
 
 
 

 

 Lier kommune
Politisk sekretariat

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INNKALLING TIL MØTE I 
Miljøutvalget 
 
04.09.2019 Kl 18:00 på Haugestad 
 
 
 
 
 
Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. 
 
Gruppemøter fra kl 17:00. 
 
Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 – eller 
servicetorget@lier.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
For rådmannen møter: Kommunalsjef Sikke Næsheim 
 
Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. 
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SAKSLISTE: 
 

Saksnr  

47/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2019 
48/2019 Politisk reglement 2019 
49/2019 Sylling transformatorstasjon - Søknad om etablering av lunneplass 
50/2019 181/2 Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
51/2019 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig 
52/2019 152/9 Lier - Søknad om fradeling 
53/2019 76/12 Vestsideveien 264 - Søknad om deling og makeskifte etter jordloven 
54/2019 129/6  Ringeriksveien 295 - Klage på avslag om omdisponering av fulldyrka jord 
55/2019 55/2 - 55/85 Lier - Bergflødtveien 27 Klage på avslag om konsesjon 
56/2019 102/1 Lier - Klage på avslag om fradeling av kårbolig 
57/2019 113/1 Gullaug - Klage på avslag om endring av konsesjonsvilkår 
58/2019 129/18 Lier -  Klage på vedtak etter søknad om konsesjon 
59/2019 Etablering av strategi for grønn mobilitet 
60/2019 Lier Eiendomsselskap KF - Energirapport 2018 
61/2019 Meldinger 
36/2019 Protokoll fagutvalget 28.05.2019 
37/2019 126/4 og 122/1 - Klagesak sendt til Fylkesmannen 
38/2019 Opphør av kommunal drift av veilys langs fylkesveger - status 
39/2019 Forslag om omklassifisering av fv.22 Kjellstadvegen i Lier kommune 
40/2019 Rapport for 2018- Energi og klimaplan for Lier kommune (2017-2020) 
41/2019 Melding om oppfølging klimanøytralt Liersamfunn 
42/2019 Melding om utslipp av olje til Lierelva 
43/2019 Vann- og avløpsprosjektet Sanering Nøste - Drammen. Status pr. 1. juli 2019 
62/2019 Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2014/1917  

Arkiv: 
  

Saksbehandler: 
Helene Røneid 
Bank  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
47/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
Godkjenning av protokoll fra møte 05.06.2019 
 

Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 05.06.2019 godkjennes. 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 05.06.2019. 
 
Utredning: 
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 Lier kommune
 

 
 
 
 
 
 
Møteprotokoll 
 
Utvalg: Miljøutvalget 
Møtested Haugestad 
Dato: 05.06.2019 
Tidspunkt: 18:00 – 20:30 
 
 
 
Følgende medlemmer møtte: 
Navn Funksjon Repr Vara 
Jan O. Stolp Leder SP  
Per Guthorm Vemork Medlem FRP  
Karl Bellen Medlem H  
Gina Elisabeth Ekeberg Medlem H  
Knut Olaf Haveråen Kals Varamedlem H Olav Aasmundrud (H) 
Runar Gravdal Medlem A  
Hedda Kyrkjerud Medlem A  
Øivind Hammer Medlem MDG  
Leif Arne Aannestad Varamedlem KRF Maria K. Løkstad Grande (V) 
 
 
Følgende fra administrasjonen møtte: 
Navn Stilling 
Sikke Næsheim    

 Anders Hilsen  
 Gry Løberg 
 
 

Kommunalsjef 
Økonomi controller 
Jordbrukssjef 

 
Diverse tatt opp under møtet: 
 Miljøutvalget gav sin tilslutning til Jan O. Stolp (SP) sitt forslag om å flytte melding nr. 

31 fram til etter sak 37/2019; godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2019.  
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 Jan Tokstad, daglig leder Norsk Bioenergi AS, ga en orientering knyttet til melding nr. 31; 

Årsrapporter fjernvarme: Høvik/Stoppen og Lierbyen. 
 
 Chawan A. Ahmed, fagansvarlig overvann, fra VIVA IKS ga en orientering knyttet til sak 

40; temaplan overvann Lier kommune. 
 
 
Bestilling av sak: 
 
Per Vemork (FRP) bestilte en sak på vegne av Miljøutvalget knyttet til mld 31: 
 
«Et enstemmig kommunestyre står bak den gjeldene Energi- og klimaplanen for Lier 
kommune. Planen slår fast at all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder til oppvarming 
skal fases ut innen 2020. Dette gjelder de anleggene som kommunen er direkte/indirekte 
involvert i – enten på medeiersiden og/eller via innkjøpsavtaler til sine 
installasjoner/kommunal bygningsmasse. 
 
På dette grunnlag ber Miljøutvalget rådmannen om en sak som viser: 

 Hvilke grep rådmannen tar for å imøtekomme dette 
 Realistisk tidslinje for å oppnå målsettingen 
 Økonomiske og juridiske avklaringer 

 
Miljøutvalget ber om at saken fremmes for Miljøutvalget på neste møterunde.» 
 
 
Runar Gravdal (AP) bestilte en sak på vegne av Miljøutvalget: 
 
«På bakgrunn av sak 40 ber vi om sak som inkluderer status for overvannshåndtering som må 
inkludere tiltak på bekkeløp og vassdrag som skal ta unna de største vannmengdene som må 
kunne avvikles gjennom vassdragene.» 
 
 
Øyvind Hammer (MDG) bestilte følgende sak: 
 
«Basert på melding 22/2019, Drift av kommuneskogen, bestilles følgende sak: 
 
Rådmannen går gjennom strategiplanen fra 1999, gjerne basert på erfaringene fra Oslos 
skogsdrift (kommunale), og kommer med en sak om en modernisert strategiplan slik at 
følgende prinsipper får forrang i forhold til økonomi: 
 

 Optimalisere karbonbinding 
 Legge vekt på verneskog i tett befolkede områder 
 Ta vare på artsmangfoldet 
 Nærskog/friluftsliv» 

 
 
 

Helene R. Bank 
Utvalgssekretær 
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SAKSLISTE: 
 

Saksnr  

37/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2019 
38/2019 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig 
39/2019 136/1 og 140/16 Lier - Søknad om fradeling 
40/2019 Temaplan overvann Lier kommune 
41/2019 Vurdering av forurensningsfare ved alternative plasseringer av massemottak 

42/2019 Distribusjon av infobrosjyren " Fra pryd til problem" til alle husstander i Lier 
kommune 

43/2019 1. Tertialrapport 2019 - Lier kommune 
44/2019 Meldinger 
28/2019 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 28.05.2019 
29/2019 Innkjøpsstrategi 2019-2025 - Lier kommune - Miljødelen 
30/2019 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS 
31/2019 Årsrapporter fjernvarme: Høvik/Stoppen og Lierbyen 
32/2019 Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Lier kommune 
33/2019 Trafikktelling av tungtrafikken på Joseph Kellers vei 
34/2019 Melding om håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner 
35/2019 Status bestilte meldinger og saker i miljøutvalget første halvår 2019 

 
45/2019 

 
Evaluering pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon 
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37/2019 Godkjenning av protokoll fra møte 08.05.2019 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Protokoll fra møte 08.05.2019 godkjennes. 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Protokoll fra møte 08.05.2019 ble enstemmig godkjent. 

 

38/2019 149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig 
Saken ble trukket. 
 
 

39/2019 136/1 og 140/16 Lier - Søknad om fradeling 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av to skogteiger fra 
landbrukseiendommen med gbnr. 136/1 og 140/16 i Lier kommune.  
 
Avslaget begrunnes med at arealressursene på eiendommen vil bli bedre ivaretatt ved å 
beholde dagens situasjon ettersom den gir et bedre grunnlag for aktiv drift på 
landbrukseiendommen og at en deling av eiendommen ikke synes å gi en god driftsmessig 
løsning. 
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Hedda Kyrkjerud (AP) fremmet rådmannens forslag til vedtak.   
 
Karl O. Bellen (H) fremmet Fagutvalgets innstilling til vedtak med endring: 
 
«Med hjemmel i jordlovens §§ 1 og 12 godkjennes søknad om fradeling av en skogteig fra 
landbrukseiendommen gbnr136/1 og 140/16 i Lier kommune. Godkjenningen gjelder den 
største skogteigen. 
 
Etter en samlet vurdering anses det at fordelene er klart større enn ulempene og vedtaket 
begrunnes slik: 

 En fradeling vil ha liten eller ingen negativ betydning for hensynet til vern av 
arealressursene ettersom teigen kan drives rasjonelt uavhengig av om den er knyttet til 
resten av eiendommen eller ikke. 

 
Følgende vilkår settes: 

 Skogteigen skal selges til bruk i aktiv drift.» 
 
Karl O. Bellen (H) sitt forslag falt med 4 stemmer (3H, 1FRP) da det ble satt opp mot 
rådmannens forslag til vedtak som fikk 5 stemmer ( 2AP,1MDG, 1KRF,1SP). 
 
Karl O. Bellen (H) anket på vegne av mindretallet saken inn for Kommunestyret. 
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40/2019 Temaplan overvann Lier kommune 
Miljøutvalgets vedtak: 
 

1. Vedlagte temaplan legges til grunn for kommunens overvannshåndtering. 
2. Tiltak beskrevet i handlingsplanen gjennomføres. 
3. Tiltak angitt med høy prioritet i tiltaksplanen gjennomføres innen 2030. 
4. Det legges til rette (økonomisk, rådgivning etc.) for at private aktører kan utrede og 

gjennomføre tiltak på eget initiativ.  
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 

 

41/2019 Vurdering av forurensningsfare ved alternative plasseringer av 
massemottak 
Miljøutvalgets 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.  

 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
«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.» 
 
Rådmannens forslag til vedtak med tillegg fra Runar Gravdal (AP) ble enstemmig vedtatt. 
 

42/2019 Distribusjon av infobrosjyren " Fra pryd til problem" til alle 
husstander i Lier kommune 
Miljøutvalgets vedtak: 
 

1. Informasjonsbrosjyren «Fra pryd til problem» sendes ut digitalt til alle husstander i 
Lier kommune via SvarUT senest 24. juni 2019. Brosjyren kommuniseres også på 
kommunens hjemmeside og på sosiale medier. 
Den fysiske brosjyren skal gjøres tilgjengelig på bibliotekene, seniorsentrene, 
sykehjemmene og skolene. 
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2. En Lier-versjon av Nedre-Eikers brosjyre «Fremmede skadelige planter – hvordan blir 
vi kvitt bølleplantene?» utarbeides, og sendes ut med Lierposten.  
Rådmannen står fritt til å bruke innstikk eller kjøpe en helside i avisen. 
Rådmannen bes vurdere alternativ til finansiering, vedtatt via tertialrapporteringen. 

 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag: 
 
1. Informasjonsbrosjyren «Fra pryd til problem» sendes ut digitalt til alle husstander i Lier 

kommune via SvarUT senest 24. juni 2019. Brosjyren kommuniseres også på kommunens 
hjemmeside og på sosiale medier. 
Den fysiske brosjyren skal gjøres tilgjengelig på bibliotekene, seniorsentrene, 
sykehjemmene og skolene. 

 
2.  En Lier-versjon av Nedre-Eikers brosjyre «Fremmede skadelige planter – hvordan blir vi 

kvitt bølleplantene?» utarbeides, og sendes ut med Lierposten.  
Rådmannen står fritt til å bruke innstikk eller kjøpe en helside i avisen. 
Rådmannen bes vurdere alternativ til finansiering, vedtatt via tertialrapporteringen. 

 
Øivind Hammers (MDG) forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 

43/2019 1. Tertialrapport 2019 - Lier kommune 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
1.tertialrapport 2019 tas til orientering. 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
1.tertialrapport 2019 ble tatt til orientering. 
 

 

44/2019 Meldinger 
 
 
28/2019 Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 28.05.2019 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 28: Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 28.05.2019, 
tas til orientering. 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
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29/2019 Innkjøpsstrategi 2019-2025 - Lier kommune - Miljødelen 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 29: Innkjøpsstrategi 2019-2025 - Lier kommune – Miljødelen, tas til orientering.  
 
Protokolltilførsel fra Runar Gravdal (AP) med tilslutning fra Miljøutvalget: 
Miljøutvalget vil endre siste kulepunkt i delmål til utfasing i stedet for minimere. 
 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende protokolltilførsel med tilslutning fra 
Miljøutvalget:  
«Miljøutvalget vil endre siste kulepunkt i delmål til utfasing i stedet for minimere.» 
 
30/2019 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 30: 1. Tertialrapport 2019 - VIVA IKS, tas til orientering. 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
31/2019 Årsrapporter fjernvarme: Høvik/Stoppen og Lierbyen 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 31: Årsrapporter fjernvarme 2018 : Høvik/Stoppen og Lierbyen, tas til 
orientering. 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
32/2019 Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Lier kommune 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 32: Organisering av vannforvaltningsarbeidet i Lier kommune, tas til orientering 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
33/2019 Trafikktelling av tungtrafikken på Joseph Kellers vei 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 33: Trafikktelling av tungtrafikken på Joseph Kellers vei, tas til orientering. 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 
34/2019 Melding om håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 34: Melding om håndtering av gummigranulat på kunstgressbaner, tas til 
orientering. 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering.  
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35/2019 Status bestilte meldinger og saker i miljøutvalget første halvår 2019 
Miljøutvalgets vedtak: 
Melding nr. 35: Status bestilte meldinger og saker i miljøutvalget første halvår 2019, tas til 
orientering. 
Miljøutvalgets behandling: 
Meldingen ble tatt til orientering. 
 

45/2019 Evaluering pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon 
Miljøutvalgets vedtak: 
 

 Pilotprosjekt matebuss til Lier stasjon flyttes fra Lierbyen til Engersand. 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. 

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

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/1880  

Arkiv: 
034  

Saksbehandler: 
Ane J. M. Reinan  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
62/2019 Formannskapet 05.09.2019 
 Kommunestyret 17.09.2019 
12/19 Eldrerådet 02.09.2019 
30/2019 Helse-, sosial- og omsorgsutvalget 04.09.2019 
48/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
49/2019 Planutvalget 03.09.2019 
13/19 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 02.09.2019 
10/2019 Administrasjonsutvalget 05.09.2019 
31/2019 Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget 03.09.2019 
 
Politisk reglement 2019 
 

Rådmannens forslag til 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, 

samt kontrollkomiteen videreføres.  
4. 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.  

5. 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.  

6. Arbeidet med å etablere en forskrift om godtgjøring og tapt inntekt, jf. kommuneloven 
§§ 8-3 og 8-4, påbegynnes i kommunestyreperioden 2019-2023. 

7. Eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse videreføres med fem 
medlemmer.  

8. Rådmannen legger frem egen sak om etablering av ungdomsråd. 
 
 
 
 
1 Bakgrunn 
Kommunestyret vedtok i møte 20.juni 2017, sak 67, følgende:  
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Kommunestyret ønsker å foreta en gjennomgang av kommuneorganisasjonen på 
folkevalgt og administrativt nivå. Det vises til endrede rammebetingelser over tid, 
kommuereformen, regionreformen og de betydelige utviklingsoppgavene Lier 
kommune står overfor. 

 
I styringsgruppens møte 22. februar 2018 ble det i sak vedtatt at hovedtemaet politisk 
organisering skal omhandle fem prosjekter:  

 
1. Kommunestyrets størrelse (P1) 
2. Utvalgsstruktur   (P2) 
3. Reglement   (P3) 
4. Nærdemokratiske ordninger (P4) 
5. Folkevalgtes arbeidsvilkår (P5)  

 
Kommunestyrets størrelse, ble besluttet i kommunestyremøte 12. desember 2017 (sak 
127/2017). Av vedtaket fremgår at kommunestyret skal ha 41 medlemmer i valgperioden 
2019 – 2023.  
 
Utvalgsstrukturen ble vedtatt i kommunestyremøte 12. februar 2019 (sak 2/2019). Vedtaket 
etablerer utvalgenes struktur. Om utvalgenes ansvarsområder og rammene for det politiske 
arbeidet vedtok kommunestyret i samme sak følgende:  
 

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.  
 

Ny kommunelov er vedtatt og trer hovedsakelig i kraft ved konstituerende kommunestyremøte 
høsten 2019.  
 
2 Sammendrag 
«Politisk reglement – delegering, saksbehandling og godtgjøring» er en revidert 
sammenstilling av følgende gjeldende reglement:  

 Regler for delegasjon av avgjørelsesmyndighet 
 Reglement for politiske organer i Lier kommune, og  
 Regler og regulativ for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte 

 
Følgende har dannet grunnlaget for revisjonen av reglementene:  

 Ny kommunelov. 
 Vedtaket om utvalgsstruktur i sak 2/2019 og vedtak om kommunestyrets størrelse i 

sak 127/2017. 
 Diskusjoner i styringsgruppen for sak 67/2017.  

 
Følgende overordnede trekk skiller det foreslåtte Reglementet fra de gjeldende:  

 Helt ny struktur 
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 Tydeligere skille mellom saksbehandlingsregler og delegeringsbestemmelser 
 Ingen dobbeltbehandling eller motsigelser 
 Språket ligger tettere opp til den nye kommunelovens formuleringer og begrepsbruk 
 Flere overskrifter 
 Bestemmelsene er oppdaterte i henhold til endringer i ny kommunelov  

 
3 Innledning 
Det foreslås store endringer på strukturen i reglementet, men det foreslås i begrenset grad 
endringer som har praktisk betydning for politiske organers virke.  
Den videre fremstillingen vil fokusere på de endringene som har praktisk betydning og følger 
strukturen i det reviderte reglementet. 
 
4 Utvalgsstruktur 
Utvalgsstruktur for kommunestyreperioden 2019-2023 ble vedtatt i sak 2/2019. Del 1 i 
Politisk Reglement gjengir hovedsakelig innholdet i dette vedtaket, med to unntak:  

1. Arbeidsgiverutvalget er tatt med under faste utvalg, etter at det hadde falt ut i vedtaket 
i sak 2/2019.  

2. Helse-, sosial- og omsorgsutvalget (HSO-utvalget) endrer navn til Helse-, omsorg- og 
velferdsutvalget (HOV-utvalget) slik at navnet samsvarer med de begrep tjenestene 
selv bruker.  
 

Kommunestyret kan til enhver tid endre utvalgsstrukturen.  
 
5  Delegering av ansvarsområder, oppgaver, vedtaksmyndighet og 

innstillingsrett 
Fremstillingen om ansvarsområder og delegert myndighet følger utvalgsstrukturen. Det 
enkelte politiske organ, ordfører og rådmann, samt politiråd har alle eget kapittel. Disse 
kapitlene har så langt som mulig samme oppbygning.  
 
5-1 Klagesaker 
Hvordan klagesaker skal behandles varierer med hvilken sakstype klagen gjelder. Alle 
utvalgene som behandler eller er underinstans i klagesak har et eget kapittel om 
klagesaksbehandling.  
 
5-2 Landbrukssaker  
Delegeringsbestemmelsene i Politisk Reglement er kortet ned sammenlignet med gjeldende 
reglement og følger strukturen i de andre kapitlene. Rådmannen er delegert myndighet «i 
saker uten prinsipiell betydning», jf. kapittel 16-1, og Miljø og planutvalg fatter vedtak i 
prinsipielle saker innenfor sitt ansvarsområde.  
 
Det foreslås en justering av hvilke saker som skal behandles politisk. I dag fattes vedtak i 
saker etter jordlova §§ 9 og 12 i alle saker om omdisponering og fradeling av våningshus, 
kårhus og driftsbygninger samt av tomter over 3 dekar av politisk organ. 
 
Grensen foreslås flyttet til 5 dekar. 
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Det er ikke vedtatt å opprette fagutvalg i kommunestyreperioden 2019-2023 (sak 2/2019). 
Oppgaver av ikke-prinsipiell betydning som tidligere har tilfalt fagutvalget foreslås delegert 
til rådmannen. Saker av prinsipiell betydning foreslås lag til Miljø og planutvalget.   
 
5-3 Rådene for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom  
Den nye kommuneloven pålegger kommunene å opprette både råd for eldre, personer med 
funksjonsnedsettelse og ungdom. Rådene er rådgivende.  
 
Bestemmelsene i det reviderte reglementet tar utgangspunkt i kommuneloven og forskrift om 
kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og 
ungdom (forskrift for medvirkning). 
 
I henhold til lov og forskrift kan kommunestyret gi rådene myndighet til å fordele 
bevilgninger. Rådene kan også gis møte- og talerett i folkevalgte organ.  
 
I dag velges tre av fem medlemmer av eldrerådet og rådet for personer med 
funksjonsnedsettelse av kommunestyret. To av fem velges av interesseorganisasjoner for 
henholdsvis eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Dette er ikke i strid med forskrift for 
medvirkning og foreslås videreført. Det presiseres imidlertid at kommunestyret vedtar rådenes 
sammensetningen og at respektive interesseorganisasjoner har rett til å fremme forslag om 
medlemmer til rådene.  
 
Kommunestyret bestemmer hvor mange medlemmer rådene skal ha. Det foreslås at eldrerådet 
og råd for personer med funksjonsnedsettelse fortsetter å ha fem medlemmer. Organisasjoner 
som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til eldrerådet. 
Kommunestyret vedtar eldrerådets sammensetning, denne myndigheten kan delegeres. 
 
5-4 Endringer i kapitlet om rådmann  
Det tydeliggjøres i Politisk Reglement at rådmannen, i henhold til ny kommunelov, har det 
løpende personalansvaret for den enkelte ansatte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, 
avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov.  
 
Delegeringen av saker etter alkoholloven er i det gjeldende reglementet ikke i samsvar med 
praksis. Dette er rettet opp i Politisk Reglement.  
 
5-3 Endringer i kapitlet om ordfører  
Det er ikke gjort store endringer i bestemmelsene om ordfører og varaordfører. Deres 
myndighet til å vigsle, gitt i lov er tatt med i det reviderte reglementet. I tillegg er ordførers 
ansvar i eierstyringssaker spesifisert.  
 
6 Endringer i saksbehandlingsreglene  
Saksbehandlingsreglene er oppdatert i henhold til ny kommunelov. Endringene i den nye 
kommuneloven er lagt inn, det er også gjort endringer for å bringe språket i reglementet 
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tettere opp til kommunelovens språk. Det foreslås også at enkelte bestemmelser legges inn for 
å tydeliggjøre gjeldende rett.  
6-1  Interpellasjoner 
Interpellasjonsbegrepet benyttes ikke i kommuneloven og foreslås derfor ikke videreført i det 
nye Politiske Reglementet.  
Adgangen til å stille spørsmål til møteleder og til å stille spørsmål med forslag til vedtak blir 
ivaretatt i kapittel 19-13. 
 
I gjeldende reglement har medlemmer av politiske organ anledning til å stille spørsmål til 
ordfører, denne retten er i Politisk Reglement utvidet til å gjelde alle møteledere, jf. 
kommuneloven § 11-2 fjerde ledd. Det er anledning til å stille spørsmål om saker som ikke 
står på sakslisten.  
 
Videre kan spørsmålene stilles før og under møtet, men medlemmer som vil ha svar i møtet, 
må stille spørsmålet senest 48 timer før møtet. Hvorvidt svaret gis muntlig eller skriftlig er 
opp til møtelederen.  

Bestemmelsene for å få en sak opp på sakslisten, i møtet gjelder tilsvarende for spørsmål til 
møteleder med forslag til vedtak.  

 
6-2  Spørsmål, melding og sak  
Det foreslås enkelte endringer i bestemmelsene om spørsmål til rådmann og bestilling av 
meldinger og saker.  
For det første behandles bestilling av saker, meldinger og spørsmål tre underkapittel for å 
tydeliggjøre at dette er tre ulike format.  
For det andre er det tydeliggjort at medlemmene av politiske organer bare kan stille spørsmål 
og bestille saker og meldinger om de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor 
virkeområdet til det organet de selv sitter i.  
Når spørsmål til rådmannen stilles i møtet foreslås det for det tredje at rådmannens svar til 
skal gis først etter siste taler i saken. Dette reduserer ikke medlemmene i politiske organers 
mulighet til å stille spørsmål, men flytter tidspunktet for besvarelsen av dem. Saker fra 
rådmannen skal være godt opplyste og spørsmål til rådmannen skal benyttes for å få frem 
ytterligere faktaopplysninger. Ved å flytte besvarelsen på spørsmålene til etter debatten 
unngås også avbrytelser i debatten.  
For å sikre at bestillingen blir så tydelig som mulig foreslås følgende vilkår for bestilling av 
meldinger:  

 De må være skriftlige 
 De må bestilles i møte 
 De må begrunnes  
 Bestillingen og begrunnelsen kan ikke være mer enn 1300 tegn, tilsvarende en halv A4 

side.  

 
6-3 Lyd og bildeopptak  
I henhold til den nye kommuneloven skal den som ber om det, gis tillatelse til å gjøre opptak 
eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter med mindre det virker forstyrrende for 
avviklingen av møtet. Det er organet selv som avgjør om det er forstyrrende.  
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Kommunestyremøtene i Lier kommune streames allerede direkte og tilgjengeliggjøres i 
tillegg på kommunens hjemmeside etter møtet. Det foreslås ingen endringer til dette. Det 
følger av forarbeidene at slik tilgjengeliggjøring gjør at kommunestyret kan nekte ytterligere 
opptak eller lyd/bildeoverføring fra møtet.  
 
6-4 Sende saker tilbake til rådmannen  
Det har ikke tidligere vært regulert hvordan saker kan sendes tilbake til rådmannen. I det 
foreslåtte reglementet er det i punkt 18-14 lagt inn en bestemmelse om at organ kan sende en 
sak tilbake til rådmannen med alminnelig flertall dersom organet mener saken ikke er 
forsvarlig utredet eller det er fremkommet nye momenter i saken. Slike vedtak skal 
protokollføres og det skal fremgå hvilke momenter som må utredes ytterligere. Bestemmelsen 
vil gjøre det enklere for administrasjonen å svare ut returnerte saker.  
 
6-5 Åpne talerlisten etter strek er satt i en sak  
Det foreslås at møteleder kan åpne talerlisten etter strek er satt i behandlingen av en sak 
dersom det fremkommer nye forslag til vedtak etter at streken ble satt. Tema for den videre 
debatten skal da være det senest fremkomne forslaget.  
 
6-6 Begrepet politiske organ  
I Lier kommune benyttes begrepet «politiske organer» om alle organene som nevenes i del 1 
av Politiske Reglement, med unntak av politiråd.  
 
6-7 Møtetider   
Det foreslås en endring som gir formannskapet og hvert utvalg anledning til å vedta å avholde 
møter som dagmøter eller halvdagsmøter, med alminnelig flertall. 

Endringen kan få økonomiske konsekvenser ved at folkevalgte som taper inntekt fordi de har 
et tillitsverv skal få dekket sitt tap for deltakelse i møter og samlinger de er innkalt til av 
politisk sekretariat.  

De potensielle økonomiske konsekvensene ved dagtid er synliggjort i matrisen under. 
Matrisen forutsetter at ingen av medlemmene i utvalgene har krav på permisjon fra jobb med 
lønn for å ivareta sitt politiske verv, og at deres økonomiske tap ved å ha møter på dagtid 
derfor må dekkes av kommunen. Den viser kun endringer, ikke dagens utgifter til dekning av 
tapt inntekt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utvalg alle møter Kun ett alle møter Kun ett alle møter Kun ett
FSK 13 10 558 350 55 835 279 175 27 918 139 588 13 959
MPU 9 9 347 895 38 655 173 948 19 328 86 974 9 664
OKI 9 9 347 895 38 655 173 948 19 328 86 974 9 664
HOV 9 9 347 895 38 655 173 948 19 328 86 974 9 664
EIU 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
VS 13 9 502 515 55 835 251 258 27 918 125 629 13 959
Arbeidsgiverutvalget 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
Partssammensatt utvalg 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
Klagenmnd 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
Kontrollutvalg 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
Eldreråd 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
Råd for Personer med funksjonsnedsettelse 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369
Ungdomsråd 5 9 193 275 21 475 96 638 10 738 48 319 5 369

SUM 3 650 750 399 435 1 825 375 199 718 912 688 99 859

Møtetid (kompensasjon arbeidsgiver)
Antall 

medlemmer
Antall møter 
per år (2018)

8 timer 4 timer 2 timer
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7 Endringer i bestemmelsene om godtgjøring  
De fleste bestemmelsene om godtgjøring foreslås videreført. Det foreslås imidlertid enkelte 
endringer. 
 
7-1 Skjema  
Skjemaene som ligger til grunn for godtgjøring er endret noe. Alle tall fremstilles nå i prosent 
samt at beløpene er utregnet i kroner i henhold til beregningsgrunnlaget pr. 1.5.2019. 
 
7-2 Dekning av nødvendige utgifter 
Bestemmelsen om dekning av nødvendige utgifter er endret for å synliggjøre at selv om det 
vanligvis vil gjelde dekking av barnepass, så kan det finnes andre tilfeller hvor dette er 
aktuelt. I tillegg er en av forutsetningene endret ved at det foreslås at kommunen ikke dekker 
utgifter til barnepasser eller omsorgshjelp som er i nær familie.  
 
7-3 Møtegodtgjøring 
I dag har folkevalgte krav på møtegodtgjøring for første møtet som avholdes på en dag, men 
ikke for de etterfølgende, dersom flere møter falle på samme dag.  
 
Dagens godtgjøring på 0,15 % av beregningsgrunnlaget (1 435 NOK) til folkevalgte for første 
møte foreslås videreført. I tillegg foreslås en godtgjøring på 0,075 % av beregningsgrunnlaget 
(717 NOK) for hvert påfølgende møte samme dag.  
 
7-4 Fastgodtgjøring 
Medlemmer av kommunestyret, faste utvalg og kontrollutvalget får i dag 3% av 
beregningsgrunnlaget som fastgodtgjøring. Møteleder av faste utvalg og kontrollutvalget får i 
tillegg 3% av bergningsgrunnlaget (til sammen 6 % av beregningsgrunnlaget). Dette foreslås 
videreført.  
 
Det foreslås en ny ordning hvor nestleder i faste utvalg og kontrollutvalget skal motta et 
tillegg på 1,5% av beregningsgrunnlaget (14 347 NOK). Nestlederne vil med endringen 
tilsammen motta 4,5 % av beregningsgrunnlaget.  
 
Det foreslås også at leder av de andre politiske organene skal gis 1,5% av 
beregningsgrunnlaget.  
 
7-5 Ettergodtgjøring 
I henhold til kommuneloven § 8-6 endres perioden for ettergodtgjøring fra 6 til 3 måneder. 
 
8 Vedlegg: 
1. Nytt Politisk reglement  
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DEL 1  UTVALGSSTRUKTUR 
 

1. POLITISK ORGANISERING 2019-2023 
Formannskapsmodellen legges til grunn for politisk organisering i kommunestyreperioden 2019 – 2023.  

Kommunestyret har 41 medlemmer, valgt etter reglene i valgloven.  

 

Følgende faste utvalg opprettes og velges av kommunestyret: 

Formannskap (FS)    13 medlemmer  

Utvalg for miljø og plan (MPU)   9 medlemmer 

Utvalg for oppvekst, kultur og idrett (OKI)  9 medlemmer  

Utvalg for helse, omsorg og velferd (HOV) 9 medlemmer 

Eierutvalg (EIU)     5 medlemmer  

Valgstyre (VS)     13 medlemmer  

Arbeidsgiverutvalg     5 medlemmer  

 

Følgende obligatoriske utvalg, nemnd og råd velges av kommunestyret:  

Administrasjonsutvalg     8 medlemmer  

Klagenemd     5 medlemmer  

Kontrollutvalg     5 medlemmer  

Eldreråd     5 medlemmer  

Råd for personer med funksjonsutsettelse 5 medlemmer  

Ungdomsråd     (avventer politisk sak) 
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DEL 2 DELEGERING AV ANSVARSOMRÅDER, OPPGAVER, 
VEDTAKSMYNDIGHET OG INNSTILLINGSRETT 

 

2 OVERORDNEDE BESTEMMELSER OM DELEGERING 
2-1 HOVEDPRINSIPP FOR DELEGERING 
All myndighet skal utøves i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt være i samsvar med politiske 

vedtak og øvrige administrative retningslinjer og instrukser. 

All delegering av myndighet skal være skriftlig. Den som delegerer myndighet har ansvar for hvordan den 

man gir fullmakten til anvender den delegerte myndigheten. Den som delegerer har derfor tilsyns - og 

kontrollansvar, og kan gi instruksjoner med hensyn til utøvelsen av den delegerte myndigheten. 

Delegert myndighet kan delegeres videre, helt eller delvis, så langt ikke annet følger av lov eller vedtak av 

kommunestyret. Rådmannen kan videre delegere sine fullmakter til underliggende fullmaktsnivå, så sant 

kommunestyret ikke har vedtatt noe annet eller saken er av prinsipiell betydning. 

 

2-2 REGLEMENT FOR DELEGERING OG INNSTILLING 
Kommunestyret fastsetter selv reglement for hvordan vedtaksmyndighet og innstillingsrett skal delegeres. 

Dette skal gjøres innen 31. desember året etter at kommunestyret og fylkestinget ble konstituert. Det sist 

fastsatte reglementet og eventuelle andre vedtak om delegering og innstillingsrett gjelder inntil et nytt 

reglement er fastsatt, jf. kommuneloven § 5-14.  
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3 KOMMUNESTYRET  
3-1 ANSVARSOMRÅDE 
Kommunestyret er det øverste besluttende organ med overordnet ansvar for hele kommunens virksomhet. 

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet følger av lov eller 

delegeringsreglement.  

Kommunestyrets flertall eller ordføreren kan kreve enhver sak lagt fram for kommunestyret til avgjørelse, 

selv om avgjørelsesmyndigheten er delegert. 

 

3-2 VEDTAKSMYNDIGHET 
3-2-1 Overordnet organ 
Kommunestyret skal avgjøre alle saker som gjelder hovedtrekkene i kommunens organisasjon, 

kommuneplan, handlingsprogram og saker som etter den til enhver tid gjeldende særlovgivning er tillagt 

kommunestyret selv.  

 
3-2-2 Økonomiske saker 
Kommunestyret vedtar ramme for hvert enkelt utvalg og fordeling på tjenestenivå i driftsbudsjettet. 

Kommunestyret vedtar ramme for hvert enkelt investeringsprosjekt i investeringsbudsjettet. 

Kommunestyret vedtar nærmere retningslinjer for innhold, arbeidsmåte og fremdriftsplan for arbeidet med 

økonomisakene. 

 
3-2-3 Saker om forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte  
Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 

suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov. Rådmannen kan ikke 

instrueres i utøvelsen av det løpende personalansvaret.   

Kommunestyret kan fatte vedtak om retningslinjer av prinsipiell art, mandat for lønnsforhandlinger, 

strukturelle rammer, mv.  

 
3-3 OPPRETTE UTVALG  
Kommunestyret kan selv, når som helst i løpet av kommunestyreperioden opprette, omorganisere eller 

nedlegge utvalg. Kommunestyret fastsetter selv utvalgets formål, hva slags saker utvalget skal behandle og 

utvalgets varighet. Utvalget kan få tildelt vedtaksmyndighet hvis ikke annet følger av lov. 

 
3-4 DELEGERE MYNDIGHET 
Kommunestyret delegerer myndighet til kommunens rådmannen, ordfører og politiske organer, med de 

begrensninger som følger av lov. Myndighet delegeres skriftlig. Delegert myndighet kan når som helst 

trekkes tilbake. 
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3-4-1 vigselsmyndighet 
Kommunestyret delegerer selv vigselsmyndighet til navngitte ansatte og folkevalgte i kommunen.  

 
3-5 DELEGERING TIL ANDRE RETTSSUBJEKTER 
For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak til 

andre rettssubjekter enn kommunen så langt lovgivningen åpner for det.  

For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter enn 

kommunen hvis saken ikke har prinsipiell betydning. 

 
3-6 VALG OG OPPNEVNING 
3-6-1 Valg til politiske organ 
Kommunestyret velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til politiske 

organer, der ikke annet følger av lov eller delegeringsreglementet.  

 
3-6-2 Valg etter endelig uttreden 
Dersom et medlem av et fast utvalg trer endelig ut, velges nytt medlem av kommunestyret, selv om det er 

valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det 

seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av 

medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn.  

Dersom leder faller fra eller løses fra vervet, velger kommunestyret ny leder selv om det er valgt nestleder.  

 
3-6-3 Oppnevne representanter  
Kommunestyret oppnevner kommunens representanter til:  

a. representantskap i interkommunale selskap (IKS) 

b. Styre i kommunale foretak (KF) 

c. Styrer, råd mv. med representasjon fra kommunen 

Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å oppnevne i henhold til punkt c). 

Kommunestyret velger kommunale representanter til de kirkelige utvalg som er angitt i særlovgivning.  

Kommunestyret velger/oppnevner kandidater til de rettslige utvalg og verv som er angitt i særlovgivningen, 

som Forliksråd, jf. domstolloven § 57, jfr. § 56 og Meddommere jf. Domstolloven § 66 jfr, § 70-72.  

Kommunestyret foreslår Skjønnsmenn som velges av fylkestinget, jf. skjønnsprosessloven § 14. 
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4 FORMANNSKAPET  
4-1 REPRESENTASJON  
Formannskapet er et fast utvalg og har 13 medlemmer.  

Formannskapets medlemmer velges av og blant kommunestyrets medlemmer. Ordfører og varaordfører er 

henholdsvis leder og nestleder av formannskapet.  

 
4-2 ANSVARSOMRÅDER 
Formannskapet kan få tildelt vedtaksmyndighet i alle saker hvis ikke noe annet følger av lov. 

Formannskapet har ansvar for:  

 Økonomisaker 

 Overordnet strategier 

 Stedsutvikling og overordnede saker i henhold til plan og bygningsloven som kommuneplanens 

arealdel, kommunedelplaner og reguleringsplaner (områdereguleringer og detaljreguleringer) 

 Byggherrefunksjon 

 Arbeid mot andre offentlige etater,  

 Næringsutvikling 

 Lokaldemokrati 

 Strategisk utvikling av kommunen 

 Saker som ikke faller inn under noe annet hovedutvalg 

 
4-3 VEDTAKSMYNDIGHET 
4-3-1 Vedtaksmyndighet og innstillingsrett 
Formannskapet fatter vedtak eller innstiller til kommunestyret i saker innenfor sitt ansvarsområde.  

 

4-3-2 Økonomi 
Formannskapet innstiller til kommunestyret i saker om handlingsprogram, økonomiplan, årsbudsjett, 

tertialrapporter, årsregnskap og årsberetning.  

Formannskapet innstiller til kommunestyret i skattevedtak.  

Formannskapet har i driftsbudsjettet, innenfor sin ramme, fullmakt til å foreta endringer på 

virksomhetsnivå. 

Formannskapet har også fullmakt til å foreta endringer i vedtatt investeringsbudsjett innen sine rammer. 

Investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret skal gjennomføres. 

Endinger i driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet skal ikke være i strid med: 

 Bevilgning til spesifiserte anskaffelser og/eller tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, inklusive 

verbalvedtak. 

 Gjennomføring av investeringsprosjekter vedtatt i handlingsprogramvedtaket  
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Endring må heller ikke gripe inn i kommunestyrets myndighet forøvrig, jfr. kommuneloven og forskrift om 

årsbudsjett. 

 
4-3-3 Eierstyring  
Formannskapet er generalforsamling for kommunens heleide aksjeselskaper. 

 
4-4  KLAGER 
Ved behandling av klager på enkeltvedtak fattet av formannskapet, som skal avgjøres av klageinstans 

utenfor kommunen, er formannskapet underinstans for saker innenfor sitt ansvarsområde.  

 
4-5 OPPRETTE ARBEIDSUTVALG 
Formannskapet kan opprette arbeidsutvalg som består av medlemmer fra formannskapet.  

Formannskapet kan gi arbeidsutvalget myndighet til å treffe vedtak i saker som ikke har prinsipiell 

betydning, hvis ikke kommunestyret selv har bestemt noe annet. 

 

5 UTVALG FOR MILJØ OG PLAN (MPU)  
5-1 REPRESENTASJON  
Utvalg for miljø og plan er et fast utvalg og har 9 medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer.  

Utvalget medlemmer velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer, eller personer som har stått 

på partienes lister ved kommunevalget.  

 
5-2 ANSVARSOMRÅDER 
Utvalg for miljø og plan har ansvar for saker om/i henhold til: 

 Miljøvern 

 Klimatiltak og oppfølging av klimaplanen, 

 Forurensning 

 Renovasjon 

 Samferdsel og infrastruktur som vei og vegtrafikk, kollektivtransport, gang-/sykkelveier, parkering, 

veinavn 

 Steds- og områdeutvikling og lokalsamfunn 

 Plansaker av prinsipiell betydning 

 Utvalgte plansaker og byggesaker 

 jordloven 
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 Vern og forvaltning av naturområder, vassdrag og biologisk mangfold, friluftsområder og 

grøntstruktur 

 Havner 

 Landbruk 

 Skogbruk  

 Næringsutvikling 

 Samfunnssikkerhet og beredskap 

 VVA 

 Vilt og innlandsfisk 

 
5-3 VEDTAKSMYNDIGHET 
5-3-1 Vedtaksmyndighet og innstillingsrett 
Utvalg for miljø og plan (MPU) fatter vedtak eller innstiller til kommunestyret i saker innenfor sitt 

ansvarsområde og til formannskapet på områder der begge har ansvar. 

Utvalg for miljø og plan fatter vedtak i prinsipielle saker etter landbrukets særlover.  

I saker etter jordlova §§ 9 og 12 fatter MPU vedtak i alle saker om omdisponering og fradeling av våningshus, 

kårhus og driftsbygninger samt av tomter over 5 dekar.  

I saker om nydyrking over 15 dekar fatter MPU vedtak.  

 
5-3-2 Økonomi 
Utvalg for plan og miljø har i driftsbudsjettet, innenfor sin ramme, fullmakt til å foreta endringer på 

virksomhetsnivå. 

De faste utvalgene har også fullmakt til å foreta endringer i vedtatt investeringsbudsjett innen sine rammer. 

Investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret skal gjennomføres. 

Endinger i driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet skal ikke være i strid med: 

 Bevilgning til spesifiserte anskaffelser og/eller tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, inklusive 

verbalvedtak. 

 Gjennomføring av investeringsprosjekter vedtatt i handlingsprogramvedtaket  

Endring må heller ikke gripe inn i kommunestyrets myndighet forøvrig, jfr. kommuneloven og forskrift om 

årsbudsjett. 

 
5-4 KLAGER 
Ved behandling av klager på enkeltvedtak som skal avgjøres av klageinstans utenfor kommunen, er Utvalg 

for Miljø og plan underinstans for saker innenfor sitt ansvarsområde.  

Utvalg for miljø og plan er klageinstans for vedtak i landbrukssaker, når ikke annet følger av lov eller 

delegeringsreglement. Klager over vedtak fattet med hjemmel i følgende forskrifter forberedes av 

rådmannen og behandles av fylkesmannen:  
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 Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Buskerud 

 Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 

 Forskrift om gjødselplanlegging 

 Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel 

 Forskrift om tidligpensjon for jordbrukere 

 Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon 

 Forskrift om plantevernmidler 

 Forskrift om gjødselvarer av organisk opphav m.v. 

 Forskrift om gjødselbruk (vedtas 2019/2020) 

 Forskrift om gjødselvare (vedtas 2019/2020) 

 Forskrift om skogsdrift, Oslo mfl. 

 
5-5 OPPRETTE ARBEIDSUTVALG 
De faste utvalgene kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

utvalget. Arbeidsutvalget kan ikke fatte vedtak. 

 

6 UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR OG IDRETT (OKI)  
6-1 REPRESENTASJON  
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett er et fast utvalg og har 9 medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer.  

Utvalget medlemmer velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer, eller personer som har stått 

på partienes lister ved kommunevalget.  

 

6-2 ANSVARSOMRÅDER 
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett er ansvarlig for kommunens tjenester innenfor følgende områder:   

 Barnehage  

 Skole   

 Voksenopplæring  

 Bibliotek  

 Kulturskole   

 Kulturscene   

 Aktivitetstilbud barn og familie   

 Folkehelse (Sunne Aktive Liunger)   

 Helsetjenester til barn og unge 

 Tjenester til barn og unge med funksjonsnedsettelse  

 Helsestasjon 

 Skolehelsetjeneste 
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 Pedagogisk psykologisk tjeneste   

 Barnevern   

 Frivillighet   

 Idrett   

 Park   

 Friluftsliv   

 Kirkelig fellesråd   

 
6-3 VEDTAKSMYNDIGHET 
5-3-1 Vedtaksmyndighet og innstillingsrett 
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett fatter vedtak eller innstiller til kommunestyret i saker innenfor sitt 

ansvarsområde.  

 
6-3-2 Økonomi 
De faste utvalgene har i driftsbudsjettet, innenfor sin ramme, fullmakt til å foreta endringer på 

virksomhetsnivå. 

De faste utvalgene har også fullmakt til å foreta endringer i vedtatt investeringsbudsjett innen sine rammer. 

Investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret skal gjennomføres. 

Endinger i driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet skal ikke være i strid med: 

 Bevilgning til spesifiserte anskaffelser og/eller tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, inklusive 

verbalvedtak. 

 Gjennomføring av investeringsprosjekter vedtatt i handlingsprogramvedtaket  

Endring må heller ikke gripe inn i kommunestyrets myndighet forøvrig, jfr. kommuneloven og forskrift om 

årsbudsjett. 

 
6-4 KLAGER 
Ved behandling av klager på enkeltvedtak som skal avgjøres av klageinstans utenfor kommunen, er utvalg 

for oppvekst kultur og idrett underinstans for saker innenfor sitt ansvarsområde.  

Klager på enkeltvedtak som gjelder enkeltpersoner innen oppveksttjenester går enten til klagenemnda som 

siste instans eller direkte til fylkesmannen.  

Saker som skal til klagenemnden forberedes av kommuneadvokaten. Saker som skal til fylkesmannen 

forberedes av kommuneadministrasjonen.  

 

6-5 OPPRETTE ARBEIDSUTVALG 
De faste utvalgene kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

utvalget. Arbeidsutvalget kan ikke fatte vedtak.  
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6-6 OPPNEVNING  
Utvalg for oppvekst, kultur og idrett oppnevner et utvalgsmedlem til hvert av samarbeidsutvalgene i 

grunnskolen. Utvalgets leder må følge opp at medlemmene møter i de respektive samarbeidsutvalg. 

