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Møteprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret 
Møtested Haugestad 
Dato: 12.02.2019 
Tidspunkt: 18:00 – 22:00 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara 
Gunn Cecilie Ringdal Leder H  
Brynhild Heitmann Nestleder KRF  
Hilde Kristine Fossum Medlem H  
Søren Falch Zapffe Medlem H  
Karl Bellen Medlem H  
Hanne Myhre Gravdal Medlem H  
Helene Justad Medlem H  
Hanne Garås Medlem H  
Gina Elisabeth Ekeberg Medlem H  
Adnan Afzal Medlem H  
Unni Lærum Medlem H  
Per Werrum Medlem H  
Frank Yggeseth Medlem H  
Reidar Lauritsen Medlem H  
Arne Jørstad Medlem H  
Knut Olaf Haveråen Kals Medlem H  
Per Otto Olsen Varamedlem H Olav Aasmundrud (H) 
Ove Brude Kolstad Varamedlem H Mari Espedal (H) 
Abdul Majid Abid Varamedlem H Per Hægstad (H) 
Silje Kjellesvik Norheim Medlem A  
Ove Andreas Solberg Medlem A  
Tov Hasler Tovsen Medlem A  
Petter Enrique Dreier Medlem A  
Knut Røssum Medlem A  
Anne Marie Westlie Eidal Medlem A  
Hedda Kyrkjerud Medlem A  



Gunnar Nebell Medlem A  
Tone Elisabeth Svendsen Medlem A  
Ann Heidi Romundset Svorstøl Medlem A  
Tor Birger Jeppesen Medlem A  
Per Arne Bredesen Medlem A  
Pål Birger Bendiksen Medlem A  
Anders Mikael Strøm Varamedlem A Runar Gravdal (A) 
Morgan E. Langfeldt Medlem FRP  
Lars Haugen Medlem FRP  
Knut Eilert Sørnes Medlem FRP  
Per Guthorm Vemork Medlem FRP  
Mette Irene Hansen Medlem FRP  
Espen Lahnstein Medlem SP  
Laila Margrethe Tryde Medlem SP  
Jan O. Stolp Medlem SP  
Tove Hofstad Medlem V  
Geir Cato Kristiansen Medlem V  
Marianne Berg Medlem V  
Anders G Opsahl Medlem KRF  
Janicke Karin Solheim Medlem MDG  
Øivind Hammer Medlem MDG  
Ninnie Bjørnland Medlem SV  
Arne Christian Rødby Medlem UF  
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Bente Gravdal 
Kari-Ann Dale 
Hanne Berg Stubberud 
Sissel K. Haavaag 
Marianne Woldstad 
Erik Modal 
Thorgeir Bjerknes 

Rådmann 
Kommunalsjef 
Kommunalsjef 
Kommunalsjef 
Kommunikasjonssjef 
Kommunikasjonsrådgiver 
Plan og bygningssjef 

  
 
Diverse tatt opp under møtet: 
 
Publikum spørrekvarter: 
 
 Henrik Trømborg hadde merknad til sak nr. 9. 
 Erik Jakobsen, naturvernforbundet i Lier, hadde merknad til sak nr. 9. 
 Erik Hennum hadde merknad til sak nr. 9. 
 
--------------- 
 
 
 



Ordførers informasjonskvarter: 
 
 Sendt brev til Statens vegvesen i forbindelse med E134 og etterlyst planprogram fra 

Statens vegvesen. 
 Møte i Fjordbyråd  
 Statsråd og tidligere landbruks- og matminister Bård Hoksrud besøkte Lier  
 Styringsgruppen for tømmerterminalen på tur til Gøteborg 
 Kortreistprosjekt 
 Strategikonferanse for KS Buskerud  
 Det arrangeres Frivilligbørs i Lier 19. februar 
 
 
--------------- 
 
Før behandling av sakene besvarte Ordfører Gunn Cecilie Ringdal (H) på spørsmål fra 
Espen Lahnstein (SP) om Nærpolitireformen og konsekvenser for Lier Lensmannskontor, 
spørsmål fra Brynhild Heitmann (KRF) om vilt trekket over E18 ved Gjellebekk og 
spørsmål fra Per Arne Bredesen (AP) om mobildekning i Finnemarka. 
Rådmannen besvarte på vegne av ordføreren på spørsmål fra Ninnie Bjørnland (SV) om 
mulig forurensning og fare i forbindelse med branner på Teigens anlegg på Lierstranda. 
 
--------------- 
 
Kommunestyret besluttet at sak nr. 9 ble behandlet før de øvrige sakene. 
 
--------------- 
 
Bestilling av sak: 
 
Silje Kjellesvik Norheim (AP) bestilte følgende sak: 
Jeg ber om at det utarbeides en sak til kommunestyret som tar for seg omfanget av 
barnefattigdom i Lier kommune.  
Hva er konkrete tiltak i dag og hvilke planer ligger fremover? Angående behovet for å styrke 
fritidstilbudene til barn i lavinntektsfamilie: Hvor mye blir gjort pr. i dag, hva er behovet 
fremover, og har kommunen oversikt over behovene? 
 
Begrunnelse: I Handlingsprogrammet for 2019-2022, kapittel 8 – kultur, står som en av tre 
hovedutfordringer: Sosioøkonomisk bakgrunn og helsesituasjon påvirker deltakelse i kultur- 
og fritidstilbud. Vi ønsker i større grad å sikre alle tilgjengelighet og deltakelse og økt bruk av 
etablerte tilbud.  
Men, under «tiltak» står det ikke noe om dette. Det er altså ikke satt opp noen tiltak mot noe 
som er nevnt som en utfordring.  

I handlingsprogrammet under «Beskrivelser av rammeendringer», står det som et eget punkt: 
«Tilskuddsmidler fra Barne- og familiedirektoratet bortfaller fra 2019 og tilbudet må driftes 
fremover med egne driftsmidler».  
Hvordan dette dekkes inn bør også fremkomme i samme sak.  

