Lier kommune

Møteprotokoll
Utvalg:

Miljøutvalget

Møtested

Glitra

Dato:

03.06.2014

Tidspunkt:

18:00 – 20:45

Følgende medlemmer møtte:
Navn
Hilde Kristine Fossum
Per Guthorm Vemork
Mona Skaar Thorsrud
Adnan Afzal
Juel Asmund Fuglerud
Mirza Maria Maldonado
Anders Mikael Strøm
Wivi Abelsen
Tove Hofstad
Jan O. Stolp
Marianne B. Korneliussen
Kathy Lie
Ingen vara

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem

Repr
H
FRP
H
H
H
A
A
SV
V
SP
V
SV

Vara

Hanne M. Pedersen-Eriksen (KRF)
Ruth-Eline Iversen (AP)
Lars-Erik Petersen (AP)

Følgende fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
Synnøve Tovsrud
kommunalsjef
Marit H. Fjelltun
Landbrukssjef
Gry Løberg
Jordbrukssjef
Ingrid Buck
Kultur og fritid
Einar Røed
Anlegg og eiendom

Diverse tatt opp under møtet:
Befaring:
Befaring på sykkel til fjernvarmeanlegget på Stoppen og langs gamle jernbanelinje forbi
Linnesvollen hestesenter.
Spørsmål fra publikum:
• Vivi Becker leder for Sparta/ Bragerøen og representant for Lier/Stoppen hadde merknad til
sak 37/2014.
• Tina Kalmo Pedersen, søker i sak 34/2014, hadde merknad til sak 34/2014.
• Kjersti Hoseth, søker i sak 33/2014, hadde merknad til sak 33/2014
Bestiller melding:
Per Vemork (FRP) bestiller følgende melding:
«Miljøutvalget ber om en melding vedrørende Linnes renseanlegg med hensyn til status,
kapasitet og eventuelt behov for oppgradering.»
Anders Strøm (AP) og Tove Hofstad (V) bestiller melding:
«Forslagsstillere ønsker at Miljøutvalget blir presentert de avfallsfyllinger som allerede har
fått pålegg om utbedring.
Samtidig ønsker vi framdrift i struktur og kontroll av avfallsfyllinger, og oppdatering gis til
Miljøutvalget innen 6 (seks) måneder.»
• Sak 33/2014, sak 34/2014 og sak 37/2014 ble behandlet før meldinger og øvrige saker.
• Kathy Lie møtte under behandling av sak 34/2014.
Spørsmål til rådmann:
Anders M. Strøm tok opp spørsmål om forenkling av saker.

Janne Eide
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:
Saksnr
29/2014

Protokoll fra møte i Miljøutvalget 06.05.2014

30/2014

Meldinger

18/2014

Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune - status og videre arbeid
(revisjon av tidligere "Dokument 6A")

19/2014

Sanering vann og avløpsledninger i Reistadlia.

20/2014

Melding om oppfølging av avfallsfyllinger i Lier kommune

21/2014

Årsrapport energianlegg Høvik/Stoppen 2013

22/2014

Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk

31/2014

139/1 Lier - Øvre Opsahl - Klage på avslag om fradeling av kårbolig etter
jordloven

32/2014

17/1 Lier - Søknad om deling - Lier videregående skole

33/2014

59/1 Lier - Ny søknad om etablering av ridebane

34/2014

59/2 Lier - Søknad om omdisponering til ovalbane

35/2014

59/7 Lier - Søknad om forlengelse av midlertidig omdisponering av areal til
juletreproduksjon

36/2014

Hestemøkk på gangveier

37/2014

Bygging og drift av nye 7'er kunstgressbane på Lier Stadion

38/2014

39/2014

Evaluering av og forslag til politisk struktur, politisk arbeidsform og reglement,
samt folkevalgtes arbeidsvilkår/godtgjøringer, fra og med valgperioden 20152019. Drøftingssak.
1. tertialrapport 2014 Lier kommune

29/2014 Protokoll fra møte i Miljøutvalget 06.05.2014
Miljøutvalgets vedtak:
Protokoll fra møte 06.05.2014 godkjennes.
Miljøutvalgets behandling:
Protokollen ble enstemmig godkjent.

