket til å drive eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

51/2019 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven § 1 og 12 gis det samtykke til fradeling av kårbolig som omsøkt på
eiendommen gbnr 149/1 i Lier kommune.
Vedtaket begrunnes med at det er to boenheter i tunet fra før og at eiendommen er relativt
liten. Fradelingen fører ikke til en driftsmessig dårlig løsning.
Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Med hjemmel i §§ 1 og 12 gis det ikke samtykke til fradeling.»
Runar Gravdal (AP) sitt forslag falt med 4 stemmer (3AP, 1V) da det ble satt opp mot
Rådmannens forslag til vedtak som fikk 5 stemmer (3H, 1SP, 1FRP).

52/2019 152/9 Lier - Søknad om fradeling
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1og 12 innvilges søknad om fradeling av ca.5 dekar produktiv
skog på følgende vilkår.
 Arealet skal sammenføyes med gbnr 152/107
 Det skal tinglyses en veirett på veien som sikrer landbrukseiendommen bruk av veien.
 Hvis utvalget godkjenner fradelingen som omsøkt vil landbrukskontoret behandle
konsesjonssøknaden administrativt.
Vedtaket begrunnes med at fradeling av 5 dekar skog ikke anses å være av stor betydning da
arealet ikke er dyrkbart. Fradelingen fører ikke til drifts- eller miljømessige ulemper for
landbruket i området.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

53/2019 76/12 Vestsideveien 264 - Søknad om deling og makeskifte etter
jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 gis det avslag på fradeling av eksisterende våningshus
med tilhørende uteareal på til sammen ca. 3,2 dekar.
Avslaget begrunnes med at fradelingen fører til en driftsmessig uheldig løsning, vil bli en
ulempe for landbruket i området og reduserer ressursgrunnlaget på eiendommen.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

54/2019 129/6 Ringeriksveien 295 - Klage på avslag om omdisponering av
fulldyrka jord
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen avslås og rådmannens vedtak av 13. juni 2019 opprettholdes som følger:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 avslås søknad om omdisponering av fulldyrka jord av
svært god jordkvalitet til oppgruset plass til parkering av maskiner og utstyr. Arealet skal
tilbakeføres til opprinnelig stand, fulldyrka jord, innen 15 juli 2019 og arealet skal drives

Avslaget begrunnes med at det er lite rasjonelt å beholde en oppgruset plass for parkering
av landbruksutstyr for å drive et areal som er såpass lite.

Saken oversendes til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

55/2019 55/2 - 55/85 Lier - Bergflødtveien 27 Klage på avslag om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas ikke til følge. Det har ikke kommet inn nye tungtveiende momenter i saken og
vedtak fra Miljøutvalget den 8. mai 2019 opprettholdes med en mindre justering av verdien på
skogen på grunn av en regnefeil:
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 16 500 000
Avslaget begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptabel
konsesjonspris.

Saken sendes over til Fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

56/2019 102/1 Lier - Klage på avslag om fradeling av kårbolig
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas ikke til følge og miljøutvalgets vedtak av 8. mai 2019 opprettholdes:
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.

Saken sendes over til fylkesmannen for endelig avgjørelse.
Miljøutvalgets behandling:
Fagutvalgets innstilling ble fremmet og enstemmig vedtatt.

57/2019 113/1 Gullaug - Klage på avslag om endring av konsesjonsvilkår
Miljøutvalgets vedtak:
Det fremkommer ikke opplysninger i klagen etter kommunestyrets behandling som etter
fornyet vurdering stiller saken i nytt lys. Klagen tas derfor ikke til følge, og avslag på søknad
om ytterligere utsettelse av frist for deling og salg av jordbruksareal opprettholdes. Salg av
jord til aktiv lokal næringsutøver i landbruket gir den beste forutsetning for å sikre en god
driftsmessig løsning, jf. konsesjonsloven §§1 og 9. En ytterligere fristforlengelse vil være
med på å svekke en slik løsning.
Miljøutvalgets behandling:
Karl O. Bellen (H) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 første ledd endres deler av vilkår satt i første kulepunkt
i konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 i sak 8/2013 og i vedtak av 09.12.2014 i sak 76/2014.
Endringen gjelder frist for fradeling og salg av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse
med 2 år – til og med 19.02.2021. Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt
ut.
I tillegg settes det krav om innsending av jordleiekontrakt i henhold til jordloven §8. Frist for
innsending til kommunen settes til 1. april 2019.
Vedtaket begrunnes med at endringen av frist for fradeling ikke vil tilsidesette
konsesjonslovens hensyn i vesentlig grad, spesielt med tanke på hensynet til en driftsmessig
god løsning hvor man skal ivareta landbruksnæringen. Samtidig anses vilkårsendringen som
hensiktsmessig hvor det er tatt hensyn til grunneiers utviklingsplaner for eiendommen.
Vilkårsendringen vil ikke ha negative konsekvenser for drift av arealene, men det skal tegnes
10-årig jordleiekontrakt slik jordloven krever.»
Runar Gravdal (AP) fremmet Rådmannens forslag til vedtak.
Karl O. Bellen (H) sitt forslag falt med 4 stemmer (3H, 1FRP) mot 5 stemmer (3AP, 1SP,
1V) avgitt for Rådmannens forslag.