Videre ønsker jeg at Lier kommune etablerer en handlingsplan for å forhindre sosial ulikhet 
mellom barn og unge, og at denne saken blir en del av dette arbeidet. 

Ønsker også å få forelagt resultatene av driften av BUA i kontekst til utsatte familier/barn 
som lever i lavinntektsfamilier, og hvorvidt BUA sine tjenester favner disse som målgruppe.  



 
--------------- 
 
Bestilling av melding: 
 
Lars Haugen (FRP) bestilte følgende melding med bakgrunn i sak nr. 5: 
På side 127 nest siste avsnitt heter det blant annet følgende: 
 
«Med store antall flyktninger som kom i 2015 og i kommunens vedtak om å bosette et stort 
årlig antall, ble tjenestene knyttet til integreringsarbeidet trappet opp. Det er bygd opp en 
betydelig kompetanse i kommunen, og det er bidratt til god innsats med bosetting og 
kvalifisering av flyktningene som har kommet til kommunen, noe IMDIs anmodningsbrev 
peker på. For å sikre kvaliteten på det videre arbeidet og beholde dyktige fagfolk, er det viktig 
å opprettholde et visst nivå på det antall flyktninger kommunen årlig bosetter.» 
 
Lier FRP ber om en melding som viser hvor mange flyktninger Lier kommune må motta pr. 
år for å unngå nedbemanning i antall ansatte i flyktningetjenesten (tilsvarende) og for å unngå 
å måtte si opp kontrakter med innleide private firmaer i bransjen flyktningindustri. 
 
 
 
 
 
Gunn Cecilie Ringdal          Charlotte O. Liseth 
Ordfører                Utvalgssekretær 
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1/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.2018 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Protokoll fra møte 11.12.2018 godkjennes. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Protokoll fra møte 11.12.2018 ble godkjent enstemmig. 

 

2/2019 Politisk struktur kommunestyreperioden 2019 - 2023 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Formannskapsmodellen legges til grunn for politisk organisering i kommunestyreperioden 

2019 – 2023. 
 

2. Følgende faste utvalg opprettes og velges av kommunestyret: 
Formannskap – 13 medlemmer - FS 
Utvalg for miljø og plan -9 medlemmer - MPU 
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett – 9 medlemmer - OKI 
Utvalg for helse, sosial og omsorg – 9 medlemmer - HSO 
Eierutvalg – 5 medlemmer – EIU 
Valgstyre – 13 medlemmer - VS 
 

3. Følgende obligatoriske utvalg velges av kommunestyret: 
Partsammensatt utvalg – 5 medlemmer 
Klagenemd – 5 medlemmer 
Kontrollutvalg – 5 medlemmer 
Eldreråd – avventer forskrift 
Råd for personer med funksjonsutsettelse – avventer forskrift 
Ungdomsråd – avventer forskrift 

 
4. Utvalgenes ansvarsområder, myndighet og oppgaver slik de fremgår av vedlegg 1, tas til 

orientering og legges til grunn for det videre arbeid.  
 

5. Spørsmål knyttet til prinsipper for representasjon i utvalgene og arbeidsform samt 
delegasjon av avgjørelsesmyndighet ses i sammenheng med behandling av reglement for 
politiske organer og folkevalgtes arbeidsvilkår. 

Kommunestyrets behandling: 
 
Søren Falch Zapffe (H) fremmet formannskapets innstilling: 
6. Formannskapsmodellen legges til grunn for politisk organisering i kommunestyreperioden 

2019 – 2023. 
 

7. Følgende faste utvalg opprettes og velges av kommunestyret: 



Formannskap – 13 medlemmer - FS 
Utvalg for miljø og plan -9 medlemmer - MPU 
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett – 9 medlemmer - OKI 
Utvalg for helse, sosial og omsorg – 9 medlemmer - HSO 
Eierutvalg – 5 medlemmer – EIU 
Valgstyre – 13 medlemmer - VS 
 

8. Følgende obligatoriske utvalg velges av kommunestyret: 
Partsammensatt utvalg – 5 medlemmer 
Klagenemd – 5 medlemmer 
Kontrollutvalg – 5 medlemmer 
Eldreråd – avventer forskrift 
Råd for personer med funksjonsutsettelse – avventer forskrift 
Ungdomsråd – avventer forskrift 

 
9. Utvalgenes ansvarsområder, myndighet og oppgaver slik de fremgår av vedlegg 1, tas til 

orientering og legges til grunn for det videre arbeid.  
 

10. Spørsmål knyttet til prinsipper for representasjon i utvalgene og arbeidsform samt 
delegasjon av avgjørelsesmyndighet ses i sammenheng med behandling av reglement for 
politiske organer og folkevalgtes arbeidsvilkår. 

 
Tove Hofstad (V) fremmet følgende nye kulepunkt og endring til formannskapets innstilling: 
Endringsforslag til foreslåtte «miljø og plan»: 
Utvalg for «Plan, miljø og stedsutvikling» – 9 medlemmer – PMS 
 
Nytt tilleggs punkt. 3: 
Møter i formannskap og faste utvalg legges til dagtid. 

 
Ninnie Bjørnland (SV) fremmet på vegne av MDG, SP og SV følgende forslag: 
Politisk struktur kommunestyreperioden 2019-2023  
1  Formannskapsmodellen legges til grunn for politisk organisering i 

kommunestyreperioden 2019 - 2023 
2  Følgende faste utvalg opprettes og velges av kommunestyret: 

 Formannskap 13 medlemmer 
 Miljøutvalg 9 medlemmer 
 Planutvalg 9 medlemmer 
 Utvalg for oppvekst, kultur og idrett 9 medlemmer 
 Utvalg for helse, sosial og omsorg 9 medlemmer 
 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfiske 9 medlemmer 
 Valgstyre 13 medlemmer 

3 Det etableres sakbehandlingsrutiner som sikrer at saker som skal avgjøres i både 
miljøutvalget og planutvalget, først behandles i miljøutvalget 

4  Som formannskapets innstilling pkt 3 
5  Som formannskapets innstilling pkt 5 med følgende tillegg: 



 Møter i formannskap og faste utvalg legges på dagtid.  