 

7 UTVALG FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD (HOV)  
7-1  REPRESENTASJON 
Utvalg for Helse, omsorg og velferd er et fast utvalg og har 9 medlemmer.  

Utvalgets leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer.  

Utvalget medlemmer velges fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer, eller personer som har stått 

på partienes lister ved kommunevalget.  

 
7-2 ANSVARSOMRÅDER 
Utvalg for Helse, omsorg og velferd er ansvarlig for kommunens tjenester innenfor følgende områder:  

 Helsetjenester (unntatt de som ligger til OKI) 

 Psykisk helse og rus  

 Hjemmetjenester  

 Velferdsteknologi 

 sykehjem  

 bemannede boliger 

 Omsorgsboliger  

 Rehabiliteringstjenester  

 Friskliv  

 Folkehelse  

 Seniortjenester  

 Tilrettelagt kultur- og fritidstilbud  

 Voksne med funksjonsnedsettelse  

 NAV  

 Flyktningtjenester  

 Alkoholloven 

 

7-3 VEDTAKSMYNDIGHET 
7-3-1 Vedtaksmyndighet og innstillingsrett 
Utvalg for helse, omsorg og velferd fatter vedtak eller innstiller til kommunestyret i saker innenfor sitt 

ansvarsområde.  
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7-3-2 Økonomi 
De faste utvalgene har i driftsbudsjettet, innenfor sin ramme, fullmakt til å foreta endringer på 

virksomhetsnivå. 

De faste utvalgene har også fullmakt til å foreta endringer i vedtatt investeringsbudsjett innen sine rammer. 

Investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret skal gjennomføres. 

Endinger i driftsbudsjettet eller investeringsbudsjettet skal ikke være i strid med: 

 Bevilgning til spesifiserte anskaffelser og/eller tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, inklusive 

verbalvedtak. 

 Gjennomføring av investeringsprosjekter vedtatt i handlingsprogramvedtaket  

Endring må heller ikke gripe inn i kommunestyrets myndighet forøvrig, jfr. kommuneloven og forskrift om 

årsbudsjett. 

 
7-4 KLAGER 
Ved behandling av klager på enkeltvedtak som skal avgjøres av klageinstans utenfor kommunen, er utvalg 

for helse, omsorg og velferd underinstans for saker innenfor sitt ansvarsområde.  

Klager på enkeltvedtak som gjelder enkeltpersoner innen helse, omsorgs- og velferdstjenester går enten til 

klagenemnda som sisteinstans eller direkte til fylkesmannen.  

Saker som skal til klagenemnden forberedes av kommuneadvokaten. Saker som skal til fylkesmannen 

forberedes av kommuneadministrasjonen.  

 
7-5 OPPRETTE ARBEIDSUTVALG 
De faste utvalgene kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

utvalget. Arbeidsutvalget kan ikke fatte vedtak. 

 

8 EIERUTVALG (EIU) 
8-1 REPRESENTASJON  
Eierutvalget er et fast utvalg og har 5 medlemmer. 

Utvalgets leder er ordfører. Utvalgets nestleder og medlemmer velges blant Formannskapets medlemmer.   

 

8-2 ANSVARSOMRÅDER  
Eierutvalget skal påse at kommunes eierskapsprinsipper følges opp. Eierutvalget skal bidra til å sikre politisk 

kontroll med Lier kommunes selskaper og foretak. 

Utvalget er valgkomité for selskapenes styrer.   

Formannskapet er generalforsamling for kommunens heleide aksjeselskaper. Eierutvalget har et særlig 

ansvar for at eierskapsprinsippene følges opp i disse generalforsamlingene, og bør avholde forberedende 

møter til generalforsamlingene.   
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Retningslinjene for informasjonsflyt mellom eierrepresentant og eierorgan legges til grunn i tilknytning til 

kommunens deleide og interkommunale selskaper: 

 Eierrepresentanten skal sørge for at informasjon av vesentlig og/eller aktuell karakter blir 

formidlet til eierorganet.  

 Eierorganet skal sørge for å gi innspill og informasjon til eierrepresentanten slik at hun/han er 

best mulig rustet til å utøve sin rolle som eierrepresentant på vegne av eierorganet og 

kommunen.  

Eierutvalget fastsetter innhold, gjennomføring og oppfølging av årlig dialog/eiermøte med selskapene, som 

en uformell arena.  

 
8-3 VEDTAKSMYNDIGHET  
8-3-1 Innstillingsrett 
Eierutvalget forbereder og innstiller i eiersaker til formannskap og kommunestyret i følgende sakstyper:  

 Eierskapsprinsipper 

 Eierskapspolitikk 

 Eierstrategier 

 Eiermelding  

 Eiermeldinger fra selskapene 

 Eiersaker 

 Forvaltningsavtaler 

 Informasjon mellom eierutvalg og eierrepresentant i IKS-er og deleide aksjeselskaper 

 Samhandlingsrutiner 

 Selskapsavtaler 

 Selskapsstrategier 

 Styrerepresentasjon og vedtekter kommunale foretak 

 Valgkomité 

 
8-4 OPPRETTE ARBEIDSUTVALG 
Eierutvalget kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av utvalget. 

Arbeidsutvalget kan ikke fatte vedtak. 

 

9 ADMINISTRASJONSUTVALGET (PARTSSAMMENSATT 
UTVALG)  
9-1 REPRESENTASJON 
Partssammensatt utvalg er et obligatorisk utvalg og har 8 medlemmer, fem representanter for kommunen 

og tre for de ansatte.  
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Kommunestyret velger selv kommunens representanter; herunder leder, nestleder og tre utvalgsmedlem 

blant formannskapets medlemmer.  

De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. For de ansattes representanter 

gjelder valgbarhetsreglene i kommuneloven §§ 7-2 og 7-3, bortsett fra bostedskravet. For øvrig gjelder § 

5-7 om utvalg. Ansattes representanter har plikt til å tre ut av utvalget i valgperioden dersom 

arbeidsforholdet i kommunen opphører. 

 
9-2 ANSVARSOMRÅDE 
Partssammensatte utvalg er ansvarlig for saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver 

og de ansatte, som etter kommuneloven ikke ligger til rådmannen.  

 
9-3 VEDTAKSMYNDIGHET  
Partssammensatt utvalg fatter vedtak i overordnede prinsipielle saker, som personalpolitiske prinsipper.  

 
9-4 OPPRETTE ARBEIDSUTVALG 
Partssammensatt utvalg kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant medlemmene av 

utvalget. Arbeidsutvalget kan ikke fatte vedtak.  

 

10 KLAGENEMND 

10-1 REPRESENTASJON 
Klagenemnda er et obligatorisk utvalg, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd første punktum.  

Klagenemnda har 5 medlemmer som alle velges på fritt grunnlag.  

 
10-2 ANSVARSOMRÅDE 
Klagenemnda er klageinstans for enkeltvedtak fatta av kommunen der klagen ikke skal avgjøres av 

klageinstans utenfor kommunen, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd, og hvor ikke annet fremgår av 

delegeringsreglementet. 

Klagenemnda behandler for eksempel klager i vedtak i saker om:  

 Parkeringstillatelse for funksjonshemmede 

 Tildeling av kommunale boliger 

 Barnehageplass - i saker hvor det er tildelt barnehageplass men ikke i ønsket barnehage 

 TT-kort (tilrettelagt transport)  

Klagenemnda kan avvise saken, oppheve eller stadfeste det påklagede vedtak. 
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11 ARBEIDSGIVERUTVALGET 

11-1 REPRESENTASJON 
Arbeidsgiverutvalget velges blant medlemmer av formannskapet. Bred representasjon tilstrebes.  

 
11-2 ANSVARSOMRÅDER 
Arbeidsgiverutvalget ivaretar kommunens arbeidsgiveransvar overfor rådmannen. 

 

12 KONTROLLUTVALG 
12-1 REPRESENTASJON 
Kontrollutvalget er et obligatorisk utvalg, jf. kommuneloven § 23-1. Kontrollutvalget har 5 medlemmer. 

Utvalgets leder og nestleder velges blant kommunestyrets medlemmer. Utvalgets medlemmer velges 

fortrinnsvis blant kommunestyrets medlemmer. 

Lederen kan ikke være medlem av samme parti eller tilhøre samme gruppe som ordføreren.  

Utelukket fra valg til kontrollutvalget er: 

 Ordfører og varaordfører 

 medlem og varamedlem av formannskap 

 medlem og varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, medlemmer og 

varamedlemmer av kommunestyret er likevel valgbare 

 ansatte i kommunen 

 personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret eller 

bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i 

 personer som har ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i et 

interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefelleskap.  

Hvis ett eller flere medlemmer av utvalget skal skiftes ut, skal alle medlemmene velges på nytt.  

 
12-2 ANSVARSOMRÅDE 
Kommunestyret har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens virksomhet. 

Kontrollutvalgets fører tilsyn med kommunenes forvaltning på kommunestyrets vegne. 

Kontrollutvalget skal påse at:  

 kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

 Det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak 

 Det føres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen har 

eierinteresser i 
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 Det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper mv. 

(selskapskontroll). 

 vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget skal uttale seg til kommunestyret om årsregnskapene og årsberetningene før 

formannskapet innstiller til vedtak, jf. kommuneloven § 14-3.  

Kontrollutvalgets virksomhet reguleres for øvrig i kommuneloven kapittel 23. 

Referater fra Kontrollutvalget legges fram som melding for kommunestyret.  

 

12-3 UNNTAK FRA SAKSBEHANDLINGSREGLER OM MØTERETT 
Rådmannen og representanter for de ansatte har ikke møterett i kontrollutvalget. 

 

13 ELDRERÅD,  
13-1 REPRESENTASJON  
Eldrerådet er obligatorisk og har 5 medlemmer, hvorav tre velges av kommunestyret og to utpekes av 

pensjonistforeningen. Kommunestyret vedtar eldrerådets sammensetning. Rådet velger selv leder og 

nestleder. 

Organisasjoner som representerer eldre har rett til å fremme forslag om medlemmer til eldrerådet.  

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.  

Medlemmer av eldrerådet kan ikke være medlem av Helse omsorg og velferdsutvalget.  

 
13-2 ANSVARSOMRÅDE   
Eldrerådet er rådgivende organ og uttaler seg i saker som gjelder eldre. Rådet kan på eget initiativ ta opp 

saker.  

Eldrerådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig.  

Eldrerådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget. 

 
13-3 VEDTAKSMYNDIGHET  
13-3-1 Innstillingsrett og vedtaksmyndighet 
Eldrerådet avgir innstilling til kommunestyret, formannskapet og de faste utvalgene i saker som gjelder 

eldre. 

Kommunestyret kan gi eldrerådet myndighet til å fordele bevillinger.  

Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i politiske organ. 
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14 RÅD FOR PERSONER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE  
14-1 REPRESENTASJON  
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er obligatorisk og har 5 medlemmer, hvorav tre velges av 

kommunestyret og to utpekes av organisasjoner for personer med funksjonsnedsettelse. 

Sammensetningen vedtas av kommunestyret. Rådet velger selv leder og nestleder. 

Organisasjoner som representerer personer med funksjonsnedsettelse har rett til å fremme forslag om 

medlemmer til rådet.  

Flertallet av medlemmene i rådet for personer med funksjonsnedsettelse skal ha en funksjonsnedsettelse.  

 

14-2 ANSVARSOMRÅDE   
Råd for personer med funksjonsnedsettelse er rådgivende organ og uttaler seg i saker som gjelder personer 

med funksjonsnedsettelse. Rådet kan på eget initiativ ta opp saker.  

Rådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig.  

Rådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget. 

 
14-3 VEDTAKSMYNDIGHET  
14-3-1 Innstillingsrett og vedtaksmyndighet 
Råd for personer med funksjonsnedsettelse avgir innstilling til kommunestyret, formannskapet og de faste 

utvalgene i saker som gjelder personer med funksjonsnedsettelse. 

Kommunestyret kan gi råd for personer med funksjonsnedsettelse myndighet til å fordele bevillinger.  

Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i politiske organ. 

 

15 UNGDOMSRÅD  
15-1 REPRESENTASJON  
Ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom er obligatorisk. Kommunestyret bestemmer hvor 

mange medlemmer og varamedlemmer rådet skal ha. 

Organisasjoner som representerer ungdom har rett til å fremme forslag om medlemmer til ungdomsrådet. 

Kommunestyret vedtar ungdomsrådets sammensetning. Rådet velger selv leder og nestleder blant disse.  

Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha 

fylt 19 år.  

Ungdomsrådet har ha en valgperiode på to år.  
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15-2 ANSVARSOMRÅDE   
Ungdomsrådet er rådgivende organ og uttaler seg i saker som gjelder ungdom. Rådet kan på eget initiativ 

ta opp saker.  

Rådets uttalelser skal følge saksdokumentene til det organet som avgjør saken endelig.  

Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som gjelder avgjørelser overfor enkeltpersoner.  

Rådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges frem for kommunestyret eller fylkestinget. 

 
15-3 VEDTAKSMYNDIGHET  
15-3-1 Innstillingsrett og vedtaksmyndighet 
Ungdomsrådet avgir innstilling til kommunestyret, formannskapet og de faste utvalgene i saker som gjelder 

ungdom. 

Kommunestyret kan gi ungdomsrådet myndighet til å fordele bevillinger.  

Kommunestyret kan gi medlemmer av rådet møte- og talerett i politiske organ.  

 

16 VALGSTYRE (VS) 
15-1 REPRESENTASJON 
Formannskapet er kommunens valgstyre.  

16-2 ANSVARSOMRÅDE  
Valgstyret har ansvaret for prinsipielle saker knyttet til å forberede og gjennomføre kommunevalg og 

stortingsvalg. 

Valgstyret oppnevner stemmestyrer, jf. valgloven § 4-1 og 4-2. 4-1-1  

 

17 POLITIRÅD  
17-1 REPRESENTASJON 
Ordfører og rådmann og/ eller rådmannens representant deltar fra kommunens side i politiråd.  

 
17-2 ANSVARSOMRÅDER 
Politirådet er politiets og kommunens formaliserte samarbeidsforum for det lokale 

kriminalitetsforebyggende arbeidet, for samordning av beredskapsplaner og for arbeid med 

samfunnssikkerhet. 

Gjennom utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune skal politirådet bidra til involvering 

og gjensidig ansvarliggjøring av lokale myndigheter, næringsliv, frivillighetssektoren samt politiet i det 

kriminalitetsforebyggende arbeidet og innen beredskap og samfunnssikkerhet. 

Politirådets mandat og oppgaver følger for øvrig av samarbeidsavtalen med politiet.  
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18 ORDFØRER OG VARAORDFØRER 
18-1 VALG AV ORDFØRER OG VARAORDFØRER 
Kommunestyret velger selv ordfører og varaordfører blant formannskapets medlemmer.  

Den som velges må ha samtykket til å stille til valg. Ordføreren velges for hele valgperioden.  

 
18-2  UTTREDEN FRA VERVET 
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En ny varaordfører 

skal da velges midlertidig.  

Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny ordfører.  

 
18-3 ORDFØRERES ANSVARSOMRÅDER  
18-3-1 Overordnede oppgaver 
Ordføreren er kommunens fremste representant, og ivaretar de gjøremål som til enhver tid er tillagt dette 

vervet gjennom lover, forskrifter og reglementer.  

 
18-3-2 Rettslig representasjon  
Ordføreren er kommunens rettslige representant. Ordførere undertegner rettsdokumenter og andre 

papirer av stor juridisk betydning for kommunen.  

I alle andre tilfeller signerer rådmannen – eller den rådmannen bemyndiger – på kommunestyrets vegne.  

 
18-3-3 Hjemmelsdokument og dokumenter som regulerer tinglige 

rettigheter for fast eiendom  
Myndighet til å undertegne hjemmelsdokumenter og øvrige dokumenter som regulerer tinglige rettigheter 

for fast eiendom på kommunens vegne forestås av ordfører. 

Grensejustering og grensepåvisning av fast eiendom gjøres av planavdelingen. 

 
18-3-4 Eierrepresentant  
Ordføreren eller den han/hun utpeker, møter på kommunens vegne i generalforsamlinger.  

 
18-3-5 Informasjonsflyt i eierskapssaker   
Retningslinjene for informasjonsflyt mellom eierrepresentant og eierorgan legges til grunn, i tilknytning til 

kommunens deleide og interkommunale selskaper:  

Eierrepresentanten orienterer eierutvalget om når generalforsamlinger og representantskapsmøter er 

berammet samt formidler vesentlig og/eller aktuell informasjon fra disse til eierutvalget.  
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Eierrepresentanten orienterer og/eller drøfter prinsipielle saker av relevans med eierutvalget. 

Eierrepresentant orienterer kommunestyret, gjennom informasjonskvarteret, om aktuelle møter 

han/hun har deltatt på i tilknytning til selskapene. 

 
18-4 ANSVAR MOT POLITISKE ORGAN 
18-4-1 Møteplan 
Ordføreren sørger for at det settes opp årlig møteplan for kommunestyre, formannskap og hovedutvalg, 

slik at møtene blir holdt med passende mellomrom og på hensiktsmessig tidspunkt.  

Ordfører gjennomfører politisk ledermøte hver halvår som utarbeider en halvårlig aktivitetsplan for større 

saker i kommunestyre, formannskap og hovedutvalg, med angivelse av (antatt) behandlingstidspunkt, 

behandlingsmåte og saksgang.  

 
18-4-2 Fordeling av saker  
Ordføreren fordeler saker som er ferdig utredet fra administrasjonens side på politiske utvalg, og 

bestemmer saksgang, behandlingsmåte og hvilket organ som skal ha avgjørelsesmyndighet. 

Dersom det er tvil om en sak eller klage er av prinsipiell betydning, har rådmannen og ordføreren ansvaret 

for å avklare dette. I henhold til punkt 2.1 vil kommunestyret kunne overprøve denne vurderingen, og kreve 

saken lagt frem til seg eller til annet politisk organ for avgjørelse.  

 
18-4-3 Innkalling til kommunestyremøte 
Ordfører sørger for innkalling til møtene i kommunestyre og formannskapet i samsvar med kommuneloven 

og Lier kommunes saksbehandlingsregler.  

 
18-4-4 Ordførerens rolle som møteleder 
Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet i samsvar med reglene i kommuneloven og 

dette reglementet.  

Ordføreren er valgt som ordfører for hele formannskapet og for hele kommunestyret. Som møteleder må 

han/hun opptre nøytralt og legge vekt på å behandle alle representantene likt.  

 
18-4-5 Møte og talerett 
Ordføreren har møte og talerett i alle politiske utvalg, men har bare stemme- og forslagsrett hvis han/hun 

er valgt medlem. Ordføreren kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i utvalg hvor 

han/hun ikke er medlem.  
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18-5 ANSVAR MOT PUBLIKUM 
18-5-1 Representasjonsoppgaver 
Ordføreren ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen.  

 
18-5-2 Publikumshåndtering 
Ordføreren, eller den han/hun utpeker, gir informasjon til media om viktige saker og vedtak.  

Ordføreren setter av tilstrekkelig kontortid til besøk og henvendelser fra publikum, og gir beskjed til 

rådmannen angående publikumshenvendelser som forutsetter administrativ oppfølging.  

 
18-5-3 Informasjon, offentlighet og gjennomsiktighet 
Kommunens plikt til å aktivt informere om egen virksomhet og om virksomhet som andre rettssubjekter 

utfører på vegne av kommunen følges opp av Ordfører, i henhold til kommuneloven § 4-1.  

Ordfører påser at offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn etterleves.  

Denne bestemmelsen innebærer ingen begrensning i rådmannens ansvar.  

 
18-5-4 Vigsler 
Ordfører er vigsler, jf. ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav b).  

 
18-6 KRISELEDELSE 
Dersom kommunens kriseledelse iverksettes, trer bestemmelsene i kommunens beredskapsplan i funksjon 

etter gjeldende regler.  

 
18-7 FORHOLD TIL RÅDMANNEN 
Ordføreren er bindeledd mellom administrativt nivå (rådmannen) og politisk nivå i kommunen. Han/hun 

skal arbeide for et godt samarbeid mellom de folkevalgte og administrasjonen. 

Ordføreren og rådmannen skal gjensidig holde hverandre underrettet om saker og forhold som angår 

kommunen.  

Ordføreren kan i samråd med rådmannen kreve opplysninger og bistand fra administrasjonen.  

Ordføreren forelegges inngående post som er adressert til ordføreren, formannskapet eller 

kommunestyret. Ordføreren sørger for at alle slike henvendelser som krever administrativ forberedelse 

eller som må anses som en del av slik forberedelse, blir oversendt til rådmannen.  
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18-8 FORHOLDET MELLOM ORDFØRER OG VARAORDFØRER  
Kommunestyrets gruppeledere fastsetter arbeidsfordelingen mellom nyvalgt ordfører og nyvalgt 

varaordfører så snart kommunestyret har konstituert seg.  

Sentrale forhold i arbeidsfordelingen vil være når varaordfører går inn i ordførers sted, herunder ved 

sykefravær, permisjon og ferie.  

Dersom arbeidsfordelingen skal korrigeres i løpet av kommunestyreperioden drøftes dette med 

gruppelederne.  

 
18-9 VARAORDFØREREN  
Varaordføreren må til enhver tid være forberedt på å overta ordførerens oppgaver, herunder møteledelse, 

på kort varsel.  

Varaordføreren skal derfor ha kjennskap til de sakene som er under arbeid i administrasjonen.  

Ordfører og varaordfører har sammen ansvar for at varaordføreren er orienter om aktuelle kommunale 

saker til enhver tid.  

Varaordføreren skal få den samme opplæringen i møteledelse som ordføreren. 

Varaordfører har hjemmel for å være vigsler, jf. ekteskapsloven § 12 første ledd bokstav b).  
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19 RÅDMANNEN 
19-1 DELEGERT MYNDIGHET 
19-1-1 Avgjørelsesmyndighet 
Rådmannen fatter vedtak i saker uten prinsipiell betydning.  

Rådmannen kan innenfor sine fullmakter, gi andre tjenestemenn fullmakt til å fatte avgjørelser på sine 

vegne. 

Spørsmål om en sak eller klage er av prinsipiell betydning avgjøres av rådmannen og ordføreren i fellesskap. 

Kommunestyret kan overprøve avgjørelsen og kreve saken lagt frem for seg eller et annet politisk organ for 

avgjørelse. 

 
19-1-2 Anvisningsmyndighet 
Rådmannen har anvisningsmyndighet og myndighet til å forplikte kommunen ved sin underskrift, med de 

begrensninger som følger av punkt 6-3-2 og 6-3-3. 

 
19-1-3 Rettslig representasjon  
Rådmannen har myndighet til å anmelde straffbare forhold på vegne av kommunen. Rådmannen kan videre 

beslutte at kommunen skal gå til søksmål eller anvende rettsmidler for ivaretakelse av kommunens 

interesser.  

Rådmannen kan opptre som kommunens rettslige representant i rettssaker etter særskilt fullmakt fra 

ordfører. Denne myndigheten kan delegeres videre til en representant som opptrer på vegne av 

kommunen. 

Rådmannen skal orientere Formannskapet om saker som bringes inn for rettslig prøving av de ordinære 

domstoler, og som kan ha vesentlig betydning for kommunens økonomiske og rettslige stilling, eller som er 

av prinsipiell betydning. 

 
19-1-4 Økonomi - disponeringsfullmakt 
Rådmannen har disponeringsfullmakt og foretar videre delegering av denne. 

Rådmannen, eller den rådmannen har delegert disponeringsfullmakt til, kan ikke benytte 

disponeringsfullmakten i strid med:  

 Bevilgning til spesifiserte anskaffelser og/eller tiltak vedtatt i handlingsprogrammet, inklusive 

verbalvedtak. 

 Gjennomføring av investeringsprosjekter vedtatt i handlingsprogrammet. 

Endring må heller ikke gripe inn i kommunestyrets myndighet forøvrig, jfr. kommuneloven og forskrift om 

årsbudsjett. 
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19-1-5 Økonomi - driftsbudsjett 
Endringer uten politisk interesse (som for eksempel fordeling av lønnsreserve, flytting av oppgaver mellom 

virksomheter osv.) kan gjøres av rådmannen, selv om det endrer rammene som kommunestyret og 

utvalgene har fastsatt. 

Virksomhetsleder disponerer sitt budsjett innenfor rådmannens delegerte disponeringsfullmakt.    

Fellesområdet (frie inntekter, generelle statstilskudd, renter og avdrag m.v.) er en bruttobevilgning som 

kun kommunestyret kan endre.  

 
19-1-6 Økonomi – Investeringsbudsjettet 
Innenfor vedtatt driftsramme og/eller overførte driftsoverskudd på virksomhetsnivå kan midler overføres 

fra drift til investering.  

Tekniske endringer kan gjøres av rådmannen i både drifts- og investeringsbudsjettet.  

Rådmannen har fullmakt til finansdisposisjoner i henhold til den til enhver tid gjeldende finansreglement. 

Virksomhetsleder disponerer sitt budsjett innenfor rådmannens delegerte disponeringsfullmakt.    

 
19-1-7 Forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte  
Rådmannen har det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, 

suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, hvis ikke annet er fastsatt i lov, jf. kommuneloven § 13-1 

syvende ledd.  

Kommunestyret har det overordnede arbeidsgiveransvaret og kan fatte vedtak om retningslinjer av 

prinsipiell art. 

 
19-1-8 Eierskapssaker 
Rådmannen eller den rådmannen utpeker sitter i kontaktutvalg for de ulike interkommunale selskapene. 

Kontaktutvalgsmøtene foregår tett opp til møtene i representantskapet, og representanten for rådmannen 

orienterer ordfører/eierrepresentant om kontaktutvalgsmøtet i etterkant.  

 

19-1-9 Barnevernsaker  

Barnevernsleder er delegert øverste myndighet i barnevernfaglige spørsmål som ikke lagt til et folkevalgt 

organ. 
Barnevernleder er deleger myndighet til å reise søksmål og anvende rettsmidler i saker etter 

barnevernloven, samt møte som kommunens representant etter særskilt fullmakt fra ordfører og til å 

utpeke partsrepresentant i sitt sted. 
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19-2 UTREDNINGSPLIKT 
Rådmannen skal påse at saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen 

skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.  

 
19-3 IVERKSETTE VEDTAK  
Rådmannen skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. 

Hvis rådmannen blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for 

iverksettingen av vedtaket, skal han/hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet 

måte.  

 
19-4 MØTE OG TALERETT  
Rådmannen har møte- og talerett i alle kommunale folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget. 

Retten kan delegeres til ansatte i kommunen.  
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DEL 3 – SAKSBEHANDLINGSREGLER FOR POLITISKE 
ORGANER I LIER KOMMUNE 

 

20 OVERORDNEDE BESTEMMELSER  
20-1 REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING 
Reglement for saksbehandling i politiske organer vedtas av kommunestyret selv. 

 
20-2 VIRKEOMRÅDE 
Saksbehandlingsreglene gjelder for de politiske organene i Lier kommune, med mindre noe annet fremgår 

av lov eller reglement.  

Begrepet politiske organer brukes om kommunestyret, formannskapet og alle utvalgene, nemnden og 

rådene som er nevnt i del 1 i dette dokumentet, unntatt Politiråd.  

 
20-3 MØTER 
Utvalg, nemnd og råd skal behandle saker og treffe vedtak i møter.  

Møter i utvalg, nemnd og råd skal holdes hvis:  

a. Organet selv eller kommunestyret vedtar det  

b. Organets leder mener det er nødvendig   

c. Minst 1/3 av medlemmene krever det.  

 
20-4 RETT OG PLIKT TIL Å DELTA I MØTE  
Medlemmer av politiske organer plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall.  

Medlemmer som er til stede i et politisk organ når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg 

og vedtak om ansettelse er det adgang til å stemme blankt. 

Rådmannen eller den ansvarlige leder han/hun utpeker deltar i møter i politiske organer med talerett.  

Protokollfører fra politisk sekretariat deltar i utvalgets møter, uten tale-, forslags- eller stemmerett. 

Utvalgets leder eller rådmannen kan kalle inn administrativt ansatte til hele møter eller spesielle saker. 

Disse har ikke tale-, forslags- eller stemmerett, men gir orienteringer/saksopplysninger på møtelederens 

eller rådmannens oppfordring. 

 
20-5 MØTENES ORGANISERING 
20-5-1 Møterunder og møtetid 
Det legges opp til åtte møterunder i løpet av ett år.  

Kommunestyret har sine møter på kvelden. Møtestart i kommunestyret er kl. 18:00. 
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Formannskapet og utvalgene skal som hovedregel ha kveldsmøter med oppstart kl. 18:00.  

Formannskap og hvert utvalg kan med alminnelig flertall vedta å avholde møter som dagmøter eller 

halvdagsmøter.  

Det serveres mat før eller i møter i kommunestyret, de faste utvalgene og rådene.  

 
20-5-2 Fast møtetid utenom ordinære møter 
Formannskap og utvalg for miljø- og plan skal i forkant av sine ordinære møter ha fast møtetid som ved 

behov kan brukes til muntlige orientering, befaringer, spørsmål og dialog med administrasjonen.  

Møtetiden er fortrinnsvis fra kl. 17:00 – 19:00, en til to dager før ordinært møte, og ved behov. 

Saksbehandlingsreglene gjelder for slike møter.  

 
20-5-3 Ekstramøte ved årlig budsjettbehandling  
Det gjennomføres eget møte i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Dette skal gjennomføres som 

dagsmøte.  

 
20-6 MØTEOFFENTLIGHET/ ÅPNE OG LUKKEDE MØTER 
Alle har rett til å være tilstede i møter i utvalg, nemnd og rå dersom ikke noe annet følger av kommuneloven 

§ 11-5. 

Utvalgene skal vedta å lukke et møte når:  

a. Det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold 

b. Det skal behandle en sak som inneholder opplysninger som er omfattet av lovbestemt 

taushetsplikt. 

Utvalget kan vedta å lukke et møte hvis ett av følgende vilkår er oppfylt:  

a. Hensynet til personvern krever at møtet lukkes 

b. Hensynet til tungtveiende offentlige interesser tilsier at møtet lukkes, og det vil komme fram 

opplysninger i møtet som kunne ha vært unntatt fra innsyn etter offentleglova hvis de hadde stått 

i et dokument.  

Utvalget eller møtelederen kan vedta at en debatt om lukking av et møte skal holdes i lukket møte. En 

avstemning om eventuell lukking av et møte skal holdes i åpent møte. 

 
20-7 TAUSHETSPLIKT 
Politikere plikter å bevare taushet om dokumenter de får innsyn i når disse er underlagt taushetsplikt etter 

lov. 

Når en sak behandles for lukkede dører plikter politikerne å bevare taushet om opplysninger som etter lov 

er underlagt taushetsplikt. Medlemmer av politiske organer skal undertegne taushetserklæring når de får 

innsyn i taushetsbelagte opplysninger. 
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Kommunale tjenestemenn plikter, så langt annet ikke blir vedtatt, å bevare taushet om opplysninger som 

etter lov er underlagt taushetsplikt eller unntatt offentlighet. 

Andre som måtte være tilstede når en sak behandles for lukkede dører, avkreves taushetsløfte av 

møtelederen. 

Taushetsplikten varer inntil annet blir bestemt, eller inntil de hensyn som har begrunnet taushetsplikten 

ikke lenger er til stede. 

 
20-8 LYD OG BILDEOPPTAK  
Kommunestyremøtene filmes. Lyd- og bildeopptak streames direkte og legges i tillegg ut på kommunens 

hjemmeside så snart som mulig etter at møtet er gjennomført. Før offentliggjøring vurderer rådmannen 

om enkelte hendelser skal redigeres. Redigering kan kun gjøres av hensyn til personvern.  

Møteleder skal gi tillatelse til å gjøre opptak eller overføre lyd eller bilde fra åpne møter i de andre politiske 

organene hvis:  

 Noen ber om det, og 

 det ikke virker forstyrrende på gjennomføringen av møtet 

 
20-9 INNSYNSRETT I SAKSDOKUMENTER 
Kommunestyret har rett til innsyn i alle kommunale saksdokumenter, med de begrensninger som følger av 

dette punktet (1-10). 

Utvalgene, unntatt partssammensatt utvalg har rett til innsyn i alle saksdokumenter som omhandler de 

delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor deres virkeområde.  

Kommunestyret og utvalgene, unntatt partssammensatt utvalg, kan bare få innsyn i saksdokumenter som 

gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger når: 

a. det er nødvendig for behandlingen av en konkret sak, og 

b. forvaltningsloven § 13 b første ledd hjemler unntak fra taushetsplikten.  

Hvis kommunestyret eller utvalgene ønsker å kreve innsyn i saksdokumenter som ikke gir kunnskap om 

taushetsbelagte opplysninger, må et vedtak om å kreve innsyn treffes med minst tre stemmer eller med 

flertall av de avgitte stemmene i organet.  

Hvis kommunestyret eller utvalgene, unntatt partssammensatt utvalg ønsker å kreve innsyn i 

saksdokumenter som gir kunnskap om taushetsbelagte opplysninger må et vedtak om å kreve innsyn treffes 

med flertallet av de avgitte stemmene i organet.  

Innsynsretten gjelder fra det tidspunktet saken som saksdokumentet tilhører, er sendt til behandling i det 

folkevalgte organet. For saker som blir avgjort av administrasjonen gjelder innsynsretten fra det tidspunktet 

saken er ferdigbehandlet.  
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20-10 FJERNMØTER  
Når en sak skal avgjøres av et annet utvalg enn kommunestyret, kan lederen for utvalget beslutte at saken 

tas opp til behandling ved fjernmøte. 

Kommunestyret kan gi seg selv adgang til å avholde kommunestyremøter som fjernmøter.  

Ved fjernmøte sitter ikke alle møtedeltakerne i samme lokale, men kan via tekniske hjelpemidler likevel se, 

høre og kommunisere med hverandre. Kravene som ellers gjelder for møter, gjelder også for fjernmøter. 

Et møte som skal lukkes, jf. kommuneloven 11-5 andre ledd, kan ikke holdes som fjernmøte.  

 
20-11 HASTESAKER  
20-11-1 Formannskapet 
Formannskapet kan treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig 

å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. Organet 

som skulle ha avgjort saken skal motta melding om vedtaket som ble truffet i det neste møtet i det.  

 
20-11-2 Ordfører 
I politikernes sommerferie kan ordføreren treffe vedtak i saker som skulle ha vært avgjort av et annet organ, 

når det er nødvendig å treffe et vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha 

avgjort saken. Organet som skulle ha avgjort saken skal motta melding om vedtaket som ble truffet i det 

neste møtet i det. 

 
20-11-3 Skriftlig møte og hastefjernmøte 
Lederen av et politisk organ kan beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er 

påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et ekstraordinært møte, eller 

saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som nødvendig.  

Ved hastefjernmøte kan medlemmene kalles inn til møtet med kortere frist enn etter ordinære regler. Hvis 

1/3 av organets medlemmer krever det, skal saken utsettes til det kan holdes et ordinært møte.  

Når en sak skal behandles skriftlig, skal sakens dokumenter med forslag til vedtak sendes samtidig til alle 

organets medlemmer. Forslaget anses som vedtatt hvis samtlige medlemmer slutter seg til det fremlagte 

forslaget, og til at vedtaket treffes etter skriftlig behandling.  

 
20-12 STILLE SPØRSMÅL OG BESTILLE MELDING OG SAK FRA RÅDMANNEN  
20-12-1 Spørsmål utenfor møte  
Medlemmer av politiske organer kan rette spørsmål til rådmannen på alle saksområder som omhandler de 

delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde. Spørsmålet må være skriftlig 

og mottas av politisk sekretariat senest to virkedager før møte.  
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Rådmannens svar er skriftlig og foreligger seneste en uke etter at spørsmålet ble mottatt, med kopi til alle 

partigruppene i kommunestyret.  

Spørsmål om konkrete saker behandles i henhold bestemmelsen om utvidet innsynsrett, jf. kommuneloven 

§ 11-13.  

 
20-12-2 Spørsmål i møte  
Det er anledning til å stille avklarende spørsmål til rådmannen under avviklingen av møtet.  Slike spørsmål 

stilles av møteleder og besvares etter siste taler i saken. Det er ikke anledning til replikk til rådmannens 

svar. Dersom det er behov for oppfølgingsspørsmål er det møteleder som beslutter om rådmannen skal 

stilles tilleggsspørsmål. 

 
20-12-3 Bestille melding 
Meldinger er korte orienteringer. Medlemmer av politiske organer kan i møte bestille meldinger fra 

rådmannen på alle saksområder som omhandler de delene av kommunens virksomhet som ligger innenfor 

organets virkeområde. Alle bestillinger skal være skriftlige og begrunnet innenfor maksimalt 1300 tegn, 

tilsvarende en halv A4 side.  

Dersom arbeidsomfanget krever mer enn to fulle arbeidsdager for å levere bestillingen skal rådmannen så 

snart arbeidsomfanget er kjent melde dette tilbake til utvalget. 

 
20-12-4 Bestille sak  
En sak er en lengre orientering og en utredning med forslag til vedtak. Et flertall av medlemmene i politiske 

organer kan i møte bestille saker fra rådmannen i alle saksområder som omhandler de delene av 

kommunens virksomhet som ligger innenfor organets virkeområde.  

Oversikt over status på bestilte meldinger og saker presenteres i utvalgene og i politisk ledermøte to ganger 

i året.  

 

20-13 SPØRSMÅL TIL MØTETS LEDER 
20-13-1 Spørsmål til møtets leder uten forslag til vedtak  
Alle medlemmer av politiske organer, utvalg, nemnder og råd kan stille spørsmål til møtets leder, også om 

saker som ikke står på sakslisten, jf. kommuneloven § 11-2 fjerde ledd.  

Spørsmål kan stilles både før og under møte. Spørsmål som ønskes besvart i møtet skal stilles skriftlig senest 

48 timer før møtet. Svar kan gis både skriftlig og muntlig etter møteleders vurdering. Møtelederen kan 

besvare forespørslene selv, eller utpeke en annen til å gjøre det. 

Det gis anledning til et kort ordskifte for spørsmål som stilles før møtet. Spørreren og møtelederen, eller 

den som eventuelt svarer på vegne av møtelederen, får ordet to ganger. Ingen andre kan gis ordet ved 

behandling av spørsmål. Taletiden for spørrerens første innlegg og svarerens første innlegg begrenses til 5 

minutter. For det andre innlegget - kommentar/tilleggsspørsmål og svar - begrenses taletiden til 3 minutter. 
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20-13-2 Spørsmål til møtets leder med forslag til vedtak  
Et spørsmål som stilles før møte og inneholder forslag til vedtak kan settes på sakslisten hvis minst 1/3 av 

organets medlemmer krever det, jf. kommuneloven § 11-3 første ledd. 1/3 av organets medlemmer kan 

også kreve at det avholdes møte for å behandle spørsmålet med forslag til vedtak, jf. kommuneloven §11-

2 annet ledd, bokstav c). Ordinære bestemmelser om ordskiftet følges.  

Et spørsmål med forslag til vedtak som stilles i møtet kan behandles hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de 

møtende medlemmene motsetter seg det, jf. kommuneloven §11-3 femte ledd. Ordinære bestemmelser 

om ordskiftet følges. 

 
20-14 TEMAMØTER 
For å drøfte særskilte tema kan formannskap og utvalg avholde temamøter. Til slike møter kan utvalgets 

leder invitere de innledere eller deltakere som er ønskelig for å belyse emnet. Temamøter som innebærer 

saksbehandling må følge kommunelovens saksbehandlingsregler, jf. kommuneloven kapittel 11. 

 
20-15 HØRINGER 
Under arbeidet med saker som berører grupper av innbyggere eller alle innbyggere kan formannskapet og 

utvalgene avholde høringer for å informere og registrere meninger og oppfatninger om sentrale 

problemstillinger saken reiser. Høringer er rådgivende for de folkevalgte. Høringsmøter må følge 

kommunelovens saksbehandlingsregler, jf. kommuneloven kapittel 11. 

 
20-16 INHABILITET FOR FOLKEVALGTE  
Inhabilitet innebærer at det foreligger omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til en person eller 

organs upartiskhet. 

 
20-16-1 Objektive vilkår for inhabilitet 
Bestemmelsene om inhabilitet i forvaltningsloven kapittel II gjelder ved behandling av saker i politiske 

organer. Medlemmer av disse er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak:  

a. når han/hun selv er part i saken 

b. når han/hun er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så 

nær som søsken 

c. når han/hun er eller har vært gift eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn 

til en part 

d. Når han/hun er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en 

part etter at saken begynte 

e. Når han/hun leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 

 Et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken eller 
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 Et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for personer som utfører tjeneste eller 

arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med 

andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.  

 
20-16-2 Inhabilitet for folkevalgte som er ansatt i kommunen  
En folkevalgt som har vært med på å forberede eller treffe vedtak i en sak som ansatt i kommunen, er 

inhabil til senere å behandle den samme saken i et politisk organ i kommunen. Unntatt er behandling av 

årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan i et folkevalgt organ.   

Når en klage skal behandles etter forvaltningsloven § 28 andre ledd, er en folkevalgt som har vært med å 

forberede eller treffe vedtaket, inhabil til å delta i klageinstansens behandling av vedtaket, eller i 

forberedelsen av saken for klageinstansen.  

En folkevalgt er ikke inhabil når det skal velges personer til offentlige tillitsverv, eller når det skal fastsettes 

godtgjøring o.l. for slike verv.  

 
20-16-3 Inhabilitet etter en skjønnsmessig vurdering 
En folkevalgt er inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans/hennes 

upartiskhet. Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære en særlig fordel, tap 

eller ulempe for ham/henne selv eller noen han/hun har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges 

vekt på om innsigelse om inhabilitet er reist av en part i saken.   

 
20-16-4 Melde forhold som kan medføre inhabilitet  
Medlem av politisk organ skal i god tid si ifra om forhold som gjør eller kan gjøre han/henne inhabil. Før 

spørsmålet avgjøres, bør vara innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten 

uvesentlig tidsspille eller kostnad.  

 
20-16-5 Avgjørelse av habilitetsspørsmålet 
I kollegiale organ avgjør organet selv spørsmålet om habilitet, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om habilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta 

ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke vil være 

vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta.  

 
20-17 FRITAK AV PERSONLIGE GRUNNER  
En folkevalgt kan søke om å bli fritatt fra å delta i behandlingen av en sak hvis personlige grunner tilsier det. 

Det folkevalgte organet avgjør selv om den folkevalgte fritas.  

For å få fritak i en enkeltsak av personlige grunner må:  

 det foreligge vektige personlige grunner i den enkelte saken, og  

 at vedkommende selv ber om fritak i god tid 
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Fritak av personlige grunner gis ikke av bekvemmelighetshensyn for den enkelte folkevalgte som ikke 

ønsker å ta stilling til en sak. Muligheten til å få fritak av personlige grunner holdes opp mot den enkelte 

folkevalgtes rett og plikt til å delta i møter og til å avgi stemme når sak tas opp til avstemning, så lenge 

vedkommende ikke er inhabil. 

Det er det folkevalgte organet selv som avgjør om en folkevalgt skal få fritak. Dette gjøres uten at 

vedkommende medlem deltar. Avgjørelsen anses som endelig vedtak overfor den folkevalgte, og kan derfor 

være gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 27-2 bokstav a).  

Dersom en folkevalgt gis fritak av personlige grunner skal dette føres inn i møteboken.  

 
20-18 ETISKE RETNINGSLINJER  
Representantene plikter å rette seg etter kommunens etiske regler, vedtatt av kommunestyret. 

 

21 MØTEAVVIKLING I POLITISKE ORGAN 
21-1 MØTEPLAN OG AKTIVITETSPLAN  
De politiske organenes møter avholdes i henhold til vedtatt årlig møteplan for kommunestyre, formannskap 

og hovedutvalg, og ellers når utvalget selv bestemmer det eller når utvalgets leder finner det påkrevet. 

Større/viktige saker behandles i henhold til vedtatt halvårlig aktivitetsplan, som skal angi saksgang, 

behandlingsmåte og tidspunkt for eventuell partibehandling og behandling i de ulike utvalgene. 

Rådmannen har ansvar for å melde fra om administrativt begrunnede avvik fra aktivitetsplanen og årsakene 

til avviket. 

 
21-2 INNKALLING OG SAKSLISTE  
Møtelederen setter opp saksliste for hvert enkelt møte.  

Politisk sekretariat sender i samråd med utvalgets leder innkalling til møtet til organets medlemmer med 

rimelig varsel. Innkallingen distribueres elektronisk minst 10 dager før utvalgets møte avholdes til 

medlemmene av utvalget, varamedlemmer, rådmannen og kommunalsjefer samt legges ut på kommunens 

hjemmeside www.lier.kommune.no. Dokumenter/opplysninger som er unntatt fra offentlighet håndteres 

særskilt.  

Innkallingen skal inneholde:  

 opplysninger om tid og sted for møtet,  

 liste over de sakene som skal behandles, og 

 tilhørende sakspapirer 

En sak skal settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det. Et folkevalgt organ kan 

fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møtelederen eller 1/3 av de møtende 

medlemmene motsetter seg det. 
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21-3 PROSEDYRE VED FORFALL  
21-3-1 Møteleders forfall  
Dersom leder og nestleder i politisk organ har forfall, velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

 
21-3-2 Medlems forfall  
Dersom et medlem eller et innkalt varamedlem ikke kan møte i utvalget på grunn av lovlig forfall, skal 

hun/han uten unødig opphold melde dette til kommunens Servicetorg enten pr. 

 Telefon: 32 22 01 00, eller  

 epost på servicetorg@lier.kommune.no  

Politisk sekretariat kaller straks inn varamedlem. 

Når et medlem har meldt forfall og varamedlem er kalt inn, er det varamedlemmet som møter, selv om 

medlemmet allikevel finner å kunne møte. 

Må noen på grunn av lovlig forfall forlate møtet under forhandlingene, melder hun/han straks fra til 

møtelederen. Varamedlem som er til stede, eller som - om mulig - blir tilkalt, trer inn i stedet. 

 
21-4 ÅPNING AV MØTE 
Møter i politiske organer ledes av organets leder eller nestleder.  

Møteleder refererer eventuelle forfall og hvilke varamedlemmer som er innkalt ved åpning av møtet. 

Møtesekretær foretar deretter opprop. Dersom lovmessig antall er tilstede erklærer møteleder møtet som 

lovlig satt.  

Dersom medlemmer får lovlig forfall i løpet av møtet og må forlate salen, skal vedkommende først melde 

fra til møteleder.  

