Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Landbruksutvalget

Møtested

Haugestad

Dato:

29.10.2019

Tidspunkt:

18:00 – 19:00

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Kaja Elisabeth Flesjø Kværner
Carl William Nordby
Narve Huseby Wiker
Synnøve Thorsrud
Magnus Angeltveit
Geir Otto Rislien
Lise Hafskjold Kivle
Eirik Kjell Røhmen
Majda Anicic

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Repr Vara
SP
FRP
H
H
KRF
A
V
MDG
SV

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Sikke Næsheim
Kommunalsjef
Gry Løberg
Jordbrukssjef
Marit H. Fjelltun
Landbrukssjef

Diverse tatt opp under møtet:
 Landbrukssjef Marit H. Fjelltun holdt følgende orientering: «Informasjon fra
Landbruk og miljø».

Bestiller melding:
Synnøve H. Thorsrud (H) bestilte følgende melding:
«Kan rådmannen undersøke om det kan være aktuelt for Lier kommune å bli en del av «Sunne
kommuner». Et nettverk av norske kommuner av WHO. Tema for nettverk er bl.a. Rettferdig
fordeling av helse og livskvalitet.»

Helene Røneid Bank
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
1/2019

68/15 og 69/35 - Søknad om fradeling

2/2019

159/17 Lier - Søknad om omdisponering av areal til ridebane og paddocker

3/2019

76/12 Vestsideveien 264 - Klage på avslag om fradeling av våningshus

4/2019

143/4 Lier - Fjellsveien 4 - Klage på avslag om omdisponering til
juletreproduksjon

5/2019

Folkehelsestrategi 2019 – 2028

6/2019

2. tertialrapport 2019 - Lier kommune

1/2019 68/15 og 69/35 - Søknad om fradeling
Landbruksutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 gis det samtykke til fradeling av Myrvang gbnr 69/35 fra
Egge Øvre gbnr 68/15 i Lier.
Vedtaket begrunnes med at Myrvang gbnr 69/35 ikke har landbruksressurser av stor
betydning og at fradelingen ikke vil føre til ulemper for landbruket i området.
Landbruksutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

2/2019 159/17 Lier - Søknad om omdisponering av areal til ridebane og
paddocker
Landbruksutvalgets vedtak:
Saken utsettes for befaring.
Landbruksutvalgets behandling:
Kaja Flesjø Kværner (SP) fremmet følgende forslag til vedtak, som ble enstemmig vedtatt:
«Saken utsettes til befaring er gjennomført.»

3/2019 76/12 Vestsideveien 264 - Klage på avslag om fradeling av
våningshus
Landbruksutvalgets vedtak:
Saken utsettes.
Rådmannen oppfordres til å ta kontakt med søker som bør anmodes om å trekke søknaden til
fordel for alternative løsninger:
Alt areal, fulldyrka og beitearealer nord og øst for våningshuset, samt 17 da skog fradeles fra
eiendommen og legges ut for salg til aktivt jordbruk. Det må opprettes adgang til arealene fra
Bakkegata. Gjenværende eiendom kan selges på det åpne marked uten priskontroll.
Landbruksutvalgets behandling:
Narve Huseby Wiker (H) fremmet følgende utsettelsesforslag, som ble vedtatt med 8
stemmer (2H, 1KRF, 1AP, 1V, 1MDG, 1SP, 1FRP) mot 1 stemme (1SV):
«Saken utsettes.
Rådmannen oppfordres til å ta kontakt med søker som bør anmodes om å trekke søknaden til
fordel for alternative løsninger:

Alt areal, fulldyrka og beitearealer nord og øst for våningshuset, samt 17 da skog fradeles fra
eiendommen og legges ut for salg til aktivt jordbruk. Det må opprettes adgang til arealene fra
Bakkegata. Gjenværende eiendom kan selges på det åpne marked uten priskontroll.»

4/2019 143/4 Lier - Fjellsveien 4 - Klage på avslag om omdisponering til
juletreproduksjon
Landbruksutvalgets vedtak:
Klagen avslås og rådmannens vedtak av 13. juni 2019 opprettholdes som følger:
Med hjemmel i jordloven §§1 og 9 gis det avslag på søknad om omdisponering av ca. 0,9 dekar til
juletreproduksjon.
Vedtaket begrunnes med at plasseringen fører til dårlig arrondering av omkringliggende
fulldyrka areal, at det er fare for at det arealet gror igjen, påvirker kulturlandskapet og blir
vanskelig å tilbakeføre til fulldyrka jord da det ikke er en næringsmessig produksjon av juletrær.

Saken oversendes til fylkesmannen i Oslo og Viken for endelig avgjørelse.
Landbruksutvalgets behandling:
Magnus Angeltveit (KRF) fremmet rådmannens forslag til vedtak.
Kaja Flesjø Kværner (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:
«Det gis midlertidig omdisponeringstillatelse med følgende vilkår:
1. Omdisponeringstillatelsen gjelder såfremt det er aktiv julegranproduksjon eller frem til
31.desember 2034.
2. Trærne skal ikke overskride 4 m og stelles årlig.
3. At det øvrige arealet klassifisert som fulldyrka jord skal driftes aktivt.
Dersom vilkårene ikke etterfølges skal arealet tilbakeføres umiddelbart.»
Kaja Flesjø Kværner sitt forslag falt med 4 stemmer (1SP, 2H, 1FRP) da det ble satt opp mot
rådmannens forslag til vedtak som fikk 5 stemmer (1KRF, 1AP, 1V, 1MDG, 1SV).

5/2019 Folkehelsestrategi 2019 - 2028
Landbruksutvalgets vedtak:
Folkehelsestrategi 2019 – 2028 tas til orientering.
Landbruksutvalgets behandling:
Folkehelsestrategi 2019 – 2028 ble tatt til orientering.

6/2019 2. tertialrapport 2019 - Lier kommune
Landbruksutvalgets vedtak:
2. tertialrapport 2019 – Lier kommune tas til orientering.
Landbruksutvalgets behandling:
2. tertialrapport 2019 – Lier kommune ble tatt til orientering.