 
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Endringsforslag – utvalgsstruktur: 
Planutvalget – Som nå. 
Nytt hovedutvalg med ansvar som dagens miljøutvalg og dagens fagutvalg. 
 
 
Lars Haugen (FRP) sitt forslag som falt med 6 stemmer (5FRP, 1U) mot 43 stemmer (14AP, 
18H, 2KRF, 2MDG, 3SP, 1SV, 3V) 
 
Fellesforslaget fra MDG, SV og SP falt med 7 stemmer (2MDG, 1FRP, 3SP, 1SV) mot 42 
stemmer (14AP, 18H, 4FRP, 2KRF, 3V, 1U) 
 
Søren Falch Zapffe (H) sitt forslag ble vedtatt med 41 stemmer (14AP, 18H, 4FRP, 2KRF, 
3V) mot 8 stemmer (2MDG, 1FRP, 3SP, 1SV, 1U)  
 
Tove Hofstad (V) sitt endringsforslag falt med 10 stemmer (2KRF, 1MDG, 2FRP, 1SV, 3V, 
1U) mot 39 stemmer (14AP, 18H, 3FRP, 1MDG, 3SP) 
 
Tilleggsforslaget fra Tove Hofstad (V) falt med 8 stemmer (3MDG, 2SP, 1SV, 3V) mot 41 
stemmer (14AP, 18H, 5FRP, 2KRF, 1SP, 1U) 
 
 
 

3/2019 Lier kommunes eierskapsprinsipper 
Kommunestyrets vedtak: 
 

 Lier kommune vedtar følgende 16 prinsipper som kommunens eierskapsprinsipper: 
1. Før en mulig selskapsdannelse og valg av selskapsform skal det foreligge en 

analyse av hva eier kan oppnå ved å opprette et selskap, fremfor å drive 
aktiviteten innenfor en kommunal virksomhet. 

2. Eierutvalget er Lier kommunes eierorgan. 
3. Eierutvalget er Lier kommunes valgkomité. Denne, eller de valgkomiteen 

oppnevner, er eierutvalgets representant(er) i selskapenes valgkomiteer 
der kommunen er invitert til slik deltakelse. 

4. Vedtektene i selskapene skal være utformet slik at tilstrekkelig eierstyring 
sikres. 

5. Ved utpeking av kandidater til selskapenes styrende organer skal valgkomiteen 
vektlegge at selskapsstyrene skal ha bred kompetanse, herunder god 
økonomisk og juridisk forståelse, bransjekunnskap, relevant erfaring og 
fortrinnsvis styreerfaring samt politisk og samfunnsmessig kompetanse. Det 
skal tilstrebes balansert kjønnsrepresentasjon. I Lier kommunes kommunale 
foretak og hel- og deleide selskaper skal folkevalgte ikke velges til styreverv. 
Styremedlemmene skal velges for to år omgangen, med mulighet for gjenvalg. 

6. Alle styremedlemmer oppnevnt av Lier kommune skal motta kommunens 
veileder for styremedlemmer. Styremedlemmer i kommunalt eide foretak og 
selskaper skal tilbys opplæring i rollen som styremedlem. 



7. Alle selskaper skal drives ut fra god forretningsetikk og bærekraftig 
samfunnsutvikling. Alle kommunale foretak og heleide selskaper skal som 
minimum implementere Lier kommunes etiske retningslinjer. 

8. Det skal være en klar og presis eierstrategi for hvert enkelt selskap, godt 
forankret hos det enkelte styremedlem.  

9. Alle kommunale foretak og selskaper skal ha retningslinjer for 
informasjonsutveksling mellom eierutvalget og eierutvalgets representant. 

10. Kommunale foretak og kommunalt eide selskaper skal legge til rette for 
åpenhet om sitt selskap i alle forhold, som av konkurransemessige hensyn ikke 
er unntatt offentlighet. 

11. Informasjon fra selskap til eier skal skje gjennom selskapsledelsen. 
12. Eierskap skal være godt forankret i formannskapet og kommunestyret gjennom 

vedtak og meldinger. Det skal årlig avholdes eierseminar for eierutvalg og 
formannskap hvor også selskaper kan være representert på invitasjon. 

13. Der kommunen eier samtlige aksjer utgjør formannskapet generalforsamling. 
Der hvor aksjeselskapet ikke er heleid av Lier kommune har ordfører fullmakt 
til å møte på generalforsamling. Rådmann kan møte med fullmakt. 

14. Resultatene av Lier kommunes eierskap skal behandles av kommunestyret 
hvert år, i løpet av 4. kvartal gjennom sak om eierskapsmelding. 

15. Eierskapspolitikken behandles av kommunestyret to ganger i 
kommunestyreperioden, første gang innen utgangen av første året i ny 
valgperiode. 

16. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og innen utgangen av året 
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke 
eierskapskontroller som skal gjennomføres. 

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

4/2019 Lier kommunes eierskap i aksjeselskaper og interkommunale 
selskaper i 2017 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 Resultatene fra Lier kommunes eierskap 2017 tas til orientering, og en eventuell vurdering 

av kommunens eierposter gjøres av eierorganet.   
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Sendes tilbake til rådmannen for avsluttende behandling jfr. dekning av underskudd i 
legevakta IKS. 
 
Lars Haugen (FRP) sitt forslag falt med 5 stemmer (5FRP) mot 44 stemmer (14AP, 18H, 
2KRF, 2MDG, 3SP, 1SV, 3V, 1U) 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 



5/2019 Bosetting av flyktninger 2019 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Lier kommune imøtekommer anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 
(IMDi) om å bosette 34 flyktninger i 2019. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. 
 
De tre flyktninger som var på kvoten og ikke ble tatt imot i 2018 tas imot i tillegg til omsøkte 
34 i 2019. 
 