30/2014 Meldinger
18/2014 Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune - status og
videre arbeid (revisjon av tidligere "Dokument 6A")
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 18: Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune - status og videre
arbeid (revisjon av tidligere "Dokument 6A") tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

19/2014 Sanering vann og avløpsledninger i Reistadlia.
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 19: Sanering vann og avløpsledninger i Reistadlia, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

20/2014 Melding om oppfølging av avfallsfyllinger i Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 20: Melding om oppfølging av avfallsfyllinger i Lier kommune, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

21/2014 Årsrapport energianlegg Høvik/Stoppen 2013
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 21: Årsrapport energianlegg Høvik/Stoppenområde 2013, tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering

22/2014 Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk
Miljøutvalgets vedtak:
Melding nr. 22: Protokoll fra møte i fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk, tas til
orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Meldingen ble tatt til orientering.

31/2014 139/1 Lier - Øvre Opsahl - Klage på avslag om fradeling av
kårbolig etter jordloven
Miljøutvalgets vedtak:
Klagen av 10.02.2014 tas ikke til følge, og følgende vedtak av 21.01.2014 opprettholdes;
««Fradeling av kårbolig med ca 1,2 daa tomt fra gnr. 139 bnr. 1 i Lier godkjennes ikke.
Vedtaket hjemles i jordlovens §12 og begrunnes med at tiltaket vil medføre drifts- og
miljømessige ulemper for landbruket i området.»
Saken oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.
Miljøutvalgets behandling:
Kathy Lie (SV) fremmet fagutvalgets vedtak.
Per Vemork (FRP) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag.
Kathy Lie sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (2SV, 2AP, 2V, SP) mot
5 stemmer (4H, FRP).
Adnan Afzal (H) anket på vegne av mindretallet vedtaket inn for kommunestyret.

32/2014 17/1 Lier - Søknad om deling - Lier videregående skole
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 gis det med dette samtykke til fradeling av den delen av
eiendommen som er avsatt til offentlig formål og boliger, samt det areal utover dette som er i
aktiv bruk i forbindelse med skoledriften på følgende vilkår:
 Det fradelte arealet skal etableres som en festetomt i henhold til festekontrakt mellom
John Rasmussen Aas og Hustrus legat og Buskerud fylkeskommune datert november
2013
 «det areal utover det som er i aktiv bruk» vil ikke innbefatte fulldyrka areal som i dag
er i aktiv drift.
 Tidligere øvingsareal for anleggsgartnerdrift i øst medfølger ikke festetomten (jmf.
avgrensning i vedlagt kart som følger vedtaket.)
Vedtaket begrunnes med at det omsøkte fradelingsarealet ikke vil få negative konsekvenser
for landbrukseiendommen, da det omsøkte arealet allerede er regulert til offentlig formål,
bebygd og i bruk.
Miljøutvalgets behandling:
Adnan Afzal (H) fremmet fagutvalgets vedtak som ble enstemmig vedtatt.

33/2014 59/1 Lier - Ny søknad om etablering av ridebane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 9 innvilges søknad om midlertidig omdisponering frem til
1. januar 2025 av ca. 0,8 dekar dyrka mark på gbnr. 59/1 i Lier til ridebane på følgende vilkår:
 Det skal tinglyses en heftelse på gården om at ridebanen skal tilbakeføres til dyrka
mark dersom hesteaktiviteten opphører.
 Jord som fjernes under anlegningen av ridebanen skal holdes innenfor eiendommen.
 Tillatelsen til etablering av ridebane på jordbruksareal faller bort dersom omsøkt tiltak
ikke utføres innen tre år etter at godkjenningen er gitt.
Vedtaket begrunnes med at etablering av ridebanen ikke vil få store konsekvenser for
kulturlandskapet og landbruket i området eller føre til store terrenginngrep.

Miljøutvalgets behandling:
Marianne Berg (V) fremmet fagutvalgets vedtak som ble enstemmig vedtatt.

34/2014 59/2 Lier - Søknad om omdisponering til ovalbane
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel jordlovens §§ 1 og 9 innvilges søknad om midlertidig omdisponering i 10 år til
1. juni 2024, av ca. 1,5 dekar fulldyrka jord til ovalbane på landbrukseiendommen Søndre
Ask gbnr. 59/2 i Lier på følgende vilkår:
 Matjorda skal tas vare på og legges i en haug slik at den kan brukes til tilbakeføring av
ovalbanen til dyrka mark.
 Det skal tinglyses en heftelse på gården om at ovalbanen skal tilbakeføres til dyrka
mark dersom hesteaktiviteten opphører.
 Tillatelsen til etablering av ridebane på jordbruksareal faller bort dersom omsøkt tiltak
ikke utføres innen tre år etter at godkjenningen er gitt.
 «Innkjørte masser skal være harpet naturgrus, da dette lett kan tilbakeføres til dyrket
mark. Videre tiltak vil kreve søknad om regulering.»
Vedtaket begrunnes med at en ser det er behov for ovalbanen da søker skal etablere
hestevirksomhet på gården og at tiltaket ikke vil føre til større terrenginngrep.
Miljøutvalgets behandling:
Anders M. Strøm (AP) fremmet fagutvalgets vedtak.
Tove Hofstad (V) fremmet fagutvalgets mindretallsforslag.