Medlemmer og varamedlemmer som møter etter oppropet, melder seg for møtelederen før de tar sete. 

 
21-5 PUBLIKUMS KVARTER 
Alle innbyggere, med unntak av møtende medlemmer i det gjeldende politiske organ, har anledning til å gi 

en meningsytring i publikums kvarter.  

Det avsettes inntil 15 minutter før møte i politisk organ er satt. Ordningen annonseres sammen med 

møtetid og -sted. Publikum kan ikke gi meningsytring etter at møtet er satt. 

Oppstår det tvil om tolkning eller praktisering av disse retningslinjene, avgjør møtelederen spørsmålet. 

 
21-6 REKKEFØLGE FOR BEHANDLING AV SAKER  
Sakene behandles i den rekkefølgen de er oppført i innkallingen. Det politiske organet kan med enkelt 

flertall vedta annen rekkefølge. 

Er en sak tatt opp til behandling, kan møtet ikke heves før saken er avgjort ved avstemming eller utvalget 

vedtar å utsette forhandlingene om den. 

58

mailto:servicetorg@lier.kommune.no


40 

21-7 UTSETTE BEHANDLING AV SAK   
Dersom medlemmer av et politisk organ ønsker å utsette behandling av en fremlagt sak kan dette besluttes 

ved alminnelig flertall. Det skal fremkomme av protokollen når saken skal behandles. 

 
21-8 TALERNES REKKEFØLGE 
Når en sak tas opp til behandling leser møtelederen opp det nummer og den betegnelsen saken har fått i 

innkallingen. dersom forslag/innstilling som foreligger ikke er sendt medlemmene før møtet gjengir 

møtelederen dette.  

Møtelederen spør deretter om noen vil ha ordet i saken. Talerne får ordet i den rekkefølge de ber om det. 

Ber flere om ordet samtidig, avgjør møtelederen rekkefølgen mellom dem. Talerne presenteres med navn 

og tilhørighet. 

 
21-9 INNLEGG  
Taleren skal rette sitt innlegg til møtelederen, ikke til forsamlingen. Taleren skal nøye holde seg til den saken 

eller til den delen av saken ordskiftet gjelder. Møtelederen skal se til at dette blir gjort. 

 
21-10 REPLIKK 
Det er adgang til å gi replikk i møter i politiske organer.  

En replikk skal være kort, maksimalt ett minutt, og et direkte tilsvar på talerens innlegg.  

Den som ønsker replikk, rekker to fingre i været mens taleren holder sitt innlegg. Taleren har en tilsvarende 

anledning til å svare. Lederen skal nøye påse at replikk ikke blir innlegg. 

 
21-11 VEDTAK OM TALETID 
Politisk organ kan med alminnelig flertall avgjøre at taletiden for behandlingen av en sak eller resten av 

møtet skal avgrenses til et bestemt antall minutter for hvert innlegg.  

Finner utvalget at en sak er drøftet ferdig, kan det med alminnelig flertall vedta å avslutte ordskiftet om 

saken. 

 
21-12 STREK FOR ORDSKIFTET 
Møteleder avgjør når strek i talerlisten skal settes. Dersom nye forslag til vedtak fremmes etter strek er satt 

åpnes talerlisten for behandling av det konkrete forslaget.  

 
21-13 MØTELEDERS ANLEDNING TIL Å DELTA I ORDSKIFTET 
Møtelederen må ikke avbryte noen som har ordet, med mindre det skjer for å opprettholde de 

bestemmelser som er gitt i reglementet eller for å rette misforståelser fra talerens side. 
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Vil møtelederen ta del i ordskiftet med mer enn ganske korte innlegg, skal møtelederen overlate ledelsen 

av møtet til en annen.  

 
21-14 SAK SENDES TILBAKE TIL RÅDMANNEN FOR VIDERE UTREDNING 
Et politisk organ kan sende en sak tilbake til rådmannen for videre utredning med alminnelig flertall dersom:  

a. Det er fremkommet nye momenter av betydning for behandlingen av saken 

b. Saken ikke er forsvarlig utredet 

Det skal fremkomme i protokollen hva det politiske organet ønsker skal utredes ytterligere. 

 
21-15 FORSLAG TIL VEDTAK 
Medlemmer i politiske organer kan skriftlig fremme forslag til vedtak, med kopi til politisk sekretariat. 

Skriftlig forslag skal undertegnes av forslagsstilleren. Møtelederen refererer forslaget. 

Følgende forslag til vedtak kan fremmes muntlig:  

 om en sak som behandles skal utsettes 

 om en sak som behandles skal sendes til annet kommunalt organ 

 om at et forsalg ikke skal vedtas 

 
21-16 SAKEN TAS OPP TIL AVSTEMNING 
Ingen nye talere kan be om ordet og det kan ikke fremmes nye forslag i saken etter at strek er satt for 

ordskiftet.  

Når ordskiftet er ferdig, sier møtelederen fra at saken tas opp til avstemning.  

Møtende medlemmer av politiske organer plikter å avgi stemme, unntatt ved behandling av saker om valg 

og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. 

Møtelederen fremmer forslag om rekkefølgen av stemmegivningene dersom saken er delt opp eller det skal 

stemmes over flere forslag.  

 
21-16-1 Prøveavstemning  
Prøveavstemning kan vedtas med alminnelig flertall. Prøveavstemninger er ikke bindende.  

Er den innstilling eller det forslag som det skal stemmes over delt i flere poster eller paragrafer, bør det i 

alminnelighet stemmes foreløpig over hver enkelt post eller paragraf, og deretter til slutt - i tilfelle også her 

etter en prøveavstemning - over hele innstillingen eller hele forslaget. 

 
21-16-2 Avstemning  
Avstemmingen iverksettes på en av disse måtene: 
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a) Ved stilltiende godkjenning når ikke noen uttaler seg mot et forslag som møtelederen setter fram, 

med spørsmål om noen har noe å uttale mot det. 

b) Ved at møtelederen oppfordrer medlemmene som er mot et forslag til å reise seg eller å rekke opp 

hånden (avgi stemmetegn). Når møtelederen bestemmer det, eller ett medlem krever det, holdes 

kontraavstemming ved at deretter de som stemmer for forslaget avgir stemmetegn. Møtelederen 

oppgir det antall representanter fra hvert parti/gruppering som har stemt for og imot. 

c) Ved navneopprop - ja eller nei som svar - når møtelederen roper opp navnene til dem som møter. 

Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i 

alfabetisk orden. Et medlem som møtelederen oppnevner til det, kontrollerer stemmegivningen 

ved avmerking i medlemsfortegnelsen.  

Navneopprop brukes når møtelederen bestemmer det, eller når et medlem krever det og dette 

kravet får tilslutning fra minst 1/5 av forsamlingen, og når møtelederen eller minst 1/5 av 

forsamlingen mener at utfallet av en stemmegivning etter punkt b foran ikke med sikkerhet kan 

fastslås. Stemmegivning over om navneopprop skal brukes, skjer - uten forutgående ordskifte - på 

den måten som er nevnt foran under punkt b. 

d) Skriftlig avstemming. To medlemmer som møtelederen oppnevner til det, teller opp stemmene. 

Stemmesedler kan bare brukes ved valg og ved ansettelser. De skal brukes ved slike avstemninger 

når noe medlem krever det. 

 
21-16-3 Treffe vedtak  
Et vedtak treffes ved flertallet av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet følger av kommuneloven eller 

av valgloven § 9-3 andre ledd. I andre saker enn de som gjelder valg, er møtelederens stemme avgjørende 

hvis antallet stemmer for og imot et forslag er likt.  

Når økonomiplanen eller årsbudsjettet skal behandles i kommunestyret skal medlemmene ved den 

endelige avstemningen stemme over forslaget til økonomiplan eller årsbudsjett som helhet. Hvis det er 

fremmet flere alternative forslag, og ingen av disse får flertall ved første gangs avstemning, skal det deretter 

stemmes over bare de to forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning.  

 
21-17 MINDRETALLSANKE OVER VEDTAK I POLITISKE ORGANER 
I saker hvor politiske organer er delegert avgjørelsesmyndighet fra kommunestyret kan et mindretall av 

møtets medlemmer, innen møtets slutt forlange saken framlagt for kommunestyret til avgjørelse. 

 
21-18 YTRE TIDSRAMME  
Politiske organer Det tas ikke opp nye saker til behandling i kveldsmøter i politiske organer etter klokken 

22. 

 
21-19 ORDENSBESTEMMELSER 
Det skal være ro og orden i møter i politiske organer.  
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Taletiden i møter kan ikke benyttes til å komme med ytringer som krenker forsamlingen, noen av 

medlemmene av det aktuelle politiske organ eller andre. Det må ikke lages støy eller uro som uttrykk for 

misnøye eller bifall. 

Folkevalgte som ikke overholder ordensbestemmelsene kan fratas ordet av møtelederen etter to advarsler. 

Tilsvarende kan et flertall i møtet bortvise vedkommende etter at han/hun har fått to advarsler av møtets 

leder.  

Publikum som forstyrrer forhandlingene eller forøvrig opptrer på en måte som strider mot god orden kan 

vises bort av møtets leder.  

Oppslag, tegninger, tabeller eller liknende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen under møtene, med 

mindre møtelederen eller kommunestyret samtykker. 

 
21-20 PROTOKOLL (MØTEBOK) 
Det skal føres protokoll for møter i alle politiske organer. Med unntak av de delene som er unntatt fra 

offentlighet, skal protokollen være tilgjengelig for allmennheten. Protokollen skal inneholde opplysninger 

om:  

a) Tid og sted for møtet 

b) Hvem som møtte, og hvem som var fraværende 

c) Hvilke saker som ble behandlet 

d) Hvilke vedtak som ble truffet 

e) Avstemningsresultat 

f) Bestillinger av saker og meldinger til rådmannen  

Hvis det blir vedtatt at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i protokollen. Det samme 

gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt eller får fritak av personlige grunner.  

Forøvrig protokolleres det som må til for å vise gangen i forhandlingene, og at vedtakene er gjort etter rett 

framgangsmåte.  

Protokoll fra møte lagres i kommunens elektronisk arkiv, legges ut på kommunens hjemmeside og sendes 

elektronisk sammen med sakene til påfølgende møte i det politiske organet. Første sak i organets 

påfølgende møte er protokollen.  

 

22 BEFARING 
22-1 BESLUTNING OM BEFARING 
Politiske organer kan med alminnelig flertall beslutte å gjennomføre befaring. 

Utvalgets leder kan beslutte at utvalget skal gjennomføre befaring i saker som ikke kan utsettes. 

Anmodning om befaring fra et utvalgsmedlem bør etterkommes såfremt det ikke er vesentlige grunner 

imot. 
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22-2 FORBEREDELSE AV BEFARING 
Dersom det er mulig sender politisk sekretariat innkalling til befaring samtidig med møteinnkallingen. 

Innkallingen skal angi hvilken sak befaringen refererer seg til, oppmøtetid og -sted. Innkalling sendes også 

til rådmannen. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal partene i saken varsles om befaringen i god tid og gis anledning til å 

være tilstede. Forutsettes bistand fra part under befaringen, skal befaringen berammes i samråd med 

parten. Grunneier skal alltid varsles. 

Et utvalgs medlemmer skal som hovedregel delta på utvalgets befaringer. Eventuelle forfall skal meldes til 

politisk sekretariat. 

Utvalgsleder avklarer med rådmannen hvem som skal møte fra administrasjonen på befaringen. 

Politisk sekretariat organiserer transport for utvalget i tilfelle det er nødvendig. 

 
22-3 GJENNOMFØRING AV BEFARING  
Leder av det politiske organet styrer befaringen. Medlemmene skal gis anledning til å stille spørsmål til 

rådmannen eller partene. Partene i saker som gjelder enkeltvedtak skal gis anledning til å stille spørsmål til 

det politiske organet. Spørsmål til det politiske organet besvares av organets leder. 

Spørsmål og svar skal avgis i påhør av samtlige frammøtte folkevalgte. Skulle opplysning av betydning for 

saken framkomme i en samtale mellom folkevalgt og en part, skal opplysningen straks formidles til organets 

leder, som formidler den videre til utvalget. 

Det skal normalt ikke legges opp til en realitetsdebatt om saken på befaringen. 

 
22-4 NOTAT FRA BEFARING  
Det skal protokollføres at befaringen har funnet sted. 

Gjelder befaringen en sak om enkeltvedtak, skal iakttagelser, nye opplysninger eller anførsler av betydning 

for avgjørelsen nedtegnes eller protokolleres. 

Organets leder er ansvarlig for at dette blir gjennomført. Notatet eller protokolleringen legges fram ved 

behandlingen i utvalget og sendes partene umiddelbart etter befaringen. 

 

23 POLITISK SEKRETARIAT 
23-1 ANSVARSOMRÅDER 
Politisk sekretariat skal ivareta kontorstøtte- og forværelsesfunksjoner for ordføreren.  

Politiske sekretariat skal dekke de praktiske sekretariatsfunksjonene for kommunestyret, formannskapet, 

utvalgene, klagenemnda, valgstyret og rådene i samsvar med lov og dette reglementet, herunder:  

 Deltagelse i møtene, protokollføring 

 Klargjøring og distribusjon av sakslister og innkallinger  

 Administrasjon av forfall 
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 Administrasjon av kommunens utvalgsregister 

 Administrasjon av kommunens register over vev, mv.  

 Ivaretagelse av ordførerens arkiv 

 Administrere møterom og bespisning i forbindelse med politiske møter og representasjon og 

ordner det praktiske i samråd med ordførere eller utvalgsleder, og dekke kostnadene. Jf. etiske 

retningslinjer.  

Politisk sekretariat skal bistå kommunens folkevalgte med fremskaffelse av opplysninger, saksdokumenter.  

Politisk sekretariat skal følge opp vedtak/tiltak/rutiner som har sammenheng med kommunens politiske 

organisering, derunder:  

 Budsjett og regnskap for sentrale politiske organer 

 Kommunestyrets valg til styrer, råd og utvalg 

 Opplæringstiltak for folkevalgte 

 Møteplan 

 Aktivitetsplan 

 Regulativ for godtgjøring og utgiftsdekning til folkevalgte  

 Register over verv 

 Tilrettelegging av ordførerens eksterne informasjonsoppgaver 

 Tilrettelegging av ordførerens interne informasjonsoppgaver 

 Reglement for politiske organer 

 Delegasjonsregler 

 Etiske retningslinjer 

 Politisk organisering og arbeidsformer 

 Oppfølging av kommuneloven. 
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DEL 4 FOLKEVALGTES RETTIGHETER OG PLIKTER 

 

24 GENERELLE BESTEMMELSER 
24-1 BESTEMMELSENES VIRKEOMRÅDE 
Med folkevalgte menes her medlemmer av kommunestyret i Lier kommune og personer som 
kommunestyret har valgt inn i et politisk organ, jf. punkt 20-2 andre avsnitt.  

Rettigheter og plikter i del 4 gjelder alle folkevalgte i Lier kommune, med mindre noe annet fremgår av 
bestemmelsene.  

Sist vedtatte reglement og eventuelle andre vedtak gjelder inntil nytt reglement er vedtatt. 

 
24-2 BEREGNINGSGRUNNLAG FOR GODTGJØRING 
Beregningsgrunnlaget for godtgjøringsregulativet er lik den til enhver tid gjeldende godtgjørelse for 

stortingsrepresentanter (pr. 1.5.2019). kr. 987 997,- 

Alle beløp avrundes opp til nærmeste hele kronebeløp.  

 
24-3 RETT OG PLIKT TIL Å DELTA I MØTE 
Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. 

 
24-4 RETT TIL FRI FRA ARBEID 
Arbeidstakere har krav på fri fra sitt arbeid når det er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale eller 

fylkeskommunale folkevalgte organer.  

Arbeidstakere som har et kommunalt eller fylkeskommunalt verv på heltid eller deltid, har også rett til 

permisjon fra sitt arbeid i fire år eller for resten av valgperioden. 

 

25 UTGIFTSDEKNING OG GODTGJØRING 
25-1  UTGIFTER TIL SKYSS, KOST OG OVERNATTINGR  
Folkevalgte skal få dekket påførte utgifter til skyss, kost og overnatting for reiser i forbindelse med vervet 

etter de regler som til enhver tid gjelder for kommunale arbeidstakere uten kjøreavtale.  

 
25-2 DEKNING AV NØDVENDIGE UTGIFTER 
Folkevalgte skal få dekket nødvendige utgifter som følge av et kommunalt tillitsverv når de deltar på møter 

de er innkalt til. 

Dekning av pass av barn eller andre personer man har omsorgsansvaret for fastsettes slik:  

 Det kan gis utgiftsdekning/godtgjøring etter dokumentasjon for tilsyn av barn under 12 år. For tilsyn av 

funksjonshemmede barn kan det gis godtgjørelse for barn over 12 år.  
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 Det forutsettes at man benytter barnepasser eller omsorgshjelp som ikke er barnets nære familie.   

 Godtgjøringen reduseres i henhold til tabellen dersom utgiften ikke er legitimert.  

 Prosent av 

beregningsgrunnlag pr. dag 

NOK pr. dag (pr. 1.5.2019) NOK pr. time (pr. 1.5.2019) 

(pr. dag dividert på 8) 

Legitimert 0,45 4 446 556 

Ulegitimert 0,3 2 964 370 

 

25-3 DEKNING AV TAPT INNTEKT 
Folkevalgte som taper inntekt fordi han/hun har et kommunalt tillitsverv, skal få dekket sitt tap for 

deltagelse i møter eller samlinger de er innkalt til av politisk sekretariat.  

Som utgangspunkt for beregning av tapt inntekt regnes den folkevalgtes ordinære arbeidstid. For 

selvstendig næringsdrivende, herunder gårdbrukere, regnes arbeidstid fra kl. 08.00 til kl. 16.00.  

Tapt inntekt dekkes etter attest fra arbeidsgiver.  

Selvstendig næringsdrivende må legitimere tapt arbeidsfortjeneste basert på vedkommende selvangivelse 

eller årsinntekt etter siste ligning eller annen godkjennbar dokumentasjon.  

Tapt inntekt utover tabellen under dekkes ikke.  

Prosent av beregningsgrunnlag 

pr. dag 

NOK pr. dag (pr. 1.5.2019) NOK pr. time (pr. 1.5.2019) 

 

0,45 

 

4 295 

 

525 

 

25-4 MØTEGODTGJØRING (ARBEIDSGODTGJØRING) 
Folkevalgte har krav på godtgjøring for deltaking møter de er innkalt til. 

Møtegodtgjøring er forutsatt å kompensere for selve møtet, uansett arbeidsbyrden til forberedelse av 

sakene og møtetid.  

Når flere møter holdes samme dag utbetales 0,15% av beregningsgrunnlaget som møtegodtgjøring for 

første møte og 0,075% av beregningsgrunnlaget for hvert av de påfølgende møtene.  

 

 Prosent av beregningsgrunnlaget Beregnet i kroner NOK (pr. 

1.5.2019) 

Møtegodtgjøring 1. møte samme 

dag  

0,15 1482 

Møtegodtgjøring for hvert 

påfølgende møte samme dag 

0,075 741 
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25-5  MØTEGODTGJØRING FOR MØTER I KOMMUNENS AKSJESELSKAPER 
Folkevalgte som er deltar på generalforsamling i kommunens hel- eller deleide aksjeselskaper mottar 

møtegodtgjøring i henhold til tabell i punkt 25-4. For flere generalforsmalinger på samme dag mottas én 

møtegodtgjøring, i tillegg til eventuelt tapt inntekt. Godtgjøringen utbetales på grunnlag av 

fremmøteprotokoller fra generalforsamlingene/representantskapene. 

 
25-6 GODTGJØRING FOR DELTAKELSE I REPRESENTANTSKAPSMØTER I 
INTERKOMMUNALE SELSKAPER 
Kommunale folkevalgte som deltar i representantskapsmøte i interkommunale selskaper eller i styrende 

organ i foretak eller samarbeid i henhold til kommuneloven mottar møtegodtgjøring i henhold til tabell i 

punkt 25-4. Dette gjelder ikke ordfører.  

 
25-7 FASTGODTGJØRING 
Fastgodtgjøring skal kompensere for arbeidsbyrden et verv medfører i og utenom møtene. Verv som 

innebærer stor arbeidsbelastning godtgjøres derfor høyere enn verv som medfører mindre 

arbeidsbelastning.  

 
25-7-1 Ordfører og varaordfører  
Ordførers godtgjøring fastsettes til 100 % av beregningsgrunnlaget. Varaordførers godtgjøring fastsettes 

til 10 % av beregningsgrunnlaget.   

 PROSENT AV BEREGNINGSGRUNNLAGET (i kroner 

pr. 1.5.19) 

ORDFØRER 100 (987 997) 

VARAORDFØRER 10 (98 800) 

 

Fast godtgjøring tilkommer i stedet for dekning av tapt inntekt og arbeidsgodtgjøring og er forutsatt å 

dekke alle ordførerens funksjoner for kommunen, i og utenom normal arbeidstid. 

Ordfører og varaordfører mottar ikke fastgodtgjøring utover dette, selv om de sitter som leder i faste 

utvalg.  

Ordfører avgjør når varaordfører skal overta ordførerens funksjoner, for eksempel ved ferie, sykdom eller 

andre lengre fravær. Varaordfører godtgjøres da med 1/300 av beregningsgrunnlaget pr. dag. Den faste 

varaordførergodtgjøringen avkortes tilsvarende.  

 
25-7-2 Medlemmer og leder av utvalg 
Leder og medlemmer av faste utvalg får fast godtgjøring i tillegg til dekning av tapt inntekt og 

møtegodtgjøring. 

Fastgodtgjøring utbetales i henhold til tabellen:  
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 PROSENT AV BEREGNINGSGRUNNLAGET  

(i kroner pr. 1.5.19) 

 Medlemmer Nestleder Leder 

Faste utvalg og 

kontrollutvalget  

3 (29 640) + 1,5 (14 820) + 3 (29 640) 

Kommunestyret   3 (29 640)   

Andre politiske organ   1,5 (14 820) 

Leder av faste utvalg og kontrollkomiteen får dermed 3% + 3% av beregningsgrunnlaget som fastgodtgjøring.  

Folkevalgte som er medlem og/eller leder i flere faste utvalg mottar kun én fastgodtgjøring. 

  

25-7-3 Reduksjon i fast godtgjøring ved fravær  
Dersom fravær skyldes sykdom som er dokumentert med sykemelding, gjøres ingen reduksjon. 

Dersom en møteleder er fraværende fra mer enn 1/2 av møtene i et halvår, reduseres den faste 

godtgjøringen forholdsvis. Reduksjon i den faste godtgjøringen gjennomføres gjennom en avregning av 

møtegodtgjørelsen, dette på grunn av tidspunktet for utbetalingene.  

Når nestleder har fungert som møteleder på minst 1/2 av møtene i løpet av et halvt år skal vedkommende 

ha en forholdsvis andel av den faste ledergodtgjøringen. Den faste ledergodtgjøringen reduseres da 

tilsvarende for fast leder. Reduksjon i den faste godtgjøringen gjennomføres gjennom en avregning av 

møtegodtgjørelsen, dette på grunn av tidspunktet for utbetalingene.  

Ved et medlems fravær fra mer enn 1/2 av møtene i løpet av et halvår, reduseres den faste godtgjøringen 

forholdsvis. Reduksjon i den faste godtgjøringen gjennomføres gjennom en avregning av 

møtegodtgjørelsen, dette på grunn av tidspunktet for utbetalingene. 

Når et varamedlem har møtt på mer enn 1/2 av møtene i avregningsperioden, uavhengig av hvilket 

medlem vedkommende møter for, tilkommer varamedlemmet en forholdsvis andel av den faste 

medlemsgodtgjøringen. Andelen utbetales sammen med den halvårlige utbetalingen av 

møtegodtgjørelsen.  

 
25-8 RETT TIL SYKEPENGER 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har samme rett til sykepenger som ansatte i 

kommunen. I Lier kommune gjelder dette ordfører.  

 
25-9 RETTIGHETER VED YRKESSKADE 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse har samme rett til ytelser ved yrkesskade som 

ansatte i kommunen. I Lier kommune gjelder dette ordfører. 
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25-10 PERMISJON 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse (ordfører) har krav på permisjon i samsvar med 

arbeidsmiljøloven §§ 12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15.  

Under permisjonen beholder de folkevalgte godtgjøringen i inntil to uker, med mindre de gir avkall på den. 

Under svangerskapspermisjon, omsorgspermisjon, fødselspermisjon, foreldrepermisjon og permisjon ved 

barns og barnepassers sykdom skal kommunen sørge for at de folkevalgte får rett til å beholde 

godtgjøringen etter de samme reglene som gjelder for ansatte i kommunen. Jf. kommuneloven § 8-10. 

 
25-11 PENSJON  
Når ordfører tiltrer, inngår kommunen pensjonsavtale med vedkommende.  

 
25-12 ETTERGODTGJØRING 
Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse gis etterlønn i tre måneder. Varigheten tilsvarer 

alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommune.  

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for 

ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.  

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter andre 

ledd.  

 
25-13 GRUPPESTØNAD  
Partigruppene i kommunestyret tilkommer to faste årlige gruppestønader.  

En utbetales til gruppeleder. Gruppeleder skatter av beløpet.   

Etter avtale med gruppeleder kan partiene disponere stønadsmidlene til andre formål, f.eks. 

sekretærhjelp.  

Den andre stønaden utbetales til partiene. Se tabell.  

  Prosent av beregningsgrunnlaget  

(i kroner pr. 1.5.19) 

Gruppestønad til gruppeleder Pr. parti  6,9 (68 172) 

 Pr. medlem i kommunestyregruppa 1,2 (11 856) 

Gruppestønad til partiene Pr. parti 0,5 (4 940) 

 Pr. medlem i kommunestyregruppa 0,3 (2 964) 
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26 ANDRE BESTEMMELSER  
26-1 KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE SOM MØTER I UTVALG  
Arbeidstakerrepresentantene i administrasjonsutvalget tilkommer godtgjøring etter samme regler som 

gjelder for de politisk valgte medlemmene. Dersom møtene holdes utenfor vanlig arbeidstid, skal det ikke 

utbetales lønn eller gis avspasering for møtetida.  

Kommunale arbeidstakere som etter pålegg fra rådmannen deltar i møter i politiske utvalg som 

møtesekretær eller for å gi informasjon, godtgjøres etter følgende regler:  

 Møter innenfor ordinær arbeidstid: Ordinær lønn  

 Møter utenfor ordinær arbeidstid: Godtgjøring etter kommunens regler/avtaler om lønn, overtid, 

flexitid og kompensasjon for møter mv. 

 
26-2 UTBETALINGSRUTINER  
Godtgjøring og utgiftsdekning utbetales etter anvisning fra ansvarlig leder for det respektive sekretariat.  

Sekretariatet sørger for tjenlige rutiner for informasjon til politikerne, innhenting av 

grunnlagsopplysninger, anvisning, utbetaling og regnskapsføring. Utbetaling skjer på følgende tidspunkter 

(utbetalinger for desember måned regnskapsføres på januar året etter): 

Type Tidspunkt 

Gruppestønad - Gruppeleder Månedlig 

Gruppestønad - Parti Halvårlig 

Pensjon og etterlønn Månedlig 

Skyss, kost og losji Ved avslutning av hvert halvår 

Tapt inntekt Ved avslutning av hvert halvår, etter innsendt 

krav/dokumentasjon  

Fastgodtgjøring Månedlig 

 

Krav som ikke er melt inn innen ett år fra møtedato regnes som foreldet og blir ikke utbetalt. 

 
26-3 AJOURFØRING AV REGULATIVET  
Politisk sekretariat er ansvarlig for ajourføring av reglementet og informasjon til politikerne og 

administrasjonen.  

 
26-4 LEGITIMASJONS- OG TOLKNINGSSPØRSMÅL  
Legitimasjons- og fortolkningsspørsmål vedrørende reglementet rettes til ordføreren via utvalgsleder, og 

avgjøres av formannskapet.  
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26-5 REVISJON AV REGLENE OM GODTGJØRING  
Godtgjøringsreglementet tas opp til vurdering og eventuell justering i løpet av siste år av kommune- 

styreperioden. Endringer/justeringer av regulativet i løpet av perioden, som følge av organisatoriske 

endringer i utvalgsstrukturen eller andre momenter som tilsier endring, avgjøres av formannskapet
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2017/2485  

Arkiv: 
84/1  

Saksbehandler: 
Terje Olav Ryd  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
49/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
Svarthavnveien 8 - Søknad om etablering av lunneplass 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Søknad om etablering av lunneplass godkjennes. Dersom skogsbilveien «Sverebakkane» 
realiseres faller godkjenningen bort.   
Godkjenningen er knyttet til følgende forutsetninger: 

 Kommunen forutsetter at lunneplassen med innkjøring/utkjøring tilfredsstiller kravene 
i «Normaler for landbruksveier». 

 Innen 09.11.2021 må det være avklart om Sverebakkane blir bygget. 
 
Vedtaket er hjemlet i forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier §§ 3-3 og 3-
4.  
Vedtaket begrunnes med at lunneplassen vil fungere som direkte erstatning til tidligere 
lunneplass som nå ikke er tilgjengelig. Det er fornuftig å benytte et areal som allerede er 
steinsatt slik at det ikke beslaglegges mer areal enn nødvendig. 
Vilkåret som er satt begrunnes med at en skogsbilvei vil fjerne grunnlaget for lunneplassen. 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Statnett SF søker om å etablere lunneplass på et areal som i dag brukes til rigg- og 
brakkeareal.  
Bakgrunnen for søknaden er at lunneplassen som tidligere lå ved transformatorstasjonen ikke 
lenger kan brukes som følge av endringer ved transformatorstasjonen.  
Arealet er opparbeidet fra før og det skal tilrettelegges etter at prosjektperioden er over slik at 
det kan brukes som lunneplass.  
 
Dekningsområdet for lunneplassen er anslått å være ca. 1 950 daa med dagens situasjon med 
skogsbilvei/traktorvei. Det foreligger en godkjent byggesøknad for skogsbilveien 
«Sverebakkane» som vil kunne fange opp ca. 1 700 daa av det samme dekningsområdet (dette 
er i dag en traktorvei). Dersom denne blir realisert vil dekningsområdet for lunneplassen 
reduseres til omkring 250 daa.  
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Det er 2 bekker som er lagt i rør under riggarealet i dag som skal åpnes igjen dersom det ikke 
blir lunneplass. Det er søkt om at disse kan få bli lukket dersom lunneplassen godkjennes.  
Rådmannen forutsetter at bekkelukkinger gjøres i tråd med forventningene som NVE har 
nevnt i sin tilbakemelding til Statnett. 
 
Rådmannen vurderer søknaden slik at dersom skogsbilveien «Sverebakkane» ikke blir bygget 
bør søknad om lunneplass innvilges. Dette fordi den tidligere lunneplassen er borte og 
skogeierne må ha en plass å legge fra seg tømmeret sitt.  
Dersom «Sverebakkane» blir realisert er grunnlaget for en lunneplass nesten borte og den bør 
ikke etableres.  
 
Rådmannen foreslår å godkjenne etablering av lunneplass forutsatt at «Sverebakkane» ikke 
blir bygget.  
 
Vedlegg: 

 Søknad, datert 02.05.2019, med kartvedlegg 
 
Utredning: 
Søknaden: 
Statnett SF, eier av gbnr 85/18, Svarthamna, i Lier kommune, søker om etablering av 
lunneplass hvor det i dag er riggplass for Sylling transformatorstasjon.  
Arealet er i dag opparbeidet med komprimerte steinmasser og grus og asfalt som underlag.  
I forbindelse med prosjektet med Sylling transformatorstasjon har Statnett overtatt 
lunneplassen som Pål Svere, eier av gbnr. 84/1, tidligere har benyttet. Statnett søker nå om å 
etablere en ny lunneplass (rød skravur i figuren under) som erstatning for den Pål Svere hadde 
tidligere (brun skravur i figuren under). 
 

 
Figur 1. Kart over tidligere og ønsket lunneplass. 
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Dekningsområde og bruk av lunneplass 
Statnett oppgir at dersom lunneplassen realiseres skal den overføres til Pål Svere.  
Dekningsområdet for lunneplassen er ikke oppgitt, men i og med at den skal erstatte Svere sin 
tidligere lunneplass legges det til grunn at hans skogeiendom og annet areal som naturlig 
sokner dit er dekningsområdet.  
 
Alternative lunneplasser 
Statnett opplyser at det ikke er andre aktuelle plasseringer av lunneplass i nærområdet av den 
tidligere lunneplassen. Landbrukskontoret har tidligere pekt på at området ved blå firkant 
(Figur 1) kan brukes til lunneplass, men denne plassen er av hensyn til HMS ikke aktuell 
ifølge Statnett fordi den blir liggende rett under en ny høyspentlinje.  
 
Adkomst til boliger 
Lunneplassen og bruken av denne vil kunne berøre adkomsten til inntil tre boliger. Selve 
lunneplassen vil ikke berøre adkomstveiene, men det vil bli kjøring med lastbærer eller 
tømmerbil på strekninger som også fører til bolighus. Statnett mener at hovedmengden av 
belastning på veien vil komme fra fremtidig tømmerdrift.  
 
Bekk/bekkesig 
Avkjøringen inn til dagens riggplass går over en bekk som Statnett har vurdert som en bekk 
med mulig årssikker vannføring. Denne er i dag delvis lagt i rør. I tillegg er en bekk som har 
vannføring ved store nedbørsmengder lagt i rør. Det er ønskelig å beholde disse i rør dersom 
det gis tillatelse til lunneplassen.  
NVE har gitt tilbakemelding om at permanent lukking av disse bekkene ikke trenger særskilt 
søknad til NVE, men at kommunen kan avgjøre dette. 
 
Interesse og regelverk 
Interessen i lunneplassen må anses å være 100 % skogsdrift og kan dermed behandles etter 
landbruksveiforskriften.   
 
Relevante bestemmelser: 
FOR-2015-05-28 nr. 550: Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier 
LOV 2009-06-19 nr. 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 
 
Vurderinger: 
Saken dreier seg om Statnett skal tilbakeføre riggarelet til opprinnelig stand i tråd med Masse-
, Transport- og Arealplan (MTA-plan) eller om de skal få tillatelse til å etablere en lunneplass 
på arealet etter at de er ferdig med arbeidet på transformatorstasjonen.  
 
I MTA-planen står det om bruken av riggarealer at «Areal 2», omsøkt areal, «eventuelt kan 
overføres som lunneplass til grunneier, etter avtale med grunneier og tillatelse av Lier 
kommune».  
Rådmannen har vært i kontakt med NVE og de opplyser at de ikke vil kreve at Statnett 
tilbakefører riggarealet dersom det foreligger en tillatelse til annen bruk. Det er dermed opp til 
kommunen å avgjøre hva arealet kan brukes til.  
Det foreligger ingen avtale med grunneier om dette foreløpig så vidt rådmannen vet.   
 
 
 
 

74

https://lovdata.no/SF/forskrift/2015-05-28-550
https://lovdata.no/NL/lov/2009-06-19-100


Nytte av lunneplass 
Skogsområdet nord/nordvest for omsøkt lunneplass har tidligere hatt Pål Svere sin lunneplass 
som naturlig sted å legge tømmer. Ettersom denne ikke kan brukes lenger virker det fornuftig 
å anlegge en ny lunneplass slik at man har en plass å legge fra seg tømmer. I dag går det kun 
traktorveier oppover i skogen og området rundt transformatorstasjonen er siste stopp for 
tømmerbiler.  
I 2017 fikk Pål Svere tillatelse til å ruste opp traktorveien som går oppover mot Klostertjern 
(Figur 2). 

 
Figur 2. Kart over godkjent skogsbilvei for Pål Svere. Den er ikke bygget enda. 
Dersom denne veien blir realisert vil det i praksis ikke være behov for en lunneplass som 
Statnett søker om. Skogsbilveien vil ta unna for ca. 85 % av dekningsområdet til lunneplassen 
og en lunneplass på 1700 m2 vil dermed være kraftig overdimensjonert.  
Rådmannen mener at den beste løsningen for skogen i området er å få bygget skogsbilveien. 
Det vil redusere terrengtransporten og transport etter traktorvei betydelig. Dette vil være det 
beste for både miljø og økonomi. Dette var også begrunnelsen for godkjenning av 
skogsbilveien i sin tid. 
 
Dekningsområde og bruk av lunneplass 
Rådmannen mener at dekningsområdet minimum tilsvarer dekningsområdet som ligger til 
grunn for skogsbilveien «Sverebakkane» som Pål Svere har fått godkjent for opprusting. 
Dette arealet er på 1 700 daa. I tillegg kan noe skogsareal nordvest for lunneplassen regnes 
med til lunneplassen. Anslagsvis utgjør dette ca. 250 daa. Til sammen ca. 1 950 daa.   
Dersom «Sverebakkane» blir realisert blir de 1 700 daa fanget opp av denne og man vil stå 
igjen med ca. 250 daa som dekningsområde for lunneplassen.  
Det betyr at dersom «Sverebakkane» blir bygget er det lite eller ingen behov for lunneplass 
som omsøkt.  
 
Rådmannen mener at det bør gis tillatelse til etablering av lunneplass under forutsetning at 
skogsbilveien «Sverebakkane» ikke blir realisert. Dersom skogsbilveien blir realisert bør ikke 
lunneplassen etableres.  
Dette kan settes som vilkår ved en eventuell tillatelse.  
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Bekk/bekkesig 
I Masse-, Transport- og Arealplan (MTA-plan) er det satt vilkår om at bekker som legges i rør 
i anleggsperioden skal åpnes igjen etter avsluttet anleggsperiode.  
Dersom det gis tillatelse til etablering av lunneplass må bekkene som er lagt i rør under 
dagens riggplass fortsette å være i rør. Det søkes også om dette.  
 
Permanent lukking av de to bekkene slik de er i dag bør kunne tillates dersom behovet for 
lunneplass er til stede. NVE skriver i sin tilbakemelding om disse bekkene at det ikke ser ut 
som at det er årssikker vannføring der, men at det kan være utfordringer ved intense 
nedbørsperioder. NVE legger til grunn at resten av bekkene holdes åpne.  
Rådmannen velger å legge til grunn det samme som NVE, at kun de nødvendige delene av 
bekkene legges i rør og at resten holdes åpent.  
Bekkelukkingen må ta høyde for intense nedbørsperioder og dimensjoneres slik at rørene ikke 
blir en propp ved store regnskyll.  
Tilbakemeldingen og forventninger fra NVE følger nederst i søknaden. 
 
Vurdering etter Naturmangfoldlovens §§ 7-12: 
 
Søknaden er vurdert i forhold til følgende offentlig tilgjengelige registre og databaser: 

 Miljøverdier (Naturbase, Mdir, og Artskart, Artsdatabanken) 
 Miljøregistreringer i skog (MiS, NIBIO) 
 Askeladden (Riksantikvaren) 

 
§ 8 om kunnskapsgrunnlag. Det er ikke registrert forekomster av kultur- eller naturverdi i 
tiltaksområdet. Området anses å være godt undersøkt etter miljø- og kulturverdier ettersom 
det er gitt konsesjon for bygging av transformatorstasjon. 
Kommunen vurderer at kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt etter lovens § 8. 
 
§ 9. Føre var prinsippet. Vurdert til ikke å få betydningen etter behandlingen av § 8. 
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning.  Tiltaket vurderes til ikke å belaste 
økosystemet slik at søknadene bør avslås.  
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelser skal bæres av tiltakshaver. § 11 vurderes som uaktuell  
 
§ 12. Miljøforsvarlig teknikker og driftsmetoder. Bygging av lunneplass som beskrevet i 
søknaden vurderes som forsvarlig.  
 
 
Konklusjon 
Rådmannen mener at bør gis tillatelse til etablering av lunneplass på området som i dag er 
riggplass for Statnett dersom skogsbilveien «Sverebakkane» ikke blir bygget. 
Rådmannen foreslår å legge inn et vilkår om at dersom «Sverebakkane» blir bygget faller 
tillatelsen til lunneplassen bort.  
Statnett skal være ferdig med transformatorstasjonen innen 09.11.2021 og denne datoen 
foreslås som frist for å avgjøre om «Sverebakkane» skal bygges eller ikke, og dermed også 
om det er grunnlag for lunneplassen.  
 
Godkjenningen begrunnes med at lunneplassen vil fungere som direkte erstatning til tidligere 
lunneplass som nå ikke er tilgjengelig. Det er fornuftig å benytte et areal som allerede er 
steinsatt slik at det ikke beslaglegges mer areal enn nødvendig.  
Vilkåret som foreslås begrunnes med at en skogsbilvei vil fjerne grunnlaget for lunneplassen.
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Brevet er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur. Side 1 av 3

Åpen informasjon / Public information

LIER KOMMUNE
Terje Olav Ryd
Vestsideveien 2
3400 LIER

Saksbeh./tlf.nr.: Gunn Elin Frilund / 48234137
Deres ref./Deres dato: /
Vår ref.: 17/01552 - 28
Vår dato: 02 .0 5 .2019

Søknad: etablering av lunneplass og avkjøring er for tømmerbil
og skogsmaskin

Det vises til tidligere kontakt i saken og befaring ved Svarthavnvn. 8.

Det søkes herved om å etablere lunneplass som vist i vedlegg 1, samt beholde dagens
avkjøringer for lunneplassen fra Svarthavnveien, som vist i samme vedlegg.

Bakgrunn

Vi vil med dette underrette om våre planer for etablering av lunneplass. Behovet for lunneplassen
kommer av at Pål Svere trenger denne for å kunne fortsette sin skogsdrift på tilsvarende måte som
før Statnett overtok hans daværende lunneplass.

Omsøkte l unneplass dekker like stort areal (1723 m3) som den tidligere (1720 m3) og gir minst like
god adkomst for skogsmaskin og lastebil. Lunneplassens tegnede areal er veiledende og kan
utvides noe i bredden ved behov, dersom kommunen tillater dette. Omsøkte lunneplass vises i
vedlegg 1, og gammel lunneplass vises i vedlegg 2.

Eiendomsretten over omsøkte lunneplass vil overføres Pål Svere, etter at den er ferdig etablert.
Det vil dermed være ny grunneier som beslutter hvilke eiendommer som kan få benytte denne
lunneplassen, med mindre kommunen setter vilkår om bruk.

Tidligere kontakt i saken med planavdel ing og landbrukskontor, viste at etablering av omsøkte
lunneplass er i tråd med kommuneplanens arealdel (LNF). Vedlagte kart og arealbruksplan, viser
plassering og størrelse av lunneplassen.

Vi er kjent med at det er godkjente planer for etablering av sko gsbilvei, som vil kunne erstatte
behovet for lunneplass. Det er imidlertid foreløpig uklart om denne veien vil bli bygd. Dersom det
blir klart at veien skal etableres, og Statnett fortsatt er eier av arealet, vil Statnett fjerne både
omsøkte lunneplass og avkjøring. Arealet vil da bli tilbakeført til naturareal.

Området for lunneplass er i dag riggplass frem til prosjektet med Sylling transformatorstasjon
fullføres. Oppbygging av lunneplassen vil deretter beholdes slik den er nå, med komprimerte
steinmasser og overflater av asfalt og grus/pukk. Områdene og overflatene vil imidlertid få et nytt
lag med asfalt eller grus.
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Side 2 av 3

Åpen informasjon / Public information

Alternativ plassering av lunneplass

Kommunen har pekt på muligheten for å heller benytte veien avmerket på kartet under. En
plassering i de tte området, vil medføre utstrakt bruk av maskiner og lastebiler under strømførende
ledning, noe som ikke er aktuelt hensyn til HMS.

Figur 1 Pilen på figuren viser vei kommunene mener kan være mer egnet som lunneplass. Omsøkte
lu nneplass er avmerket som areal 2.

Innkjøring

Vedlegg 1 viser eksisterende veier med eksisterende avkjøringer til dagens riggplass/ kommende
lunneplass. Det er opprinnelig planlagt å fjerne avkjøringene i forbindelse med opprydding av
anleggsarbeidet ved S ylling transformatorstasjon. Statnett ser imidlertid at disse avkjøringene vil
fungere godt for inn - / utkjøring av tømmer fra lunneplassen, og vi søker derfor Lier kommune om
at avkjøringene kan beholdes for dette landbruksformålet. Adkomst for lastebil e r da planlagt ut fra
at lastebilen skal rygge inn for å laste opp tømmer, som diskutert på befaring 18.12.18 . Kjøretøy
kan om ønskelig kjøre gjennom lunneplassen og da slippe å snu eller rygge. Innkjøringene vil bli
arrondert og tilpasset omkringliggende v ei, for å unngå uønsket bratt helning og vinkel.

Statnett vil sørge for at kurvatur og stigning overholdes innenfor kravene i normaler for
landbruksveier, veiklasse 3.

Berørte veier

Veien e som berøres, er i dag eneste atkomstvei for to husstander (se kart) . Den berører også
tilkomstveien til to husstander vest for S ylling transformatorstasjon , hvorav Statnett har kjøpt den
største av disse eiendommen (Løkka) . Det er derfor sannsynlig at største trafikkbelastning en på
veiene ved avkjøringene komm er fra fremtidig tømmerdrift / landbruksformål. Tømmeret forventes i
hovedsak å bli tilkjørt fra dagens landbruksvei, se blå pil på figur 2 .
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Side 3 av 3 

 

Åpen informasjon / Public information 

 

Figur 2 Lunneplassen er i dag riggareal, som vil bli videreført som lunneplass innenfor rød firkant. 
Avkjøringene til riggområdet ønskes beholdt som avkjøring til lunneplassen (se egen skisse i vedlegg). Sirkler: 
to bebodde boliger. Blå pil: landbruksvei for tømmertransport. Rød pil: gammel lunneplass. Rosa skravur: 
Statnetts anleggsområder i forbindelse med oppgradering av Sylling transformatorstasjon. 

Bekk/bekkesig 

Det går en bekk langs veien, som nå delvis er lagt i rør. Dette må beholdes, og kanskje forlenges 
noe i forbindelse med arronderingen. Siden vi vurderte det som en bekk med mulig årssikker 
vannføring, kontaktet vi NVE for å høre om det kreves egen behandling av dette. De finner ikke 
grunn til slik behandling, se vedlagte e-post, vedlegg 3. Det er også et bekkesig som kommer fram 
ved store nedbørsmengder (ikke årssikker vannføring). Dette er inntegnet på vedlegg 1. 
Bekkesiget er lagt i rør i dag, på grunn av riggarealet og løsningen ønskes varig for lunneplassen. 
Til orientering vil vi åpne øvrige deler av bekkeløpet som måtte lukkes i vår anleggsperiode (ref. 
vedlagt mail fra NVE). 