2. Dette innebærer at vedtak av 1. desember 2015 (på 50 flyktninger) er endret. 
 
3. IMDi skal bosette 150 enslige mindreårige i 2019. Lier er ikke bedt om å ta imot noen av 
disse. Fordi vi i Lier både har kompetanse, kapasitet og gode resultater med å bosette enslige 
mindreårige, bes rådmannen raskt gå i ny dialog med IMDi om mulighet for å bosette det 
antallet Lier har kapasitet til å ta imot på Tranby bofelleskap. Dersom IMDi er positive til 
bosetting, er det grunnlag for videre drift av bofellesskapet i sin nåværende form mens 
rådmannen følger opp pkt 3 i KS’ vedtak i sak 127/2018 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Lier kommune bosetter ingen flyktninger i 2019 
 
Ninnie Bjørnalnd (SV) fremmet på vegne av AP, MDG, KRF, V og SV følgende forslag til 
vedtak: 
Som formannskapets innstilling med følgende tillegg: 
 
IMDi skal bosette 150 enslige mindreårige i 2019. Lier er ikke bedt om å ta imot noen av 
disse. Fordi vi i Lier både har kompetanse, kapasitet og gode resultater med å bosette enslige 
mindreårige, bes rådmannen raskt gå i ny dialog med IMDi om mulighet for å bosette det 
antallet Lier har kapasitet til å ta imot på Tranby bofelleskap. Dersom IMDi er positive til 
bosetting, er det grunnlag for videre drift av bofellesskapet i sin nåværende form mens 
rådmannen følger opp pkt 3 i KS’ vedtak i sak 127/2018 
 
 
Lars Haugen (FRP) sitt forslag falt med 5 stemmer (5FRP) da det ble satt opp mot 
formannskapets innstilling som ble vedtatt med 44 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 2MDG, 3SP, 
1SV, 3V, 1U) 
 
AP, MDG, KRF, SV og V sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 27 stemmer (14AP, 2KRF, 
2MDG, 1H, 3SP, 1SV, 3V, 1U) mot 22 stemmer (17H, 5FRP) 

 

6/2019 Fastsetting av Planprogram for kommunedelplan med KU - 
samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt - Fjordbyen 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§11-13 og 4-1, samt forskrift om 
konsekvensutredning § 16, fastsettes planprogram, datert rådmannen 12.02.2019, for 
kommunedelplan samferdselsinfrastruktur og kollektivknutepunkt -  Fjordbyen 



 
Kommunestyrets behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

7/2019 Sluttbehandling - Detaljregulering for oppfylling av 
Guttebakksvingen Fv. 285 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen (Fv. 285), som vist i plankart datert 
15.11.2018, med tilhørende bestemmelser datert 10.01.2019, godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-12 med følgende tillegg i bestemmelsene: 
 

1. Ny § 2-1-2 f) Det skal utarbeides matjordplan for håndtering av matjord. 
Matjordplanen skal godkjennes av landbruksmyndighetene før det gis 
igangsettingstillatelse. 
 

2. Nytt punkt i § 5-1: Krav til innhold i matjordplan: Matjordplanen skal blant annet 
inneholde opplysninger om mengde matjord, om den er stedegen eller om det er 
innkjørte masser, hvordan den tas av, eventuell mellomlagring og hvordan den skal 
disponeres. Det må også foreligge bekreftelse fra Mattilsynet om jorda er befengt med 
floghavre eller andre farlige ugras eller planteskadegjørere. 
 

3. Nytt punkt i § 5-1 c) Krav til innhold i driftsplan: Rutiner for registering av fremmede 
arter før og etter anleggsperioden, og eventuell bekjempelse av fremmede arter. 

 
Pkt. 5-1 d driftstid – endres fra øvrig drift i området tillates mandag-torsdag 06:00 – 20:00 og 
fredager 06:00 - 16:00 til 07:00 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 

 
Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen (Fv. 285), som vist i plankart 
datert 15.11.2018, med tilhørende bestemmelser datert 10.01.2019, godkjennes i 
henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 med følgende tillegg i bestemmelsene og 
skravert område i planskissen: 

 
1. Ny § 2-1-2 f) Det skal utarbeides matjordplan for håndtering av matjord. 

Matjordplanen skal godkjennes av landbruksmyndighetene før det gis 
igangsettingstillatelse. 

 
2. Nytt punkt i § 5-1: Krav til innhold i matjordplan: Matjordplanen skal blant annet 

inneholde opplysninger om mengde matjord, om den er stedegen eller om det er 
innkjørte masser, hvordan den tas av, eventuell mellomlagring og hvordan den skal 
disponeres. Det må også foreligge bekreftelse fra Mattilsynet om jorda er befengt med 
floghavre eller andre farlige ugras eller planteskadegjørere. 

 
3. Nytt punkt i § 5-1 c) Krav til innhold i driftsplan: Rutiner for registering av fremmede 

arter før og etter anleggsperioden, og eventuell bekjempelse av fremmede arter. 



 
4. Nytt punkt § 3-3 b) Område for vilttrekk (VT). Det etableres i planens søndre 

avgrensning et område som beholder eller opparbeides med egnet arrondering og 
beplantning for å opprettholde eksisterende forbindelse fra Lierelva opp til og langs 
Fv-285 som gir viltet adgang til marka øst for Fv-285 nord for Hanseringen. Dette må 
være avklart før tillatelse til tiltak kan gis, jfr. § 2-1-1 d). Forskriftsmessig skilting av 
Fv-285 forbi det aktuelle området etableres som del av tiltaket. 

 
 
Morgan Langfeldt (FRP) fremmet planutvalgets innstilling: 
Detaljregulering for oppfylling av Guttebakksvingen (Fv. 285), som vist i plankart datert 
15.11.2018, med tilhørende bestemmelser datert 10.01.2019, godkjennes i henhold til plan- og 
bygningslovens § 12-12 med følgende tillegg i bestemmelsene: 
 

4. Ny § 2-1-2 f) Det skal utarbeides matjordplan for håndtering av matjord. 
Matjordplanen skal godkjennes av landbruksmyndighetene før det gis 
igangsettingstillatelse. 
 