Det ble først votert over Anders M. Strøm sitt forslag:
Forslaget falt med 3 stemmer (2AP, SP) mot 9 stemmer (4H, 2V, FRP, 2SV).
Tove Hofstad sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H, 2V, FRP)
mot 5 stemmer (2AP, 2SV, SP).

35/2014 59/7 Lier - Søknad om forlengelse av midlertidig omdisponering av
areal til juletreproduksjon
Miljøutvalgets vedtak:
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 9 gis det tillatelse til midlertidig omdisponering av ca. 15
daa dyrka jord til juletreproduksjon på gbnr. 59/7 i Lier for 10 år – til og med 31.12.2024 –
med følgende vilkår:





Høyden på juletrær skal ikke overstige 4 meter.
Juletrærne skal stelles etter skogbruksloven §§ 9 og 10.
De arealene som ikke blir tilplantet med juletrær umiddelbart, skal holdes i hevd.
Arealet skal tilbakeføres til jordbruksareal dersom juletreproduksjonen opphører før
31.12.2024.
 Arealet skal tilbakeføres til jordbruksarealer når tillatelsen går ut.
Dersom vilkårene ikke følges vil kommunen pålegge avvikling av juletreproduksjonen og
etablering av ordinær jordbruksproduksjon.
Miljøutvalgets behandling:
Anders M. Strøm (AP) fremmet fagutvalgets vedtak som ble enstemmig vedtatt.

36/2014 Hestemøkk på gangveier
Miljøutvalgets vedtak:
Saken tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.

37/2014 Bygging og drift av nye 7'er kunstgressbane på Lier Stadion
Miljøutvalgets vedtak:
1. Lier kommune vil i hht vedtatt kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 20132017 anlegge en ny 7’er kunstgressbane med undervarme på treningsfeltet på Lier stadion.
Lier kommune står som utbygger av anlegget i nært samarbeid med Liungen IF, Stoppen SK
og Sparta Bragerøen IL.
2. Det inngås en gjensidig forpliktende investering- og driftsavtale med Liungen IF, Stoppen SK
og Sparta Bragerøen IL mot at klubbene har disposisjonsrett til bruk av banen på
ettermiddagstid og i helger i hht. avtalen som gjelder eksisterende kunstgressbane.
3. Anlegget anslås å gi en netto kommunal merkostnad knyttet til drift på ca. kr. 150 000 i året,
noe som må finansieres via kommende handlingsprogram.
4. Investeringsramme og finansiering baseres på innkommet kostnadsoverslag og fastsettes
slik:

Kunstgress 7'er bane Lier stadion
Investeringsramme
Finansiering
1/3 Liungen IF/ SpaBra/Stoppen SK
1/3 Tippemidler
Mva refusjon
Finansiering fra Kom delplan fys. Aktivitet (eks. mva)
Forskuttering Økt/redusert låneopptak
Total finansiering

Rente 5 år. nibor (28/4)
Forskuttering av tippemidler (lån)
Rente

2 015
4 325 000

2 016

2 017

1 442 000
855 000
266 000
1 762 000
4 325 000

160 000
-160 000
0

160 000
-160 000
0

2,5 %
1 442 000
36 050

1 442 000
36 050

1 442 000
36 050

2 018

2 019

Totalt
4 325 000

1 442 000
1 442 000 1 442 000
855 000
586 000
0 -1 442 000
0
0
0 4 325 000

1 442 000
36 050

Miljøutvalgets behandling:
Marianne Berg (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.
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38/2014 Evaluering av og forslag til politisk struktur, politisk arbeidsform
og reglement, samt folkevalgtes arbeidsvilkår/godtgjøringer, fra og med
valgperioden 2015-2019. Drøftingsak.
Miljøutvalgets vedtak:
Saken tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Saken ble tatt til orientering.

39/2014 1. tertialrapport 2014 Lier kommune
Miljøutvalgets vedtak:
Saken tas til orientering.
Miljøutvalgets behandling:
Saken ble tatt til orientering.