Vi håper på velvillig og rask behandling av vår søknad, og ber om at vi kontaktes ved uklarheter. 
Spørsmål av teknisk art, kan rettes til Ola Åbotnes, 402 01 142. 

 

Med vennlig hilsen 

-elektronisk signert-   
Kari Eika 

BPTA-Areal og miljø 

Vedlegg: 

1 – kart som viser ny lunneplass og avkjøringer 

2 – kart som viser gammel lunneplass 

3 – e-post fra NVE vedr bekkelukking 
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Fra: Kråkenes Anne Johanne
Til: Gunn Elin Frilund
Emne: Bekk ved Svarthavna, Sylling - tilbakemelding fra NVE
Dato: torsdag 20. desember 2018 15:14:57

Til Statnett v/Gunn Elin Frilund
 
Vår ref.: 201708842
 
 
Bekk ved Svarthavna, Sylling - tilbakemelding fra NVE
Viser til korrespondanse og dialog vedrørende bekk ved Svarthavna, Sylling.
 
Bekken er nå midlertidig lukket som følge av utbedring av vei /påkjøring på riggområde 2
og delvis for bru av riggområde 1, ref. MTA og arealbrukskart for Sylling
transformatorstasjon. Det går frem av henvendelsen at Statnett vurderer å etablere en
lunneplass på riggområde 2 etter at anleggsperioden er over. For å få etablert en
hensiktsmessig avkjøringen må 10-20 meter av bekken bli permanent lukket ev. at det
etableres en kulvert.
 
Vi kan ikke se at bekkelukkingen er av ett slikt omfang at det krever behandling hos NVE. Vi er
kjent med at det kan være utfordringer i dette området ved intense nedbørsperioder, men det
kan se ut som at bekken er uten årssikker vannføring. På generelt grunnlag anbefaler NVE at
bekker og vassdrag holdes åpne. Dersom dette ikke er gjennomførbart anbefaler vi at man ser på
muligheten for å flytte/legge om bekken.  Videre anbefaler vi at det etableres løsninger som er
robust for varierende vannføringer. Vi legger til grunn at de resten av bekken åpnes og at det,
som beskrevet i MTA, legges til rette for reetablering av biotopen .
 
Etablering av lunneplassen, og andre permanente inngrep, som ikke er knyttet til
transformatorstasjon må, som dere kjenner godt til, avklares med Lier kommune.
Eventuell behandlingen av bekkelukkingen kan legges til kommunen eventuelt til
fylkeskommunen, dersom deres ansvarsfelt berøres.
 
 
Med ønske om en god julehøytid,
 
Anne Johanne Kråkenes
Seniorrådgiver
Avdeling: Tilsyn og beredskapsavdelingen
Seksjon: Miljøtilsyn energianlegg
Region: NVE Region Sør

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595 eller direkte: 22959763, mobil: 92429961
E-post: nve@nve.no eller direkte: ajk@nve.no
Web: www.nve.no
 
Det gjøres oppmerksom på at all e-post til og fra NVE i utgangspunktet vil være journalpliktig etter
arkivloven og også vil være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter
offentliglovens regler.
 
 

82

mailto:gunn.frilund@statnett.no
mailto:nve@nve.no
mailto:ajk@nve.no
http://www.nve.no/


 

Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/3335  

Arkiv: 
181/2  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
28/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
50/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
181/2 Røineveien 15 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 4,9 og 11 innvilges søknad om konsesjon for Tor Eirik 
Riis på eiendommen gbnr 181/1 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.  
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Søker Tor Eirik Riis søker konsesjon på landbrukseiendommen Søndre Skustad gbnr 181/2. 
Fra før eier han Skustad Øvre gbnr 182/2. Ved kjøp av denne eiendommen som tilleggsjord 
vil han få et større ressursgrunnlag og bedre produksjonen på eiendommen.  
Rådmannen stiller seg positiv til omsøkte erverv. 

Vedlegg 
1. Søknad 
2. Kjøpekontrakt 
3. Takst 
4. Tilstandsrapport 
5. Gårdskart 
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Bakgrunn  

Om eiendommen 
Landbrukseiendommen Søndre Skustad gbnr 181/2 i Lier ligger på Øverskogen og er på totalt 
176 dekar hvorav 27 dekar fulldyrka jord, 2 dekar innmarksbeite, 141 dekar produktiv skog 
og resten annet areal. Det er omkring 10 dekar dyrkbart areal på eiendommen.  

 
Figur 1. Kartet viser eiendommen gbnr 181/2 som det søkes konsesjon på. 
 
Skustad ble ryddet i vikingtiden og ble i gammelnorsk tid delt i 4 gårder. Etter svartedauen 
ble gårdene lagt øde, men tre av de ble gjenryddet på begynnelsen av 1600-tallet. 
Skustadgårdene har gårdsnummer 180, 181 og 182. Disse har igjen blitt delt opp i mindre 
bruk/eiendommer. 
 
Alle bygningene på eiendommen ligger i tunet og består av våningshus, driftsbygning, 
kontainerstall og en hytte. Nåværende hjemmelshavere har eid eiendommen siden 2007. 

 
Figur 2. Flyfoto viser tunet på eiendommen gbnr 181/2 
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Søknaden 
Tor Eirik Riis søker konsesjon på erverv av eiendommen gbnr 181/2. Avtalt kjøpesum er kr 
4 200 000. Eiendommen ble taksert til kr 3 960 000. Eiendommen ble solgt til nåværende 
eiere i 2007 for kr 2 070 000. 
 
Fra før eier søker landbrukseiendommen Øvre Skustad gbnr 182/2. Tunet på denne 
eiendommen ligger i luftlinje ca 800 meter fra tunet på Søndre Skustad. Han kjøper 
eiendommen som tilleggsjord og vil bli boende på Øvre Skustad. Søker er agronom, har 
jobbet lenge i skogbruket og har drivet nabogården som han overtok etter faren for 1,5 år 
siden. Søker driver ammekuproduksjon og grovforproduksjon.  
 

 
Figur 3. Kartet viser eiendommen søker har fra før (gbnr 182/2) og eiendommen han søker konsesjon på 
(gbnr 181/2). 
 

Naturmangfold og kulturminner 
Etter søk etter fredete kulturminner, rødlistede arter, naturvernområder, naturtyper, verdifulle 
kulturlandskap og nasjonale arter er det ikke gjort noen funn på eller direkte ved 
eiendommen.   

Regelverk 
Erverv av eiendommen krever en vurdering etter Konsesjonsloven og Naturmangfoldloven. 

 Konsesjonsloven 
 Naturmangfoldloven §§ 7-12 

Vurdering 

Konsesjonsloven 
Konsesjonsloven § 9 og § 9 a har regler om hva det skal legges vekt på ved avgjørelsen av 
søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til landbruksformål. Opplistingen 
av momenter som skal vektlegges er ikke uttømmende. Det kan også legges vekt på andre 
momenter når de er relevante i forhold til konsesjonslovens formål 
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En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling 
Reglene om priskontroll ved konsesjonsvurdering av erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål går fram av § 9 a. For eiendommer med mindre enn 35 dekar fulldyrka eller 
overflatedyrka jord er det ikke priskontroll.  
Den aktuelle eiendommen har 28 dekar fulldyrka jord, og det er dermed ingen priskontroll på 
eiendommen.  
 
Bosettingshensynet 
Med bosetting mener en både bosetting på eiendommen saken gjelder og i området for 
øvrig. Dette innebærer at følgene for lokalsamfunnet har betydning ved vurderingen 
 
Søker bor på nabogården Skustad Øvre og har boplikt der i 5 år fra han overtok eiendommen. 
Bosettingen i området vil bli vedlikeholdt ved at søkers eiendom blir styrket ved dette 
ervervet, og det øker sjansen for sysselsetting på egen gård. Det kan tillegges boplikt på 
eiendommen det søkes konsesjon på, men da vil boplikten kunne være upersonlig. Det vil si 
at boligen skal leies ut og at det skal bo noen i våningshuset. 
 
Driftsmessig god løsning 
Det er et nasjonalt mål å skape et robust landbruk med stabile arbeidsplasser og god 
lønnsomhet. Dette innebærer bl.a. at en må tilstrebe en bruksstruktur som gir grunnlag for å 
redusere kostnadene og tilpasse driften til endringer i rammebetingelsene for norsk landbruk. 
Eiendomsstørrelsen og den fysiske utformingen av eiendommen er viktige faktorer for å få 
det til. Det skal derfor legges vekt på om ervervet innebærer en «driftsmessig god løsning». 
 
Rådmannen ser det som en driftsmessig god løsning å kjøpe tilleggsjord som ligger like ved.  
 
Skikkethet 
Søker driver fra før naboeiendommen, er oppvokst på gård, er agronom og har jobbet flere år i 
skogen. Han anses som skikket til ervervet. 
 
Hensynet til helhetlig ressursforvaltning 
Med «helhetlig ressursforvaltning» menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har 
for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger 
eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar 
framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at 
produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge 
grunnlag for drift og bosetting. 
 
Når en eiendom kan drives på heltid som en del av en naboeiendom vil det øke 
sannsynligheten for at skogen, jorda og ressursene som en helhet, blir drevet på en 
agronomisk god måte. 
 
 

Etter naturmangfoldloven 
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 
8. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
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Konklusjon 
 
Rådmannen ser at hensynet til bosettingen blir ivaretatt ved at søker bor på eiendommen han 
eier fra før. Samtidig er det viktig å opprettholde bosettingen på Øverskogen og derfor vil 
rådmannen sette vilkår om upersonlig boplikt. Det vil si at boligen skal leies ut, og det skal bo 
noen i boligen. Det anses som en driftsmessig god løsning å kjøpe nabobruket og drive disse 
to eiendommene sammen da det er ca 800 meter mellom tunene på de to eiendommene. Søker 
er skikket til å drive eiendommen da han har både erfaring og utdanning til dette. Dette vil 
bidra til en helhetlig god ressursforvaltning. 
 
Rådmannen stiller seg positiv til denne søknaden om konsesjon. 
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Før  søknaden

Til  ordføreren i

Søknad om konsesjon på  erverv  av fast eiendon
konsesjonsloven av 28. november  2003

Dette skjemaet er  påbudt å  bruke ved søknader om konsesjon

 

Søknaden skal sendes til kommunen der eiendommen Ii er

Iles ut, bør du undersøke om ervervet er konses'onsfritt. Jf. rettlednin en  å  side 3 0 4

Lier Kommune
(den kommende kommunen der eiendommen ligger)

Søknad om konsesjon skal sendes til ordføreren i den kommunen eiendommen ligger innen fire uker etter at avtalen er
inngått eller ervereren fikk rådighet over eiendommen. På side  3  skal du redegjøre for forhold av betydning som ikke
fremgår av svarene på de spørsmål skjemaet inneholder. Skjøte, kjøpekontrakt, leiekontrakt eller annen avtale samt
takst skal legges ved i original eller bekreftet avskrift i den utstrekning slike dokumenter foreligger. Gjelder ervervet
landbrukseiendom. skal skogbruksplan legges ved dersom slik plan foreligger.

1

2

3

4

5

6

7

9

10

Søkerens navn (slektsnavn, for— og etternavn)
Tor Eirik Riis

Fødselsnummer. (11 siffer)

;:C (HC '  “mus
Adresse Organisasjonsnr. (9 siffer)
/  Øvre Skustadvei 9 3410  Sylling

Telefonnr. (8 siffer)
48  10  77 59

Epost-adresse
teriisQoutlookcom

Fødselsnr. (11 siffer

«01% ~3Hw [flicqv 51—- in.
Overdragerens navn
Gert Magne Gundersen og Stine-Merete Gundersen

Adresse
Røineveien 15  3410  Sylling

Organisasjonsnr. (9 siffer)

Eiendommen(e)s eller rettigheten(e)s betegnelse (navn, gnr., bnr., festenr. e.l.)
Gnr 181 Bnr  2

Kjøpesum for løsøreKjøpesum  I  leiesum pr. år (ved arv eller gave oppgi antatt verdi) Kar av S-årlig verdi
4  200  000.-

Kommune Fylke
Lier Buskerud

Arealets størrelse

1755 dekar
Arealets fordeling på dyrketjord, produktiv skog og annet areal

27,2 daa fulldyrka jord,  22  daa innmarksbeite, 141 ,2 daa skog
av  varierende  boniteter og 4,2 daa opparbeidet tun.

Hvis skogbruksplan foreligger, oppgi fordeling på hogstklasse l—V, bonitet og balansekvantum for produktiv skog

Beskrivelse av nåværende bebyggelse på eiendommen (bolighus, hytte, driftsbygning, forretningsgård, industri o.l.)

11

Bygning Grunnflate lkvm Byggeår Antall etaSjer Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Våningshus 63 kvm 1946 2 +  kjeller God

Bygning Grunnflate lkvm Byggeår Antall etaSjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Lave 170  kvm 1946 2 Middels

Bygning Grunnflate lkvm Byggeår Antall etaSjer Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Sommerhytte 24 kvm 2009 1 Middels

Bygning Grunnflate  i  kvm Byggeår Antall etaSJer Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Containerstall 50 kvm 2009 1 Middels

Bygning Grunnflate lkvm Byggear Antall etaSjer Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Bygning Grunnflate i kvm Byggear Antall etaSjer Teknisk tilstand (god. middels eller dårlig)

Bygning Grunnflate i kvm Byggeår Antall etasjer Teknisk tilstand (god, middels eller dårlig)

Annen bebyggelse

Med sikte på å redusere næringslivets oppgaveplikter, kan opplysninger som avgis i dette skjema i medhold av lov om
Oppgaveregisteret §§ 5 og 6, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme
opplysningene. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon 75 00 75 00
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12 Rettigheter som ligger til eiendommen eller som er avtalt i forbindelse med overdragelsen

13 Eier eller leier søkeren. hans ektefelle eller barn under 18 år annen fast eiendom i kommunen?

X  Ja ltilfelle hVilke'7
D  Nei Eier garden Øvre Skustad gnr 182 bnr  2  l  Lier kommune

14 Eier eller leier søkeren, hans ektefelle eller barn under 18 år fast eiendom i andre kommuner?

El Ja l  tllfelle hwlke'7

X  Nei

Beskriv hvordan eiendommen brukes i dag (gjelder ervervet landbrukseiendom, beskriv eiendommens drift)

15 Jord og beitearealet har frem til dags dato blitt benyttet til hest og villsau.

Erververens planer for bruk av eiendommen

Planen for bruk av eiendommen er  å  drive jorda for for til storfe som er på gnr 182 bnr 2, drive skogen og leie ut hus og stall. Evt ha storfe/hestlsau på
'  den selv.16 gar

Spesielt for jord- og skogbrukseiendommer (Iandbrukseiendommer)

Ved erverv av tilleggsjord oppgi gnr og bnr på den eiendommen søkeren eier fra før

17 Gnr 182 bnr  2  Øvre Skustad gård.

Søkerens kvalifikasjoner (teoreetisk ogleller praktisk erfaring fra jord- og skogbruk)

18 Har fagbrev i skogfaget, 10 års erfaring med hogst, er agronom og drevet hjemgården i 1,5 år.

Vil søkeren forplikte seg til å bosette seg på eiendommen innen 1- en — år og selv bebo eiendommen i minst 5  -  fem  -  år sammenhengende?

19 [] Ja  X  Nei

D  Jeg søker konsesjon fordi jeg ikke skal bosette med på eiendommen. Jf konsesjonsloven  § 5  annet ledd

Har overdrageren annen fast eiendom i kommunen som ikke omfattes av overdragelsen?

20 [j Ja l  tilfelle hwlke') (oppgi gnr/bnr/fnr el)

X  Nei

Er det flere søkere, bes opplyst om søkerne er gifte eller samboere

21

22. Underskrift

Dato Overdragerens underskrift

VÅGÅ/LX Sunne c...-lusen

Dato Søkerens underskrift

Underretning om avgjørelsen bes sendt til

Oversikt over vedlegg til søknaden

Skjemaet er tilgjengelig på www.landbruksdirektoratetno under «Skjema» Spørsmål om utfylling skal rettes til kommunen.
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1

Eventuelle tilleggsopplysninger

Rettledning

Generelt om konsesjonsloven
«Erverv» er en felles betegnelse for alle  mater  man kan fa en  eiendom  pa, eksempelvis gjennom kjøp, arv,  gave osv.  Konsesjon er en tillatelse fra

staten. Den som blir ny eier av eiendommen kalles erverver. Overdrager er forrige eierEt konsesjonspliktig erverv kan ikke tinglyses uten at det er gitt
konsesjon.

Konses'onsloven av 28. november  2003  nr. 98 bestemmer at alle erverv av fast eiendom. og stiftelse av bruksrett for lengre tid enn 10 år. er undergitt
konsesjonsplikt med mindre det er gjort unntak i loven eller i forskrifter fastsatt i medhold av loven. Som erverv regnes ogsa erverv av andeler eller
parter i en eiendom.

Er du usikker på om ervervet utløser konsesjonsplikt eller har du spørsmal om konsesjonsbehandlingen. kan du henvende deg til kommunen der
eiendommen ligger for a fa svar.

A. Overdragelser som ikke trenger konsesjon
Det følger av konsesjonsloven §§ 4  og 5  og forskrift om konsesjonsfrihet mv. (fastsatt 8. desember  2003) hvilke erverv som er unntatt fra
konsesjonsplikten. Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35  dekar
fulldyrket/overtlatedyrket jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig— og fritidsformål. og annet ubebygd areal som er utlagt til
annet enn landbruks-. natur— og friluftsområde samt reindrift. Erverv fra nær familie og erververe med odelsrett er ogsa unntatt fra konsesjonsplikt.
Konsesjonsfriheten som følger av reglene i § 4  første ledd nr.  1 -4  og § 5  første ledd nr.  1  og 2  skal godtgjøres ved skjema for egenerklæring LDIR-
360. Skjemaet er tilgjengelig på wwlandbruksdirektoratet.no under "Skjema". Egenerklæringen skal følge hjemmelsdokumentet (festekontrakt.
skjøte eller lignende) når dette sendes til tinglysning. Tinglysningsmyndighetene sender erklæringen tilbake til kommunen etter tinglysning.
Kommunen fører kontroll med konsesjonsloven blir fulgt.

Konsesjonsfriheten pa grunn av ekteskap. slektskap og/eller odelsrett ved erverv av landbrukseiendom over en viss størrelse er betinget av at du
bosetter deg på eiendommen innen ett år og bor der i fem år. Dette gjelder eiendommer som har mer enn 35  dekar  fulldyrket] overflatedyrket areal
og/eller mer enn 500 dekar produktiv skog og som har bebyggelse som er eller har vært i bruk som helarsbolig, eller har bebyggelse som er tillatt
oppført som helårsbolig, eller har bebyggelse under oppføring hvor tillatelse til oppføring av helårsbolig er gitt. Hvis du ikke skal bosette deg innen
fristen på ett år. må du søke konsesjon. Du må da krysse av i felt 19 og gjøre konsesjonsmyndighetene oppmerksom på at dette er grunnen til at du
søker konsesjon.

B. Kort om saksgangen
Kommunen har avgjørelsesmyndighet i konsesjonssaker. Fylkesmannen/Landbruksdirektoratet er klageinstans.

Bestemmelser om overføring av myndighet fastsatt 8. desember  2003,  er tilgjengelig på www.Iandbruksdirektoratetno og vwvwlovdatano.

Før søknaden tas opp til behandling. må du betale et behandlingsgebyr. Gebyret blir fastsatt og krevd Inn av  kommunen.

Du  skal ikke  betale gebyr hvis du har overtatt konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap. og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette
deg pa  eiendommen.

C. Nærmere om utfylling av søknad om konsesjon

Det er viktig at opplysningene i søknaden gis sa fullstendig som mulig. Dette kan bl.a. bidra til  a  redusere saksbehandlingstiden  og å sikre at saken
behandles på riktig faktisk grunnlag.

Feltene  1  - 5
Både overdrager og du som søker konsesjon ma oppgi navn og adresse, fødselsdato eller organisasjonsnummer. Juridiske personer (f.eks.
aksjeselskaper) tildeles et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret fås oppgitt ved henvendelse til Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene
www.brregno) Vennligst oppgi telefonnummer og eventuell e-postadresse ved henvendelse dit.

Feltene  6  - 11
Omfatter overdra elsen flere ards— o bruksnummer, må alle 0 is i felt 6.  G'elder  søknaden konses'on å feste. skal festenummeret  o  is
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dersom slikt foreligger. Gjelder  søknaden  konsesjon pa stiftelse eller overdragelse av andre rettigheter over fast eiendom som medfører

konsesjonsplikt etter § 3 i konsesjonsloven, skal rettigheten beskrives (for eksempel grusrettighet. utbyggingskontrakt o I.).

I  felt  7  gis opplysning om kjøpesummen for eiendommen. Gjelder søknaden konsesjon pa leie av eiendommen. skal leiesummen pr. ar oppgis.

Dersom erververen har overtatt eiendommen ved arv eller gave. skal antatt verdi fylles inn i feltet for dette. Hefter det karytelser på eiendommen. skal

verdien av disse oppgis. Som eksempel pa karytelser kan nevnes borett og naturalier (melk. poteter. ved. snørydding. etc.). Karforpliktelser som ikke
er bundet til hvert år. skal oppgis som 5—ang verdi Ytterligere opplysninger om omfattende karytelser som borett og lignende. bl.a. om paregnelig
varighet, forutsettes  3  ga frem av kjøpekontrakt eller fremkomme i saksutredningen under behandlingen av konsesjonssøknaden. Dersom løsøre
følger med i overdragelsen. skal verdien oppgis i feltet for dette.

Du trenger ikke fylle ut felt 7 dersom du har overtatt konsesjonsfritt på grunn av odelsrett eller slektskap og du søker konsesjon fordi du ikke skal

bosette deg pa eiendommen

I  felt 8  oppgis hvilken kommune og fylke eiendommen ligger i. Ifelt  9  skal opplysning om eiendommen(e)s totalareal fylles ut. Gjelder ervervet flere

gårds— og bruksnummer. skal alle regnes med. ltillegg skal det opplyses om hvordan eiendommens areal fordeler seg på ulike arealkategorier. ! feltet

for dyrket jord føres opp fulldyrket jord. overflatedyrket jord og innmarksbeite. I feltet for produktiv skog føres skog med produksjonsevne på minst 100

liter (0,1 kubikkmeter) per dekar per år. Som annet areal regnes myr, grunnlendt mark. uproduktiv mark. fjell i dagen o.l. Se
www.gardskart.skogoglandskap.no for mer informasjon om din eiendom.

Foreligger det skogbruksplan for eiendommen. bes oppgitt fordeling pa hogstklasse l-V og bonitet. og balansekvantumet for den produktive skogen.

l felt 11 oppgis hvilke bygninger som i dag er oppført pa eiendommen (f.eks. bolighus. karbolig. hytte. driftsbygning. forretningsbygg. industribygg.

seter o.l.). i tillegg skal grunnflaten for den enkelte bygning oppgis i kvadratmeter og antall etasjer. Hvis opplysninger om bygningens tekniske tilstand

(god. middels eller dårlig) og byggeår foreligger (f.eks. fra takst over eiendommen). oppgis dette.

Feltene 12 -16

Følger andre rettigheter med i overdragelsen. skal disse oppgis i felt 12. Eksempler på slike rettigheter er beiterett (f.eks. i utmark). strandrett. jakt- og
fiskerett. hugstrett. allmenningsrett. slatterett o.l. Dersom du. din ektefelle eller barn under 18 år eier eller leier andre eiendommer i kommunen eller i

andre kommuner. skal gards- og bruksnummer på disse oppgis i henholdsvis felt  13  og 14. Ifelt 15 skal det gis en beskrivelse av hvordan
eiendommen blir brukt i dag. For landbrukseiendommer skal det fremgå om eiendommen drives med husdyrhold, planteproduksjon e.l. l felt 16 skal
du opplyse hva eiendommen skal brukes til. Eksempel pa slik bruk kan være erverv til fritidsfonnal. landbruksforrnal eller industri.

Feltene  17 -21
Skal eiendommen du søker konsesjon pa brukes som tilleggsjord til eiendom du eier fra før. ma du oppgi gards- og bruksnummer pa denne

eiendommen. l felt  18  skal du opplyse om hvilken teoretisk utdannelse og praktisk erfaring innen jord— og skogbruk du har. Det trenger ikke a fylle ut
felt  18  hvis du har overtatt eiendommen konsesjonsfritt pa grunn av odelsrett eller slektskap. og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg pa

eiendommen.

I  felt  19 ma du krysse av for om du vil forplikte deg til  a  bosette deg på eiendommen innen ett ar og selv bo der i minst 5 år sammenhengende. Er
ervervet l utgangspunktet konsesjonsfritt på grunn av ekteskap. slektskap eller odelsrett. og du søker konsesjon fordi du ikke skal bosette deg på
eiendommen. jf punkt A. må du krysse av for dette alternativet i felt 19. Du kan gi nærmere opplysninger om bakgrunnen for hvorfor du ikke skal

bosette deg på eiendommen på side 3, under "Eventuelle tillegsopplysninger". eller vedlegge eget brev.

Gjelder søknaden en jord eller skogbrukseiendom. skal det i forbindelse med behandlingen av konsesjonssøknaden vurderes om det er nødvendig
med delingssamtykke etter § 12  l  lov av 12. mai  1995  nr. 23 om jord (jordloven). l felt 20 ma det derfor opplyses om overdrageren eier annen fast

eiendom i kommunen enn den som na overdras. Er det flere som søker konsesjon på samme landbrukseiendom. må det opplyses om søkerne er gift.

samboere eller partnere i felt 21.

Felt 22

Både du som erverver og overdrageren må undertegne konsesjonssøknaden. For umyndige  — personer under  18  år eller umyndiggjorte  —  må vergen
underte ne. Advokater kan underte ne a ve ne av artene dersom fullmakt foreli er.
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KJØPEKONTRAKT
For salg der det er forbehold i salgsoppgaven om at eiendommen er solgt «som den er»
Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om avhending av fast eiendom (avhendingslova) av 3.juli 1992 nr. 93
og annen bakgrunnsrett.

Oppdrag 38-19-0028  formidlet av Ketil Koppang -  Landbruk og Næringsmegling AS med omsetningsnummer
38 190 018

Mellom: Gert Xlagne Gundersen Født: 20.09.1975
Stine-Xlerete Gundersen Født: 29.04.1984

Adresse:

Telefon: Mobil: 99 77 22 77  /  99 58 65 08

heretter kalt selgeren. og

Tor Eirik Riis Født:  20.06.1990

Adresse:

Telefon: Mobil: 48 10 77 59

heretter kalt kjøperen. er i dag inngått folgende avtale:

PKT. ] ElENDOM/KJOPESLM

Selgeren forplikter seg herved til  å  overdra til kjøperen sin eiendom:

Roineveien 15. Gnr. 181 Bnr.  2  i Lier kommune. heretter kalt eiendommen

for en kjøpesum stor

Kr  4  200  000.— kroner flremillionenohundredetusenOO/100 i tillegg til omkostninger. heretter kalt
kjøpesummen.

som innbetales på folgende måte:

I  Kontant ved kontrakts underskrift kr 420 000 .-

2  Kontant innen overtagelse. "fr. kt.  3  og  6 kr 3  780 000 .-

Samlet kjøpesum Kr 4  200 000 ,-

Det gjøres oppmerksom på at pengene skal være disponibel på klientkonto innen overtagelsen finner sted.

PKT. 2 OMKOSTNINGER

I  tillegg til kjøpesummen må kjøperen betale folgende omkostninger uoppfordret til Ketil Koppang -Landbruk

og Næringsmegling AS. org. nr. 912 641 066. Kalnesveien 5.  1712  Grålum. heretter kalt megler samtidig med
sluttoppgjøret:

2.1 Dokumentavgift på skjøtet til Staten  (2.5%) Kr. 105  000.-
22 Tinglysningsgebyr for skjøte til Staten Kr. 525.-
13 Pantattest kr. [9950 pr. matrikkel Kr. 199.50.—
2.4 Tinglysingsgebyr for pantedokument kr.525.- l stk Kr. 525.-

2.5 Boligkjøperforsikring Help (valgfritt) Kr. 11  100,-
Totale omkostninger Kr. 117 349.50,-

Sign. kjøpene) Side l Sign.  selger(e1
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Kjopesum Kr. 4  200 000 .-
Total innbetaling til megler Kr. 4 317 349.50.-

For hvert pantedokument kjøperen må la tinglyse på denne eiendom  i  forbindelse med etablering av lån. ut over
ovennevnte. betales et tinglysningsgebyr kr. 525: pr dokument. Dersom det skal tinglyses pantedokument på
vegne av  kjoper  skal det fra kjøper innbetales kr.  199.50  pr. matrikkel.

Det tas forbehold om endringer i offentlige avgifter geb) rer.

Omkostningene betales uoppfordret til megler samtidig med sluttoppgjoret.

Meglers vederlag og utlegg betales av selger og forfaller til betaling ved avtaleinngåelse. Megleren gis rett til  å
få dekket sitt krav på vederlag og utlegg av første innbetaling fra kjoper.jfr. forskrift om eiendomsmegling §  6—5
(I ) og Rundskriv fra Finanstilsynet nr.  7  2014 punkt 3.3.

PkT.  3 OPPGJØR
Oppgjøret mellom partene foretas av megler.

Alle innbetalinger forbundet med denne kontrakt innbetales til klientkonto: 94860586260 med KID-kode
38  [9002823334.  Det presiseres at oppgjøret må være innbetalt i god tid slik at dette kan disponeres ved
overtakelse. Pantedokumenter og andre tinglysingsdokumenter må være mottatt hos megler i god tid før

overtakelse.

Pantedokumenter fra frnansieringskilde og eventuelle andre tinglysingsdokumenter sendes til:
Ketil Koppang landbruks- og næringsmegling AS

Kalnesveien 5

I712 Grålum

Fordeling av eiendommens driftsutgifter og eventuelle inntekter gjores opp direkte mellom partene pr.
overtagelsesdato dersom ikke noe annet er avtalt.

Før oppgjør med selger finner sted. forplikter han seg til å returnere oppgjørsskjema i utfylt stand til megleren.

Oppgjør mellom partene foretas når hjemmel til eiendommen er overført til kjøper. Selger gjøres oppmerksom

på at det tar inntil l4 virkedager fra skjøtet på eiendommen er tinglyst. penger og alle nødvendige papirer er

oppgjørsavdelingen i hende, og til oppgjør overfor selger foretas.

Det beregnes renter av det beløp som til enhver tid er innbetalt til meglers klientkonto. Renter som påløper frem

til overtakelse tilfaller kjøper. Renter av forskuddsbeløp/depositum tilfaller kjøper frem til overtagelse.
alternativt inntil beløpet eventuelt kan disponeres i.h.h.t Rundskriv fra Finanstilsynet nr.  7/20I4  punkt 3.3 3.
ledd.  Renter  som påløper etter overtakelse tilfaller selger. Rentebelop som ikke overstiger et ‘x: rettsgebyr (pt.

kr.575.-) til kjøper eller selger avregnes ikke.

Avtalt forskudd forutsettes innbetalt iht. pkt. ]. Avtalt forskuddsbeløp utbetales selger sammen med
sluttoppgjoret.

Innbetaling til klientkonto anses skjedd den dag kontoen godskrives. Denne dato er utgangspunktet for eventuell
renteberegning mellom partene.

Selgeren har rett til å heve kontrakten dersom kjøperen vesentlig misligholder betalingsbetingelsene eller øvrige
forpliktelser etter denne kontrakt. Dersom selger hever kontrakten på grunn av kjøpers vesentlige mislighold

samtykker kjøper i at det beløp som er innbetalt til meglers klientkonto ikke kan kreves tilbakeført til kjøper. Før
megler kan foreta utbetaling av disse pengene må det enten foreligge samtykke fra både kjøper og selger eller en
rettskraftig avgjørelse som avgjør hvem pengene skal tilfalle.

Sign. kjøperte) Side  2 Sign. selgerte)
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PKT.  4 HEFTELSER

Kjøperen har fått seg forelagt ubekreftet utskrift av grunnboken for denne eiendom. datert 13.04.2010 og har
gjort seg kjent med innholdet av denne.

Eiendommen overdras fri for panteheftelser. med mindre annet er avtalt. Panteheftelser som ikke overtas av

kjøperen. skal slettes for selgers regning. Servitutter. erklæringer. rettigheter og andre avtaler som fremgår av
grunnboken folger eiendommen og videreføres til kjøper. Eventuell legalpant skal slettes for selgers regning.
Kjøpers bank vil få tinglyst rettsvern og prioritet etter tinglysningsdato.

Selger opplyser videre at det ikke eksisterer panteheftelser av noen art. herunder utpantings- og,/eller

utleggsforretninger. utover det som pantattesten viser. Selger forplikter seg til umiddelbart å underrette megler

dersom slike forretninger blir avholdt innen tinglysning av skjøtet skal finne sted. Videre forplikter selger seg til
å betale alle avgifter mv. før avtalt overtakelse som vedrører eiendommen og som er forfalt eller forfaller for
overtagelsen.

Selgeren gir herved Koppang Landbruks- og Næringsmegling AS -Sarpsborg ugjenkallelig fullmakt til å innfri.
eventuelt midlertidig innfri for overføring til annet pantobjekt. de lån som fremgår av utskrift fra grunnboken /
oppgjørsskjema og som det ikke er avtalt at kjøper skal overta.

PKT. 5 TINGLYSING/SIKKERHET

Selger utsteder skjøte til kjøper samtidig med denne kontrakts underskrih. Skjøtet oppbevares hos megler som
foretar tinglysning når kjøperen har innbetalt fullt oppgjør inkl. omkostninger (jfr. pkt. 2) og megler har mottatt
konsesjonsvedtaket i original.

Ved underskrift av denne kontrakt utsteder selgeren et pantedokument med urådighet til Koppang Landbruks- og
Næringsmegling AS  -  Sarpsborg som lyder på hele kjøpesummen. Pantedokumentet tinglyses av megleren for

selgers regning straks kontrakten er undertegnet. Megler skal vederlagsfritt kvittere pantedokumentet til
avlysning og besørge dette slettet når oppgjøret mellom partene er avsluttet.

ALI.  ANNEX  Tl,\(il.\  SNING  AV  DOKl  “ENTER  PA  EIENDOMMEN  SK.-XL FORETAS AV  KOPPANG LANDBRl'KS- ()(i

N.FIRINGSÅIEGLING AS  -  SARPSBORG.  DOKl  fill-INTER  SOM SKAL TINGLYSES, HA SNAREST ()VERLEVERES

NlEGlERl-IN  l  l  ~\I)ERTEG\ET OG TINGLYSNIXGSKLAR STAND.

PKT. 6 SELGERS OPPLYSNINGSPLIKT/KJØPERS L'NDERSØKELSESPLIKT

Selgeren har plikt til å opplyse om skjulte og/eller åpenbare feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne
til.

Kjøperen kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved
besiktigelsen. Det samme gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngatt.

PKT.  7 FORBEHOLD OM  EIENDOMMENS TILSTAND

Eiendommen selges i den stand den var ved kjøpers besiktigelse.jf. Avhendingsloven § 3-9. Bestemmelsen her
innebærer at avhendingslovens regler om når eiendommen har mangel. fravikes til ugunst for kjøper. Partenes
plikter etter kontraktens punkt 6 gjelder uinnskrenket.

Eiendommen har likevel mangel i følgende tilfelle:

' Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved eiendommen som selger kjente eller måtte kjenne
til. og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra
at det har virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt.

Sign. kjøpene) Side 3 Sign. selger(e)
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0 Når selger har gitt  uriktige  opplysninger om eiendommen. Det samme gjelder dersom eiendommen ikke
er i samsvar med opplysninger som er gitt i annonse. salgsprospekt eller ved annen markedsføring på
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på
avtalen. og ikke er blitt rettet i tide.

. Når eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers.

'  Når eiendommens tomt har et vesentlig mindre areal enn opplyst av selgeren.

PKT.  8 OVERTAGELSE

Eiendommen overtas av kjøperen den 15.07.2019 med alle rettigheter og forpliktelser slik den har tilhørt
selgeren. under forutsetning at kjøper har oppfylt sine forpliktelser.

Eiendommen overtas slik den fremstår ved visning. uten leieforhold av noen art. Boligene overtas ryddet og
rengjort. Ovrige bygninger og utearealer overtas som det fremstod ved visning og vil ikke bli ytterligere ryddet
eller rengjort.

Risikoen går over på kjøperen når han har overtatt bruken av eiendommen. Overtar kjøperen ikke til fastsatt tid.
og årsaken ligger hos ham. har han risikoen fra det tidspunkt da han kunne ha fått overta bruken.

Partene er enige om at begge sammen skal møte og gjennomgå eiendommen på overtakelsesdagen.
Det skal utarbeides en protokoll fra befaringen der eventuelle feil og mangler noteres samt tidspunktet for
overtakelsen.

Selger skal straks overlevere megler kopi av overtakelsesprotokollen.

Kjøperen svarer fra overtakelsesdagen for alle eiendommens utgifter og oppebærer eventuelle inntekter.

PKT.  9 MISLIGHOLD—REKLAMASJON

Dersom eiendommen har mangel eller selger ikke til rett tid oppfyller sine forpliktelser etter avtalen

(forsinkelsel. kan kjøper på de vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 4. kreve oppfyllelse. retting.
prisavslag. erstatning. heving og,/eller holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen.

Dersom kjøper ikke betaler kjøpesummen eller ikke oppfyller andre plikter etter avtalen. kan selgeren på de

vilkår som følger av avhendingsloven kapittel 5. kreve oppfyllelse. heving. erstatning. renter og/eller nekte å
overlevere skjøte eller overlate bruken av eiendommen til kjøper. Oppgjør fra kjøper regnes som vesentlig
forsinket når oppgjøret. uansett grunn. er forsinket over 30 — tretti — dager etter overtakelsesdato. jf. pkt. 8.
Selger har deretter rett til å heve kontrakten og selge eiendommen til en annen kjøper. Kjøper garanterer i så
tilfelle å holde selger skadesløs for ethvert tap dette måtte påføre selger.

Ved forsinket betaling kan selger kreve at kjøper betaler den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente. Selger
kan også kreve forsinkelsesrenter for mottatt beløp som ikke kan disponeres til fordel for selger. Påløpte
forsinkelsesrenter avregnes fra avtalt overtagelse/forfall til betaling finner sted. Pr. i dag er forsinkelsesrenten
8.75% pa. Fullt oppgjør anses ikke innbetalt for også eventuelle påløpte forsinkelsesrenter er innbetalt.
Mislighold som nevnt skal anses som tvangsgrunnlag som nevnt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26.  juni  1992  nr.
86  §  13-2.  3. ledd bokstav e). Denne bestemmelse gir ikke kjøper rett til å forlenge betalingsfristen utover de
frister som er avtalt i pkt. 8.

Dersom en av partene mener at det foreligger mangel eller forsinkelse ved den annen parts oppfyllelse av sine
plikter etter avtalen. må han gi motparten melding om at avtalebruddet gjøres gjeldende og hvilket avtalebrudd
det gjelder innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde ha oppdaget misligholdet.jf. avhendingsloven  §  4-
19 og §  5-7. dog senest  5  år etter overtakelsestidspunkt.
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PKT.  10 FORSIKRING

Eiendommen  er  forsikret i  Gjensidige. polise nr. 84134944

Selger er forpliktet til å holde eiendommen fullverdiforsikret frem til overtagelsesdagen.jf.  pkt.  8.

Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen for

overtagelse. har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

PKT. 11 VEDLEGG

Kjøperen har fått seg forelagt og akseptert følgende vedlegg:

' Salgsprospekt datert 06.05.2019

' Takst datert 29.04.2019

-  Egenerklæringsskjema 02.05.2019

-  Grunnboksutskrifi  datert 12.04.2019

' Servitutter innhentet 15.04.2019

PKT. 12 SPESIELLE  VlLKÅR/FORBEHOLD

Konsesjonsbestemmelser

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven og kjøper forplikter seg til å søke konsesjon snarest mulig

etter kontraktsmøtet. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. herunder plikter kjøper å påklage et

eventuelt negativt konsesjonsvedtak. Dersom klagen ikke fører fram må kjøper forholde seg til de pålegg

konsesjonsmyndighetene gir. Slike forhold gir ikke rett til prisavslag, avtalt kjøpesum må betales fullt ut til

selger ved avtalt forfall uavhengig av konsesjonsvedtaket. Det gjøres oppmerksom på at et negativt

konsesjonsvedtak kan innebære at eiendommen må avhendes til andre for en lavere pris. Kommunens gebyr for

konsesjonsbehandling er på inntil kr. 5 000.-jf. forskrift om gebyr for konsesjons- og delingssaker. og betales av

kjøper.

Det har blitt enighet mellom partene at kjøper, Tor Eirik Riis skal få lov til å ta overjord og skog før overtagelse,

slik at han kan begynne å drive før overtagelse.

PKT. 13

Denne kontrakt er utferdiget i 4  -  fire - likelydende eksemplar hvorav partene får hvert sitt eksemplar og 2 -to -

beror hos megleren.

Sted. dato: Sted. dato:

Som kjøper: Som selger:

Tor Eirik Riis Gert Magne Gundersen

Som kjøper: ET M  R-l Som selger: ?  Ø  76

Stine-Merete Gundersen

Sign. kjoperte) Side 5 Sign. selgertel
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VERDITAKST

LANDBRUK

SØNDRE SKUSTAD

Gnr 181 bnr 2 i  Lier  kommune.

Takstmann: Knut-Erik Haugan Medlem NTF
Tlf: 916 022 38 mail: knut-erik.drammentakst@hotmail.n0

l
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].  EIENDOM

l Gnr/Bnr Areal i daa Kommentar

181/2 175,5  Tunet, fulld 'rka 'ord, sko mm.

Sum

Takstmann forutsetter at dette er driftsenheten etter Jordlova  §  12.

GARSDNAVN : Søndre Skustad.

KOMMUNE/FYLKE: Lier  i  Buskerud fylke (0626).

ADRESSE : Røineveien 15, 3410 Sylling.

HJEMMEL : Gert Magne og Stine-Merete Gundersen med en l/z-del hver.

TAKSTBESØKET : 15. april 2019.

REKVIRENT : Gert Magne og Stine-Merete Gundersen.

TILSTEDE : Gert Magne og Stine-Merete Gundersen og takstmann

Knut-Erik Haugan.

FORMAL : En verditakst (markedsverdi) av eiendommen.

Verditaksten gir en samlet vurdering, men en enkel beskrivelse og en verdsetting
av landbrukseiendommen (markedsverdi). Markedsverdi er i denne sammenheng den verdi
som eiendommen skjonnes  å  ha ved etfritt salg, etter vanlig priser i området, under hensyn til
de gjeldende bestemmelser i  K  onsesjonsloven  jfl §  9  0g 9  a samt Rundskrivfra Landbruks-
og matdepartementet og da spesielt M-3/2002 og M—3/201 7.

Ifølge arealklassiflsering på NlBIO/Skog og landskap pr. 12.04.2019 oppfyller eiendommen
dagens arealkrav i Odelslovens jfr.  §  2 da den ikke har mer enn 35 daa full-loverflatedyrka
jord.

Eiendommen er konsesjonspliktig jfr. Konsesjonslovens  §  4, men har ikke lovpålagt boplikt
jfr.  §  5.2 ved et konsesjonsfritt salg (innen definert familie) da eiendommen ikke har mer
enn 35 daa full-loverflate dyrka jord.

En kjøper kan pålegges boplikt etter konsesjonslovens  §  11 ved et konsesjonspliktig (fritt)
salg. Ved et fritt salg vil det være priskontroll jf. Konsesjonslovens §§ 9 og 9 a samt
rundskriv. Eiendommen er også underlagt Jord (driveplikt) -og Skoglov.

Takstmann må presisere at det ligger utenfor dette oppdraget å gjøre mer nøyaktige
målinger enn det NIBlO kan gjøre mht. eiendommens størrelse og arealklassiflsering.
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Takstmann forutsetter derfor at arealtall og klassifisering fra NlBlO er korrekt hvis det
ikke konkret kommenteres.

PREMISSER

Taksten er basert på en visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner. Det er derfor
nødvendig å ta forbehold om eventuelle skjulte feil og mangler som ikke kan sees ved en
vanlig visuell befaring. Møbler, inventar og utstyr er ikke flyttet på.

Takstmann har derfor ikke ansvar for manglende opplysninger om feil og mangler han
ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet, slik god skikk tilsier.

Oppdragsgiver skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmann
hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp.

Det tas forbehold om at informasjonen som kommer frem under befaringen er riktig, og

det kan være at tinglyst eller annen informasjon ikke blir sjekket nærmere. Videre antas
det at rom og bygninger er godkjent for den bruk som er gjeldende ved befaring. Det
foretas ikke kontroll av tilgang til dagslys, fluktveier, byggemeldinger, ferdigattester eller
andre forhold som kan avgrense bruken. Bygninger er hovedsakelig målt innvendig med
laser, og skjønnsmessig lagt til veggtykkelser. Det kan derfor avvike noe fra faktisk
grunnflate.

Takstmann er en uavhengig takstmann uten bindinger til noen av partene. Takstmann
legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent av rette instans og i henhold til
gjeldende forskrifter.

DOKL'MENTER

)  Kart fra NIBIO  — Gårdskart og kilden.

‘, Skogaktivitet oversendt fra landbrukskontoret.
)  Hjemmesidene til Lier kommune.

HEFTELSE/RETTIGHETER:

Grunnboka for gnr 181 bnr 2, er ikkje sjekket, da dette gjøres av megler. Det er normalt
tinglyst mange heftelser/servitutter som bør sjekkes nærmere. En kjøper/långiver må på
eget initiativ sørge for å gjøre seg kjent med innholdet i servitutter og grunnbøker.

Pengeheftelser generelt, omtales  %  i denne taksten.

Generelt:

Det er ikke registrert grunnforurensing ifølge matrikkelopplysninger innhentet via
Ambita/Norkart, eller grunnforurensing som rekvirent er kjent med. Grunnforurensing
som ikke er registret kan allikevel forekomme på eiendommen.