5. Nytt punkt i § 5-1: Krav til innhold i matjordplan: Matjordplanen skal blant annet 
inneholde opplysninger om mengde matjord, om den er stedegen eller om det er 
innkjørte masser, hvordan den tas av, eventuell mellomlagring og hvordan den skal 
disponeres. Det må også foreligge bekreftelse fra Mattilsynet om jorda er befengt med 
floghavre eller andre farlige ugras eller planteskadegjørere. 
 

6. Nytt punkt i § 5-1 c) Krav til innhold i driftsplan: Rutiner for registering av fremmede 
arter før og etter anleggsperioden, og eventuell bekjempelse av fremmede arter. 

 
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende endringsforslag til pkt. 5-1 d: 
Pkt. 5-1 d driftstid – endres fra øvrig drift i området tillates mandag-torsdag 06:00 – 20:00 og 
fredager 06:00 - 16:00 til 07:00 
 
 
Planutvalgets innstilling ble vedtatt med 32 stemmer (18H, 5FRP, 2KRF, 3SP, 3V, 1U) mot 
17 stemmer (14AP, 2MDG, 1SV) avgitt for Gunnar Nebell (AP) sitt forslag. 
 
Forslaget fra Espen Lahnstein (SP) ble vedtatt med 45 stemmer (14AP, 17H, 3FRP, 2MDG, 
2KRF, 3SP, 1SV, 2V, 1U) mot 4 stemmer (1H, 2FRP, 1V)  

 

8/2019 Sluttbehandling av Detaljregulering Fv. 285 Asdøla bru 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Detaljregulering Fv. 285 Asdøla bru som vist på plankart 23.11.2018 med bestemmelser 
datert 26.11.2018 godkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12, forutsatt at 
følgende endringer utføres:    

1. Bestemmelse om kulturminner inngå i § 2-5 Dersom det fremkommer automatisk 
fredete kulturminner ved anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet, må 
arbeide straks stanses og Fylkeskommunen varsles, jmf. Kulturminnelovens § 8.2. 

2. Bestemmelse i § 2-3 Støy b) utvides til å slik: b) Ny arealbruk og nye tiltak i 
planområdet skal ikke påføre eksisterende bebyggelse og utearealer støy utover 
grensene i Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i 



arealplanlegging (T-1442/2016). Resultater og vurderinger fra Støyvurderinger datert 
8.11.2018, skal legges til grunn.  

3. Bestemmelsen om sikring av sti settes i bestemmelsene for felt o_SVT1 i § 3-1 b): Sti 
skal opprettholdes eller omlegges og kobles på eksisterende sti til Haukelia. 

4. Bestemmelse for o_SVT2 §3-1 b): I felt o_SVT2 skal det tilrettelegges en 
biloppstillingsplass for eiendommen 198/12. 

5. Bestemmelse for o_SVT4: § 3-1 b) I o_SVT4 skal det etableres mur for å hindre 
arealutslag av veggrunn foran driftsbygningen.  

6. Bestemmelse §3-3: I L7 skal det etableres mur for å hindre arealutslag av veggrunn 
foran driftsbygningen. 

7. Krav til innhold i planer som kreves i § 2-1-1 settes slik rådmannen foreslår sist i 
kapittel 3 i denne saksutredningen. 

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Planutvalgets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 
 

9/2019 Klage på detaljreguleringsplan for Klinkenberghagan. Klagere: 
Gjermund Gravdal m. fl. 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Klagene tas delvis til følge ved at felt B1 med tilhørende del av veien med sideareal - 
SKV/SF/SVG - samt vegetasjonsskjermen GV_2 endres til formål naturvern - LN. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes inntil det foreligger en ny sak som redegjør for: 

a) Om hvilke økonomiske og planrelaterte konsekvenser det får at Felt B1 utgår av 
planen 

b) Om hvilke boligtyper og antall det planlegges for, tatt i betraktning at hovedformålet 
med planen er å styrke elevgrunnlaget for Nordal skole 

c) Om at boligene utvikles og selges direkte til boligkjøpere i kommunens egen regi, 
hvor Lier Eiendomsselskap KF, med støtte fra andre kommunale virksomheter, har 
ansvaret for utviklings og salgsarbeidet. Hensikten er å tilby rimelige boliger til lavest 
mulige kostnader med særlig vekt på barnefamilier og unge i etbleringsfaser. 

 
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende tilleggspkt. d til utsettelsesforslaget: 

d) Rådmannen må utrede konsekvensene av å pålegge 
tiltakshavere/utbyggere kostnadene ved alle foreslåtte tiltak beskrevet for å unngå 
skader oppstrøms og nedstrøms. En utredning om ansvaret for skader og ødeleggelser 
jf. vassdragsloven må i tillegg beskrive kommunens ansvar som regulerende 
myndighet.  

 
Utsettelsesforslaget falt med 24 stemmer (14AP, 2MDG, 3SP, 1SV, 3V, 1U) mot 25 stemmer 
(18H, 5FRP, 2KRF)  
 
 
 



Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Klagene tas delvis til følge ved at felt B1 med tilhørende del av veien med sideareal - 
SKV/SF/SVG - samt vegetasjonsskjermen GV_2 endres til formål naturvern - LN. 
 
Morgan Langfeldt (FRP) fremmet rådmannens forsalg til vedtak: 
Klagene tas ikke til følge. Kommunestyrets vedtak av 28.11.2017 i sak 112/2017 
opprettholdes, og klagene oversendes til Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre 
behandling. 
 