58/2019 129/18 Lier - Klage på vedtak etter søknad om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Rådmannen fortsetter oppdraget med å finne minnelig ordning sammen med
Miljøverndepartementet for frivillig ervervelse av eiendommen for offentlig vern og
forvaltning.

Miljøutvalgets behandling:
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Klagen tas ikke til følge.
Rådmannen fortsetter oppdraget med å finne minnelig ordning sammen med
Miljøverndepartementet for frivillig ervervelse av eiendommen for offentlig vern og
forvaltning.»
Karl O. Bellen (H) fremmet Rådmannens forslag til vedtak.
Runar Gravdal (AP) sitt forslag ble vedtatt med 6 stemmer (3AP, 1SP, 1V, 1FRP) mot 3
stemmer (3H) avgitt for Rådmannens forslag.

59/2019 Etablering av strategi for grønn mobilitet
Miljøutvalgets vedtak:
1. Kommunen etablerer en overordnet strategi for grønn mobilitet.
2. Strategien tas opp til endelig politisk behandling i løpet av 2019.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

60/2019 Lier Eiendomsselskap KF - Energirapport 2018
Miljøutvalgets vedtak:
Resultatene i den fremlagte energirapporten fra Lier Eiendomsselskap KF for 2018, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Olav Aasmundrud (H) fremmet følgende forsalg til vedtak:
«Resultatene i den fremlagte energirapporten fra Lier Eiendomsselskap KF for 2018, tas til
orientering.»
Olav Aasmundrud (H) sitt forslag ble enstemmig vedtatt satt opp mot Rådmannens forslag til
vedtak.

61/2019 Meldinger

44/2019 Protokoll fagutvalget 28.05.2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 44: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019,
tas til orientering
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
45/2019 126/4 og 122/1 - Klagesak sendt til Fylkesmannen
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 45: 126/4 og 122/1 - Klagesak sendt til Fylkesmannen, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
46/2019 Opphør av kommunal drift av veilys langs fylkesveger - status
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 46: Opphør av kommunal drift av veilys langs fylkesveger – status, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
47/2019 Forslag om omklassifisering av fv.22 Kjellstadvegen i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 47: Forslag om omklassifisering av fv.22 Kjellstadvegen i Lier kommune, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
48/2019 Rapport for 2018- Energi og klimaplan for Lier kommune (2017-2020)
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 48: Rapport for 2018- Energi og klimaplan for Lier kommune (2017-2020), tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
49/2019 Melding om oppfølging klimanøytralt Liersamfunn
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 49: Oppfølging klimanøytralt Liersamfunn, tas til orientering.

Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
50/2019 Melding om utslipp av olje til Lierelva
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 50: Melding om utslipp av olje til Lierelva, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.
51/2019 Vann- og avløpsprosjektet Sanering Nøste - Drammen. Status pr. 1. juli 2019
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 51: Vann- og avløpsprosjektet Sanering Nøste - Drammen. Status pr. 1. juli 2019,
tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

62/2019 Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming
Miljøutvalgets vedtak:
Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges snarest frem på nytt etter at man har
mottatt og vurdert utredningen fra TVS, hensyntatt innspillene fra Miljøutvalget og det
foreligger et bedre, oversiktlig og oppdatert konsekvensbilde, samt forslag til konkret
utfasings-/tidsplan for tiltakene.
Saken oppdateres med følgende regnskapsforutsetninger for kostnader og utslipp:
Investeringskostnader kun for å erstatte flisfyring med el-kjel, utslippstall for brutto utslipp av
CO2 for forbrenning av flis og CO2 utslipp for el-kjel settes til 0.
Miljøutvalget ber om at kommunen, i samarbeid med selskapene, kontakter ENOVA for å
sjekke ut muligheten for økonomisk støtte og faglig veiledning til planlegging og
gjennomføring av utfasings- / omleggingsarbeidet.
Miljøutvalgets behandling:
Per Vemork (FRP) fremmet på vegne av FRP, AP og V følgende forslag til vedtak:
«Saken sendes tilbake til administrasjonen og legges snarest frem på nytt etter at man har
mottatt og vurdert utredningen fra TVS, hensyntatt innspillene fra Miljøutvalget og det
foreligger et bedre, oversiktlig og oppdatert konsekvensbilde, samt forslag til konkret
utfasings-/tidsplan for tiltakene.
Saken oppdateres med følgende regnskapsforutsetninger for kostnader og utslipp:
Investeringskostnader kun for å erstatte flisfyring med el-kjel, utslippstall for brutto utslipp av
CO2 for forbrenning av flis og CO2 utslipp for el-kjel settes til 0.
Miljøutvalget ber om at kommunen, i samarbeid med selskapene, kontakter ENOVA for å
sjekke ut muligheten for økonomisk støtte og faglig veiledning til planlegging og
gjennomføring av utfasings- / omleggingsarbeidet.»
Karl O. Bellen (H) fremmet Rådmannens forslag til vedtak.

FRP, AP og V sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (3AP, 1SP, 1V, 1FRP, 1H) mot 2
stemmer (2H) avgitt for Rådmannens forslag til vedtak.