[følge Skog og Landskap og matrikkelopplysninger er det ikke fredede kulturminner på
eiendommen. Kulturminner som ikke er registrert kan også forekomme.

j
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Vei vann 00 avlo

Eiendommen opplyses å ha privat vann fra privat borehull.
Privat avløp med septiktank og til sprede grøfter. Arbeidet utført 2008.

Det foreligger ikke ifølge eier, fremtidig pålegg på vann og avløp fra Lier kommune. Privat
vei ca. 80 meter ned til Røineveien.

BELIGGENHET:  Kartet viser tunets beliggenhet.
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Eiendommen ligger åpent og fint til på Øverskogen, i Lier kommune. Det er en viss avstand
til skoler, idrettsanlegg og butikker. Gode solforhold og utsikt.

 

Avstander fra eiendommen til Kilde Gule sider

Oslo ca. 52 km Lierbyen ca. 22 km
Drammen ca. 30 km Sylling ca. 7 km

Arealstatus r. 1]. mars 2019

LNFR (Landbruk, Natur, Friluftsliv og Reindrift) og LNF sone 2 i kommuneplan, i
arealdelen 2019. Takstmann har vurdert eiendommen slik den framstår i dag

I
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2. AREALER:

Arealene er hentet fra NlBlO/Gårdskart (GK) som opererer med et totalareal på
ca.  175,5  daa. Eiendommen er samlet i tre teiger. Arealet er fordelt med 27,2 daa

fulldyrka, 2,2 daa innmarksbeite 140,5 daa produktiv skog og ca. 5,6 daa annet areal.

2.l.[ JORD

Totalt ea. 27,2 daa fulldyrka fordelt på to teiger og 2,2 daa innmarksbeite. Den største
teigen med fulldyrka jord, er på ca. 20,6 daa. Fulldyrka er farget gul/oransje på kartet på
neste side. Det er ikke tilgang til jordvanning.

lfølge Skog og landskap/Kilden/opplysninger:

 

)' Jordkvaliteten er definert som middels god, noe grunnlendt.

i  Fulldyrka jord har registrert jord med middels erosjonsrisiko.
;  Organisk materiale  — Annen mineraljord
»  Teksturgruppen  — sandjord.
r  Fulldyrka benyttes til grasproduksjon/beite.
"r Dreneringstilstanden oppgis å være noe mangelfull.

?  Det er ikke registrert floghavre.
', Det er ikke vanningsanlegg.

X 64 D  ”X o.;
475 ';—<" 11. 20, “ad ,

'.~_...3°"e"--' 18172490; ." x“ ': Sørbråten

-' . i, '  ;  ”I;-3 J. a",

,»— f ” '. x° .” faa-,?" "». .  '
r_ ‘50 “ ' : ,,' ... ‘.

2.2 SKOGEN

Skogen ligger rundt dyrket mark og i kort avstand fra tunet og består av to teiger. Det er
ifølge opplysninger fra NIBlO totalt areal på 175,5 daa, med produktiv skog på
141 daa og 5 daa annet. Det er utarbeidet skogbruksplan av Foran Norge AS i 2007.

Det er ifølge opplysninger fra skogbruksplan totalt areal 175 daa skog/annet, med
produktivt drivverdigskogareal på 134 daa.

&)
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Ll Hovedtall

E'otall registrert  arm}:
Produkliu skogareal; _

rotal kuhikkmasse:
(i'ennomsnittli kubikkmassc pigg—;—

l'ilvckst hogstklasse ::
Tilvekst hogstklasse  3 -5:

I'ilvekst totalt:

Gjennomsnittlig tilvekst/daa produktivt areal;
(Tennomsninli tilvekst ro—sggtim—hm _

Produksjonsevne totalt:
Produksjon—jevne Erdaa:

( 5-207.)

I'cil 2: Arcalcts :bnlclin  '  tel 'er
l. .

Nr. 1 Gardsnr. % Bluksnr. Navn

18'. 2 Søndre Skustad

*  ' '? I'em  2

l

3  ;8.

Beli enheto adkomst

Alle volunull er brnttoull uten Fifie—det vil si de er ikke redusert for (opp og til."

175 daa

134 daa

18,7 n) ;daa

.. m"
46 m"

48 m'

0.36 nil/daa
.  4.] 0’0

bl  m

0.46m"daa  

Areal i dekar

Pmdukiivi ']  cull

98.7 98."

35,7! 76.

Hele skogarealet henger sammen, men det mest er ligger vest for tunet samlet i en teig og
en mindre teig rundt dyrket mark. Driftsforholdene må betegnes som tilgjengelig med
konvensjonelt maskinelt utstyr.

Andre forhold

Saldo innestående skogfondskonto 29.04. 2018 er kr. 255,-

Skogsbilveger

Eiendommen har noe eget skogsbilveinett.

Kl» l-lll-N'UUXI Ut] IX'X'l'S'l ÅS.
'  .. . '. .. ~‘H‘V'w  " , 'Ki‘rxor, 5_».'!‘~r:,.wct‘ I!" ,_~Jt¢_H0m‘\>L1:m.

",p" 'g'hr-““,\ XI l.. . l..,qnwny l», kun—.» -‘
li'. l ' -i ——  “ k  :,il*k'l,,x'.. ,: .'.,II_JLJ:\\. l‘\1.u.‘,!-‘L

i”; :7“- :  ”)»—Zn mv nr. 3 52153174»?—
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Skog kultur

Det er innhentet skogdata fra Skogbrukskontoret  i  Lier kommune. Det er i perioden  1991  -

2019 utført planting av 2395 planter og ryddet 10 daa.

Aktivitetsdata pr. år for perioden  1991 - 2019
(3% RI MAK iNE  HUND!  RSE  N  Skoqlond'abonlo 0630 0133

Romvwemn 1‘) L110 SYL  l  [NH

Mari» JM!
Gr-R- Gjødsl- Flnh— at- Supphe- Ungskoo- sm-  Kvist-

. born—dn-  _ _ Pynt.— .
År in. ng rydd- ing m inn anm pleie m9 ho ( )

(In) (du) ham) (lik) (sli) (du) (din) (an)
(du) (590

2  0  0 5 0 0 0 0 90  O 0 0 0 O 0 O

200  1 0 0 O 0 900 0 0 0 0 O 0

1 99  3 0 0 1  O O 595 0 O 0 0 0 0

Avvirknin soversikt.

Det er avvirket 470 m3, i perioden  1991 -2019.

HVVHKHIIIQ lJI.  dl IUI  [JUIIUUCII IUUI  '  LU lt?

GERT MAGNE GUNDERSEN Sl-zogfondskonlo 0626-0328

Romevelen  15  3410 SYLLING

Arrirkning Gj.snittpris Juletre Pvntegrnt , Avsatt til
Ar ' B tt 'erdl(u.) kr. kbm (stk) (kg) "  °‘ Skogfond

2004 84 220 0 0 18 513 741

2000 8 110 0 0 879 88

1999 169 304 0 0 51 441 5 145

1995 209 353 0 0 73 695 4 994

Boniteter

Skogen er dominert av gran og bjørk.
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2.3 Stående kuhikkmasse
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Sum .,w" I: l 13p. ,
_. ', ~f —  a: ( lit»

Bort \
,  I. 1 \

33  n \ “.

R

./ !.
/

If‘Furu N O'
1 . \\ 66 'I-

\> -

I 33 l \  Ei..f\)ka:xx.:uc.h :uuic :::»; p.: "vc— n'

I:. *:Åi  '  Sum:—'I; Mhuman: 1026a:X“‘.‘l‘.‘3121£:I‘L'E‘.\l'_'\'.I.\..n\;

Runltct liggeri—fam:  W _  -_ MW"

i " ' 4 >" Sum n: "-;

...: " " ' <; "' 22‘ '"

C;— 'l« =  'f '3~ o.‘
' ' ; ' i ".s "x 3.,_  _'_ _._ - _. - ,—, - ,

X ._- _.. ,  ** ,

(»

Summ l'u IT‘- WX'L 75' HVO?
=..7 . ' [* w '— ju!)

Mil'øre istrerin erisko MIS /Vern

Det er ikke utført nøkkelbiotopregistreringer sammen med skogbruksplan registreringene.
Eiendommen har ikke registrert MlS områder eller kulturminner, ifølge NIBIO. Det er
ikke registrert verneområder på NlBlO kart.

»
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Kommentarer til skoObruks lanen.

[følge NlBlO har eiendommen 134 daa produktiv  skog og ifølge skogbruksplan.

2.2.2  llngstklassefordeling”»1
i
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Volum1 tilvekst:

Total stående volum i 2007 var 1167 m3. Gran, er dominerende treslag med 66 %, Bjørk
33 % og furu med 1 %. Det er avvirket ca. 470 m3 i perioden 1995-2004.

Tilveksten tot. i kl. 1-5 er i skogbruksplan 48 m3. Total  produksjonsevne  61 m3.
Produksjonsevne  pr. daa, er 0,46 m3.
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Jakt

Det er lagt til grunn kr 5,- pr. daa og år for samlet jakt og et jaktbart areal på ca. 175 daa.

3L) nninger

£7 " < *  ./ '
U ~ Stallbrakke/ / 5 3 ,

0 Sommerhyfle\/® ]  Z /,// 
Driftsbygning/Låve _,__,// /

K Eimstad /— ”" &
,, £

// &&
Våningshus ,. x?”

206 ,f/
1.3  /

f/l

/

Det er et våningshus, driftsbygning/låve, sommerhytte og containerstall. Det er ikke
opplyst om pålegg knyttet til eiendommen eller bygningene utover det som framkommer i
dette dokumentet. Bildet på forrige side viser bygningenes plassering på tunet.

Det er gjennomført Radon målinger. Målinger viste normale verdier.

[følge NlBlO/Kilden er ingen bygninger  SEFRAK  registrert. Takstmann har ikke
undersøkt dette nærmere, men siterer:

SE  F  RAK (Sekretariatet For Registrering Av faste Kulturminne i Noreg) er eit landsdekkjande
register over eldre bygningar og andre kulturminne.  S E  F  RAK-registreringa vart gjennomført
som feltarbeid i åra  1975—1995. I  Finnmark vart framleis ståande bygningar bygde før  1945

registrerte, medan det for resten av landet vart registrert bygningar bygde før  1900.  I alt er det
registrert ca.  515.000  einingar i SEFRAK-registeret.
www.riksantikvaren.no/Veilednin  /SEFRAK
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3.1 Vaninvl shus
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ort Boli  »  for Vånin shuset.

Ifølge Norske Gårdsbruk Buskerud 1991, er opprinnelig byggeår 1946 og restaurert i 1988.
Ifølge historiebok for Lier er våningshus oppsatt i 1952 etter brann.
Dagens eier har gjennomført omfattende oppussing av våningshuset.
Gruset gårdsplass, plener og hageanlegg med frukttrær.
Våningshus i 1 l/z- etasje over kjeller og kryploft. Det er en boenhet i boligen.
En grunnflate (BTA) på ca. 63 m2 i  l.etasje.  Bygningen  er oppført på grunnmur av betong
med innvendig tresonitt og støpt gulv i kjeller. Overbygget inngangspartier med tretrapp.

K'eller inneholder

Gulver

Ve er

Himlin er

1.etas'e inneholder

Gulver

Ve er

Himlin er

2.etas'e inneholder

Gulver

Ve er

Himlin er

Vaskerom/tekn.rom (ca.20) m2 0  la errom.

Beton .

Beton I.

Bordklednin I/b'elkela  I.

Entre.  an  /tra  e an n k'økken. stue. bad/wc/

Gulvbord. vin lbele !  v

Panel

Takess.  malt anel

Tra e an .  3  soverom. bod/soverom.

Gulvbord. vin 'lbele

Panel

Takess. malt anel
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3.2 Sommerhvtte

Ifølge eier er sommerhytte oppsatt i 2009. En bygning i en etasje med en grunnflate (BTA)
på ca. 24 m2. Bygningen er oppført på pilarer av leca med etasjeskiller av trekonstruksjon.
Konstruksjonen i lafteplank. Saltak av trekonstruksjon, tekket med takpapp. Taket ble
besiktiget fra bakkenivå. Vinduer av trekonstruksjon, med isolerglass. El-skap med
automatsikringer. Enkel standard.

l.etas'e inneholder :  Gan . soverom 00 stue. Utvendi ! terrasse ut for stue.

Gulver : Gulvbord.

Ve er :  Lafte 1ank.(4.2  cm.)

Himlin er : Panel.
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3.4 Lave/Driftsbvonin0
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Ifølge Norske Gårdsbruk Buskerud 1991 er opprinnelig byggeår 1946. Opprinnelig bygget
som en tradisjonell låve med husdyrrom og høyrom i 1952, etter brann. En grunnflate på
ca. 170 m2. En bygning i to plan og 2 gml. gjødselkjellere og en stor hesteboks.

Bygningen er oppført på grunnmur og pilarer av betong. Konstruksjon i trekonstruksjon
med uisolert bindingsverk med utvendig stående kledning. Gml. fjøsdel av pusset
betongstein. Taket er tekket metallplater. Taket antatt tekket om ca. 1990-tallet.
Vindskiene tekket med beslag, skiftet 2014 sammen med reparasjon/utbedring. Taket
besiktiget fra bakkenivå. Vinduer av trekonstruksjon med isolerglass.  3  vinduer med
glassbyggestein i stall. El—skap montert i gang i 2. etasje i våningshus, med
automatsikringer og en kurs til låve. lnnlagt vann.
Låvebro med dekke av treplank og dragere av trekonstruksjon, fundament av naturstein
mot terreng. Rekkverk av tre. Noe råte i dekke og det må påregnes vedlikehold. Stor
sprekk etter tele i betongfundament.

Kjeller inneholder : To gjødselkjellere og en stor stallboks med
ute yan  sstall.

Gulver : Beton .

Ve er :  Beton .

Himlin er : Beton o trekonstruks'on.

1.etasje inneholder. : Utedo. skåle. stall (2 bokser). sauefjøs og tilhørende
utstyr og forrom.
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Lagerrom med stall bak. Sauetjos.
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Gulver

Ve er

Himlin er

"
—

”*,":M”

Låve 00 2  laverrom.

2.etas'e inneholder

Gulver

Ve er

Himlin er

l4

Beton0 i  stalldel o ) for øvrig tre lank.

Trebord  0  , usset beton iblokker.

Trebord/ lank. Takess  i stall.

l: ,-.

[

Benvttes som lave lass. lnndelt  i  rom 00 låvedel.

Tre lank.

Trebord  i  2  la yerrom.

Trebord i  2  la errom.

En bygning bygget for en annen tid  i  landbruket, men  ombygging gir den en bruksverdi
basert på  dagens  bruk. Verdsatt basert på gjenanskaffelsesverdi, egnethet og skjønn.

3.5 Containerstall.
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Innvendig

Containerstall  i  en etasje, montert 2009. Grunnflate på ca. 50 m2.

Montert 2  stk.  stålkontainere med noe avstand og montert tak imellom på dekke av betong,
på mark. Det er  4  små hestebokser  i  containerstall. Hver container ca. 13 m2 og 15 m2
overbygget tak mellom. Takkonstruksjon av tre med tekket med  papp.  Montert 2 dører og
trevinduer med isolerglass i hver container. Innlagt el. Med godkjent jordkabel fra låve.
Det er ikke innlagt vann eller avløp.

Inneholder 4  små hestebokser.(En deleve er ikke montert)

Gulv Beton .

Ve er :  " Stål. innvendi tekket med later.

4
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4. FESTEFORHOLD/LEIEKONTRAKTER

Dyrket mark benyttes til eget bruk.

5. FORSIKRING

Eiendommen er forsikret i Gjensidige forsikring.

6. OPPSUMMERING OG MARKEDSVURDERING

Eiendommen Søndre Skustad er en fin liten landbrukseiendom. En begrenset jordvei, men
et pent skogareal til eget bruk og til ved, dominert med barskog av middels og høye
boniteter. Det er fremkommelig i skogen med maskinelt utstyr. Våningshuset er eldre, men
er oppusset betydelig senere år. Låven er bygget for en annen tid i landbruket, men er
ombygget som gjør at den kan utnyttes til ulike dyreformål, som hestehold eller annet.

Samlet sett et lite fint småbruk som, vil være etterspurt i dagens marked.

7. VERDIVURDERINGEN ER  SAMLET  OG  ETTER

BESTE SKJØNN SATT TIL

2.1 Jord. Kr. 180.000,-

2.2 Sko /'akt. Kr. 300.000,-

3.1 Vånin shus inkl. boverdi. Kr. 2.600.000,—

3.2 Sommerhvtte. Kr. 80.000,-

3.4 Låve/driftsb' nin . Kr. 700.000,-

3.5 Containerstall. Kr. 100.000,-

3.6 Totalt. Kr. 3.960.000,-

Kr.3.960.000.- kronertremillionernihundreogsekstitusen.00/ 100

Denne verdi er en markedsverdi for eiendommen som den fremstår i
april 2019. Verdien er etter takstmann sitt skjønn innenfor de rammer,
regler og intensjoner som konsesjonsloven gir.

Takstmann sitt mandat har vært å sette en samlet verdi på eiendommen etter reglene i
konsesjons- og jordloven. Verdien skal gjenspeile det markedet vil betale og myndighetene
godkjenne jfr. Konsesjonslovens  §  9 og 9  a med rundskriv og praksis. Ved et salg i det frie
marked bør det avholdes tilstandsrapport/boligsalgsrapport på bygningsmassen.

Eiendommen er en landbrukseiendom underlagt jordlova § 12  slik  at den kan ikke deles
uten søknad. Taksten tar derfor utgangspunkt i en samlet enhet.
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Ved salg av eiendom i det frie markedet vil overdragelsen være underlagt konsesjons-
bestemmelsene i lov av 31. mai 1974 nr 19 sist endret 19.06.2009, som regulerer omsetning

av fast eiendom i det frie markedet, og hvor lovens  §  1 (formålsparagrafen) bestemmer:

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et

effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er
mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

]. Framtidige generasjoners behov.

2. Landbruksnæringen.

3. Behøvetfør utbyggingsgrunn.

4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser øgfriluftsinteresser.

5. Hensynet til bosettingen.

Takstmann er kjent med rundskriv spesielt M-3/2002 øg M-3/201  7 fra Landbruks- og
matdepartementet. Denne takstverdien tar  &  hensyn til evt. annen utnyttelse av eiendommen
enn dagens. Det presiseres at bygningene kun er beskrevet utfra en visuell be arin ø ør  å
undersøke b nin enes mer b etekniske tilstand ø area/mål må det innhentes en tilstands-
raggørt. Takstmann legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent av rette instans
og i hht. gjeldende forskrifter.

F  ør bygningene er det benyttet Kostnadsverdi (nedskrevet gienanskajfelses verdi), egnethet og
skjønn. Dette svarer til antatt nyanleggskostnad i dag før en tilsvarende bygning, kørrigertfør
alder, størrelse, slitasje, vedlikehold og egnethet etter dagens normer og krav.
F  ør skog, jakt ogjord er det benyttet avkastningsverdi med  4  %  kapitaliseringsrente.
Takstmann plikter  å  synliggjøre del verdier og en samlet sum. Beregningene og fordeling av
verdier følger i vedlegg.

Takstmann betrakter verdien i denne verdivurderingen som en markedsverdi og sammen-
fallende med en låneverdi (lånetakst). En evt. långiver må på eget grunnlag og etter egne
interne kjøreregler evt. korrigere denne.

Takstmann presiserer at eiendommen er vurdert slik den fremstod ved befaring og på
bakgrunn av de opplysninger som er gitt. Takstmann legger også til grunn at all
informasjon er korrekt. Hvis rekvirent eller brukere av taksten skulle oppdage feil, må det
umiddelbart gis beskjed til takstmann. Taksten omfatter kun fast eiendom med naturlig
tilhørende driftstilbehør (naglefast). Takstmann har også etter beste evne innhentet og fått
dokumentert all relevant informasjon.

Drammen 29. april 2019.

Åf'l-W/Tfn I}. [få—byn'fpv.

Knut-Erik Haugan
Takstmann/Ing. Medlem MNT.
Vedlegg: 1: Matrikkelinfo fra for gnr 181 bnr 2.

Gårdskart fra  NIBIO  og kart fra Kilden.
Hovedtall skogplan.

UJN
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Ell  Norsk  takst

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med

— arealmåling

Røineveien 15, 3410  SYLLING
Gnr 181: Bnr 2
0626LIER KOMMUNE

Våningshus på landbrukseiendom.
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SERTIFISERT TAKSTMANN AUTORISERT FORETAK

Knut-Erik Haugan Ing./Takstmann. KE Eiendom og Invest AS

Telefon: 916 02 238 Stensetvelen  200, 3302  HOKKSUND

E-post: knut-erik.drammentakst@hotmail.no Telefon: 916 02 238

Rolle: Uavhengig takstmann Organisasjonsnr: 990 026 726

Dato befaring: 15.04.2019 El" . El
Utskriftsdato:  03.05.2019
Oppdrag nr: 223

3-

IE]: ..Å--. .'

Norsk takst er markedsnavnel til Norges Taksenngsforbund
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr 2 KE Eiendom og Invest AS V

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200.  3302  HOKKSUND Å I I

Adresse:  Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER

Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten

ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er

likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner Tilbakeholdt eller uriktig

informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at

informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.

Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN

Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.

0M TAKSERINGSFORETAK

Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profespnelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de

sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN

Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine

rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal

etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING

Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en

nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med

Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt

saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles

tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS  3424  av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske

tilstandssvekkelser angis også i tråd med N53424 på følgende måte:

-Tilstandsgrad 0, TGO: Ingen symptomer

-  Tilstandsgrad 1, TGI: Svake symptomer

—Tilstandsgrad 2, T62: Middels kraftige symptomer

-  Tilstandsgrad 3, T63: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)

TGO angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN

NS  3424  har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.

I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

-Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)

-  Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,

vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.

-  Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.

—Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.

«  Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.

-Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.

-Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.

»  Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.

Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side:  2  av 16
Norsk takst

.

117



'
Matrikkel: Gnr 181: Bnr 2 KE Eiendom og Invest AS 1

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND Å I I

Adresse: Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238
Norsk takst

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av 'Byggforskserien 700.320 lntervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007'.

Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav

forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan

variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn Levetidsbetraktningen

er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TlLLEGGSUNDERSØKELSER

-Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å

konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.

-  Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene  I  NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.

Det anbefales alltid å konsultere en El Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER

, Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.

-  Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.

-  Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.

-  Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.

—Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale

påvirkninger og det materiale som objektet består av.

— Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative awik, sVikt

-Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet iforhold til referansenivået, gradert  I  forhold til awik fra referansenivået.

Se *Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.

, Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av

andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.

-  Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre

Arealberegningi .

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved

omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'TakseringsbranSjens retningslinjer for arealmåling —  2014'. Areal oppgis I hele kvadratmeter i rapporten, og

gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom

(PROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori

rommet tilhører.

 

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpningeri etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngåri

åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv Rommenes bruk kan være istrid med byggeforskriftene selv

om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Oppdraget er utført på grunnlag av NTFs retningslinjer.Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til
takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp.
Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om
feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.

Arealer er beregnet i henhold til NS 3940, utgave 1986. Taksten er basert på de opplysninger som er gitt av eier/eiers rep., ved
befaring.
Det er ikke opplyst om spesielle hendelser i tidsrommet eier har disponert eiendommen.
Det er foretatt radonmåling i boligen og målingen hadde godkjente verdier. Dersom annet ikke er nevnt, er energiattest ikke
forevist.
Ved besiktigelsen er det ikke mulig å dokumentere hvor mye isolasjon som er i gulv, yttervegger og tak.
Under er det opplistet normal byggeskikk fra forskjellige tidsepoker:
Før 1940: Gulv - leire, vegger - intet, tak -sagflis.
1940 - 1960: Gulv  -  leire og/eller noe mineralull. Vegger — intet noe mineralull. Tak: intet/noe mineralull.
1960 - 1987: Gulv  -  10/15 cm mineralull. Vegger - 10 cm mineralull.  Tak:  15 cm mineralull.
1988  -  1999: Gulv  -  15 cm mineralull. Vegger- 15 mineralull. Tak: 20 cm mineralull.
1999 -2008: Gulv - 30 cm mineralull. Vegger -20 mineralull. Tak: 30/35 cm mineralull.
2008: Gulv -30 cm mineralull. Vegger -25 mineralull. Tak: 20 cm mineralull.
For støpt gulv på grunn gjelder ander isolasjonstykkelser: før 1970  — intet, ca. 1970—1998 -ca. 5 cm, 1998 -ca. 20 cm.
Takstmann kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare kan avdekkes ved inngrep i
bygningsdeler eller komponenter.

Dette er "Tilstandsrapport Bolig". Takstmann kan ikke gjøres ansvarlig for manglende eller feil opplysninger om skader som bare
kan avdekkes ved inngrep i bygningsdeler eller komponenter. Kunden  /  rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 3 av 16
Norsk takst
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr 2 KE Eiendom og Invest AS V  I
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND l  I

Adresse' Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238
Norsk luis!

tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil eller mangler som bør rettes opp. Taksten er basert på de opplysninger som er
gitt av eier på stedet. Det er ikke gjort undersøkelser om eventuelle avvik l forhold til byggeforskrifter

Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et

ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens

integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakstno.

Konklusjon tilstand

Bygningen er våningshus på et landbrukseiendom, beliggende i et landbruksområde på Øverskogen i Sylling. i Lier kommune i
Buskerud fylke. Eiendommen har en pen beliggenhet i solrikt og med fin utsikt.
Boligen er på 1 1/2  -  etasje over kjeller. Eiendommen er vurdert i den stand den var ved besiktigelsen. Bygningen er av eldre dato
og det må på regnes fremtidig vedlikehold. Det er ikke opplyst om spesielle påkostninger.

EGENSKAPER:

Boligen er bygget ihht. tidligere byggeforskrifter og det kan avvike noe fra dagens bygningskrav. standard innemiljø.
energiøkonomisering etc. Bygningens referansenivå er byggeår og byggeskikk på oppføringstiden. Med utgangspunkt i dette er
teknisk utførelse og overflater. generelt vurdert mot hva som kan forventes av standard som følge av bygningens alder.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON:
Bygningenss tilstand anses sett i relasjon til alder som normal, med ref. til byggeår. Det må likevel påregnes en del kostnader til
generelt vedlikehold og oppgraderinger. Dette dreier seg stort sett om normal levetid på de enkelte bygningselementene. Når det
gjelder tilstanden for øvrig henvises det til beskrivelse av de forskjellige bygningsdeler. Det er kun eventuelle lett synlige og
åpenbare feil og/eller skader som er påpekt. Eventuelt skaderi konstruksjonen kan ikke avdekkes uten bygningsmessige
inngrep.

Kunden  /  rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen, hvis det finnes feil eller
mangler som bør rettes opp. Hvis dokumentet er eldre enn 6 måneder. bør takstmannen kontaktes for oppdatering.

HOKKSUND. 03.05.2019

Aw{'¢fi,'/c Å/dwt—74121V-

Knut-Erik Haugan Ing./Takstmann.
Telefon: 916 02 238

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 4 av 16

Norsk takst
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr  2

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE

Adresse: Røineveien 15. 3410 SYLLING

KE Eiendom og Invest AS 1

Stensetveien 200. 3302HOKKSUND & l  I
Telefon: 916 02 238

Norsk takst

Befarings- og eiendomsopplysninger

B?.PPPEQ£--
”Ku n de:

Takstmann:  ....--.-

Befaring/tilstede:

Eiendomsopplysninger

,Eiend-betegæläe=
Hjemmeläiäysrganw
BeHggenhet

Eebygg elgen?” ?

Standard:  "

Om tomten:

konsesjonsplikt" '

Regulering:  W

Adkomstvgif

Tilknytning vann:

fiknytning avløp:

Matrikkeldata

Matrikkel:

E let/fååt-QL-- ..  ,
-.. Areal:

.- . Hjem meis-halen..-
Adresse:

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Kommuneplan:

'Gert Magne Gundersenww

KnutlErKl-laugan -. "" 77777777777

Befaringsdato 15.04.2019.
-Knut-Erik Haugan. Takstmann/Ing. Tlf. 916 02 238
-Gert Magne Gundersen. Hjemmelshaver/Rekvirent.  Tlf.  99772277
-  Stine-Merete Gundersen. Hjemmelshaver.

.Våningähuspå landbwkäsi3099m- . ,,,,,,,,,,, .-.-.-L-

Eienqqmmen er de' av lar-19919536new-99.58" ikke Omåetteääom eget Objekt-.- - ----
Bygningen er en enebolig beliggende på et landbruksområde på Øverskogen, i Lier kommune i

Buskerud fylke. Boligenen har en fin beliggenhet, med fin utsikt, solrikt og barnevennlig.

luke i himling i 2. etasje. Kryploft ikke tilgjengelig ved befaring.

Eneboligen er av normal standard sett i relasjon til alder og bruk.

 

 

Tomten er lett skrånende mot sør. Bygningen ligger på et tun med naturtomt. plen og gruset gårdsplass.
Overbygget inngangsparti. Det er bygget en platting på langvegg. mot vest. Det er iflg. eier godkjente
tegninger på bygging av terrasse på gavlvegg mot sør, ut for stue.

 

Ja. Kan ikke omsettes som eget objekt.

iNei.

LNFR-område i kommuneplanens arealdel.

Privat vei frem til offentlig vei ca 80 m.

Privat vannforsyning fra borehull.

Privat avløpsanlegg med septiktank og spredegrøfter anlagt 2008.

1Kommune: 067276 LIER Gnr: 181 Bnr:2

.17-5 SååémiAreaiki'de-.E-is-ngpmsverd-i-.-------- . ......-.---

Gert .Mä'lQ-QQ Stine-Merete-Crzumesen-999.951/2-del hver.----
Røineveien 15, 3410 Sylling.

Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 5 av 16
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Matrikkel. Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest AS 1  I  '
L

 

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND ”mm“

Adresse: Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238

&&!!LYMQWWW , ,  ,,  , , , .
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider  _  Vedlagt

Egenerklæring Ja

Situasjonskart/NIBIO 12.04.2019 Innhentet 7 , Ja

Tegninger Ikke
fremvist

Offentlige påbud/krav lnnhentes av megler. lkke
fremvist

Egenerklæring Levert til eier for utfyllelse.

Samsvarserklæring 15.04.2019 Ikke fremlagt.

Etiendomsverdino 12.04.2019 , ,  ,, 77 i i , 7

Eier 15.04.2019 Opplysninger fra eier ved befaring.

Kpmmentar  e  enerklærin

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommeri oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
ugly gagglgy [gppp[19n:Iagnsjrygnpgflqskgln kommflqafltere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

E enerklærin val t. Noen avvik i forhold til e ne re istreringer. Se egenerklærin .

&ndWrnrhgldWWW- W W  .. W..- - .-.  , ,-  ..--WWWWW
Forsikring: Selskap: Gjensidige forsikring.

Forsikringspapirer er ikke fremlagt. taksten forutsetter at eiendommen er forsikret.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 6 av 16
Norsk takst
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Matrikkel:

Kommune:

Adresse:

Gnr 181: Bnr  2

0626 LIER KOMMUNE

Røineveien 15. 3410 SYLLING

Bygninger på eiendommen

Våningshus

.Y??JHSED!!$ ., .,
Byggeår: 1946 Kilde: Norske gardsbruk 1994.

KE Eiendom og Invest AS

Stensetvelen 200. 3302 HOKKSUND

Telefon: 916 02 238

V
ull
Norsk (als!

Anvendelse Beboelse

il
Ill
..-

éi

Arealer ,, ,, , -,
Bmttoareal

STE}?

63

Etasje ' Totalt

Kjeller 53

1. etasje 65 60

2. etasje 50 48

Sum bygning: 178

Regler for arealberegnmg. se eget avsnitt l rapportens forutsetninger.

161

Eäk's'a'réa'l'BRA'k'rm *

 

Pn'mærP-ROM 'SekundærS-ROM lkommemar'

53 Trapp/trappegang. vaskerom/
tekn.rom, bod.

60 Vindfang/gang/trgang. bad/wc.
kjøkken m/spiseplass. stue m/utgang
til terrasse. Terrasse er ikke bygget.

48 Gang/trappegang, gang/tv-stue. 3
soverom.

108 53

flyndéerareal (S'ROM)
”Bod

Romfordelin  _

Etasre . - ., Priméegareal (P-ROM)
Kjeller  7 Trapp/trappegang, vaskerom/tekn.rom

1. etasje Vindfang/gang/trgang, bad/wc, kjøkken , stue m/
7 7 7 utgang til terrasse.terrasse er ikke  bygget

2. etasje Gang/trappegang, gang/tv—stue, 3 soverom

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:

Norsk takst
Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 7 av 16
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Matrikkel. Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest AS 1  I I
LKommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND

Adresse" Røineveien 15. 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238

Konstruksjoner

Utendørs

Terrengforhold -Utendørs
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.

Bearbeidet terreng, generelt

Beskrivelse: Tomten rundt boligen eriskrånendefrainoiditfeirrenget heller fra boligen og har fallifrawvegger.
, »  Tomten med plen og naturtomt. "  2  , ., »

Tilstandsvurdering/ Det at boligen ligger i skrånende terreng og vann ledes vekk fra grunnmur. er viktig. Jfr. pkt '; '
tilstandsgrad: drenering. Det anbefales at terreng har helling fra boligens grunnmur og ut. dette for å

redusere fuktbelastning mot grunnmur/vegger. Taknedløp er ledet til røri mark.

Våningshus

Bygning generelt  -  Våningshus

Bygning, generelt

Beskrivelse: Bygningen er gjenbygget etter brann i 1952 i 1 1/2-etasje over kjeller. Bygget er oppført av
bindingsverk. Det er sprøytet inn isolasjon i vegger i 2011. Takkonstruksjon av tre med saltak,
tekket med stalpanner. Bygningen er av eldre dato, og er normalt vedlikeholdt sett i relasjon til
alder og bruk.

ilstandsvurdering/ ”Det er ikke utført kontrollmålinger av overflater.?iplanhet. loddavvik.ieller retthet i forholdtil
tilstandsgrad: buler og svanker. Det er ikke fremlagt samsvarserklæringer for el. og Ws arbeider. Eier

har tidvis registrert mus i kjeller og på loft.

Grunn o fundamenter-Vånin shus

Vurderin avb e runno fundamenterin .Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

 

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: Bygningen er fundamentert på grus/mark med murte kjellervegger av betong, med tresonitt på
innersiden. Støpt dekke på mark.

 

Utskifting/vedlikehold: :Nbirnal tid før utslitingjavrdrenssyistein: mEd iiensledninger EEK; 607år. W  77" W

Tilstandsvurdering/ Det ble ved befaringen registrert noe saltutslag i kjeller.
tilstandsgrad:

Drenerin -Vånin shus

Vurderin ene 'elderfuktsiknn av runnmuro aldrin ssvekkelse av drensrør.0bservas'onene ervisuelle.

Drenering

Beskrivelse: Waagan kirie'tWastirEEETbäiigeri'

;Ngrmal tid før utslgirftingavidrenssystem med dirensledninger elm:- 60 år.Qtskiftinrgi/veidlilénold: .
Tilstandsvurdering/ Drenering og knotteplast er fornyet 2008.
tilstandsgrad:

.— .v;.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 8 av 16

Norsk takst
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr 2 KE Eiendom og Invest AS 1

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND Å I I

Adresse: Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238
Norsk raust

Veggkonstruksjoqq utvendige fasader  -  Vånin shus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger over grunnmur består av tre  /  bindingsverk. isolert med innsprøytet glava og
'  utvendig tekket med ståenderkledninrg. Utført 2011.

Utskifting/vedlikehold: .. Normal tid før reparasjon av laft. utenLutvendig kledning er 20  -  60 år;, L

Tilstandsvurdering/ Malt senere år og i normal stand.
tilstandsgrad:

Bærende innervegger

Beskrivelse: Bærende innervegger i kjeller av betong og bindingsverk forøvrig. Tekket med panel. malte
77777 .. LplaterLog malt betong.? LL LLL ..-, . . LL LL

Tilstandsvurdering/ Tekkingen er stedvis noe slitt og det må påregnes fremtidig vedlikehold.
tilstandsgrad:

Vinduer 0 dører  -  Våningshus

åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer tren er å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer består av tre med isolerglass fra ca. 2008, iflg. eier.

Utskifting/vedlikehold: L r—Norméiltid før utskifting av treiäfdu 5550 -60Lår.

ilstandsvurdering/ Noen vinduer kan påregnes småjusteringer / vedlikehold.
tilstandsgrad:

Ytterdører og porter  
" "  ””saga in'n'g'angsdärEFaJYrZäéääééréifææyetEöi 7 'agzl’a’re terraZsedekéréQiré med"

glassfelt. Innvendige behandlede finene og glatte tredører.
Beskrivelse:

tfsltiftinglvedlikehold' ”Forgard før utskifting av tredrørerLoLgia—Iumiriumsdører er 29:10  arLL L ,, .  ,,
Tilstandsvurdering/ Noen dører kan påregnes småjusteringer  /  vedlikehold. Det må påregnes fornyelse av noe
tilstandsgrad: dører.

Takkonstruks'on -Vånin shus

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres  o  så undertak, vindskier o gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Taktypen består av saltak. Takkonstruksjonen består avtakstoler Kobstruksgnmot takter iflg.
eier isolert med noe mineralull senere år. Kryploft ikke tilgjengelig ved befaring.

TEtandsviurdering: ,Wke bESiktigetf

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 9 av 16
Norsk takst
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr 2 KE Eiendom og Invest AS 1

Kommune" 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND Å I I

Adresse: Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238
Norsk takst

Taktekkiescléninasf,i ,, i...  W  _
Undersøkelsen omfatter visuell vurderin av taktekkin smaterialer.

 

Taktekking og membraner

Beskrivelse: »  Taket tekketimed stalpanner. Takrenner og taknedløp av plastbelagt stål til mark.?

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av stålplater med piastbeiégg er 30 :50 år. i
Tilstandsvurdering/ Taktekket må påregnes fremtidig vedlikehold. Vindskiene tekket med beslag. skiftet 2017.
tilstandsgrad: Taket besiktiget fra marken.

Terraisirlglkqn—ger, trapper ol  -  Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Innvendig behandlet tretrapp til kjeller og til 2. etasje. Bratt/smal trapp til kjeller uten rekkverk.
Trapp til 2. etg. med rekkverk på en side. Utvendig tretrapp til inngangsparti.

Utskifting/vedlikehold. . @rrfial tid før utskifting avitrapperi tre er 15;- 30 år; .  i ,, _

Tilstandsvurdering/ Trapp til kjeller må utbedres. -
tilstandsgrad'

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Pipe består av teglstein, med to løp. Det er i 2009 montert innvendig kjeramikkrør i et kammer, i
pipe. Montert feieluke i kjeller. Montert vedovn m/glass fra 2008. i stue. Montert varmepumpe luft
til luft i stue i 2017.

,,, ,. Qormalgd før 55935589? murte skorsteinen pussiet utvehdä er 10; 30 år; ..

Tilstandsvurdering/ Pipe  /  ildsted funksjonelt, er ikke kontrollert av takstmann.
ilstandsgrad:

Ut'skiftiingr/Eredlikehioldrz * , ,.

Etasjeskillere -Vånin shus

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse:

 

Gulvétééékiiääåiév trekon-sitruksjonitiekket Hed guEbär'd. Isolert medstubbloftleire/"
sagflis. Betongdekke i kjeller.

" Eormalid før reparasjon av etasjerskiller med bjelkélag aviheltre elleEI-bjelkgr er 4077 80 år.. ,Ut'skiftingfvedlikehold:
Tilstandsvurdering/ , Det er ikke utført kontrollmålinger av overflater, planhet. Ioddavvik, eller retthet i forhold til
tilstandsgrad' buler og svanker.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 10 av 16
Norsk takst
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest AS 1

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND is!"!

Adresse: Røineveien 153 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238

Kjøkken  -  Våningshus
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin o k'øleskap. Det er ikke fl tet på innrednin er 0 utst r.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse. Kjøkken i 1. etg. med spiseplass  :  Eldre oppusset/malt innredning.

Montert hvit kjøkkeninnredning med glatt/profilert utførelse. med ventilatorhette over komfyr.
Opplegg til oppvaskmaskin.
Gulv: Laminat.
Vegger: Malte plater og malt panel.
Himling: Malte panel.

i: ? i
I

-

ilstandsvurdering/ ' Det ble ikke registrert unormalt med fukt ved befaring. Det må påregnes fremtidig
tilstandsgrad: renovering av kjøkken, grunnet alder.

innvendige overflater; Våningshus

Her  medtas  kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv  
Beskrivelse Gulv?u-etåé]äå'v'Béiöngföhiv "(aifäsjé tekket med'guivbb'r'äfiärhiää'iiiää'äå bad.?

Utskiftingivedlikehold: Tionnel tid før sliping og tfjing avEeguli/fparkett. lakkert er'10 -20;.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 -30 år.

Tilstandsvurdering/ Overflater av normal kvalitet.
tilstandsgrad:

Overflater på innvendige vegger 
Beskrivelse: max/Edge veggfériékkmåäeiägiäet/äu(Vii * *

%rméiiä før maling av riiur/beiäéfméiiéi 12 -20 år.
A p  flgrmalfitjg før maling av trepaneLmalt er? -_ 16 år. ,,, 777777

Tilstandsvurdering/ Noe slitt og oppgradering må påregnes.
tilstandsgrad:

Utskifting/vedlikehold:

i

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: ' Innvendige himlinger tekket med panel, takess ogmalte plater.

Utskifting/vedlikehold:
 

Tilstandsvurdering/W ” Normal kvalitet, sett i relasjon til alder.
tilstandsgrad:

 

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 11 av 16
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest AS V  I I

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND 1

Adresse. Røineveien 15. 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238
Norsk takst

YES,. (VQEQIESÅEULYEFEQQQ å??]!æ.!l;YåFiEg$h "i,
Her vurderes vannrør, avløpsrør, vanntvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre

odk'ente dokumenter.

WS-installasjoner, generelt

Beskrivelse; Standard røropplegg og sanitærutstyr. Montert nyere 190 ltrs. vv-bereder i vaskerom i kjeller.

Tilstandsvurdering/ ' Kvalitet på utvendig vann og avløpsledninger ikke kjentet foreligger ikke
tilstandsgrad: samsvarserklæring.

Ledningsnett for sanitær-installasjoner

Begkrivelse: Utvendig vann og aaøpsrør bEsrär'a'térfai/Eiåä. Inni/Endig vannrør består av r'är'Før.
Innvendig avløpsrør av plast. Kvalitet på utvendig vann og avløpsledninger ikke kjent.

Tilstandsvurdering/ I  Sialniiaerfitsglr av normalt standard. satt i relasjon til alder og bruk.
tilstandsgrad.

Varme, generelt

Beskrivelse:

i stue.

Tilstandsvurdering/  " I  Fyringsanlegg. er ikke kontrollert for feil ellerimangler under befaring. :l'il'slik kontroll må
tilstandsgrad: spesialutdannet fagpersonell rekvireres.

Luftbehandling, generelt

Bäkrivéiäa:
Tilstandsvurdering/ Ventillasjon bør forbedres.(spesielt i kjellerom.)
tilstandsgrad:

"j ma’eamgaaguie; {veggéibg ’Qénimé’r'ifia’uer.’ Eifwnébåiåäéröäf

Elektriske anlegg - Våningshrus 7

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Standard skjult/åpent el-anlegg. El-tavle antatt fra 2013. med automatsikringer. montert i gang i
2. etasje.

Beskrivelse:

Tilstandsvurderingt , "  Fil anlegg kontrolleres ikkeiavitakstrn'ann, däteiutføresiav autiel installatør. bettoreligger  ? '
tilstandsgrad: samsvarserklæring på utskifting av utstyri sikringsskap.

äerse utstyr -Vånin shus
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boli ens standard.

Innredning og garnityr for våtrom

Beskrivelse: Vasker'dä/"rékhfro'äf inkjelleJrYÅntatt fra byQåEåEUtiäréiée avrørleggerarbeideraäke kjent.
Montert vaskemaskin og tørketrommel. Sluk i gulv. Ventil i vegg.
Gulv: Malt betong.
Vegger: Malt betong/tresonitt.
Himling: Stubbloft/synlige bjelker.

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 12 av 16
Norsk takst
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest AS 1
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND l  I I

Adresse: Røineveien 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238
Norsk  lakst

 

———..,

*" i
: '” ._‘ , "i

a’  '  I

.:"

Tilstandsvurd'ering/ .  Det ble ikke indikert  /  registrert noe unormal indikasjon på fuktriwvåtsone. ved befaring. Tg: 2 ',
tilstandsgrad. grunnet alder og manglende samsvarserklæring. Det må påregnes fremtidig oppgradering

av vaskerom.

Innredning og garnityr for våtrom

Beskrivelse. Bad i 1.etg:"Arrbeidet uttørt5612.Utførelse av eier med noe bistandnfrånfragfolkf '
Samsvarserklæring og dokumentasjon mangler. (Eier har bilder av utførelse)

Montert profilert innredning, wc, servant og dusj på vegg, med forheng.
Sluk i gulv. Fuktstyrt el—vifte i vegg. Tilluft under dørblad.
Gulv: Fliser.

' Vegger: Fliser.
j Himling: Malte plater.

   

 

'r-

':

si

1‘

Tilstandsvurderingi/ä«Wä . WM Det ble ikke indikert  /  registrert noe unormal indikasjon på fukt i våtsone, ved befaring. Tg: 27 ;? 5
tilstandsgrad: ' grunnet manglende samsvarserklæring og dokumentasjon. '

Innredning og garnityr for våtrom

Tilstandsvurdering/ i " " i ,.
tilstandsgrad: ' i '

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato: 15.04.2019 Side: 13 av 16

Norsk takst

..!
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KE Eiendom og Invest AS 1
L  I IStensetveien 200. 3302 HOKKSUND mm“.

Telefon: 916 02 238

Matrikkel" Gnr 181: Bnr  2

Kommune 0626 LIER KOMMUNE

Adresse” Røineveien 15. 3410 SYLLING

Annet  -  Våningshus

Annet

W  "" "* wMyointe'rirrøyr/'kvafsle're.  pulvefapbarai  ogfåatailnje; Mienten uffeldbar brannstige på beggeBeskrivelse:
gavlvegger, i 2. etasje.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rapporten  kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befaringsdato.  15.04.2019 Side: 14 av 16
Norsk  takst
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'

Matrikkel: Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest  AS

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND

Adresse" Røineveien 15. 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238

Andre  bilder
Våningshus Kjeller

 

- P '

-

Vaskerom/tekn.rom.