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
1. Klagene tas til følge. Reguleringsplanen godkjennes ikke og arealene tilbakeføres til LNF-

område. 
2. Klagene tas delvis til følge. Det gjøres følgende endringer i planen: Byggeområde B1 og 

B2 tas ut av planen og tilbakeføres til LNF-område. 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak fremmet av Morgan Langfeldt (FRP) falt med 5 stemmer 
(5FRP) mot 44 stemmer (14AP, 18H, 2MDG, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V, 1U) 
 
Det ble votert punktvis over forslag fra Espen Lahnstein (SP):  
Pkt. 1 falt med 8 stemmer (2MDG, 3SP, 1SV, 2V) mot 41 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 
5FRP, 1V, 1U) 
 
Pkt. 2 falt med 9 stemmer (2MDG, 3SP, 1SV, 2V, 1U) mot 40 stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 
5FRP, 1V) 
 
Forslaget fra Søren Falch Zapffe (H) ble vedtatt enstemmig. 

 

10/2019 Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen - Revisjon av 
vertskommuneavtale 
Kommunestyrets vedtak: 
 
 Eksisterende vertskommuneavtale etter kommunelovens §28b og 

forurensningsforskriftens kapittel 12 revideres slik at Holmestrand kommune innlemmes i 
avtalen. Forøvrig er avtaleteksten uendret. 

 
Kommunestyrets behandling: 
 
Formannskapets innstilling ble fremmet og vedtatt enstemmig. 

 

11/2019 Lokaler for Lier Kommunalteknikk KF 
Kommunestyrets vedtak: 
 
1. Lokaler for Lier Kommunalteknikk KF løses ved etablering av permanent modulbygg på 

Bilbo, og med tilpasninger i øvrig bygningsmasse. 
2. For å kunne oppnå ytterligere synergier i kommunens øvrige tekniske fagmiljøer, skal det 

også innenfor bevilget ramme søkes etablert kontorløsninger for et samlet Lier 
Eiendomsselskap KF. 



 
Kommunestyrets behandling: 
 
Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake for ytterligere utredning. En kostnadsramme på kr. 25.000.000 fremstår 
som altfor høy tatt i betraktning framtidig kommunalt omfang av tekniske tjenester, 
kommunens øvrige oppgave/forpliktelse og kommunens økonomi. 
 
Forslaget fra Lars Haugen (FRP) falt med 5 stemmer (5FRP) mot 44 stemmer (14AP, 18H, 
2MDG, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V, 1U) avgitt for formannskapets innstilling. 
 
 

12/2019 Meldinger 

1/2019 Status Responssenter og velferdsteknologi i Lier kommune 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 1: Status Responssenter og velferdsteknologi i Lier kommune, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
2/2019 Initiering av antikorrupsjonsprogram i Lier kommune 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 2: Initiering av antikorrupsjonsprogram i Lier kommune, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
3/2019 Småbåthavn 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 3: Etablering av midlertidig og endelig småbåthavn, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
4/2019 Melding om arbeider på Tranby-Høgda, jf. bestilling i kommunestyret 23. 
oktober 2018 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 4: Melding om arbeider på Tranby-Høgda, jf. bestilling av representant Janicke 
Karin Solheim (MDG) i kommunestyret 23. oktober 2018, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
5/2019 Informasjon om Lierskogen Pukkverk v/ Franzefoss Pukk AS brudd på 
konsesjonsrettigheter mm, jf. bestilling 19.11.2018 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 5: Informasjon om Lierskogen Pukkverk v/ Franzefoss Pukk AS brudd på 
konsesjonsrettigheter mm, jf. bestilling 15.11.2018, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 



6/2019 Konkurranseutsetting av eiendomsdrift og renholdstjenester - prosess og 
fremdrift 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 6: Konkurranseutsetting av eiendomsdrift og renholdstjenester - prosess og 
fremdrift, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
7/2019 Mindre endring av "Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Lier 
kommune 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 7: Mindre endring av "Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Lier 
kommune, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
8/2019 Renovasjon i egenregi 
Kommunestyrets vedtak: 
Melding nr. 8: Renovasjon i egenregi, tas til orientering. 
Kommunestyrets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 

 

13/2019 Interpellasjoner/spørsmål 

1/2019 Spørsmål vedrørende nærpolitireformen og konsekvenser for Lier 
lensmannskontor 
Vedrørende nærpolitireformen og konsekvenser for Lier lensmannskontor 
 
Spørsmål fra Espen Lahnstein (SP): 
 
1. januar 2016 trådte nærpolitireformen i kraft. Lier lensmannskontor ble ikke nedlagt, men 
oppgavene ble endret. Hvilke oppgaver lå til Lier lensmannskontor før 01.01.2016, og hvilke 
åpningstider hadde lensmannskontoret? Hvilke polititjenester kan lensmannskontoret utføre i 
dag, og hvilke åpningstider har lensmannskontoret sammenlignet med tidligere? 
 
Svar fra ordfører: 
 
Takk for ditt spørsmål om et viktig tema som jeg har jobbet mye med, både i forbindelse med 
selve gjennomføringen av reformen og senere.  
Jeg vil først benytte anledningen til å si at jeg er glad for at vi har god kontakt med politiet, og 
at politiet har trukket oss med i forbindelsene med endringene av Lier lensmannskontor. Det 
har også medført at vi har inngått en samarbeidsavtale med politiet, ref. behandling i 
kommunestyret 6. mars 2018, en fornyelse av Politirådets arbeid og et eget pilotprosjekt 
mellom politiet og Lier kommune.  
I pilotprosjektet skal vi som kjent ha et tettere samarbeid mellom kommunen, næringslivet, 
frivillige organisasjoner og politiet, der Politirådet er tiltenkt en mer helhetlig rolle i 
forebygging av kriminalitet. Jeg viser i denne forbindelse til sak 77/2018 i formannskapet. 



Prosjektet kan medføre at også andre kommuner i landet får en tilsvarende løsning på et 
senere tidspunkt.  
Lier lensmannskontor har et ordensavsnitt med 12 hjemler igjen i Lier etter 1.6.18. Dette 
avsnittet er en del av ordensseksjonen i Drammen. Frem til dette tidspunktet var det ca. 27 
ansatte ved kontoret.  
 
Åpningstidene etter reformen er mandag og torsdag 0900 - 1400, mot 0830 - 1500 alle 
hverdager før 1.6.18. Vår politikontakt, Pål Sørensen, opplyser at dagens publikumstilbud er 
tilstrekkelig ut fra antall besøkende. Det er stort sett politikontakten som betjener skranken, 
slik at det er en erfaren person som svarer publikum.  
 
Gjennom vårt samarbeid med politiet har vi også blitt enige om å legge ut god informasjon 
om politiets tilstedeværelse på kommunens hjemmesider, og her opplyses blant annet om 
følgende til publikum:  
Tjenestetilbudet på lensmannskontoret inneholder blant annet: 
•Innlevering av anmeldelser 
•Rådføring generelt og om politiets tjenestetilbud, samt prosessene videre i systemet 
•Innlevering våpensøknader 
•Innlevering av våpen mm 
•Innlevering av skilter          
•Hittegods 
•Mottak forkynnelser 
•Bekreftelse av tilstrekkelig inntekt opp mot utenlandsbesøk 
•Bekreftelse av eksistens opp mot mottak trygd fra utlandet 
•Tap av kjennemerke og mobil 
•Lokalt forliksråd 
 
Politiet opplyser at all etterforskning er flyttet til Drammen. All sivil rettspleie er også flyttet 
til Drammen, men inntil videre jobber det en sivilt ansatt ved kontoret. Forliksrådet avholdes 
ved kontoret som tidligere, men saksbehandleren jobber i Drammen. Politiet opplyser 
forøvrig at de mest sårbare, d.v.s. barna, blir meget godt ivaretatt av FEE (felles etterretning 
og etterforskning) med dagens ordning. Utover dette nevner politiet selv at det er en rekke 
andre spesialgrupper, avsnitt og seksjoner som helt klart har fått en kompetanseheving vs. 
tidligere organisering, slik tanken bak reformen også var.  
 
 
 
2/2019 Spørsmål til ordfører vedrørende vilt trekket over E18 ved Gjellebekk 
Vedrørende vilt trekket over E18 ved Gjellebekk 
 
Spørsmål til ordfører fra Brynhild Heitmann (KRF): 
  
Jeg viser til vilt trekket vi har over E 18 ved Gjellebekk. 
Det har vært mye aktivitet i området både med bygging av flere nye næringsbygg i Gjellebekk 
området og litt lenger borte er det gjort store grunnarbeider i forbindelse med utvidelse av 
undergangen på Gjellebekkveien ved Liertoppen. 
 
Tidligere har KrF vært opptatt av hjortedyrene som skal passere viltovergangen på E18 . 
Nå har det gå en tid og undertegnede har følgende spørsmål: 
 



1. Er det observert spor i snøen i vinter der man kan se at dyrene benytter viltovergangen ved 
Gjellebekk? 
 
2. Har det vært telling av antall hjortedyr/elg som oppholder seg på hver side av E18 i den 
siste tiden? 
 
3. Hvordan står det til med artsutfoldelsen av dyrene som oppholder seg på Hurum halvøya. 
 
 
 
Svar fra ordfører: 
 
Takk for spørsmålet. 
 
1. Etter at det ble etablert viltgjerder langs E18, er trekket mellom Kjekstadmarka og 
Vestmarka i praksis stoppet. Det har aldri lykkes å få en viltovergang i dette området inn i 
Nasjonal transportplan, og overgangen er følgelig aldri etablert. Den eneste plassen hvor dyr 
fritt kan passere E18 er over Fosskollen, men veien til Vestmarka herfra er kronglete. Det er 
ikke gjennomført sportellinger i dette området, men det er ingen ting som tilsier at trekket er 
flyttet hit selv om enkeltindivider sikkert har funnet frem til denne muligheten.   
 
2. Det har ikke vært gjennomført tellinger av hjortevilt langs E18.  
 
3. Elgvektene på Hurumhalvøya er lave, men synkende vekter på elg ses i hele nedre 
Buskerud og kan tilskrives andre faktorer enn isolasjon. Elgstammen på Hurumhalvøya er i 
dag relativt lav, men dette skyldes målrettet reduksjon etter at elgbeitetakster har vist dårlig 
beitegrunnlag. Rådyrstammen er historisk høy. Enkeltindivider av hjortevilt vandrer ut og inn 
fra halvøya jevnlig (bl.a. over Oslo- og Drammensfjorden, over Fosskollen og over E18 ved 
avkjøringa til Tranby). Sett i lys av bestandenes størrelser, og det at bestandene i kort tid 
historisk har vært avskåret fra øvrige områder, er det ikke noe som tilsier at bestandene lider 
av innavlsdepresjon. Vi har foreløpig ikke kunnet registrere åpenbare og negative effekter 
som kan tilskrives stenging av trekket på Gjellebekk. 

 
 
3/2019 Interpellasjon/spørsmål til ordfører vedrørende sak 49/2018 - Mobildekning i 
Finnemarka - Per Arne Bredesen (AP) 

Vedrørende sak 49/2018 - Mobildekning i Finnemarka 
 
Spørsmål til ordfører fra Per Arne Bredesen (AP): 
 
Jeg henviser til formannskapets enstemmige vedtak i sak 49/2018, formannskapsmøte 13 
September 2018, sak om mobildekning i Finnemarka. 
Rådmannen skulle igangsette et forprosjekt med Glitre Energi Nett AS med tanke på 
etablering av basestasjon på Trettekollen, som var det ene alternativet. 
Kan ordføreren kort redegjøre for hvor langt denne prosessen er kommet? 
 
 
 



 
 
Svar fra ordfører: 
 
Takk for ditt spørsmål om en viktig sak for mange. Og takk for ditt engasjement i saken. Mitt 
ønske er å ha en rask fremdrift som sikrer at vi kan få dekning på et størst mulig område rundt 
Eiksetra og Martinsløkka, der vi har vår nye skistadion med ny lysløype.  
 
Jeg har fulgt opp saken mot rådmannen og utad, både i møter med teleleverandør og med 
driverne på Eiksetra, for å nevne noen. 
 