Våningshus 1. etasje

:33 s.»

-
w? ,

* —4

Rapponen kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Befanngsdato: 15.04.2019

Norsk takst

1
ull
Nam  tcxsl

Side. 15 av 16
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Matrikkel: Gnr 181: Bnr  2 KE Eiendom og Invest AS

Kommune: 0626 LIER KOMMUNE Stensetveien 200. 3302 HOKKSUND

Adresse: Røinevelen 15, 3410 SYLLING Telefon: 916 02 238

Våningshus 2. etasje

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer aV' Befaringsdato: 15.04.2019

Norsk takst

En
Norsk laks!

SIde: 16 av 16

'
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Landbrukseiendom 0626-181/2/0 Markslag AR5 7 klasser

Målestokk 1:7500 ved A4 liggende utskrift

Dato: 07.08.2019 09:29 - Eiendomsdata verifisert: 07.08.2019 09:28 - Side 1 av 3
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Arealstatistikk for landbrukseiendom 0626-181/2/0

Landbruksregisteret (Landbruksdirektoratet):
Landbrukseiendom: JA
Hovednummer: 0626-181/2/0
1 tilknytta grunneiendommer: 181/2/0
Matrikkelen (Kartverket)
Registrerte grunneiendommer: 1 av 1

Gårdskart:
Markslag AR5 7 klasser

Arealstatistikk (dekar):
Matrikkel-
nummer

Antall teiger Fulldyrka jord Overflatedyrka
jord

Innmarksbeite Produktiv skog Annet
markslag

Bebygd, samf.,
vann, bre

Ikke
klassifisert

Sum
grunneiendom

0626-181/2/0 Landbrukseiendom
181/2/0 2 27,2 0,0 2,2 140,5 1,4 4,2 0,0 175,5
Sum 2 27,2 0,0 2,2 140,5 1,4 4,2 0,0 175,5

Tabellen "Arealstatistikk (dekar):" viser arealtall for teiger som entydig kan kobles til én eiendom (M eller F).

Andre arealer tilknyttet eiendommen (dekar): Nei

Dato: 07.08.2019 09:29 - Eiendomsdata verifisert: 07.08.2019 09:28 - Side 2 av 3
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For mer informasjon om eierforholdene, velg arealfordeling på teignivå ved utskrift.

Eierforhold M: Teiger med en matrikkelenhet
Eierforhold F: Teiger med flere matrikkelenheter
Eierforhold Ff: Teiger med flere matrikkelenheter, og som er tilknyttet flere hovednummer i Landbruksregisteret
Eierforhold S: Uregistrert jordsameie, alle enheter kjent
Eierforhold Sx: Uregistrert jordsameie, ikke alle enheter kjent
Eierforhold T: Teiger med egenskapen tvist/omtvistet

Dato: 07.08.2019 09:29 - Eiendomsdata verifisert: 07.08.2019 09:28 - Side 3 av 3
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/653  

Arkiv: 
149/1  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
51/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Rådmannens forslag til 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. 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Det søkes fradelt en kårbolig fra eiendommen gbnr 149/1 på Lierskogen. Eiendommen har fra 
før to boenheter i våningshuset og kårboligen ligger et stykke unna tunet. Kårboligen ligger 
inntil en vei med gjennomgangstrafikk til 4 andre eiendommer og grenser inntil et annet hus. 
På baksiden av kårboligen er det et areal fulldyrka jord som brukes til grasproduksjon.  
Rådmannen stiller seg positiv til omsøkte fradeling da eiendommen har to boenheter i tunet 
fra før og at plasseringen av kårboligen ikke vil gi for store ulemper for landbruket i området.  
 

Vedlegg 
 Søknad med kart 
 Gårdskart 
 Samlet saksfremstilling (Forrige behandling) 

Bakgrunn  
 
Denne saken ble behandlet i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk den 30. april 2019 og i 
Miljøutvalget 8. mai 2019 med følgende vedtak: «Saken utsettes i påvente av vedtatt 
kommuneplan - arealdel.» 
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Kommuneplanen er nå ferdigbehandlet og saken legges opp på ny. 
 
 

Om eiendommen  
Landbrukseiendommen gbnr 149/1 er på til sammen 272 dekar hvorav 89 dekar fulldyrka 
jord, 9 dekar overflatedyrka jord, 107 dekar produktiv skog og resten annet areal. 
Eiendommen fordeler seg over 4 matrikkelnumre og i alt 7 teiger. 
Det drives grasproduksjon på eiendommen med sau. Fram til 2013 var det melkeproduksjon 
på gården. Søker har siden 2008 eid eiendommen sammen med sin bror.  
 
På eiendommen er det et tun med våningshus, garasje, stabbur, driftsbygning og en annen 
liten landbruksbygning. Våningshuset har to boenheter. På en annen teig på motsatt side av 
veien ligger en kårbolig.  
 

 
Figur 1. Flyfoto av tunet og kårboligen på eiendommen. Flyfoto fra 2018. 
 

 
Figur 2. Flyfoto fra 2018 av kårboligen. 
 

Søknaden 
Søker skriver bl.a.: «Gårdens bebyggelse er driftsbygning, våningshus m/to boenheter som ble 
totalrestaurert i 2012. Total boflate på våningshuset er ca 400 m2. Våningshuset er oppført i 
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1950 og ble fram til 1990 benyttet som bolig for beboere og familien. Videre er det stabbur og 
garasje/redskapshus på tunet. 
Kårboligen, som søkes fradelt, ble oppført i 1975.Bygningen er på 150 m2 grunnflate. Det er 
garasje, kjellerstue, bad/badstu og boder i kjelleretasjen. l1 etg er det gang, stue, kjøkken, 
vaskerom, bad/WC og 4 soverom. Dagens drift på gården tilsier at det ikke lenger er behov 
for kårbolig på eiendommen.» 
 

Regelverk 
Jordloven §§ 1 og 12 
 
Naturmangfoldloven §§ 7-12 

Vurdering 

Jordloven  
Vurdering etter jordloven § 12 
Når man skal vurdere en delingssøknad skal man vurdere om tiltaket fører til en tjenlig og 
variert bruksstruktur i landbruket, tar hensyn til fremtidige generasjoners behov, tar 
tilstrekkelig hensyn til arealressursene, om det fører til en driftsmessig god løsning, og om 
delingen fører til drifts- og miljømessige ulemper.  

I rundskriv M 4/2003 skriver Landbruks- og matdepartementet at det vil være i samsvar med 
jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealene. Det 
poengteres at en har lang og fast praksis for å tillate oppføring av kårbolig for å hindre at 
driften blir svak eller lagt ned i forbindelse med generasjonsskifter. Det står videre at behovet 
for kårbolig ikke lenger synes å være like stort nå som før, og at det derfor er grunn til å foreta 
en mer nyansert vurdering av behovet for kårbolig enn tidligere. 
 
«tjenelig og variert bruksstruktur i landbruket» 

Hva som er tjenelig og variert bruksstruktur vurderes etter tredje ledd § 1 i jordloven:  
«Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast 
ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse 
og trivsel for menneske, dyr og planter.» 

 
Ut fra fremtidige generasjoners behov kan det diskuteres om det vil være en ulempe eller 
fordel å beholde kårboligen.  
En kårbolig vil kunne gi eiendommen leieinntekter, fungere som bolig for ansatte på gården 
eller være en arena for videre næringsutvikling som f.eks. reiseliv, gardsmat eller inn på tunet. 
Samtidig blir det et bygg mindre å vedlikeholde. Taksten på gården vil være mindre uten 
kårboligen og det vil gjøre det lettere om neste generasjon ønsker å overta eiendommen.  
Ut fra fremtidige generasjoners behov vektlegges det mer det potensiale en kårbolig vil gi til 
gården, enn den kortsiktige økonomiske gevinsten et salg vil gi.  
 
”omsynet til vern av arealressursane” 
Arealressurser består av jord, skog, bygninger eller rettigheter. Dette omfatter også ressurser 
som kan komme til nytte ved virksomheter som grenser seg opp mot landbruk. Dette kan være 
inn på tunet tjenester, turisme og gårdsutsalg. Fradeling av kårboligen vil dermed redusere 
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arealressursene på gården slik at neste generasjon vil ha færre muligheter til å tenke andre 
produksjoner og virksomheter enn i dag. Ut fra at eiendommen fra før har to boenheter i 
våningshuset og at eiendommene størrelse er begrenset, anses ikke en tredje boenhet som så 
viktig for eiendommen. Dette taler for å dele fra kårboligen. 
 
”om delinga fører til ei driftsmessig god løysing” 
En fradeling fører til at kårboligen blir en ny enkeltstående boligeiendom i et ellers aktivt 
jordbruksområde. Kårboligen ligger derimot inntil en vei med gjennomgangstrafikk til fire 
andre eiendommer og inntil tunet på en annen liten landbrukseiendom. Dette taler for en 
fradeling. 
 
”om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området” 
Den omsøkte kårboligen ligger inntil fulldyrka jord med grovforproduksjon. Det er kjent fra 
andre saker at boligbebyggelse tett opp til landbruksarealer i aktiv drift kan bli er grobunn for 
konflikter. Dette gjelder spesielt der det er husdyrhold hvor det klages på lukt fra dyr og 
gjødsel, støy fra dyr som breker eller bjelleklang. Det klages også på at det arbeides med jorda 
til ugunstige tider. Dette taler mot en fradeling. 
 
 

Etter naturmangfoldloven 
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 
8. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
 

Konklusjon 
  
Etter en samlet vurdering ser rådmannen at det ikke er behov for kårboligen da eiendommen 
fra før har to boenheter i tunet. Kårboligen ligger et stykke fra tunet inntil en vei med 
gjennomgangstrafikk og inntil et tun på naboeiendommen. Etter en samlet vurdering ser 
rådmannen at en stiller seg positiv til omsøkt fradeling.  
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Jens Hauger

Grøstadveien 1

3420 Lierskogen 11.1.2019

Lier kommune

La ndbrukskontoret.

Søknad  om  fradeling av kårbolig

Jeg søker om fradeling av kårboligen på gnr 149 bnr 1 i Lier kommune, se vedlagte kart.

Jeg er eier av landbrukseiendommen Grøstad gnr 149 bnr 1 sammen med min bror Martin Hauger.

Produksjonen på gården var inntil 2013 melkeproduksjon. Nå er det grasproduksjon på gården.

Gårdens bebyggelse er driftsbygning, våningshus m/to boenheter som ble totalrestaurert i 2012.

Total boflate på våningshuset er ca 400 m2. Våningshuset er oppført i 1950 og ble fram til 1990

benyttet som bolig for beboere og familien. Videre er det stabbur og garasje/redskapshus på tunet.

Kårboligen, som søkes fradelt, ble oppført i 1975.Bygningen er på 150 m2 grunnflate.

Det er garasje, kjellerstue, bad/badstu og boder i kjelleretasjen. l1  etg er det gang, stue, kjøkken,

vaskerom, bad/WC og 4 soverom

Dagens drift på gården tilsier at det ikke lenger er behov for kårbolig på eiendommen.

Martin Hauger, som har drevet gården inntil 2016, er på grunn av sykdom ikke i stand til å drive

gården.

Me  'Isen  /'\‘

,, "> '  “
Jens Hauge ./ .\

L/
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MarsFlag (ARS) 7 klasser Kartet viser valgt type gårdskart for

0 50 100 150m IEEE iRKLZRING AREALTZLSLÅDEKAR) eiendommen man har søkt pa. I  tullegg Vises
° . :  u yr ajor . . .

Malestokk 1: 7500 ved A4 utsknft u  Overflatedyrka jord 9 1 bakgrunnskart for gjenklennelse.
Utskriftsdato: 11.01.2019 13:10 : Innmarksbeite 0'3 98 2 Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

Eiendomsdata verifisert: 11.01.2019 13:01  ;  produktiv skog 1065 1065 teiger på eiendommen. Det kan forekomme
Annet markslag 60.8 avrundingsforskjeller i arealtallene.

GÅRDSKART 0626'149/1/0 Bebygd, samf., vann, bre 6.2 67.0  _  . .
Tilknyttede grunneiendommer: Ikke klassifisert 0.0 0.0 Ajourføringsbehov meldes tIl kommunen.

121/49/0-124/9/0-149/1/0 m.fl. Sum 271] 2717 — Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

.  Driftssenterpunkt

NIBIO
NORSK INSTITUTT FDR

BIOØKONOMI
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”X

23.4

Markslag (ARS) 7 klasser

TEGNFORKLARING

xx 0.4

X'Xt

) .7 .

J. 4

/

9.1

=—=

O 5 10 15m

Målestokk 1: 750 ved A4 utskrift

Utskriftsdato: 11.01.2019 13:06

Eiendomsdata verifisert: 11.01.2019 13:01

GÅRDSKART 0626-149/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

121/49/0-124/9/0-149/1/0 m.fl.

NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR

BIOØKONOMI

”DEN?”

Fulldyrka jord

Overflatedyrka jord

lnnmarksbeite

Produktiv skog

Annet markslag

Bebygd, samt, vann. bre

Ikke klassifisert

Sum

;

r
.!

l,.

/
F .  ,"; ..r",, .,w” *

. .. 1  « r
(,;

M"
! ,  , ' /' .,.  _ . ,  / ,. . 1’ J  (r

y/ »;
. ,,

1  9 .»f

1544 rn1

12.7

1

.".

Kartet viser valgt type gårdskart for

AREALTALL (DEKAR) eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

82? bakgrunnskart for gjenkjennelse.

0'3 98 2 Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

1005 10615 teiger på eiendommen. Det kan forekomme

60-8 avrundingsforskjeller  i  arealtallene.

6.2 67.0 .  _ _
O  0 0  0 Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

2717 2717 — Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

.  Driftssenterpunkt
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Målestokk 1: 7500 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 25.03.2019 13:56
Eiendomsdata verifisert: 25.03.2019 13:39

GÅRDSKART  0626-149/1/0

121/49/0-124/9/0-149/1/0 m.fl.
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

88.8
9.1
0.3

106.5
60.8

6.2
0.0

271.7

98.2

271.7

106.5

67.0
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/653  

Arkiv: 
149/1  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
14/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 30.04.2019 
24/2019 Miljøutvalget 08.05.2019 
 Miljøutvalget  
 
149/1 Lier - Søknad om fradeling av kårbolig 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Saken utsettes i påvente av vedtatt kommuneplan - arealdel. 
 
 
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende utsettelsesforslag: 
«Saken utsettes i påvente av vedtatt kommuneplan - arealdel.» 
 
Utsettelsesforslaget  ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks 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. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 
 
 

Rådmannens forslag til 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Det søkes fradelt en kårbolig fra eiendommen gbnr 149/1 på Lierskogen. Eiendommen har fra 
før to boenheter i våningshuset og kårboligen ligger et stykke unna tunet. Kårboligen ligger 
inntil en vei med gjennomgangstrafikk til 4 andre eiendommer og grenser inntil et annet hus. 
På baksiden av kårboligen er det et areal fulldyrka jord som brukes til grasproduksjon.  
Rådmannen stiller seg positiv til omsøkte fradeling da eiendommen har to boenheter i tunet 
fra før og at plasseringen av kårboligen ikke vil gi for store ulemper for landbruket i området.  
 

Vedlegg 
 Søknad med kart 
 Gårdskart 

Bakgrunn  

Om eiendommen 
Landbrukseiendommen gbnr 149/1 er på til sammen 272 dekar hvorav 89 dekar fulldyrka 
jord, 9 dekar overflatedyrka jord, 107 dekar produktiv skog og resten annet areal. 
Eiendommen fordeler seg over 4 matrikkelnumre og i alt 7 teiger. 
Det drives grasproduksjon på eiendommen med sau. Fram til 2013 var det melkeproduksjon 
på gården. Søker har siden 2008 eid eiendommen sammen med sin bror.  
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På eiendommen er det et tun med våningshus, garasje, stabbur, driftsbygning og en annen 
liten landbruksbygning. Våningshuset har to boenheter. På en annen teig på motsatt side av 
veien ligger en kårbolig.  
 

 
Figur 1. Flyfoto av tunet og kårboligen på eiendommen. Flyfoto fra 2018. 
 

 
Figur 2. Flyfoto fra 2018 av kårboligen. 
 

Søknaden 
Søker skriver bl.a.: «Gårdens bebyggelse er driftsbygning, våningshus m/to boenheter som ble 
totalrestaurert i 2012. Total boflate på våningshuset er ca 400 m2. Våningshuset er oppført i 
1950 og ble fram til 1990 benyttet som bolig for beboere og familien. Videre er det stabbur og 
garasje/redskapshus på tunet. 
Kårboligen, som søkes fradelt, ble oppført i 1975.Bygningen er på 150 m2 grunnflate. Det er 
garasje, kjellerstue, bad/badstu og boder i kjelleretasjen. l1 etg er det gang, stue, kjøkken, 
vaskerom, bad/WC og 4 soverom. Dagens drift på gården tilsier at det ikke lenger er behov 
for kårbolig på eiendommen.» 
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Regelverk 
Jordloven §§ 1 og 12 
 
Naturmangfoldloven §§ 7-12 

Vurdering 

Jordloven  
Vurdering etter jordloven § 12 
Når man skal vurdere en delingssøknad skal man vurdere om tiltaket fører til en tjenlig og 
variert bruksstruktur i landbruket, tar hensyn til fremtidige generasjoners behov, tar 
tilstrekkelig hensyn til arealressursene, om det fører til en driftsmessig god løsning, og om 
delingen fører til drifts- og miljømessige ulemper.  

I rundskriv M 4/2003 skriver Landbruks- og matdepartementet at det vil være i samsvar med 
jordlovens formål å sikre en mest mulig kontinuerlig drift av jordbruksarealene. Det 
poengteres at en har lang og fast praksis for å tillate oppføring av kårbolig for å hindre at 
driften blir svak eller lagt ned i forbindelse med generasjonsskifter. Det står videre at behovet 
for kårbolig ikke lenger synes å være like stort nå som før, og at det derfor er grunn til å foreta 
en mer nyansert vurdering av behovet for kårbolig enn tidligere. 
 
«tjenelig og variert bruksstruktur i landbruket» 

Hva som er tjenelig og variert bruksstruktur vurderes etter tredje ledd § 1 i jordloven:  
«Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast 
ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse 
og trivsel for menneske, dyr og planter.» 

 
Ut fra fremtidige generasjoners behov kan det diskuteres om det vil være en ulempe eller 
fordel å beholde kårboligen.  
En kårbolig vil kunne gi eiendommen leieinntekter, fungere som bolig for ansatte på gården 
eller være en arena for videre næringsutvikling som f.eks. reiseliv, gardsmat eller inn på tunet. 
Samtidig blir det et bygg mindre å vedlikeholde. Taksten på gården vil være mindre uten 
kårboligen og det vil gjøre det lettere om neste generasjon ønsker å overta eiendommen.  
Ut fra fremtidige generasjoners behov vektlegges det mer det potensiale en kårbolig vil gi til 
gården, enn den kortsiktige økonomiske gevinsten et salg vil gi.  
 
”omsynet til vern av arealressursane” 
Arealressurser består av jord, skog, bygninger eller rettigheter. Dette omfatter også ressurser 
som kan komme til nytte ved virksomheter som grenser seg opp mot landbruk. Dette kan være 
inn på tunet tjenester, turisme og gårdsutsalg. Fradeling av kårboligen vil dermed redusere 
arealressursene på gården slik at neste generasjon vil ha færre muligheter til å tenke andre 
produksjoner og virksomheter enn i dag. Ut fra at eiendommen fra før har to boenheter i 
våningshuset og at eiendommene størrelse er begrenset, anses ikke en tredje boenhet som så 
viktig for eiendommen. Dette taler for å dele fra kårboligen. 
 
”om delinga fører til ei driftsmessig god løysing” 
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En fradeling fører til at kårboligen blir en ny enkeltstående boligeiendom i et ellers aktivt 
jordbruksområde. Kårboligen ligger derimot inntil en vei med gjennomgangstrafikk til fire 
andre eiendommer og inntil tunet på en annen liten landbrukseiendom. Dette taler for en 
fradeling. 
 
”om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området” 
Den omsøkte kårboligen ligger inntil fulldyrka jord med grovforproduksjon. Det er kjent fra 
andre saker at boligbebyggelse tett opp til landbruksarealer i aktiv drift kan bli er grobunn for 
konflikter. Dette gjelder spesielt der det er husdyrhold hvor det klages på lukt fra dyr og 
gjødsel, støy fra dyr som breker eller bjelleklang. Det klages også på at det arbeides med jorda 
til ugunstige tider. Dette taler mot en fradeling. 
 
 

Etter naturmangfoldloven 
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 
8. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
 

Konklusjon 
  
Etter en samlet vurdering ser rådmannen at det ikke er behov for kårboligen da eiendommen 
fra før har to boenheter i tunet. Kårboligen ligger et stykke fra tunet inntil en vei med 
gjennomgangstrafikk og inntil et tun på naboeiendommen. Etter en samlet vurdering ser 
rådmannen at en stiller seg positiv til omsøkt fradeling. 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/3358  

Arkiv: 
152/9/V60  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
29/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
52/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
152/9 Lier - Søknad om fradeling 
 

Rådmannens forslag til 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.  
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Det søkes om å dele fra 5 dekar skog for å legge dette til naboeiendommen. Naboen ønsker at 
dette arealet skal beites for å holde vegtasjonen nede, og at muligens skal prøveplantes nye 
sorter juletrær. Der fradelingsarealet ligger går det en vei som brukes til trening av travhest. 
Det er viktig at rettigheter til bruk av denne veien tinglyses for å redusere konflinkter med 
fremtidige eiere av eiendommene.  
 
Rådmannen stiller seg positiv til omsøkte fradeling når det sammenføyes med ghbnr 152/107. 

Vedlegg 
 Søknad 
 Kart 

148



Bakgrunn  

Om eiendommen 
Eiendommen Ovenstad gbnr 152/9 i Lier er på i alt 162 dekar hvorav 41 dekar fulldyrka jord, 
26 dekar overfaltedyrka jord, 84 dekar skog og resten annet areal som vei, tun, ridebane m.m. 
På eiendommen drives hestehold og fôrproduksjon.  
 
I 1995 ble eiendommen gbnr. 152/107, Ovenstadveien 49, fradelt Ovenstad og den var da på 
ca. 1 dekar. I 2017 ble gbnr. 152/107 sammenføyd med 152/190, og eiendommen gbnr. 
152/107 er i dag på ca. 3,4 dekar. 
 
 

Søknaden 
Det søkes nå å fradele 5 dekar skog fra eiendommen gbnr 152/9 for å legge dette til gbnr 
eiendommen gbnr 152/107. 

 
 
Det omsøkte arealet er ikke market som dyrkbart i kartet og det har ikke vært dyrka opp siden 
1948. Det går derimot en vei som krysser det omsøkte arealet. Veien brukes til trening av 
hest, og grunneier opplyser at det skal skrives en avtale om bruken av denne veien. 
 
Eier av eiendommen gbnr 152/107 har også sendt inn konsesjonssøknad på dette arealet og 
skriver i konsesjonssøknaden at arealet skal beites for å holde vegtasjonen nede og at 
muligens skal prøveplantes nye sorter juletrær. 
 

Naturmangfold og kulturminner.  
Det er ikke gjort noen funn i naturbasen og det er heller ingen kartlagt noen kulturminner på 
arealet. 
 

Regelverk 
Jordloven §§ 1 og 12 

Vurdering 

Jordloven  
En delingssøknad etter jordloven skal vurdere hensynet til vern av arealressursene, om 
delingen fører til en driftsmessig god løsning, om delingen kan føre til drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området. I tillegg skal en se til formålsparagrafen i 
jordloven hvor en skal ta hensyn til jordvernet og fremtidige generasjoners behov.  
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Fradeling av omsøkte areal vil redusere arealressursene på eiendommen tilsvarende de 5 
dekarene som søkes fradelt. Skogen er av særs høg bonitet, men er hogd de siste årene. 
Arronderingsmessig vil fradelingen føre med seg deler av veien. Denne brukes i dag til 
trening av hest. For å sikre bruken av veien er det viktig at det tinglyses en veirett og bruksrett 
til f.eks. trening av hest. Ved et senere salg av gbnr 152/107 kan dette være en potensielt 
konfliktmoment. 
Foruten veien vil fradelingen ikke føre drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området. 

Etter naturmangfoldloven 
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 
8. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
 

Konklusjon 
Fradelingsarealet er lite og er ikke dyrka eller dyrkbart. Rådmannen ser det som positivt at 
naboeiendommen kan få tilført dette arealet, men anser det som spesielt viktig at grunneier får 
tinglyst veirett til veien og at det i avtalen skrives hva veien brukes til eller kan brukes til. 
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Målestokk 1: 4000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 08.08.2019 14:28
Eiendomsdata verifisert: 08.08.2019 14:28

GÅRDSKART  0626-152/9/0

152/9/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

40.9
26.1

0.0
83.5

3.4
7.6
0.0

161.5

67.0

161.5

83.5

11.0
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/3115  

Arkiv: 
76/12  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
27/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
53/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
76/12 Vestsideveien 264 - Søknad om deling og makeskifte etter jordloven 
 

Rådmannens forslag til 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.  
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Landbrukseiendommen gbnr 76/12 er på totalt 120 dekar hvorav 39 dekar fulldyrka jord, 51 
dekar innmarksbeite, 17 dekar produktiv skog og resten annet areal som vei, tun m.m. 
Jorda er av svært god jordkvalitet.   
 
Våningshuset søkes fradelt og det resterende arealet på eiendommen søkes sammenføyd med 
det opprinnelige våningshuset på eiendommen. Våningshuset ligger midt på eiendommen 
omslynget av jordbruksareal på alle kanter, og deler eiendommen i to. For å komme til de 
østre arealene må en passere helt innpå våningshuset, og passasjen er kun på 3 meter. 
 
Rådmannen er negativ til omsøkte fradeling da dette vil gjøre det vanskelig å drive 
jordbruksarealene uten å ta store hensyn til de som vil bebo huset. Det er også grobunn for 
potensielle konflikter.  
 

Vedlegg 
 Søknad med kart og foto 
 Gårdskart 
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Bakgrunn  

Om eiendommen og historie 
Landbrukseiendommen gbnr 76/12 er på totalt 120 dekar hvorav 39 dekar fulldyrka jord, 51 
dekar innmarksbeite, 17 dekar produktiv skog og resten annet areal som vei, tun m.m. 
Jorda er av svært god jordkvalitet.   
 
Det er viktig å merke seg at det har vært besiktigelse på eiendommen tidligere i år for å 
oppdatere markslagskartet. I dag ser vi at ridebanen (ca. 2,3 dekar) tas ut som fulldyrka jord 
og settes til jorddekt fastmark, og at deler av det som er klassifisert som innmarksbeite settes 
som fulldyrka jord (ca. 10 dekar).  Dette vil bli oppdatert i markslagskartet i høst.  
 

 
Figur 1. De røde arealene tas ut som fulldyrka jord og de grønne arealene tas inn som fulldyrka jord. 
Eiendommen har i realiteten mer fulldyrka jord enn gårdskartet tilsier. 
 
Eierhistorikk 
Eiendommens hjemmelshaver er Maria Erken Høili som har eid eiendommen siden 17. juni 
2013. Hun kjøpte eiendommen av sin bror, Dag Alexander Høili, som igjen kjøpte 
eiendommen i 2009 for kr 14 800 000.  
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Figur 2. Kartet viser eiendommen med markslag og vist hva som søkes fradelt og hva som var det 
opprinnelige tunet. 
 
 
Maria Erken Høili er også hjemmelshaver på eiendommen gbnr 76/83 som tidligere var 
våningshuset på eiendommen gbnr 76/12. Det tidligere våningshuset gbnr 76/83 ble søkt 
fradelt i 2013 av Dag Alexander Høili. Begge eiendommene ble kjøpt av Maria Høili samlet 
for kr 27 000 000. Overdragelsen var konsesjonsfri ettersom hun kjøpte av sin bror, og det var 
dermed ingen priskontroll. Det er derimot boplikt på eiendommen i 5 år som følge av at hun 
overtok den konsesjonsfritt. Søker flyttet i 2017 til USA, men har folkeregisteradresse på 
eiendommen i Lier. 
 
Nåværende våningshus ble omsøkt som kårbolig av daværende hjemmelshaver, og ble 
godkjent i landbruksnemnda 3. februar 1998 mot rådmannens innstilling. Kårboligen fikk 
rammetillatelse 13/6-2001 og ferdigattest 3/12-2002. Eiendommen ble solgt til Dag 
Alexander Høili i 2009. Våningshuset har blitt betydelig påkostet av både forrige og 
nåværende eier. På eiendommen er det en driftsbygning, stall, utestall, ridebane, hønsehus og 
flere luftegårder.  
 
Eiendommen gbnr 76/12 ble lagt ut for salg for en del år tilbake for omkring 30 mill. kroner, 
men ble ikke solgt. Sist vinter ble eiendommen igjen lagt ut for salg til en pris på omkring 
35 000 000 kroner. Landbrukskontoret tok kontakt med eiendomsmegler og informerte om at 
dette er en landbrukseiendom med priskontroll, og eiendomsmegler var på møte på 
landbrukskontoret og fikk utfyllende informasjon om dette. Eiendommen ble deretter trukket 
fra markedet. 
 
Drift av eiendommen og jordbruksarealenes status 
Stallen, jorda og ridebanen leies ut som en dugnadsstall. Det vil si at de som har hest på 
stallen selv står for innkjøp av for, m.m. og de rullerer på hvem som forer hestene. Det har 
siden mai kun vært 4 hester som står oppstallet på stallen, men det er plass til 14 hester. De 4 
hestene på stallen beiter et areal på til sammen 90 dekar hvorav; 39 dekar fulldyrka jord og 41 
dekar innmarksbeite. Det har ikke vært tatt noen slått på eiendommen i år, og det ser ikke ut 
til at det har vært gjort det i 2017 og 2018 heller. Det søkes ikke produksjonstilskudd på 
eiendommen.  
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Figur 3. Foto fra befaring 9. august 2019. Bildet er tatt øst for tunet retning nord-øst og viser fulldyrka 
areal. 
 

 
Figur 4. Flyfotoet fra 2017 viser hvordan eiendommen ble brukt det året. Lite beitetrykk øst for tunet, og 
harealene har ikke vært høstet. 
 

 
Figur 5. Jorda på eiendommen er av svært god jordkvalitet. 
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Arronderingen 
Passasjen sør for tunet 
Sør for tunet er det oppført et hønsehus en gang mellom 2014 og 2015. Dette er et 
søknadspliktig tiltak, men som det ikke er søkt om. Hønsehuset var ikke i bruk under 
befaringen 9/8-19. Mellom hønsehuset og eiendomsgrensen i sør var det smalt og ca. 3 meters 
bredde. Lengre øst for hønsehuset er det ca. 4 meters bredde mellom Tujahekken inntil 
terrassen med sitt gjerde og gjerdet i eiendomsgrensen. Vi kan se av kjørespor på flyfoto at 
det har kjørt traktor her, men det vil være begrensninger på bredden på utstyr en kan ha med 
seg.  
 

 
Figur 6. Flyfoto fra 2018 viser hønsehuset og avstanden mellom denne og markslagsgrensen hvor det er 
oppført et gjerde. 
  

 
Figur 7. Bildet viser passasjen mellom hønsehuset og gjerdet sør for tunet. Bredden er 3 meter. Foto fra 
befaring 9. august 2019. 
 
Passasjen nord for tunet 
Nord for tunet er terrenget skrånende ned i en ravinedal. Her var det tidligere en kjørevei, men 
det ser ut til at terrenget har seget ned mot ravinedalen. En gang mellom 2014 og 2015 ble 
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stallen bygget på i lengderetningen med en utestall. Dette er et søknadspliktig tiltak, men som 
det ikke er søkt om. Dette har ført til at passasjen mellom utestallen og gjerdet er ca. 3 meter, 
mot ca. 8 meter som det var tidligere.  
 

 
Figur 8. Fotoet er tatt nord for tunet i retning stallen og viser passasjen mellom gjerdet og ravinedalen. 
Foto fra befaring 9. august 2019. 

Søknaden 
Det søkes om å dele fra hovedhuset på eiendommen gbnr 76/12 for å selge dette på det åpne 
markedet. Deretter søkes det om å sammenføye resten av eiendommen med det tidligere 
våningshuset for så å selge også dette på det åpne markedet. 
 
I søknaden står følgende om årsak til å dele fra: 

Det er forbundet med en del løpende kostnader å drive med hestehold/utleie av 
stallplasser. Dagens stall har 14 stallplasser, og det er derfor begrenset med 
inntjeningsmuligheter. I tillegge er våningshuset på landbrukseiendommen og 
garasjen på henholdsvis hele 500 m2 / 86 m2 BTA. 
Kostnadene ved drift og vedlikehold av denne bygningsmasse innebærer at mange 
interessenter er økonomisk utelukket fra å overta landbrukseiendommen. Dagens 
våningshus fremstår også som overdrevent stort – sammenlignet med behovet på 
gården. 
Høili ønsker derfor å søke om «makebytte» -slik at det opprinnelige våningshuset (153 
m2 BTA) blir tilbakeført som våningshus på gården. Dagens våningshus med passe 
stor hustomt søkes fradelt – slik at utgiftene forbundet med vedlikehold av en så vidt 
omfattende bygningsmasse trekkes ut av landbrukseiendommen.  

 

Naturmangfold og kulturminner 
Eiendommen ligger i Lierdalen Lyngås-Opsal som er et område markert som verdifullt 
kulturlandskap i Naturbasen. 
 

Regelverk 
Jordloven §§ 1 og 12 
 
Naturmangfoldloven §§ 7-12 
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Vurdering 

Jordloven  
For vurdering etter jordloven støtter en seg på rundskriv M-1/2013 – Omdisponering og 
deling.  
Vurdering etter jordloven § 12 
Ved avgjørelsen av om samtykke til deling skal gis, skal det bl.a. legges vekt på om delingen 
legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i landbruket. Denne vurderingen er sentral og 
er utgangspunktet for vurderingen av søknaden. Dette er omtalt i jordloven § 1. 

Ressursgrunnlaget 

Fradeling av våningshuset vil redusere ressursgrunnlaget på eiendommen, men det søkes 
samtidig om makeskifte for å sammenføye tilbake det gamle våningshuset på eiendommen.  

Nåværende våningshus er stort og kan potensielt sett også utbyttes innenfor tilleggsnæringer 
på eiendommen eller som utleiedel f.eks. til ansatt på gården. Tar en i betraktning størrelsen 
på bygningene og den muligheten som potensielt sett kan finnes i det nåværende 
våningshuset, vil dette redusere ressursgrunnlaget. Samtidig kan en se på det nåværende 
våningshuset som en belastning til landbrukseiendommen da denne er krevende å 
vedlikeholde.  

Bosetting 

Fradelingen vil ikke øke bosettingen i området, da antall boliger forblir uforandret. Lier 
kommune er ingen fraflyttingskommune og dette punket vil ikke bli tillaget særlig vekt. 

Arbeidsplasser 

Uten en fradeling vil en kunne utnytte det store våningshuset på andre måter. Huset kan 
brukes slik at en kan ha rom for overnatting til ansatte, en kan drive reiselivsvirksomhet med 
utleie av rom, inn på tunet eller ha plass til to generasjoner. Med det store våningshuset vil en 
altså ha mulighet til å bruke det innen næringen eller for to generasjoner. 

Driftsmessig god løsning 

Fradeling av våningshuset vil i praksis dele eiendommen i to, og hvor det blir 
produksjonsarealer tett inntil på alle sider av huset. Det er kjent at jordbruksproduksjon tett 
innpå boligeiendommer skaper grobunn for konflikter. En fradeling av et såpass stort 
våningshus vil tiltrekke seg ressurssterke folk, som igjen har ressurser til å påvirke 
jordbruksproduksjon på arealene rundt. Hvordan vil en ny eier av huset se på hold av sau med 
bjeller, frilandsgris, intensiv grønnsaksproduksjon eller annen vanlig jordbruksproduksjon 
som fører til kjøring til ymse tidspunkt, spredning av gjødsel og sprøyting rett innpå huset?  
Fradeling og salg av nåværende våningshus vil legge begrensninger på hva en kan produsere 
på arealene, og hvordan en kan bruke arealene. Det er allerede en stall på eiendommen og en 
ridebane tett innpå gårdsplassen. Vil hesteaktivieten med riding, kurs, konkurranser m.m. 
være mulig?  

Etter å ha målt i kartet ser en at passasjene både sør for tunet og nord for tunet er på ca. 3 
meter. Dette er hovedsakelig på grunn av påbygg på stallen og oppføring av et hønsehus. Ser 
en bort fra disse så er passasjen på ca. 4 meter sør for tunet og 4-5 meter nord for tunet. Dette 
er allikevel såpass smalt at en ikke kan kommer forbi med bred redskap. En fradeling av tunet 
vil kunne føre til at det gi praksis ikke vil være mulig å komme til den fulldyrka jorda i øst via 
egen eiendom.   
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Om delingen fører til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.  
Adkomsten til jordbruksarealene kan bli vanskeligere ved en ev fradelingen av tunet. Dette 
pga at en må passere tett innpå terrassen og gårdsplassen for å komme til 
produksjonsarealene. Dette igjen kan føre til begrensninger i trafikken og type produksjon en 
kan drive på arealene. Alternativet kan en kjøre via naboeiendommen, men dette betinger om 
tillatelse til dette og det vil ev medføre en omvei. 
Potensialet for konflikter er tidligere nevnt, og det gjelder også under denne vurderingen.  
Det er kjent for landbrukskontoret at det er konflikter mellom bruker interesser også hos de 
som bosetter seg tett innpå landbruksarealer i aktiv drift. Dette gjelder særlig på eiendommer 
med husdyr og intensiv bær eller grønnsaksproduksjon.  
 
Vern av arealressursene 

Hvordan en eiendom drives i dag eller hva slags interesser hjemmelshaver har i dag skal ikke 
vektlegges. Det er eiendommen i seg selv, tatt i betraktning fremtidige generasjoners behov.  

Vil eiendommen i et langsiktig perspektiv tjene med at nåværende våningshus deles i fra?  

Fradeling av våningshuset vil føre til at det ligger et privat bolighus tett inntil fulldyrka jord 
og innmarksbeiter. For å komme til en del av disse arealene må det kjøres helt inntil terrassen 
i sør ev gårdsplassen i nord. Dette vil kunne føre til konflikter rundt driften av arealene og de 
vil ikke være like attraktive å drive, og det vil også kunne legge strenge begrensninger på hva 
slags produksjon som er mulig. 
 
Rådmannen mener at det kan bli vanskelig å opprettholde og drive eiendommen som et 
rasjonelt bruk dersom fradelingen godkjennes.  

Etter naturmangfoldloven 
Eiendommen ligger i Lierdalen Lyngås-Opsal som er et område markert som verdifullt 
kulturlandskap i Naturbasen. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette for å bevare 
kulturlandskapet. Dette er også vurdert under jordloven.  
 
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 
8. Kommunen vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig.  
Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
 
Skal vi kanskje si noe om at eiendommen ligger i et område avmerket som «verdifulle 
kulturlandskap»? 

Konklusjon 
Det søkes om å dele fra våningshuset på eiendommen, og sammenføye resterende eiendom 
med det tidligere våningshuset på eiendommen. Rådmannen ser at dette er meget uheldig med 
hensyn til fremtidig drift på landbrukseiendommen. Omsøkt fradeling/makeskifte fører til 
potensielt sett store ulemper for landbruket i området og ingen driftsmessig god løsning. 
 
Rådmannen foreslår å gi avslag på omsøkt fradeling/makeskifte.
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SØKNAD OM «MAKEBYTTE»  — TILBAKEFØRING AV OPPRINNELIG
VÅNINGSHUS TIL HOVEDBØLET — BAKKEMEREN  —  GBNR. 76/12

Vårt advokatfirma representerer Maria Erken Høili.

Hun eier landbrukseiendommen gbnr. 76/12, og boligeiendommen 76/83 i
Lier kommune. Boligeiendommen ligger i tilknytning til driftsbygningen på
gbnr. 76/12, og var tidligere våningshuset på landbrukseiendommen. Etter
at det ble bygget nytt våningshus utenfor tunet i 2003, ble det opprinnelige
våningshuset fradelt.

Eiendommene har vært i familiens eie siden 2009. l 2013 overtok

nåværende eier eiendommene for å drive med hestehold — bla. for
opptrening av konkurransehester.

Maria Erken Høili ønsker nå at andre overtar denne driften.

Det er forbundet med en del løpende kostnader å drive med hestehold/
utleie av stallplasser. Dagens stall har 14 stallplasser, og det er derfor
begrenset med inntjeningsmuligheter. ltillegg er våningshuset på
landbrukseiendommen og garasjen på henholdsvis hele 500 m2 /86 m2
BTA.

Kostnadene ved drift og vedlikehold av denne bygningsmasse innebærer
at mange interessenter er økonomisk utelukket fra å overta landbruks-
eiendommen. Dagens våningshus fremstår også som overdrevent stort  —

sammenlignet med behovet på gården.

Høili ønsker derfor å søke om «makebytte» -slik at det opprinnelige
våningshuset (153 m2 BTA) blir tilbakeført som våningshus på gården.
Dagens våningshus med «passe stor» hustomt søkes fradelt  -  slik at
utgiftene forbundet med vedlikehold av en så vidt omfattende bygnings-
masse trekkes utav landbrukseiendommen.

Tillatelse til slik «ombytting» av våningshus krever tillatelse både etter plan-
og bygningsloven og jordlova. Slik jeg ser det ligger det til rette for å gi slik
tillatelse.

Nedenfor vil jeg begrunne dette nærmere.
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1. Søknad om  deling og sammenføyning av eiendom etter plan- og
bygningsloven § 20-1 bokstav m).

1.1.  Innledning.

Fradeling/sammenføyning av eiendom er gjort søknadspliktig i plan- og bygningsloven
§ 20-1 bokstav  m).  Eiendommene  er i  gjeldende kommuneplan  avsatt til LNF-formål.
Utgangspunktet er at søknader etter plan- og bygningsloven må være i samsvar med
arealformålet.

Fradeling av våningshus/kårbolig fra landbrukseiendom til boligformål er avhengig av
dispensasjon fra LNF-formålet. Derimot vil sammenføyning av boligeiendom til en
landbruksenhet være i samsvar med arealformålet.

1.2 Kort om hva søknaden innebærer.

Søknaden innebærer i praksis en ombytting av våningshus for landbrukseiendommen.
Det tidligere og opprinnelige våningshuset (gbnr.  76/83) sammenføyes med gbnr.  76/12.
Samtidig fradeles dagens våningshus med en passe stor hustomt fra landbruks-
eiendommen.

Dette er vist på vedlagte situasjonskart.

Vedlegg 1: Situasjonskart  13.05.19.

Før fradelingstillatelse gis, er det nødvendig at den nye grunneiendommen har veirett over
gbnr.  76/12, jf.  plan- og bygningsloven  §  27-4. Erklæring om slik veirett vil bli signert av
hjemmelshaver av gbnr.  76/12  som også er tiltakshaver - dersom søknaden innvilges.

1.3 Be  runnelse  for dis ensas'on.

Fradeling av dagens våningshus forutsetter at det gis dispensasjon fra arealformålet. For
å kunne innvilge dispensasjon, må hensynene bak arealformålet ikke bli «vesentlig»
tilsidesatt. Fordelene ved å innvilge dispensasjon må også være klart større enn
ulempene, jf. plan- og bygningsloven  §  19-2.

1.3.1.  Hensynene bak LNF-formålet blir ikke tilsidesatt.

lutgangspunktet er det ikke kurant å fradele boligmassen fra en landbrukseiendom og
dermed opprette nye boliger i LNF-området som ikke har tilknytning til landbruket. Da
svekkes ressursgrunnlaget på landbrukseiendommen  — samtidig som opprettelse av
boligeiendommer utover områder avsatt til dette generelt sett ikke er ønskelig.

Denne søknaden skiller seg imidlertid fra en ordinær søknad om fradeling —  ettersom det
opprinnelige våningshuset (gbnr.  76/82) skal sammenføyes i forbindelse med fradelingen.
Ressursgrunnlaget på landbrukseiendommen vil med det opprettholdes, samtidig som det
netto ikke vil bli opprettet flere boligeiendommer i LNF.

Hensynene bak LNF-formålet vil derfor ikke bli «vesentlig» tilsidesatt ved å innvilge
dispensasjon.
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1.3. 2 Interessea vveiningen.

Det er  ikke  tilstrekkelig for å innvilge dispensasjon at ulempene i praksis er fraværende.
Fordelene må være klart større enn ulempene. En «ombytting» av våningshus styrker
etter vårt syn landbruksinteressene — samtidig som det for øvrig ikke medfører andre
ulemper av betydning.

Dette begrunner jeg med følgende.

Forde/er.

Eksisterende våningshus består av en omfattende bygningsmasse (586 m2 BTA).
Bebyggelsen er fra  2003 — og det må påregnes vedlikeholdsutgifter som ligger godt over
nivået for en bolig med normalstørrelse.

Landbrukseiendommen har samtidig begrenset med inntjeningsmuligheter. Det drives i
dag med hest  — hvor det er en kapasitet på 14 stallplasser. Stallplassene leies ut sammen
med tilhørende beiteområder og tilgang til paddock. Leieinntektene er ikke store nok til at
eiendommen kan drives økonomisk regningssvarende på heltid. Ettersom eiendommen er
på kun totalt 120 dekar — hvorav snaut 40 dekar er fulldyrka jord  —  er det heller ingen mer
lønnsom alternativ utnyttelse.

Utfordringen med å videreføre driften på eiendommen, er at drifts- og vedlikeholds-
kostnadene utelukker mange potensielle som ønsker å drive med hest på deltid i
småskala. En uforholdsmessig stor del av de løpende kostnadene med eiendommen vil
også medgå til drift og vedlikehold av boligmassen— i stedet for å inngå i landbruksdriften.

Søknaden om «ombytting» av våningshus til et med alminnelig størrelse (153 rn2 BTA), vil
bidra til at antall m2 med boligmasse som må vedlikeholdes reduseres betraktelig (fra 500
m2 BTA). Det vil innebære at flere har mulighet til å overta og drifte eiendommen  —
samtidig som det tilrettelegger for at en større andel av utgiftene ved eiendommen kan
brukes på landbruksdriften.

«Ombytting» av våningshus gir også en driftsmessig bedre løsning. Søknaden innebærer
at opprinnelig tunløsning gjenopprettes. Det vil da være umiddelbar nærhet mellom
våningshuset og driftsbygningen på gården. Avstanden mellom nytt og dagens
våningshus vil bli omtrent uforandret.