Det er derfor gledelig at rådmannen melder at saken vil bli lagt fram til politisk behandling i 
mars. Kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum har også meldt tilbake at 
de vil komme med en beslutning innen utgangen av første kvartal.  
 
Glitre Energi Nett AS har utarbeidet en grovkalkyle basert på analyser i kart. Vi har bedt om 
to kostnadsalternativer: Alternativ 1, Storkollen og alternativ 2, Trettekollen. Det er alternativ 
2, Trettekollen som er aktuelt for interkommunalt samarbeid. 
 
For alternativ 1, Storkollen er det utarbeidet 4 forskjellige framføringsalternativer for strøm 
der kostnadsoverslagene varierer fra 0,9 - 1,35 mill. beregnet etter trasévalg. For alternativ 2, 
Trettekollen er gitt to ulike trasévalg der kostnadsoverslaget i begge tilfeller er på 3,2 mill. 
Etter møtet med nabokommunene nå i januar, var det enighet blant de tilstedeværende om at 
en kostnadsdeling skal baseres på befolkningen i kommunene. Alt etter 
samarbeidskonstellasjon vil Liers andel utgjøre fra 17,2 - 27,7 %. Kostnadsestimatet vil da bli 
minimum kr. 550 000, maksimum kr. 885 000. Øvrige saksforhold vil komme fram i selve 
saken som er ventet i mars. 
 
 
4/2019 Spørsmål til ordføreren om mulig forurensning og fare i forbindelse med 
branner på Teigens anlegg på Lierstranda 
Spørsmål til ordføreren om mulig forurensning og fare i forbindelse med branner på Teigens 
anlegg på Lierstranda 
 
Spørsmål fra Ninnie Bjørnland (SV): 
 
I de siste månedene har det vært kjent at det har vært to store branner på Teigens anlegg på 
Lierstranda. Brannene har, etter det jeg kjenner til, vært i utendørs deponier/lagringen for den 
type avfall Teigen håndterer. Den første av brannene var svært stor med mye røyk som preget 
store deler av Lierstranda, Nøste og Brakerøya i mange timer. I forbindelse med denne 
brannen sto det på Dt.no at politiet oppfordret befolkningen i nærområdet til å holde seg 
innendørs med lukkede vinduer.  
 
Mine spørsmål til ordføreren er som følger:  
 
Hvordan er anlegget det har vært branner i sikret mot forurensning til grunnen, vann og 
miljøet for øvrig? 
 
Ble grunnen, vann, luft og miljøet for øvrig forurenset ved disse brannene og har det blitt det 
ved andre mindre branner som jevnlig er i forbindelse med anlegget? 
 



Hvordan følges det opp at de krav som er stillet til virksomhetens drift mht utslipp og 
forurensing følges? Er kravene tilstrekkelige? 
 
Hvordan ble befolkningen i nærområdet varslet om å holde seg innendørs med lukkede 
vinduer ved den første brannen? 
 
Hvilken fare medfører virksomheten for miljøet og befolkningen i nærområdet? 
 
 
 
Svar fra ordfører: 
 
Takk for spørsmålene. 
Jeg vil be rådmannen om å besvare dine spørsmål jfr. reglementet pkt. 5.8.1. 
Rådmannens svar følger her: 
Fylkesmannen er forurensningsmyndighet og er den som følger opp tillatelsen Hellik Teigen 
har etter forurensningsloven. 
Hendelsene med selvantenning og påfølgende brann skjer fra tid til annen hos Hellik Teigen 
AS. Virksomheten har tillatelse etter forurensningsloven til mottak, behandling og 
viderelevering av metall og EE-avfall (elektrisk og elektronisk avfall). Eventuelle ulovligheter 
avsløres av myndigheten ved gjennomføring av tilsyn. Siste tilsyn som Lier kommune er 
informert om, er et tilsyn gjennomført i 2017. Lier kommune har etterlyst annen relevant 
dokumentasjon og informasjon Fylkesmannen måtte ha, men ikke mottatt svar enda. Tilsyn er 
uansett en aktivitet som foregår sporadisk, og gjerne med år mellom hver gang. Den viktige 
kontrollen med at utslippskrav følges, skjer av virksomheten selv. Det er virksomhetens 
internkontrollrutiner som skal sørge for at krav blir regelmessig overholdt. Lier kommune har 
ikke tilsynsmyndighet med virksomhetens internkontrollrutiner, men en representant for 
virksomheten har besvart noen av spørsmålene muntlig. 
 
Brannene er forårsaket av selvantenning. Varer som kan selvantenne plasseres derfor i en 
stålkontainer, og sikring mot forurensning av grunnen skjer ved at det hele er plassert på et 25 
cm tykt armert dekke av betong. Avrenning fra dekket skjer til sandfang og kummer som blir 
tømt ved behov. Dette skjedde også ved siste episode, og det som ble sugd opp ble da levert 
Lindum. 
 
Ved branner skjer utslipp til luft, og virksomheten har ingen eksisterende tiltak mot dette. 
Virksomheten vurderer pr. tiden muligheten for å etablere et tett anlegg hvor branner ikke kan 
utvikle seg like lett. Virksomheten vurderer selv at de sporadiske utslippene av røyk ikke 
medfører noen helsefare for befolkningen. 
Brannene blir slukket i løpet av 2 timer. Helsetjenesten i Lier kommune vurderer 
skjønnsmessig at slike utslipp ikke er langvarige eller hyppige nok til å utgjøre noen vesentlig 
endring for den generelle luftkvaliteten i området, og at kun akutteffekter i forbindelse med 
hendelsene er sannsynlig i forhold til helse. Slike akutteffekter gjelder først og fremst sårbare 
individer, for eksempel individer med nedsatt lungefunksjon og individer med hjerte- og 
karsykdom. Det er likevel så langt til nærmeste bebyggelse, at slike effekter ikke er 
sannsynlige for befolkningen som bor i nærområdet.  Når politi vurderer at befolkningen skal 
beskyttes i samråd med brannvesenet, benytter politiet media, i tillegg til egen innsats.  
 