Ulemper.

Jeg kan ikke se at det vil innebære noen relevante eller avgjørende ulemper forbundet
med «ombyttingen».

Potensielt kunne en sett for seg at det ble en større «interessekonflikt» mellom
landbruksdriften og fradelt våningshus sammenlignet med dagens løsning. Det er
imidlertid ikke tilfelle.

For det første gir dagens landbruksdrift (hest) få/ingen naboulemper. Det er heller ikke
påregnelig at det vil starte opp annen type landbruksdrift som gir naboulemper av
betydning.
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I alle tilfelle vil vedkommende som kjøper og bosetter seg på den fradelte enheten være
innforstått med at den er omkranset av en landbrukseiendom — og har dermed akseptert
hva det kan innebære av eventuelle fremtidige «ulemper».

Fradeling av våningshuset som en egen boligenhet, vil heller ikke gi noen ulemper for
landbruksdriften. Landbruksenheten vil ha tilgang til alle sine teiger med landbruks-
maskiner fra flere steder — uten at det kommer i konflikt med adkomsten til boligenheten.

Vedlegg 2: Bilder av adkomstmuligheter.

Konklusjon.

Jeg mener på dette grunnlag at vilkårene for å innvilge dispensasjon fra LNF-formålet er
oppfylt, jf. plan- og bygningsloven § 19—2. Søknaden innebærer etter mitt syn en styrking
av landbruksinteressene, jf. foran. Jeg ber derfor om at søknaden om fradeling innvilges —
slik som vist på situasjonskart 13. mai 2019.

Søknaden er nabovarslet i tråd med vedlagte naboliste. Fristen for å komme med

merknader er 10. juni 2019.

Vedlegg 3: Naboliste.

Eventuelle merknader vil bli ettersendt og kommentert ved fristens utløp. Dersom
søknaden innvilges, vil det bli tinglyst adkomstrett over landbrukseiendommen for den
fradelte boligenheten i dagens trasé.

2. Søknad om deling etter  jordlova § 11.

2.1 Innledning.

Fradeling av våningshuset er avhengig av at det gis tillatelse til deling etter jordlova  §  12.
Ettersom delingen ikke berører dyrka mark, er det ikke i tillegg behov for omdisponerings-
tillatelse etter jordlova § 9.

Det er kommunen som har kompetanse til å fatte vedtak om deling etter jordlova § 12, jf.
F08.12.2003 nr.1479.

2.2 Vurderingstema.

Det er i loven ikke oppstilt konkrete vilkår for deling. Hvorvidt delingstillatelse skal gis,
beror på en helhetsvurdering. Hvilke momenter som skal vektlegges, fremgår av jordlova
§ 12 tredje ledd. Der fremgår det blant annet at det ved spørsmål om deling skal tas
hensyn til:

- vern av arealressursene,
- om delinga fører til ei driftsmessig god løysing,
- om delinga kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i

området.
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Det overordnede formålet med restriksjonene knyttet til deling av Iandbrukseiendommer,
er å sikre ressursene på bruket.

2.3 Be runnelse for delin stillatelse etter 'ordlova 12.

Normalt vil fradeling av våningshus til boligformål anses å svekke arealressursene på
eiendommen. Ettersom landbrukseiendommen samtidig får tilført det opprinnelige
våningshuset på gården, vil ikke en fradeling i denne saken ha denne effekten.

Arealressursene vil i praksis være de samme — også etter "ombyttingen" av våningshus.

Driftsmessig innebærer fradelingen at landbruksinteressene styrkes. Det er i hovedsak to
grunner til det. «Ombyttingen» av våningshus innebærer at boligmassen som trenger
vedlikehold reduseres betydelig. I tillegg vil «nytt» våningshus ha en mer optimalisert
plassering iforhold til driftsbygningen.

«Ombyttingen» har for øvrig ingen ulemper for landbruket i området.

Fradeling etter jordlova både kan og bør derfor gis, jf. jordlova §12.

3. Avslutning — videre fremdrift.

Jeg ber etter dette kommunen om å innvilge søknad om deling og sammenslåing
(«ombytting» av våningshus) etter plan- og bygningsloven § 20-1 bokstav m) som vist på
vedlagte situasjonskart datert 13. mai 2019. Ettersom opprinnelig våningshus tilbakeføres

til gården, er også vilkårene for å gi dispensasjon oppfylt, jf. plan- og bygningsloven

§  19-2.

Deling og sammenføyningen vil styre landbruksinteressene, og kommunen kan derfor

samtykke til dette etter jordlova § 12.

Dersom kommunen har spørsmål til søknaden, ber jeg om å bli kontaktet.
/
e’

ed nnlig hilse
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Målestokk 1: 4000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 15.08.2019 12:45
Eiendomsdata verifisert: 15.08.2019 12:45

GÅRDSKART  0626-76/12/0

76/12/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke klassifisert
Sum

39.3
0.0

50.7
17.2

4.1
8.6
0.0

119.9

90.0

119.9

17.2

12.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)
Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2017/5656  

Arkiv: 
129/6/V63  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
32/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
54/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
129/6 Ringeriksveien 295 - Klage på avslag om omdisponering av fulldyrka 
jord 
 

Rådmannens forslag til 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. 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Fylkesmannen stadfestet Lier kommunes vedtak den 29. mars 2019, om driveplikt og om å 
sette arealet i stand slik at det kan drives. Som følge av dette ble det sendt inn en søknad om 
omdisponering av deler av arealet slik at grunneier kunne parkere sine maskiner for å drive 
resterende areal.  
 
Rådmannen ga avslag på søknad om å omdisponere ca. 0,3 dekar for å parkere maskiner og 
utstyr for å drive ca. 1,5 dekar med grasproduksjon. Dette er nå påklaget og rådmannen ser 
ikke at det har kommet inn nye tungtveiende momenter i saken som tilsier å endre vedtaket. 
 
Det ble i samme søknad også søkt om fritak fra driveplikten, men den behandles i separat og 
må ses i lys av om det gis omdisponeringstillatelse eller ikke.  
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Vedlegg 
1. Klage, datert 3. juli 2019 
2. Svar på søknad om omdisponering av fulldyrka jord til parkeringsplass. Datert 13. juni 

2019 
3. Fylkesmannen ber Lier kommune om å følge opp nye søknader - 10. mai 2019 
4. Uttalelse til forhåndsvarsel - søknad, datert 1. mai 2019. 
5. Fylkesmannen opprettholder vedtak om driveplikt – varsel om vedtak om tvangsgebyr 

29. mars 2019 
6. Samlet saksfremstilling etter Miljøutvalgets vedtak 5. september 2018 

Bakgrunn  

Om eiendommen og tidligere behandling 
Eiendommen gbnr 129/6 er på til sammen 3 dekar hvorav ca. 1,8 dekar fulldyrka jord.  
 
Ett areal på 1,8 dekar fulldyrka jord er av svært god jordkvalitet har i lengre tid ligget brakk. 
Arealet er tilgrensende med annet fulldyrka areal. 
 
Etter gjentatte henvendelser til grunneier, og klage på vedtak ble det av Miljøutvalget fattet 
følgende vedtak 5/9-18 som ble stadfestet av Fylkesmannen 29/3-19: 

Klagen avslås og rådmannens opprinnelige vedtak opprettholdes med noen endringer på 
frister og formuleringer.  
Med hjemmel i jordloven §§1, 8 og 9 skal jordbruksarealet på din eiendom ryddes og 
brukes til jordbruksproduksjon fra vekstsesongen 2019 på disse vilkår:  

 Arealet skal ryddes og tilbakeføres til fulldyrka jord senest 1. oktober 2018.  
 Velger du å leie eller låne ut arealet skal landbrukskontoret har kopi av 

leiekontrakten senest 31. desember 2018.  
 Grunneier skal varsle landbrukskontoret innen fristen når arealet er ryddet og 

klar til å bli tatt i bruk slik at det kan befares.  
 Hvis fristen ikke overholdes sendes saken over til fylkesmannen for fastsettelse 

av tvangsmulkt.  
 
Vedtaket begrunnes med at selv etter gjentatte henvendelser ligger arealet fortsatt brakk 
og det er plassert biler og annet som ikke brukes til jordbruksproduksjon på 
jordbruksarealet. Det er driveplikt på arealet, og deler av arealet er gruset.  

 
På det fulldyrka arealet ble det søkt om omdisponering av et areal på ca. 0,3 dekar til 
oppstilling av landbruksmaskiner for å drive resterende areal. 
 
Grunneiers advokat sende inn søknad om omdisponeringstillatelse 1. mai 2019, hvor det ble fattet 
følgende vedtak 13. juni 2019: 

 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. 

 
Grunneiers advokat sendte inn klage på vedtaket den 3. juli 2019.  Klagen ble mottatt innen fristen 
og vil derfor bli behandlet i Fagutvalget og Miljøutvalget. 
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Klagens momenter og rådmannens vurdering 
Klager skriver: 

Det klages over vedtaket og begrunnelsen. Begrunnelsen fra kommunen er svært 
interessant fordi den nettopp bekrefter det Michelsen hele tiden har anført, nemlig at 
arealet er for lite. Det er mao. ikke slik som kommunen her både hevder, anfører og 
vedtar. Arealet er for lite, og kommunen må akseptere det på samme måte som 
Michelsen allerede har blitt tvunget til å akseptere det. De to aktuelle gårdbrukerne i 
nabolaget Buttedahl og Birkeland har på nytt fastholdt at de ikke vil leie arealet da det 
er for lite. 

 
Rådmannens kommentar 
Det er driveplikt på alt areal uansett størrelse. I dette tilfellet er også arealet tilgrenset annet 
areal som er i drift. Når grunneier velger å selv drive arealet er det viktig å ikke gjøre arealet 
enda mindre ved å bygge det ned.  
 
Klager skriver videre: 

Det fremgår av kommunens vedtak at hensikten med denne prosessen er å tvinge 
grunneier til å rydde på sitt areal. All argumentasjon fra kommunen er knyttet til dette. 
Dette er rettstridig opptreden fra kommunen. Jordloven kan ikke misbrukes hverken av 
kommune eller andre, til å fremme eller kreve annet enn det loven hjemler. Jordloven 
er ikke hjemmel for en kommunes ønske om å rydde på privat eide grunnarealer. Når 
kommunen nå bekrefter at arealet er for lite, så mangler Lier kommune hjemmel for å 
kreve arealet tilbakeført til fulldyrka areal. 

 
Rådmannens kommentar 
I henhold til jordloven §9 skal ikke dyrka jord brukes til annet enn jordbruksproduksjon. Når 
det står gjenstander på arealet, får en ikke brukt det til jordbruksproduksjon og en må derfor 
rydde opp. 
 
Å rydde og drive jorda på eiendommen er ikke å kreve noe annet enn det loven hjemler. 
Rådmannen har ikke hevdet at arealet er for lite, men at det er lite. Det er såpass lite at 
rådmannen gir avslag på omdisponering av jord til plassering av maskiner på eiendommen. 
Det handler om arrondering og størrelsen på restarealet om en omdisponerer. 
 
Rådmannen har hjemmel til å kreve at arealet drives og at den oppgrusede plassen 
tilbakeføres til fulldyrka jord gjennom jordloven §§ 1, 8 og 9. 
 
Klager skriver videre: 

Michelsen må ha anledning til selv å drifte arealet, og jordloven gir ikke en kommune  
hjemmel for å tvinge en grunneier til å tilbakeføre et areal uten å ta hensyn til om 
arealet kan driftes eller uavhengig av kostnader til drift. Michelsen har bekreftet at 
han vil drifte arealet, men at han trenger grusplassen for å kunne gjøre dette. 
Michelsen har bekreftet dette til tross for at alle parter nå vet og har bekreftet at 
arealet er for lite. 

Rådmannens kommentar 
I følge jordloven §§1,8 kan kommunen pålegge en grunneier å rydde og drive dyrket mark 
som har vært ute av drift i kortere eller lengre tid. Når en eiendom har et mindre fulldyrket 
areal som grenser inn mot et annet større fulldyrket areal, vurderer man ofte det 
sammenhengende dyrka arealet uavhengig av eiendomsgrenser i drivepliktsammenheng. 
Søker kan selvfølgelig velge å drive arealet selv, men landbruksmyndighetene vurderer det 
som en ulempe at et areale på 300 m2 skal omdisponeres til oppgruset plass, da potensialet for 
produksjon på eiendommen blir ytterligere redusert (fra 1,8 til 1,5 daa). 
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Det stilles også spørsmål ved behovet for en oppstillingsplass for utstyr, da det dyrkede 
arealet på eiendommen er begrenset.  
Etter en helhetsvurdering vurderer rådmannen det slik at det dyrkede arealet på eiendommen 
bør kunne drives uten omdisponering av 300m2 dyrket mark av svært god jordkvalitet, og den 
mest rasjonelle løsningen vil være å rydde arealet og leie det ut til tilgrensende 
landbrukseiendommer.    
 
Klager skriver videre: 

Til slutt påpekes at kommunen kun har besvart spørsmål 2 B. Ingen av de øvrige 
spørsmål er besvart fra kommunens side. Dette er en åpenbar saksbehandlingsfeil, og 
vi anmoder om at Fylkesmannen nå pålegger kommunen å besvare Fylkesmannens 
spørsmål, og å følge jordlovens bestemmelser i henhold til lovens formål, å ikke 
forsøke å misbruke jordloven til å fremme kommunens egne synspunkter knyttet til 
rydding og andre formål som ikke har noe med jordloven å gjøre. 
 

Rådmannens kommentar 
Søknaden ble primært oppfattet som en omdisponeringssøknad da det ble opplyst at: «Siden 
Michelsen allerede har tilbakeført og satt arealet i stand, og her bekrefter at han vil drive det 
som dyrka mark, vil det ikke lenger foreligge noen hjemmel eller behov for ileggelse av 
tvangsgebyr.» 
 
Det er omdisponeringssaken som blir behandlet i denne omgang. Søknaden om fritak fra 
driveplikten vil bli behandlet i en separat sak og må ses i sammenheng med resultatet av 
denne saken.  
 
I henhold til rundskriv M-2017-2 Driveplikten etter jordloven. Er det flere momenter som skal 
vurderes ved en søknad om fritak fra driveplikten.  

 Viktigheten av å holde jordbruksarealet i hevd. Denne er knyttet spesielt til jordloven 
§1. 

 Størrelsen og avkastningsevnen på jordbruksarealet 
 Behovet for tilleggsjord i området 
 Søkers livssituasjon 

Ved vurdering om et fritak fra driveplikten må en ta hensyn til størrelsen på jordbruksarealet. 
Dette er ikke avhengig av eiendomsgrensene, men jordbruksarealets størrelse, altså 
markslagsgrensene slik det fremkommer i AR5.  
 
Behovet for tilleggsjord i området skal også vurderes. Rådmannen har snakket med Birkeland 
14. august 2019. Han opplyste at han ikke vil leie arealet slik det fremstår i dag, men at det er 
aktuelt om det settes i stand og gjerdes slik at dette kan beites sammen med det tilgrensende 
arealet Birkeland leier i dag. 
 
Rådmannen er ikke kjent med om det er noe ved søkers livssituasjon som skulle tilsi at det 
bør gis fritak fra driveplikten for en kortere eller lengre tid.  

Konklusjon 
  
Rådmannen kan ikke se at det har kommet inn nye tungtveiende momenter i saken som gjør at 
rådmannen endrer standpunkt. Rådmannen foreslår derfor å opprettholde avslaget om 
omdisponering.
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 Advokat Bjørn Solheim MNA 

Advokat Bjørn Solheim MNA 
Postadresse:                                                                                                                        Foretaks no: 914 042 135 
Havreveien 10                                                                   Telefon (+47) 922 84 984 
N-3039 Drammen                                                             Epost: advsolheim@gmail.com 

Lier kommune 
Landbrukskontoret 
Pb 205 
3401 Lier 
(Og pr epost til postmottak@lier.kommune.no) 
 
Kopi til: 
Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Pb 325 
1502 Moss         
(Og pr epost til fmovpost@fylkesmannen.no) 
 
 
 

Drammen, 3 juli 2019 
 
Kommunens referanse GRL/2017/5656/129/V63 
Fylkesmannens referanse 2019/15179 

1 KLAGE 
Undertegnede bistår fortsatt Thomas Michelsen i ovennevnte sak. Det vises til brev fra 
Fylkesmannen datert 10 mai 2019 hvor Lier kommune pålegges å: 

 
1.  Er jordbruksarealet tilbakeført til fulldyrka jord? Vi viser til vårt vedtak av 29.03.2019. 

 
2. Spesielt om grusplassen som beskrives i brevet: 

A.  Får ikke omdisponeringsforbudet i jordloven § 9 anvendelse for dette arealet? Det 
opplyses der at plassen skal brukes til oppbevaring av traktor og annet nødvendig 
utstyr til drift. 

 
B.  Eventuelt behandle søknad om omdisponering av dyrka jord etter jordloven §9. 

 
3. Behandle søknad om fritak fra driveplikt etter jordloven § 8 a. 

 
Dert vises videre til Lier kommunes vedtak av 13 juni 2019 hvor det angis tre ukers 
klagefrist. Klagen er således rettidig. 
 
I vedtaket fra Lier kommune avslår kommunen vår søknad om omdisponering av areal for 
så vidt gjelder grusplassen som skal benyttes til oppbevaring av traktor og annet driftsutstyr. 
Avslaget er begrunnet med at kommunen anser at: 
 
«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.» 
 
Det klages over vedtaket og begrunnelsen. Begrunnelsen fra kommunen er svært interessant 
fordi den nettopp bekrefter det Michelsen hele tiden har anført, nemlig at arealet er for lite.  
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Det er mao. ikke slik som kommunen her både hevder, anfører og vedtar. Arealet er for lite, 
og kommunen må akseptere det på samme måte som Michelsen allerede har blitt tvunget til 
å akseptere det. De to aktuelle gårdbrukerne i nabolaget Buttedahl og Birkeland har på nytt 
fastholdt at de ikke vil leie arealet da det er for lite.  
 
Det fremgår av kommunens vedtak at hensikten med denne prosessen er å tvinge grunneier 
til å rydde på sitt areal. All argumentasjon fra kommunen er knyttet til dette. Dette er 
rettstridig opptreden fra kommunen. Jordloven kan ikke misbrukes hverken av kommune 
eller andre, til å fremme eller kreve annet enn det loven hjemler. Jordloven er ikke hjemmel 
for en kommunes ønske om å rydde på privat eide grunnarealer. Når kommunen nå 
bekrefter at arealet er for lite, så mangler Lier kommune hjemmel for å kreve arealet 
tilbakeført til fulldyrka areal.  
 
Michelsen må ha anledning til selv å drifte arealet, og jordloven gir ikke en kommune 
hjemmel for å tvinge en grunneier til å tilbakeføre et areal uten å ta hensyn til om areaklet 
kan driftes eller uavhengig av kostnader til drift. Michelsen har bekreftet at han vil drifte 
arealet, men at han trenger grusplassen for å kunne gjøre dette. Michelsen har bekreftet dette 
til tross for at alle parter nå vet og har bekreftet at arealet er for lite. 
 
Det opplyses at Michelsen allerede har ryddet opp på grusplassen. Etter kommunens 
befaring den 11 juni (som for øvrig var ukjent for Michelsen) har han på eget inititaiv fjernet 
bilvraket. Båten forsvinner en av disse dagene. Traktor og tilhengere skal være og benyttes til 
drift av arealet.  
 
Til slutt påpekes at kommunen kun har besvart spørsmål 2 B. Ingen av de øvrige spørsmål er 
besvart fra kommunens side. Dette er en åpenbar saksbehandlingsfeil, og vi anmoder om at 
Fylkesmannen nå pålegger kommunen å besvare Fylkesmannens spørsmål, og å følge 
jordlovens bestemmelser i henhold til lovens formål, å ikke forsøke å misbruke jordloven til 
å fremme kommunens egne synspunkter knyttet til rydding og andre formål som ikke har 
noe med jordloven å gjøre.   
 
På vegne av Thomas Michelsen anføres at vi er fornøyde med at både vi og kommunen nå er 
enige om at arealet er for lite. Samtidig anføres at kommunens saksbehandling i denne saken 
er sterkt kritikkverdig. Som min klient Thomas Michelsen skrev da han fikk kopi av 
kommunens siste brev: 
 
«Jeg har lest brevet fra kommunen og blir mer og mer forvirret.» 
 
Det anføres at kommunens saksbehandling er rettstridig. Vi ber Fylkesmannen om å gripe 
inn overfor det som klart er uakseptabelt fra Lier kommunes side. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Bjørn Solheim 
Advokat 
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Telefon  Postadresse Besøksadresse Email 
32 22 01 00  Postboks 205 Foss gård, Lierbyen postmottak@lier.kommune.no 
  3401 Lier (Stokkeveien 4)   
      

                                                                   
ADVOKAT BJØRN SOLHEIM 
 
Havreveien 10 
3039 DRAMMEN 
 
 
 
Vår ref: GRL/2017/5656/129/6/V63 Deres ref:  Lier 13.06.2019 
 
 
 
129/6 Lier - Svar på søknad om omdisponering av fulldyrka jord til parkeringsplass 
 
Viser til søknad om omdisponering av fulldyrka jord til grusplass for parkering av 
landbruksmaskiner datert 1. mai 2019.  
 

Vedtak 
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.  
 

Klageadgang 
Du har rett til å klage på vedtaket (jf. Forvaltningsloven § 28). Fristen for å klage er 3 uker fra 
du mottok vedtaket. Klagen sender du til Lier kommune v/Landbrukskontoret, pb. 205, 3401 
Lier eller pr epost til postmottak@lier.kommune.no   
 
Husk at klagen skal være skriftlig, undertegnet, angi hvilket vedtak det klages over, hvilke 
endringer som du ønsker, og hvilken årsak du har for å klage (jf. forvaltningsloven § 32). 
Nevn også andre ting som kan ha betydning for vurdering av klagen. 
 

Bakgrunn og søknad 
Lier kommune har i flere omganger forsøkt å få grunneier til å rydde opp og drive jorda på 
eiendommen.  
1. Den 25/7-14 ble grunneier varslet om at Lier kommune ville foreta befaring på eiendommen 

begrunnet i:  
 Ulovlig lagring av farlig avfall  
 Avfall som avgir forurensning til omgivelsene  
 Avfall som kan oppfattes å være til sjenanse for allmennheten  
 Utendørslagring av avfall og brukte gjenstander som opptar dyrka mark  
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Etter befaringen ble grunneier bl.a. henstilt om å søke om bl.a. omdisponering av dyrka jord 
med frist 15. september 2014. Det kom ingen søknad.  

2. Den 21/5-15 ble grunneier varslet om pålegg om å fjerne en plasthall fra arealet, og den 22/5-
15 ble det sendt brev om driveplikt med frist til å rydde opp innen 1. september 2015. 
Landbrukskontoret fikk ingen tilbakemelding på dette og i brev datert 12. januar 2016 ble det 
sendt oppfølgingsbrev. I mail datert 1/2 -16 svarer grunneier at arealet ble satt tilbake til den 
stand det hadde da han hadde overtatt eiendommen i 2013. Grunneier ble ytterligere informert 
om driveplikt og krav om jordleiekontrakt, det skjedde ikke noe mer.  

3. 31/11-17 ble grunneier sendt forhåndsvarsel om driveplikt. I mail datert 15/12-17 svarer 
grunneier at han skal se hva han får til i løpet av februar 2018. Landbrukskontoret hører ikke 
noe mer og fatter deretter vedtak om driveplikt og ulovlig omdisponering av fulldyrka jord, 
noe som påklages av grunneier. Denne saken er klagebehandlingen.  

4. Den 15/5-18 ble det fattet vedtak om at arealet må settes tilbake til fulldyrka jord og at 
driveplikten skulle oppfylles. Vedtaket ble påklagd og sendt over til fylkesmannen for endelig 
avgjørelse.  

5. I brev datert 29. mars 2019 opprettholder fylkesmannen vedtak om driveplikt og varsler 
vedtak om tvangsmulkt. 

6. 1. mai oversendes søknad om omdisponering av fylldyrka jord for å ivareta driveplikten. 
 
Denne saken omhandler søknad om omdisponering av areal på eiendommen.  
 
Advokat Bjørn Solheim har på vegne av grunneier i brev datert 1. mai 2019 opplyst at arealet 
er satt i stand og yddet. Grunneier ønsker nå å produsere gras for salg på det åpne markedet.  
For å produsere gras for salg er det behov for parkeringsplass for utstyr til denne 
produksjonen. Og det søkes om å få beholde allerede oppgruset plass til dette. 
 
Arealet med fulldyrka jord som er ute av produksjon er på ca. 1,7 dekar. Av dette ønsker 
grunneier å beholde den oppgrusede plassen og muligens også tilførselen til denne som er 
oppgruset. Dette arealet er på til sammen ca. 0,3 dekar.  Det vil da bli igjen 1,4 dekar 
fulldyrka jord å drive.  

 
Figur 1. Kartet viser med rødt det arealet som er oppgruset i dag og som grunneier ønsker å beholde slik. 
Det innenfor den blå linjen er det arealet som var fulldyrka og som er ute av produksjon i dag. 
 
Landbrukskontoret var ved eiendommen den 11. juni 2019 for å se hvordan arealet så ut i dag. 
Det var parkert en traktor, tre tilhengere, et bilvrak og en båt på det arealet som skulle 
tilbakeføres til fulldyrka jord.  
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Figur 2. Den oppgrusede plassen hvor det er parkert en traktor og tre hengere. I forkant av denne plassen 
står det et bilvrak 

 
Figur 3. Fotoet viser de oppgrusede plassene samt en båt som er parkert på fulldyrka jord. 

 
Figur 4. Fotoet viser bl.a. naboarealet hvor det går dyr på beite. 
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Regelverk 
Jordloven §§ 1 og 9 – Om omdisponering 
 
Myndigheten til å avgjøre omdisponering av dyrka og dyrbar mark etter jordloven er delegert 
til kommunen etter § 1 i vedtak om overføring av myndighet til kommunen, Fylkesmannen, 
Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova 
og odelsloven. 

§ 1.Føremål  
«Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med 
skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som 
er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket. 
Arealressursane bør disponerast på ein måte som gir ein tenleg, variert bruksstruktur 
ut frå samfunnsutviklinga i området og med hovudvekt på omsynet til busetjing, arbeid 
og driftsmessig gode løysingar. 
Ein samfunnsgagnleg bruk inneber at ein tek omsyn til at ressursane skal disponerast 
ut frå framtidige generasjonar sine behov. Forvaltinga av arealressursane skal vera 
miljøforsvarleg og mellom anna ta omsyn til vern om jordsmonnet som 
produksjonsfaktor og ta vare på areal og kulturlandskap som grunnlag for liv, helse 
og trivsel for menneske, dyr og planter.» 

§ 9.Bruk av dyrka og dyrkbar jord 
«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i 
framtida.  
Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla vurdering 
av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika. Ved avgjerd skal det mellom anna 
takast omsyn til godkjende planar etter plan- og bygningslova, drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i området, kulturlandskapet og det 
samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast omsyn til om arealet kan 
førast attende til jordbruksproduksjon. Det kan krevjast lagt fram alternative 
løysingar. 
Samtykke til omdisponering kan givast på slike vilkår som er nødvendige av omsyn til 
dei føremåla lova skal fremja. 
Dispensasjonen fell bort dersom arbeid for å nytta jorda til det aktuelle føremålet 
ikkje er sett igang innan tre år etter at vedtaket er gjort. 
Departementet kan påby at ulovlege anlegg eller byggverk vert tekne bort.» 

Formålet med forbudet mot omdisponering 
Forbudet mot omdisponering i jordloven § 9 første ledd lyder: 

«Dyrka jord må ikkje brukast til føremål som ikkje tek sikte på jordbruksproduksjon. 
Dyrkbar jord må ikkje disponerast slik at ho ikkje vert eigna til jordbruksproduksjon i 
framtida.» 

Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det 
grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende 
areal. 
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Jordvern er et politisk hovedsatsingsområde i landbrukspolitikken. I Meld.St.9 (2011-2012) 
Landbruks- og matpolitikken; Velkommen til bords sies det blant annet: 

«Jordbruket er en arealbasert næring som er avhengig av mengden og kvaliteten på 
jordressursene, den dyrka og dyrkbare marka og beiteressursene i inn- og utmark. 
Den globale matsituasjonen er også et viktig bakteppe når vi skal vurdere 
matproduksjonen i Norge. Kornarealene, og spesielt matkornarealene, er en viktig 
faktor for Norges matsikkerhet og selvforsyningsgrad. Med landets begrensede areal 
for matproduksjon er det viktig med et sterkt jordvern og en politikk som utnytter 
jordbruksarealet.» 

Forbudet mot omdisponering legger opp til et strengt jordvern. Det viser kravet om at 
«særlege høve» må foreligge for å gi samtykke. Søknaden kan avslås selv om det foreligger 
«særlege høve». Det skal foretas en samlet vurdering av forholdene. Det kan tas hensyn til 
godkjente planer etter plan- og bygningsloven, drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området, kulturlandskapet og det samfunnsgagnet omdisponering vil gi. 

Nasjonal jordvernstrategi 
Regjeringa har laget en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandla 08.12.2015. I 
vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringa av dyrka jord må være 
under 4000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innen 2020. For Liers del utgjør 
dette at Lier maksimalt kan omdisponere 18 dekar pr år.  

Endringer i Lier 
I løpet av de 10 siste årene er 837 dekar med fulldyrka eller overflatedyrka jord gått over til 
skog eller åpen fastmark. Dette er prosesser som har redusert jordbruksarealet i kommunen. 
Samtidig er det skjedd utvidelser av jordbruksarealet på andre områder i kommunen og 454 
dekar med skog eller åpen fastmark er gått over til fulldyrka eller overflatedyrka jord. 
Av varige omdisponeringer er 623 dekar eller 87 fotballbaner jordbruksareal bygget ned. 
Dette er areal som var jordbruksareal i 2005 og som nå er kartlagt som bebygd eller 
samferdsel. 

Vurdering 
Det er ikke noe absolutt forbud mot omdisponering. Dette framgår av jordloven § 9 annet ledd 
som lyder: «Departementet kan i særlege høve gi dispensasjon dersom det etter ei samla 
vurdering av tilhøva finn at jordbruksinteressene bør vika.» 

Kommunen har fått departementets myndighet til å avgjøre søknader om omdisponering, og 
kan bare gi samtykke når «særlege høve» foreligger. Meningen med denne formuleringen er å 
få fram at dyrka og dyrkbar jord skal ha sterkt vern. Formuleringen «særlege høve» 
understreker viktigheten av formålet med bestemmelsen som er å bidra til å nå det 
grunnleggende formålet for jordvernet. Dette er for å sikre matproduserende areal for 
framtidige generasjoner. 

Samtykke til omdisponering kan gis etter en samlet vurdering av forholdene. I jordloven § 9 
annet ledd annet og tredje punktum er det sagt hvilke hensyn som skal tillegges vekt. 
Bestemmelsen lyder:  

«Ved avgjerd skal det mellom anna takast omsyn til godkjende planar etter plan- og 
bygningslova, drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til om arealet kan førast attende til jordbruksproduksjon.»  
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Bestemmelsen er ikke uttømmende, jf. utrykket «mellom anna».  
 
Arealet ligger i LNFR-område og er ikke regulert. Det foreligger heller ikke som forslag i 
kommuneplanen som nå er under behandling.  
 
Arealet som søkes omdisponert ligger slik til at det blir andre inneklemte areal som lett kan 
falle ut av produksjon. Dette fører til drifts eller miljømessige ulemper for landbruket i 
området da det er vanskelig å komme til de inneklemte arealene og at arronderingen blir 
dårlig. Det opprinnelige fulldyrka arealet er såpass lite at det er en ulempe å redusere arealet 
ytterligere for å lagre maskiner og utstyr på arealet for å drive det. 
 
Det omsøkte arealet og naboeiendommen fremstår i dag som et lager av bilvrak, båter, 
hengere og diverse annet. Dette er lite forenelig med at eiendommen ligger i det området som 
i Lier er avmerket til «Verdifulle kulturlandskap».  Se faktaark for utfyllende informasjon 
 
Området fremstår som rotete både med det som er lagret og at det gror igjen om det fortsatt 
ligger brakk.  

 

Figur 5. Kartet viser området i Lier som er avmerket som Verdifulle kulturlandskap. 
 

Den grusede plassen skal ha et tynt lag med grus og vil dermed være enkelt å tilbakeføre til 
opprinnelig stand. 

Oppsummering og konklusjon 
Etter en samlet vurdering stiller rådmannen seg negativ til omsøkte omdisponering da dette 
forringer det allerede lille arealet, det fører til dårlig arrondering og tar ikke hensyn til 
jordvernet. Det er negativt for kulturlandskapet, og spesielt når området ligger innenfor en 
sone «Verdifulle kulturlandskap».  
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Med vennlig hilsen 
 
 
 
Gry Løberg   
Jordbrukssjef   
   
gry.loberg@lier.kommune.no   
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift 
 
 
Kopi til: 
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN Postboks 325 1502 MOSS Ikke registrert 
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Lier kommune 
Postboks 205 
3401 LIER 
 
 

  
 

Fylkesmannen ber Lier kommune om å følge opp nye søknader mv - gbnr 
129/6 

Fylkesmannen har mottatt brev av 01.05.2019 fra advokat Bjørn Solheim på vegne av Thomas 
Michelsen. Lier kommune er oppført som kopimottaker.  
 
Kommunen er den primære landbruksmyndigheten etter jordloven, både for vedtak og for å føre 
tilsyn med at bestemmelsene blir overholdt, i tråd med forskrift om overføring av myndighet til 
kommunen mv. av 08.12.2003 nr. 1479 § 1. Fylkesmannen ber kommunen følge opp det som 
kommer fram i brevet. Slik Fylkesmannen oppfatter det, må kommunen vurdere og ta stilling til 
følgende forhold:  

1. Er jordbruksarealet tilbakeført til fulldyrka jord? Vi viser til vårt vedtak av 29.03.2019. 
2. Spesielt om grusplassen som beskrives i brevet:  

A. Får ikke omdisponeringsforbudet i jordloven § 9 anvendelse for dette arealet? Det 
opplyses der at plassen skal brukes til oppbevaring av traktor og annet nødvendig utstyr 
til drift. 

B. Eventuelt behandle søknad om omdisponering av dyrka jord etter jordloven § 9. 
3. Behandle søknad om fritak fra driveplikt etter jordloven § 8 a.  

 
Fylkesmannen avventer kommunens oppfølgning av punktene ovenfor. Det vil ikke fattes vedtak om 
tvangsgebyr før disse spørsmålene er tatt stilling til.  
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Nanna Aaby 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
Kopi til: 
ADVOKAT BJØRN SOLHEIM Havreveien 10 3039 DRAMMEN 
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 Advokat Bjørn Solheim MNA 

Advokat Bjørn Solheim MNA 
Postadresse:                                                                                                                        Foretaks no: 914 042 135 
Havreveien 10                                                                   Telefon (+47) 922 84 984 
N-3039 Drammen                                                             Epost: advsolheim@gmail.com 

Fylkesmannen i Oslo og Viken 
Pb 325 
1502 Moss         
(Og pr epost til fmovpost@fylkesmannen.no) 
 
 
Kopi til: 
Lier kommune 
Landbrukskontoret 
Pb 205 
3401 Lier 
(Og pr epost til postmottak@lier.kommune.no) 
 
 
 
 

Drammen, 1 mai 2019 
Fylkesmannens referanse 2019/15179 

1 UTALELSE FORHÅNDSVARSEL – THOMAS MICHELSEN GBNR 129/6 I LIER 
Undertegnede bistår Thomas Michelsen i ovennevnte sak. Det vises til vedtak om driveplikt 
på gbnr 129/6 i Lier, Michelsens klage, samt Fylkesmannens avslag datert 29 mars 2019. 
 
Michelsen fastholder prinsipielt sitt syn på saken, men vil allikevel innrette seg etter 
Fylkesmannens vedtak. Michelsen har ryddet vekk løsøre som befant seg på dyrka mark, og 
vil drive arealet som landbruksjord fra og med i våres.  
 
Selv om arealet nå er satt i stand, ryddet, og kan dyrkes, har de to aktuelle gårdbrukerne i 
nabolaget Buttedahl og Birkeland fastholdt at de ikke vil leie arealet da det er for lite.  
 
Michelsen vil derfor selv drive arealet, dyrke gress og selge dette som for på det åpne 
markedet. Til dette arbeidet behøver Michelsen en del utstyr som han enten må leie eller 
kjøpe, herunder blant annet en traktor og annet nødvendig utstyr til drift. Michelsen har 
intet annet sted å oppbevare dette utstyret, slik at han er avhengig av å parkere driftsutstyret 
på området. For å unngå skader og miljøproblemer på arealet, så ønsker Michelsen å beholde 
det tynt grusede parkeringsplassen i det nordvestre hjørnet av området til sikker parkering 
av traktor og annet driftsutstyr. Resten av arealet vil bli dyrket. 
 
På vegne av Michelsen anmodes om at dette aksepteres av Fylkesmannen og kommunen. 
Det anføres at et slikt trygt område å oppbevare driftsutstyret oppfyller vilkårene til 
driveplikt, og at et slikt område er nødvendig for driften uavhengig av om området drives av 
Michelsen eller andre. Vi imøteser Fylkesmannens svar på dette. 
 
Siden Michelsen allerede har tilbakeført og satt arealet i stand, og her bekrefter at han vil 
drive det som dyrka mark, vil det ikke lenger foreligge noen hjemmel eller behov for 
ileggelse av tvangsgebyr. Det er heller ikke grunnlag for pålegg om bortleie, all den tid det 
ikke er noen av de nærmeste bøndene som vil leie, samtidig som Michelsen nå ønsker å drive 
arealet selv. 
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2 SØKNAD OM OMDISPONERING AV DYRKA MARK 
Dersom det ikke er grunnlag for å anse at den tynt grusede parkeringen i det nordvestre 
hjørnet av området oppfyller kravet til driveplikt, så anmodes det om at denne mindre delen 
av arealet, dvs kun den grusede mindre parkeringsplassen i det nordvestre hjørnet av 
arealet, omdisponeres fra dyrka mark til å kunne benyttes som trygg og miljøvennlig 
parkeringsplass i landbruksnæring, slik at Michelsen kan benytte denne mindre delen til 
oppbevaring av traktor og annet utstyr i næring.  
 
Saken og dette brevet bes behandlet som en søknad om omdisponering av areal fra dyrka 
mark til parkering av driftsutstyr i landbruksnæring. Dersom Fylkesmannen eller 
kommunen behøver noe mer for å behandle denne søknaden om omdisponering, så bes det 
om at svar og henvendelser rettes til undertegnede. 
 

3 SØKNAD OM FRITAK FRA DRIVEPLIKT 
Det fremgår av Fylkesmannens vedtak at saken ikke er vurdert eller behandlet som en 
søknad om fritak fra driveplikt etter jordlovens § 8a. Dette er etter vårt syn en meget klar 
saksbehandlingsfeil. Selv om ikke bestemmelsen i jordlovens § 8a er nevnt spesifikt av 
Michelsen i tidligere korrespondanse, så er det allikevel klart at Michelsens korrespondanse 
må forstås som et klart ønske om å bli fritatt fra driveplikten, og således burde vært vurdert 
og behandlet som en søknad om fritak fra driveplikt. Jeg minner her om at det ikke kan 
stilles strenge krav til formalisme i denne forbindelse all den tid søkers henvendelse etter sitt 
innhold gir klart uttrykk for en slik søknad. Jeg minner også om at forvaltningen har en 
meget klar veiledningsplikt i slike saker. 

På prinsipielt grunnlag og med henvisning til tidligere korrespondanse i saken, så søkes det 
derfor også om fritak fra driveplikten etter reglene i jordlovens § 8a. Dersom Fylkesmannen 
eller kommunen behøver noe mer for å behandle denne søknaden om fritak fra driveplikt, så 
bes det om at svar og henvendelser rettes til undertegnede. 

 

* * * * 
 
Vi imøteser svar fra Fylkesmannen og/eller Lier kommune. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 
Bjørn Solheim 
Advokat 
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Fylkesmannen opprettholder vedtak om driveplikt - Varsel om vedtak om 
tvangsgebyr etter jordloven 

Fylkesmannen viser til vedtak av 16.04.2018 om driveplikt på gbnr 129/6 i Lier og din epost registrert 
mottatt 15.05.2018 hvor du bestrider kravet om driveplikt.  
 
Vi mottok sakens dokumenter fra kommunen i oversendelsesbrev av 07.09.2018. 
 
Vi beklager den lange saksbehandlingstiden, som skyldes stor saksmengde hos Fylkesmannen.  
 

1. Vedtak i klagesaken 
 
Fylkesmannen opprettholder Lier kommunes vedtak, men med endret ordlyd: 
- Du pålegges å rydde jordbruksarealet på gbnr 129/6 i Lier og tilbakeføre det til 

fulldyrka jord innen 01.06.2019, med hjemmel i jordloven § 9.  
- Dersom du ikke driver jordbruksarealet selv, pålegges du å leie bort jorda, med 

hjemmel i jordloven § 8 tredje ledd. Leiekontrakten skal leveres til kommunen senest 
01.09.2019. 

 
Klagen din har ikke ført frem. 

 
Fylkesmannens vedtak er endelig, og det kan ikke påklages, ifølge forvaltningsloven § 28 tredje ledd.  
 

2. Forhåndsvarsel 
Fylkesmannen varsler med dette at vi vurderer å fatte vedtak etter jordlova § 20 om tvangsgebyr 
dersom jorda ikke blir tilbakeført til dyrka jord innen en angitt frist. 
 
Din frist for å uttale deg til forhåndsvarslet om tvangsgebyr settes til 01.05.2019, jf. 
forvaltningsloven § 16. 
 
Fylkesmannen vil deretter ta endelig avgjørelse i spørsmålet om tvangsgebyr, eventuelt også om 
hvor mye du må betale i tvangsgebyr per dag fram til tilbakeføringen til dyrka jord er gjennomført.   
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3. Sakens bakgrunn 
Fakta om eiendommen 
Den aktuelle eiendommen er gbnr 129/6 i Lier. Det er en bebygd eiendom med totalareal på 2,8 
dekar og ligger i LNF-område i kommuneplanens arealdel. Du kjøpte eiendommen i 2013.  
 
Fylkesmannen gjengir fra kommunens vedtak av 16.04.2018 om bakgrunnen for saken:  
 

«Landbrukskontoret har påpekt at driveplikten på jordbruksarealet som er på ca. 2 dekar ikke 
overholdes i brev datert 22. mai 2015, 12. januar 2016, 24. februar 2016 og i forhåndsvarsel 30. 
november 2017. Arealet er klassifisert som fulldyrka jord av svært god jordkvalitet, se Figur 2. 
Ut fra flyfoto kan vi se at arealet har vært i full drift, men at det en gang mellom 2005 og 
2008 har falt ut av drift, se Figur 1. Ut fra flyfoto fra oktober 2017 ser det også ut til at deler 
av arealet er gruset opp. 
 
Landbrukskontoret har vært i kontakt med gårdbrukere i området som gjerne vil leie mer 
areal, men da må dette arealet settes i stand først hvis det skal bli interessant.» 

 
«Ut fra flyfoto fra 6. oktober 2017 (se Figur 3 og Figur 4) kan en se at det står omtrent 4 biler, 
en lastebil, en buss og et par båter på arealet. Det er etablert en gruset område vest på arealet 
og det står også et par tilhengere der. I tillegg ligger det noe som ser ut som restene av den 
plasthallen som sto der tidligere og en del andre ting.» 

 
I saksutredningen i behandlingen av klagen opplyste kommunen dessuten at du etter befaring av 
arealet i 2014 ble henstilt om å søke om blant annet omdisponering av dyrka jord. Det har ikke 
kommet noen søknad.  
 
Vedtaket av 16.04.2018 
Kommunens vedtak hadde slik ordlyd:  

 
«Med hjemmel i jordloven §§1, 8 og 9 skal jordbruksarealet på din eiendom ryddes og brukes 
til jordbruksproduksjon fra vekstsesongen 2018 på disse vilkår: 

 Arealet skal ryddes og tas i bruk senest 1. juni 2018. 
 Velger du å leie eller låne ut arealet skal landbrukskontoret har kopi av leiekontrakten 

senest 1. juni 2018. 
 Grunneier skal varsle landbrukskontoret når arealet er ryddet og klar til å bli tatt i bruk 

slik at det kan befares. 
 Hvis fristen ikke overholdes sendes saken over til fylkesmannen for fastsettelse av 

tvangsmulkt. 
 
Vedtaket begrunnes med at selv etter gjentatte henvendelser ligger arealet fortsatt brakk og 
det er plassert biler og annet som ikke brukes til jordbruksproduksjon på jordbruksarealet. Det 
er driveplikt på arealet, og det ser ut til at deler av arealet er gruset.» 

 
Ditt syn på saken - klagen 
I forkant av vedtaket varslet kommunen deg om at det var aktuelt å fatte vedtak om å oppfylle 
driveplikten. Du uttalte deg til forhåndsvarselet i epost 15.12.2017 til kommunen. Der påpekte du at 
du hadde vært i kontakt med Harald Buttedahl og Knut Birkeland om leie av området og 
tilbakemeldingene var negative, da de anså området som ikke drivbart.  
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Etter vedtaket sendte du epost til kommunen 15.05.2018, hvor du viste til brev mottatt 24.04.2018. 
Vi går ut fra at det er kommunens vedtak datert 16.04.2018. Du bestred kravet om driveplikt, og 
begrunnet det med at 

- tidligere eier, som tok over huset i 2007, kjente ikke til noe krav om driveplikt 
- du eide ikke området i perioden 2005-2008, da det gikk ut av drift 
- Buttedahl og Birkeland mente fortsatt at området ikke var drivbart 
- den opparbeidede grusplassen er fra før du overtok området, og kun dekket av et tynt 

jordlag som kom til syne etter at området ble forsøkt drenert 
 
Du opplyste i eposten at du ikke hadde noen problemer med å rydde opp på området, noe du var i 
gang med for øyeblikket, med planlagt ferdigstillelse innen fristen som var satt i vedtaket.  
 
Kommunens behandling av klagen 
I vedtak fattet 28.08.2018 av fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk og 05.09.2018 av 
miljøutvalget opprettholdt kommunen sitt vedtak, kun med endrede frister for rydding og 
tilbakeføring og innsending av kopi av eventuell leiekontrakt.  
 
 

4. Fylkesmannens vurdering av saken 
Klagefristen 
Vedtaket er fattet 16.04.2018 og klagen er mottatt 15.05.2018. Du skriver i klagen at du mottok 
kommunens brev 24.04.2018. Det er påregnelig at postgangen har tatt noen dager. Vi legger til 
grunn at klagen er framsatt innen klagefristen, jf forvaltningsloven § 29 femte ledd. 
 
Fylkesmannens myndighet 
Fylkesmannen har behandlet saken i medhold av jordloven § 3 og forskrift av 08.12.2003 Vedtak om 
overføring av myndighet til kommunen, fylkesmannen mv. Kommunen avgjør saker etter jordloven i 
første instans, og kommunens vedtak kan klages inn for fylkesmannen, ifølge forskriften § 1 og § 8.  
 
Som klageinstans kan Fylkesmannen prøve alle sider av saken, herunder ta hensyn til nye 
omstendigheter. Vi skal vurdere synspunktene som kommer fram i klagen, og kan også ta opp andre 
forhold, jf. forvaltningsloven § 34 annet ledd. Fylkesmannen kan treffe nytt vedtak i saken, eller 
oppheve kommunens vedtak og sende saken tilbake til kommunen for helt eller delvis ny 
behandling, jf. siste ledd.  
 
Rettslig utgangspunkt 
Jordbruksareal skal drives, ifølge jordloven § 8. Den som eier arealet har ansvaret for å oppfylle 
driveplikten. Driveplikten kan oppfylles ved bortleie. Kommunen kan pålegge eieren å leie bort jorda, 
ifølge jordloven § 8 siste ledd.  
 
Dyrka jord må ikke brukes til formål som ikke tar sikte på jordbruksformål og dyrkbar jord må ikke 
disponeres slik at den ikke blir egnet til jordbruksproduksjon i framtida, ifølge jordloven § 9.  
Kommunen kan kun unntaksvis, i «særlige høve» gi dispensasjon fra dette omdisponeringsforbudet. 
Ifølge jordloven § 9 siste ledd kan kommunen påby at ulovlige anlegg eller byggverk blir tatt bort. 
 
Dersom det foreligger brudd på disse bestemmelsene i jordloven, kan Fylkesmannen pålegge den 
ansvarlige tvangsgebyr, ifølge jordloven § 20.   
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Driveplikt på jordbruksarealet 
Et vilkår for å pålegges driveplikt er at arealet er «jordbruksareal». Ca 2 dekar av arealet på gbnr 
129/6 har ifølge areal- og ressurskart fra NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) svært god 
jordkvalitet. Historiske flyfoto viser at arealet har vært drevet fram til en gang mellom 2005 og 2008. 
Før oppdatering av AR5 i desember 2015 var det klassifisert som fulldyrka jord. AR5 oppdateres som 
følge av NIBIOs vurdering av tilstand. Etter Fylkesmannens vurdering skal arealet på ca 2 dekar på 
din eiendom regnes som et jordbruksareal etter jordloven § 8. 
 
Den som er grunneier plikter å sette seg inn i hvilke regler som gjelder på egen eiendom. At du ikke 
hadde noen kunnskap om driveplikten da du kjøpte eiendommen og at heller ikke forrige eier kjente 
til noe krav om driveplikt, er ikke avgjørende for driveplikten. Heller ikke er det avgjørende for 
grunneierens driveplikt når og på hvilken måte et jordbruksareal gikk ut av drift. I vurderingen av om 
det er et jordbruksareal etter jordloven § 8, har det etter Fylkesmannens syn ikke betydning at det 
har vært en opparbeidet grusplass der fra før du overtok området. Etter vår vurdering kunne du 
enkelt fått klarhet i de reelle forholdene i 2013, da eiendommen ifølge areal- og ressurskart viste at 
arealet var fulldyrka jord av svært god jordkvalitet. Det er derfor heller ikke urimelig å pålegge deg 
driveplikt.  
 
Du har referert til to navngitte personer som mener at området ikke er drivbart. Som kommunen 
påpeker, må du sørge for at arealet settes i stand først. Da finnes det gårdbrukere i området som er 
interessert i å leie arealet.  
 
Fylkesmannen kan ikke se at du har søkt om fritak fra driveplikten etter jordloven § 8 a. Kommunen 
har ikke fattet vedtak i saken etter jordloven § 8 a.  I klagesaken vurderer vi derfor ikke denne 
bestemmelsen.   
 
Konklusjon 
Arealet på ca 2 dekar på din eiendom er et jordbruksareal med driveplikt etter jordloven § 8.  
 
Forbud mot å bruke arealet til annet enn jordbruksproduksjon 
Opplysningene i saken viser at du har brukt jordbruksarealet på gbnr 129/6 til formål som ikke tar 
sikte på jordbruksproduksjon. Du har dermed brutt bestemmelsen i jordloven § 9 første ledd. Du har 
ikke søkt om dispensasjon fra omdisponeringsforbudet. På bakgrunn av din klage vil Fylkesmannen 
likevel ta stilling til om det er grunnlag for å gi dispensasjon etter jordloven § 9 andre ledd.  
 
Jordloven § 9 legger opp til et strengt jordvern. I den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt 
08.12.2015 har Stortinget kommet med klar beskjed om at jordvernet må forsterkes. Det er et 
nasjonalt mål å ta vare på den dyrka jorda. I tillegg har Stortinget framhevet at det er viktig å øke 
produksjonen av mat på det arealet som er til rådighet, og at jordbruksarealet blir holdt i hevd. 
 
Jordbruksarealet på gbnr 129/6 er av svært god jordkvalitet og ligger omkranset av annet 
jordbruksareal, hvor det dyrkes henholdsvis frukt og grovfôr. Dette taler mot å tillate 
omdisponering. At arealet er avsatt til LNF-formål i gjeldende kommuneplan taler også mot å tillate 
en omdisponering.  
 
Ved vurderingen skal det tas hensyn til «det samfunnsgagnet ei omdisponering vil gi». Tiltak 
som har en verdi for allmennheten eller en større gruppe personer vil kunne anses som et 
samfunnsnyttig tiltak. Fylkesmann kan ikke se at din aktuelle bruk av arealet er innenfor denne 
kategorien.  
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Det skal tas hensyn til «om en omdisponering kan få negative konsekvenser for 
landbruket i området». At et jordbruksareal går ut av produksjon, er generelt negativt for 
landbruket, noe som forsterkes av at det grenser til aktiv jordbruksdrift på tre sider.  
 
Konklusjon: 
Du har brukt jordbruksarealet til andre formål enn jordbruksformål ifølge jordloven § 9 første ledd. 
Det er ikke er grunnlag for å gi tillatelse til omdisponering etter jordloven § 9 andre ledd.   
 
Pålegg om å rydde og tilbakeføre til fulldyrka jord 
Som en følge av at du har driveplikt og at jorda ikke kan brukes til andre formål enn 
jordbruksproduksjon, må du sørge for å rydde arealet og sette det i stand til jordbruksproduksjon. 
Blant annet kan det settes påbud om at ulovlige anlegg eller byggverk blir tatt bort, ifølge jordloven § 
9 siste ledd.  
 
Ut fra størrelsen og nåværende tilstand på området, anser Fylkesmannen at det ikke er urimelig å 
pålegge deg en slik istandsetting til fulldyrka jord. Kommunen har gjennom flere år påpekt at du har 
driveplikt. Vi anser at fristene kommunen har satt for å rydde og tilbakeføre har vært rimelige. I 
eposten 15.05.2018 opplyste du at ryddingen var i gang. Vi har fått opplyst at det fortsatt er en del 
jobb som gjenstår. Når avgjørelsen nå kommer i klagesaken, gir Fylkesmannen deg på nytt en frist 
noe fram i tid. 
 
Konklusjon:  
Det er grunnlag for å pålegge deg å rydde og tilbakeføre arealet til fulldyrka jord, senest 01.06.2019.   
 
Pålegg om bortleie 
Pålegg om bortleie av jorda er et virkemiddel kommunen har for tilfeller der jordbruksareal ikke blir 
drevet, ifølge jordloven § 8 siste ledd. I tråd med alminnelig praksis må bruddet på driveplikten i så 
fall være vesentlig. At du ikke har sørget for å drive jorda gjennom svært mange år med klare 
beskjeder fra kommunen om at du har driveplikt, tilsier at bruddet på driveplikten er vesentlig. Ifølge 
retningslinjene gitt av Landbruks- og matdepartementet i rundskriv M-2/2017 er det av betydning 
om arealet kan drives lønnsomt. At det dreier seg om fulldyrka jord av svært god jordkvalitet taler 
for at det grunnlag for lønnsom drift. At eiendommen ligger i et jordbruksområde, omkranset av 
jordbrukseiendommer, taler for at arealet kan drives lønnsomt ved bortleie. Etter en 
helhetsvurdering anser Fylkesmannen at det foreligger et vesentlig brudd på driveplikten på gbnr 
129/6. 
 
Konklusjon:  
Du kan pålegges å leie bort jorda etter jordloven § 8 siste ledd. Fylkesmannen setter fristen for å 
legge fram leiekontrakt til 01.09.2019, det vil si noe lengre fram i tid enn fristen for å tilbakeføre til 
fulldyrka jord.  
 
Tvangsgebyr 
På samme måte som ved pålegg om bortleie, er det et vilkår for å ilegge tvangsgebyr etter jordloven 
§ 20 at bruddet på driveplikten er vesentlig. Vi viser til vurderingen av dette ovenfor. Vi anser at det 
er grunnlag for å ilegge deg tvangsgebyr.   
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Vi gir deg frist til 01.05.2019 for å komme med eventuelle bemerkninger til spørsmålet om 
tvangsgebyr. I et eventuelt vedtak vil Fylkesmannen ta stilling til hvor mye du må betale i 
tvangsgebyr per dag fram til tilbakeføringen til dyrka jord er gjennomført.   
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Nanna Aaby 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Lier kommune Postboks 205 3401 LIER 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2017/5656  

Arkiv: 
129/6/V63  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
55/2018 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 28.08.2018 
56/2018 Miljøutvalget 05.09.2018 
 
129/6 Lier - Klage på vedtak om driveplikt og bruk av fulldyrka jord 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Klagen avslås og rådmannens opprinnelige vedtak opprettholdes med noen endringer på 
frister og formuleringer. 
 
Med hjemmel i jordloven §§1, 8 og 9 skal jordbruksarealet på din eiendom ryddes og brukes 
til jordbruksproduksjon fra vekstsesongen 2019 på disse vilkår: 

 Arealet skal ryddes og tilbakeføres til fulldyrka jord senest 1. oktober 2018. 
 Velger du å leie eller låne ut arealet skal landbrukskontoret har kopi av leiekontrakten 

senest 31. desember 2018.  
 Grunneier skal varsle landbrukskontoret innen fristen når arealet er ryddet og klar til å 

bli tatt i bruk slik at det kan befares. 
 Hvis fristen ikke overholdes sendes saken over til fylkesmannen for fastsettelse av 

tvangsmulkt. 
 
Vedtaket begrunnes med at selv etter gjentatte henvendelser ligger arealet fortsatt brakk og 
det er plassert biler og annet som ikke brukes til jordbruksproduksjon på jordbruksarealet. Det 
er driveplikt på arealet, og deler av arealet er gruset. 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.  
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak: 
 
Klagen avslås og rådmannens opprinnelige vedtak opprettholdes med noen endringer på 
frister og formuleringer. 
 
Med hjemmel i jordloven §§1, 8 og 9 skal jordbruksarealet på din eiendom ryddes og brukes 
til jordbruksproduksjon fra vekstsesongen 2019 på disse vilkår: 

 Arealet skal ryddes og tilbakeføres til fulldyrka jord senest 1. oktober 2018. 
 Velger du å leie eller låne ut arealet skal landbrukskontoret har kopi av leiekontrakten 

senest 31. desember 2018.  
 Grunneier skal varsle landbrukskontoret innen fristen når arealet er ryddet og klar til å 

bli tatt i bruk slik at det kan befares. 
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 Hvis fristen ikke overholdes sendes saken over til fylkesmannen for fastsettelse av 
tvangsmulkt. 

 
Vedtaket begrunnes med at selv etter gjentatte henvendelser ligger arealet fortsatt brakk og 
det er plassert biler og annet som ikke brukes til jordbruksproduksjon på jordbruksarealet. Det 
er driveplikt på arealet, og deler av arealet er gruset. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt.  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Klagen avslås og rådmannens opprinnelige vedtak opprettholdes med noen endringer på 
frister og formuleringer. 
 
Med hjemmel i jordloven §§1, 8 og 9 skal jordbruksarealet på din eiendom ryddes og brukes 
til jordbruksproduksjon fra vekstsesongen 2019 på disse vilkår: 

 Arealet skal ryddes og tilbakeføres til fulldyrka jord senest 1. oktober 2018. 
 Velger du å leie eller låne ut arealet skal landbrukskontoret har kopi av leiekontrakten 

senest 31. desember 2018.  
 Grunneier skal varsle landbrukskontoret innen fristen når arealet er ryddet og klar til å 

bli tatt i bruk slik at det kan befares. 
 Hvis fristen ikke overholdes sendes saken over til fylkesmannen for fastsettelse av 

tvangsmulkt. 
 
Vedtaket begrunnes med at selv etter gjentatte henvendelser ligger arealet fortsatt brakk og 
det er plassert biler og annet som ikke brukes til jordbruksproduksjon på jordbruksarealet. Det 
er driveplikt på arealet, og deler av arealet er gruset. 
 
 
 
 
 

Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
Etter gjentatte henvendelser har grunneier fortsatt ikke tatt i bruk det fulldyrka arealet for 
ivareta driveplikten. Etter at landbrukskontoret fattet vedtak om driveplikt og tilbakeføring av 
arealet til opprinnelig stand har grunneier sendt inn klage og bestrider driveplikten. Grunneier 
har ikke kommet med relevante argumenter for fritak fra driveplikten og rådmannen foreslår å 
opprettholde vedtaket med noen endringer på frister og formuleringer.  

Vedlegg 
1. Gårdskart 
2. Oversiktskart 
3. Forhåndsvarsel, 30/11-17 
4. Svar på forhåndsvarsel, 15/12-17 
5. Vedtak, 16/4-18 
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6. Klage, 15/5-18 
 

Bakgrunn 
Lier kommune har i tre omganger forsøkt å få grunneier til å rydde opp og drive jorda på 
eiendommen. 

1. Den 25/7-14 ble grunneier varslet om at Lier kommune ville foreta befaring på 
eiendommen begrunnet i: 

 Ulovlig lagring av farlig avfall 
 Avfall som avgir forurensning til omgivelsene 
 Avfall som kan oppfattes å være til sjenanse for allmennheten 
 Utendørslagring av avfall og brukte gjenstander som opptar dyrka mark 

Etter befaringen ble grunneier bl.a. henstilt om å søke om bl.a. omdisponering av 
dyrka jord med frist 15. september 2014. Det kom ingen søknad.  

2. Den 21/5-15 ble grunneier varslet om pålegg om å fjerne en plasthall fra arealet, og 
den 22/5-15 ble det sendt brev om driveplikt med frist til å rydde opp innen 1. 
september 2015. Landbrukskontoret fikk ingen tilbakemelding på dette og i brev datert 
12. januar 2016 ble det sendt oppfølgingsbrev.  
I mail datert 1/2 -16 svarer grunneier at arealet ble satt tilbake til den stand det hadde 
da han hadde overtatt eiendommen i 2013. Grunneier ble ytterligere informert om 
driveplikt og krav om jordleiekontrakt, det skjedde ikke noe mer. 

3. 31/11-17 ble grunneier sendt forhåndsvarsel om driveplikt. I mail datert 15/12-17 
svarer grunneier at han skal se hva han får til i løpet av februar 2018. 
Landbrukskontoret hører ikke noe mer og fatter deretter vedtak om driveplikt og 
ulovlig omdisponering av fulldyrka jord, noe som påklages av grunneier. Denne saken 
er klagebehandlingen. 

Arealet var klassifisert som fulldyrka jord av svært god jordkvalitet frem til 2016, se Figur 2. 
Ut fra flyfoto kan vi se at arealet har vært i full drift, men at det en gang mellom 2005 og 
2008 har falt ut av drift, se Figur 1.  Ut fra flyfoto fra oktober 2017 ser det også ut til at deler 
av arealet er gruset opp. 
 
Landbrukskontoret har vært i kontakt med gårdbrukere i området som gjerne vil leie mer 
areal, men da må dette arealet settes i stand først slik at det er mulig å bruke det hvis det skal 
bli interessant. 
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Figur 1. Flyfoto fra 1963, 2003, 2005 og 2008 viser at arealet har vært drevet. En gang mellom 2005 og 
2008 falt arealet ut av produksjon. 
 

 
Figur 2. Kart fra BIBIO viser at arealet er av svært god jordkvalitet. 
 
Ut fra flyfoto fra 6. oktober 2017 (se Figur 3) kan en se at det står omtrent 4 biler, en lastebil, 
en buss og et par båter på arealet. Det er etablert et gruset område vest på arealet og det står 
også et par tilhengere der. I tillegg ligger det noe som ser ut som restene av den plasthallen 
som sto der tidligere og en del andre ting. 
Etablering av lagringsplass for biler, båter m.m. er ikke å regne som jordbruksproduksjon og 
vil kreve en omdisponeringstillatelse etter jordloven 
Eiendommen gbnr 129/6 er på totalt 2,8 dekar. Av dette arealet ble i 2016 1,7 dekar 
omklassifisert fra fulldyrka jord til bebygd areal. I 1990 ble jordkvaliteten satt til «Svært god 
jordkvalitet». 
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Figur 3. Flyfoto fra 2017 som viser at arealet ikke er i drift. 

 

Klagen 
Momenter i klagen er: 

 Tidligere eier ikke hadde kjennskap til at det var driveplikt 
 Tidligere eier hadde opparbeidet grusplassen 
 Nåværende eier overtok eiendommen i 2013 
 Ingen vil leie/drive arealet 

 
Grunneier opplyser at han vil rydde arealet, men bestrider driveplikten. Se vedlagte mail fra 
søker. 

Vurdering 
Vurdering av driveplikten gjøres etter Rundskrivet M-2/2017 fra Landbruks- og 
matdepartementet om Driveplikten etter jordloven. Datert 1/9-2017. 
 
Klager har innrømmet at han ønsker å rydde arealet, men bestrider altså driveplikten på 
eiendommen. Klager har ikke søkt om fritak fra driveplikten, kun bestridt den. Det har derfor 
ikke kommet inn argumenter for hvorfor det skal kunne gis fritak for driveplikten.  
 
Drivepliktens formål danner utgangspunkt for denne vurderingen. Hensynet til å opprettholde 
produksjonen og hensynet til kulturlandskapet står sentralt. Kvaliteten og størrelsen på arealet 
vil ha betydning. Det aktuelle jordbruksarealets betydning for framtidig matvareproduksjon 
må vurderes. 
 
Når en skal vurdere størrelsen på arealet er det ikke bruksstørrelsen som er det viktige, men 
jordbruksarealets størrelse. Det aktuelle arealet er en del av et større jordbruksareal og kan fint 
drives sammen med dette. Arealet har vært drevet aktivt tidligere og det er svært god 
jordkvalitet på arealet. Slik arealet fremstår i dag forringer det kulturlandskapet når det er 
plassert biler, båter, busser, hengere m.m. på arealet.  
 
Det har vært ytret ønske om å leie arealet om det settes i stand slik at det kan drives. Det kan 
ikke drives slik tilstanden er i dag.  
 
Rådmannen har ikke kjennskap til personlige forhold som skulle tilsi at en skulle gi fritak fra 
driveplikten.  
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At tidligere eier av eiendommen ikke hadde kjennskap til driveplikt og heller ikke ivaretok 
driveplikten er ikke et moment som tilleggs vekt i behandlingen. Likeledes at tidligere eier 
har opparbeidet en grusplass på det fulldyrka arealet, da dette er i strid med jordloven §9. 

Konklusjon  
Grunneier innrømmer at han skal rydde arealet, men bestrider driveplikten på eiendommen 
uten å komme med noen argumenter annet enn at tidligere eier ikke har drevet arealet og at 
han også ikke hadde kjennskap til at det er driveplikt.  
 
Det aktuelle arealet kan fint settes i stand og drives sammen med tilgrensende areal da dette 
fint kan fungere som et sammenhengende jordbruksareal. Rådmannen ønsker derfor å gi 
avslag på fritak fra driveplikten og vil kreve at arealet skal ryddes og settes i stand innen 1 
oktober 2018. Jordleiekontrakt på arealet skal sendes landbrukskontoret innen 31/12-2018. 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2018/3877  

Arkiv: 
48/17  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
33/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
55/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
55/2 - 55/85 Bergflødtveien 27 - Klage på avslag om konsesjon 
 

Rådmannens forslag til 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. 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag: 
Søker har klaget på avslag om konsesjon på erverv av fast eiendom som ble behandlet i 
Miljøutvalget den 8. mai 2019. Klagers momenter dreier seg i korte trekk om Helgerud og 
Katterud er å regne som en driftsenhet, og at prisvurderingen er dårlig begrunnet og forklart.  
 
Ved gjennomgang av verdivurderingen i forbindelse med klagesaksbehandlingen ble det 
oppdaget en regnefeil i verdsettingen av skogen. Denne er nå rettet. 
Rådmannen ser at klager ikke er enig i avslaget, men mener at begge klagemomenter er godt 
forklart i tidligere saksfremlegg. Det har ikke tilkommet nye opplysninger eller momenter i 
saken som er tungtveiende nok til å endre rådmannens beslutning. Rådmannen foreslår derfor 
å opprettholde avslaget om konsesjon på grunn av for høy pris. 

Vedlegg: 
1. Klage med vedlegg 
2. Samlet saksfremstilling fra møtet i Miljøutvalget 8. mai 2019 
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3. Utregning av godkjent konsesjonspris. Med rettet regnefeil på verdien av skogen. 

Utredning: 
 
I Miljøutvalget den 8. mai 2019 ble det fattet følgende vedtak: 
 

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 15 500 000  
 
Avslaget begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptabel 
konsesjonspris. 

 
Søker ble underrettet om avslaget den 15. mai 2019, og klagen er datert 5. juni 2019. Klagen kom 
derfor innen fristens utløp. 
 

Bakgrunn 
Konsesjonssaken ble først tatt opp til behandling i Fagutvalget og deretter i Miljøutvalget 13. 
mars 2019, men Miljøutvalget valgte å sende saken tilbake til administrasjonen med følgende 
vedtak:  
«Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.» 
 
Rådmannen gikk dermed gjennom hele prisvurderingen på nytt og skrev et nytt saksfremlegg 
som ble behandlet i Miljøutvalget den 8. mai, der det ble gitt avslag på søknaden. Det er dette 
vedtaket som nå er påklaget. 

Klagens momenter og vurdering 
Klagen dreier seg om to hovedmomenter. 

1. Om Helgerud og Katterud er en driftsenhet 
2. Prisvurderingen 

Under er klagers momenter sitert og videre kommentert av rådmannen. 

Om Helgerud og Katterud er å regne som en driftsenhet 
Klager skriver at det er to driftsenheter ettersom Katterud tidligere ble fradelt:  

«Lier kommune har feilaktig lagt til grunn at Helgerud og Katterud utgjør en 
driftsenhet. Når det ble gitt delingstillatelse i 2009 må det legges til grunn at det 
fradelte arealet ikke skulle anses som del av Helgerud gård og at Helgerud gård og 
det fradelte arealet ikke skulle anses som en driftsenhet, jfr. jordloven § 12» 

 
Rådmannens kommentar:  
Det medfører riktighet at Katterud ble fradelt Helgerud av eieren før nåværende 
hjemmelshaver. Etter fradeling ble Katterud solgt. Den var da bebygd med et lite hus. 
Nåværende hjemmelshavere valgte å kjøpe Katterud tilbake for å oppfylle boplikten på 
Helgerud. Det gamle huset ble da revet og nåværende bolig ble oppført.  
 
Ettersom Katterud først ble solgt, og så kjøpt tilbake igjen, utgjør Helgerud og Katterud en 
driftsenhet igjen. Det er flere slike eksempler i Lier, hvor en gårdbruker kjøper 
naboeiendommen som tidligere har vært fradelt.  
 
Rådmannen mener at dette er godt utredet og vurdert i det tidligere saksfremlegget. 
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Videre skriver klager om konkret og individuell vurdering: 
«Det følger av lovkommentaren til jordlovens § 12 at det skal foretas en konkret og 
individuell vurdering av om to eiendommer skal regnes som en driftsenhet.» 

 
Rådmannens kommentar:  
Når man skal gjøre en konkret og individuell vurdering for hva som er å regnes som en 
driftsenhet skal man bl.a. legge vekt på hvor eiendommene eller matrikkelenheten ligger i 
forhold til hverandre. Departementet skriver i rundskriv M-2013-1: 

«Ved vurderingen av om en kan regne eiendommene som en driftsenhet er det av 
betydning om de ulike eiendommene ligger slik til at de rent faktisk egner seg for å 
drives sammen. Den driftsmessige avstanden er et moment i vurderingen. Det samme 
er om eiendommene har vært drevet sammen. Det er ikke noe krav om at 
eiendommene skal være drevet sammen en viss tid». 

 
I dette tilfellet er Helgerud og Katterud tilgrensende eiendommer, adkomstveien til Katterud 
går gjennom Helgerud og det er dermed naturlig å anse de som en driftsenhet. Katterud ble 
også kjøpt av nåværende hjemmelshaver for å oppfylle boplikten på eiendommen.  
 
Videre skriver klager om fradelingen av Katterud: 

«I det aktuelle tilfellet må det tillegges avgjørende betydning at Katterud for få år 
siden ble tillatt fradelt fra Helgerud. Det har ikke fremkommet at det ble satt noen 
vilkår for fradelingen. Videre må det tillegges betydelig vekt at Katterud ikke har noen 
landbruksmessig interesse. Eiendommen fremstår som en ren boligeiendom mer et 
boligtun på en romslig boligtomt. Eiendommen har ikke dyrkbare arealer og er ikke 
egnet for noen form for drift hverken alene eller sammen med Helgerud gård. 
Kjøpesummen for tomten og boligene på Katterud skal følgelig ikke ha noen betydning 
for fastsettelsen av akseptabel konsesjonspris for Helgerud Gård.» 

 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen viser til at Helgerud og Katterud er på samme eierhånd og dermed er å regne som 
en driftsenhet. Dette er også godt utredet i det tidligere saksfremlegget. Rådmannen er enig i 
at Katterud isolert sett ikke har noen landbruksmessig interesse og ressurser, men 
tilbakekjøpet for å oppfylle boplikten på landbrukseiendommen må kunne tillegges stor vekt.  
 
Samtidig har Rådmannen rådført seg med Ingrid Aasen i Landbruks- og matdepartementet og 
fått informasjon om at dette er å regne som en driftsenhet. 
 
Takstmannen har i taksten fra 2019 tillagt boverdi på Katterud. Dette er kun relevant om en 
anser Katterud og Helgerud som en driftsenhet.  
 
Det foreligger nå to takster: 

1. En takst som fulgte med søknaden og som er fra 2018, hvor det er lagt til tomteverdi 
på Katterud. Her er landbrukseiendommen og boligeiendommen taksert hver for seg. 

2. En ny takst som ble oversendt 5. mai 2019. Dette er en samlet takst for de to 
eiendommene og det er tillagt boverdi på Katterud. 

De to takstene som foreligger på Katterud og Helgerud gir en vurdering av verdien, om en ser 
på eiendommen som en eller to driftsenheter.  
 
Uansett takst så er det kjøpesummen som er det avgjørende når man skal foreta priskontroll 
etter konsesjonsloven § 9a 
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Videre skriver klager om Planutvalgets behandling: 
Eierne, Kristian og Marit Johansen fikk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 
for oppføring av enebolig med garasje og anneks på Katterud ved vedtak i 
planutvalget 18.02.2014. I vedtaket ble det satt som vilkår at Katterud skulle 
sammenslås med Helgerud gård. Johansen påklaget dette vedtaket, og anførte at det 
ikke var grunnlag for kravet om sammenslåingen. Det ble vist til at det ikke var stilt 
noen vilkår ved den tidligere fradelingen av eiendommen. Videre ble det vist til at 
formålet med byggingen ikke var å etablere nytt våningshus på gården men kun å 
oppfylle boplikten samtidig som barnehagedriften ble sikret. Det ble også vist til at det 
å opprettholde eiendommen som egen matrikkelenhet var nødvendig av hensyn til 
finansieringen av utbyggingen. Planutvalget behandlet saken i møte den 10.06.2014 
og tok klagen fra Johansen til følge. Johansen måtte etter dette legge til grunn at 
Katterud ikke skulle anses som en del av Helgerud, noe som også ble lagt til grunn ved 
salget til klager. Dette er følgelig bakgrunnen for at salget ble gjennomført som to 
separate salg med separate kjøpekontrakter og separate takster. 

 
Rådmannens kommentar:  
Sammenføyning/sammenslåing av eiendommer er å slette grensene mellom matrikkelenheter 
og er noe som skjer etter matrikkelloven. En landbrukseiendom består ofte av flere 
matrikkelenheter som sammen utgjør en driftsenhet.  
 
Sammenføyning av flere matrikkelenheter og å anse noe som en driftsenhet er to forskjellige 
ting. Dette har også rådmannen omtalt i det tidligere saksfremlegget. Spørsmålet om 
sammenføyning ble behandlet i Planutvalget. Dette har ikke vært gjenstand for vurdering etter 
jordloven §§ 1 og 12. 
 
Konklusjon 
Rådmannen opprettholder sin vurdering at Helgerud og Katterud må sees på som én 
driftsenhet, noe som også støttes av Landbruks- og matdepartementet. 

Prisvurdering 
Klager skriver om verdi på bygninger:  

I den nye saksutredningen er forsøket på slik prosentuell reduksjon forlatt uten at det 
er gitt noen begrunnelse. Isteden har kommunen nå valgt å legge til grunn at alle 
boligbygg på eiendommene har en kostnadsverdi på kr.25.000 pr kvm., at 
driftsbygninger mv. skal settes til kr.5.000 pr kvm. og at garasjen på Katterud skal 
settes til kr. 8.000 pr kvm.   
Etter at kommunen har fastsatt nevnte kostnadsverdier er det gjort nedskrivninger av 
verdiene med 50 -90% for bygningene på Helgerud og 5% for bygningene på 
Katterud. Hverken kostnadsverdiene eller nedskrivningene er nærmere begrunnet.  
Rådmannens vurderinger av nedskrevet kostnadsverdi for bygningene utgjør kr. 
12.507.900,-, mens takstmannens vurderinger av samme objekter utgjør kr. 
15.990.000 -, dvs. en forskjell på kr. 3.482.1.00, -. Kommunen har ikke begrunnet 
hvorfor man mener at kostnadsverdiene er så vidt mye lavere. 
 

Rådmannens kommentar:  
Da Miljøutvalget valgte å sende saken tilbake til administrasjonen med denne teksten: «Saken 
sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.», ble hele prisvurderingen 
gjort på nytt. Det er det siste saksfremlegget som er behandlet og fattet et vedtak ut fra, og det 
er denne utredningen rådmannen kommenterer i forhold til.  
 

214



Tabell 1. Tabellen viser pris per kvadratmeter, nedskrivningsprosent og verdi på hele bygningen slik 
takstmannen og rådmannen har satt det opp. Kvadratmeterprisen og nedskrivningsprosenten (kolonne 2 
og 4) er regnet ut fra verdi og areal i taksten.  

Pris pr m2 Nedskrivning % Verdi  
Takst Rådm. Takst Rådm. Takst Rådm. 

Våningshuset på 
Katterud 

24 605  25 000  1,6 % 5 % 6 225 000 6 008 750  

Sidebygning/anneks på 
Katterud 

29 286  25 000  2,4 % 5 % 2 050 000 1 662 500  

Garasje på Katterud 10 000  8 000  0,0 % 5 % 440 000 334 400  
    Sum 8 715 000 8 005 650 
 
Beregningen av kostnadsverdien på våningshuset på Katterud er forklart i forrige 
saksfremlegg og er noe høyere enn det takstmannen har brukt i taksten fra 2018. Slik 
rådmannen er kjent med gjennom blant annet kurs i taksering og kontakt med takstkyndige, er 
det vanlig å bruke kr 25 000 per kvadratmeter når man regner kostnadsverdi på bolighus. For 
garasjen er det satt en verdi på kr 8 000 da dette er en vanlig verdi å bruke på garasjebygg. 
Nedskrivingsprosenten settes vanligvis til 1% for hvert år etter at huset/bygget er oppført. For 
eldre bygninger må en også ta hensyn til andre faktorer slik som; om man kan bruke bygget til 
det er det tiltenkt, om det er pusset opp, bygget på, modernisert osv. 
 
I henhold til Rundskriv M-2002-3 kapittel 8.6.3 kan det være aktuelt å korrigere 
kostnadsverdi på våningshuset i tilfelle bygningen ligger over normal stor og god 
boligstandard. I denne saken vurderes våningshuset å være over normal stor og god 
boligstandard, og dermed er det satt en nedskrivning på 5%, i motsetning til 3-4% som ville 
ellers vært naturlig. 
 
Rådmannen mener at utregning av kostnadsverdi for bygningene er i henhold til rundskriv M-
3/2002 kapittel 8.   
 
 
Klager skriver om verdi på utleie:  

Ved verdsetting av Helgerud gård har rådmannen vurdert at leieinntekter fra utleie til 
barnehagen ikke skal anses som en tilleggsnæring til landbruket. Det fremgår av 
sakens dokumenter at det ved taksering av eiendommeni2}}T var beregnet at utleie til 
barnehage var verdsatt til kr. 1.800.000 av en takstmann og til kr. 3.000.000 av en 
annen takstmann. Det oppfattes at verdien av utleien var tatt med i 
kostnadsberegningen da godkjent konsesjonspris ble satt til kr. 9.130.000,- i 2010. 
Barnehagen betaler årlig leie med kr. 608.400, -. Det fremstår nærmest uten mening 
at en slik inntekt ikke skal tillegges betydning ved vurdering av gårdens verdi og 
akseptable pris. 
Dersom bygningene på Katterud holdes utenfor beregningsgrunnlaget, verdsetter 
kommunen nå jord, skog og bygninger på Helgerud til kr. 6.406.427,-, dvs. nærmere 
kr.3.000.000,- lavere enn det man mente var akseptabel konsesjonspris for gården i 
2010. 

 
Rådmannens kommentar:  
Hovedårsaken til at summen for bygningene på Helgerud ligger lavere enn tidligere er at 
utleie av lokaler til barnehage og utleie av gjødselkjeller ikke er tatt med i rådmannens 
prisvurdering.  En kan ikke verdsette et bygg ut fra to faktorer. Man må enten velge verdi av 
bygget, eller verdi av utleie av bygget. Dette i henhold til M-3/2002 kapittel 8 

 Driftsbygningen ikke er bruksendret til utleie av lager 
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 Det mangler bruksendring på byggene til barnehagen. Derimot har det blitt gitt 
dispensasjon til to bygg til bruk for barnehagen i henholdsvis 2003 og 2006. 

o I sak 03/1089 ble det gitt dispensasjon for å ta i bruk våningshuset til barnehage. I 
dette tilfellet skulle vedtaket blitt fulgt opp med søknad om bruksendring. 

o I sak 06/443 ble det gitt dispensasjon for å ta i bruk vognskjulet til barnehage. Etter da 
gjeldende regelverk skulle det blitt sendt inn søknad om bruksendring i tillegg til 
dispensasjonen, noe som ikke har blitt gjort.  

 
Ettersom byggene ikke er bruksendret til barnehage har rådmannen valgt å bruke verdien av 
byggene som landbruksbygg. I taksten er det lagt med en leieverdi på totalt kr 3 250 000 i 
tillegg til verdien av bygget, denne leieverdien er ikke akseptert i prisvurderingen. 
Rådmannen ser at utleieverdien var akseptert i forrige konsesjonsrunde i 2010, men dette 
vurderes til å være en feil.  
 
I etterkant av behandlingen i Miljøutvalget 8. mai 2019 ble det oppdaget en regnefeil på 
verdsettingen av skogen. Riktig verdi på skogen skal være kr 1 319 475 og ikke kr 820 757 
som oppgitt i saksfremlegget. Verdien av jord og skog er utregnet i henhold til rundskriv M-
3/2002 kapittel 8, og ligger vedlagt. 
 
Rådmannen mener at utregning av kostnadsverdi for bygningene er i henhold til rundskriv M-
3/2002 kapittel 8. For øvrig er prisvurderingen godt forklart i forrige saksfremlegg. 
 
 
Videre skriver klager om tilleggsnæring: 

Rådmannen har uttalt at for at det skal godkjennes som tilleggsnæring, må næringen 
være et tillegg til landbruksnæringen på eiendommen, samt at eier må delta aktivt i 
driften av tilleggsnæringen. Det anføres at gårdens utleie av arealer til barnehage 
ikke skiller seg fra den virksomhet andre gårder har ved utleie av arealer til 
forskjellige virksomheter i tillegg til den ordinære landbruksdriften. Søker har 
ervervet aksjene i selskapet som driver barnehagen og er selv styreleder i selskapet. 
Han er i kraft av dette svært aktiv i driften av barnehagen og sørger samtidig selv for 
alt av grøntvedlikehold på sommertid og strøing og snømåking mv. på vinterstid. 

 
Rådmannens kommentar:  
Rådmannen har ingen andre kommentarer til dette enn det som står i tidligere saksfremlegg: 
 

«Ut fra rundskrivet M-3/2002 kapittel 8.4 kan en sette en verdi på jord, skog, 
bygninger og rettigheter til jakt, fiske, allmenningsrett, festeinntekt, tomtearealer (det 
som er godkjent fradelt eller regulert til formålet) og masseuttak. En kan også legge til 
verdi av tilleggsnæring på en landbrukseiendom. I rundskrivet står det: 

Dersom det ligger til rette for tilleggsnæring med grunnlag i særegne ressurser eller 
forhold på eiendommen, skal det tas hensyn til det ved prisvurderingen. 
Verdsettingen av tilleggsnæring skal bare omfatte grunnlaget som hører til den faste 
eiendommen. Det betyr at det ved verdivurderingen ikke skal tas hensyn til en 
konsesjonssøkers særlige kunnskaper og kreativitet for å utvikle og drive 
tilleggsnæring. 

Spørsmålet er om en kan vurdere barnehagedriften som en tilleggsnæring, og om det 
er riktig å ta med utleieverdien på kr 3 000 000 til denne driften.  
I kapittelet hvor barnehagen er beskrevet er det omtalt at det kreves bruksendring av 
de byggene som brukes av barnehagen da barnehagedriften ikke lenger anses som en 
tilleggsnæring.    
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Det er ikke særegne ressurser på eiendommen som er spesielt knyttet til barnehagen. 
En annen eier av eiendommen kan enkelt bruke byggene til andre formål som bolig, 
«Inn på tunet», reiselivsvirksomhet eller annet.  
 
For å kunne kalle det en tilleggsnæring, betinger det at det er en næring som er i tillegg 
til landbruksnæringen på eiendommen og at eier deltar aktivt i drifta av 
tilleggsnæringen. I dette tilfellet leies jorda ut og søker har annen fast jobb. Søker har 
samtidig kjøpt alle aksjene i barnehagen og står som styreleder.  
 
Rådmannen vurderer barnehagen til å ikke være en tilleggsnæring til drifta på 
eiendommen. Det samme gjelder annen utleievirksomhet til lager.» 

 

Konklusjon 
Eiendommene Katterud og Helgerud er å regne som en driftsenhet i henhold til Jordloven § 
12 og rundskriv M-2013-1. Det har ikke til kommet nye opplysninger eller nye tungtveiende 
momenter i saken om dette punktet.  
 
Rådmannen mener at verdivurderingen av eiendommen er riktig i henhold til 
Konsesjonsloven § 9a og rundskriv M-3/2002 og at dette er godt forklart i tidligere 
saksfremlegg med vedlegg. Det har ikke til kommet nye opplysninger eller nye tungtveiende 
momenter i saken om dette punktet. 
 
Rådmannen foreslår å opprettholde avslag på konsesjon da det ikke har kommet nye 
opplysninger eller nye tungtveiende momenter i saken. Rådmannen oversender saken til 
fylkesmannen for endelig avgjørelse.  
 
 
Dersom utvalgsmedlemmene i Fagutvalget og Miljøutvalget kommer til en annen beslutning 
av saken enn rådmannen og velger å innvilge konsesjon, påpeker rådmannen viktigheten av at 
vedtaket begrunnes med hjemmel i konsesjonsloven. Hvis konsesjon innfris bør det også 
stilles vilkår om boplikt som inntreffer innen et år og ev innsending av 10-årig 
jordleiekontrakt i henhold til jordloven innen en gitt frist. 
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KLAGE pÅ VnprnK OM AVSLAG pÅ TONSESIONSSØKNAD FRA TERIE OTTESEN
VEDR. ERVERV AV EIENDOMMENE GNR.55 BNR. 2 OG 85 SAMT GNR. 48 BNR. 17

1. Innledning.

Terje Ottesen har ervervet eiendommene 55/2 og 48117 (Helgerud gård) og 55/85 (Katterud). Det ble

inngått selvstendige kontrakter for de nevnte objektene. Kjøpesummen for Helgerud gård var kr.
9.300.000, - og for Katterud kr. 10.750.000, - . Takstverdi for Helgerud gård var beregnet til kr.
12.325.000,- og takstverdien for Katterud var beregnet til kr. 13.215.000, -. Lier kommune ba Ottesen

om å søke konsesjon for eiendommene samlet, hvilket ble etterkommet.

]eg forutsetter at kommunen ved oversendelse av klagen til Fylkesmannen i Oslo og Viken vedlegger

kjøpekontrakter, opprinnelige takster og konsesjonssøknad.

Rådmannen avga innstilling om at konsesjon skulle nektes da prisen på eiendommen ble ansett å være

forhøy.

Søknaden ble først behandlet i kommunens fagutvalg for landbruk vilt og innenlandsfisk.

Fagutvalget fulgte rådmannen forslag og fattet vedtak om å nekte konsesjon. Vedtaket ble begrunnet
med at kjøpesummen var forhøy da taksten la til grunn at Katterud var en selvstendig og fritt
omsettelig enhet. Fagutvalgets behandling av saken forutsettes fremlagt ved oversending til
fylkesmannen.

Saken ble deretter behandlet i Miljøutvalget i Lier kommune den L3.03.2019. Rådmannens innstilling
var at høyeste akseptable pris for eiendommen var kr. 1,6.389.387, -. Rådmannens saksutredning før
behandlingen i Miljøutvalget den 13.03.2019 forutsettes fremlagt av kommunen.
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Under utvalgets behandling ble det reist spørsmål om hvordan rådmannen hadde vurdert takstene

over eiendommene og hvordan man hadde kommet frem til akseptabel konsesjonspris. Saken ble

basert på dette sendt tilbake til administrasjonen for nærmere utredning.

Det ble avklart at saken skulle opp til ny behandling i Miljøutvalget den 08.05.2019. Forut for

behandlingen ble det avtalt at søker og undertegnede skulle ha et møte med Landbrukskontoret for å

gjennomgå saken. I møtet ble det avtalt at søker skulle fremskaffe en samlet takst over begge

eiendommer slik at fremstilling av saken for Miljøutvalget kunne forenkles. Søker bestilte slik takst fra

takstmannen som hadde avholdt takstene for Helgerud og Katterud tidligere. Taksten ble oversendt til
Landbrukskontoret i god fid før skrivefristen for saksutredningen i saken. Landbrukskontoret

meddelte at det ville bli skrevet en helt ny saksutredning for saken.

I og med at den ..nyen taksten angir verdien av eiendorrunene samlet som en driftsenhet, er verdiene

for Katterud noe endret ved at det ikke ble satt noen egen tomteverdi for denne eiendommen som del

av bruket. Samtidig ble det foreslått et tillegg for boverdi med kr. 1.500.000, -. Samlet verdi i den

samlede taksten ble satt avrundet til kr. 23.000.000, -, dvs. ca. 2,5 millioner lavere en ved delte takster,

men fremdeles ca 3 millioner høyere enn avtalt kjøpesum.

Den samlede taksten vedlegges for ordens skyld som bilag 1.

Ny saksutredning ble gjort tilgjengelig før nytt møte i miljøutvalget den 08.05.2019. Rådmannen

opprettholdt sin innstilling om avslag begrunnet med at kjøpesummen var forhøy i forhold til
akseptabel konsesjonspris. Konsesjonsprisen ble i ny saksutredning fastsatt til kr. 15.500.000, -.

Saksutredningen viser at kommunen ved ny behandling har benyttet helt andre prinsipper for
verdsetting enn det som ble benyttet yed første behandling.

Den nye saksutredningen vedlegges som bilag 2.

Etter ny behandling i miljøutvalget har Lier kommune i brev av 15.05.2019 meddelt at det er gitt avslag

på konsesjonssøknad for erverv av nevnte eiendommer. Det fremgår av vedtaket at <<Aasløget på

konsesjonssøknaden er begrunnet med øt den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptøbel

konsesjonspris".

Vedtaket påklages med dette i sin helhet. Det anføres at vedtaket er bygget på feil rettsanvendelse

samt at kommunens skjønnsutøvelse er vilkårlig og i strid med gjeldende rundskriv. Jeg forutsetter at

klageinstansen får tilsendt all dokumentasjon i saken fra Lier kommune, slik at det ikke er nødvendig å

ta inn dette som vedlegg i klagen.

Klager gjør prinsipalt gjeldende at eiendommen Katterud, Gnr. 55 Bnr. 85 ikke skal anses som del av

driftsenheten Helgerud Gård, og at kjøpesununen for <<Katterud> ikke skal vurderes som del av prisen

for landbrukseiendommen.
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Subsidiært gSøres gjeldende at den avtalte prisen for begge eiendommene samlet er innenfor den verdi
som en korrekt anvendelse av rundskrivM-312002 ville gi. Den avtalte kjøpesummen er ikke torhøy
og klager skulle vært meddelt konsesjon.

Jeg vil nedenfor gi en redegjørelse for de grunner som anføres for klagen. Det vil imidlertid være

nødvendig å gi mer utfyllende merknader i et senere brev som ledd i klagebehandlingen.

2. Feil rettsanvendelse - 6n driftsenhet.

Landbrukseiendommen Helgerud er opplyst å ha et samlet areal på ca 1200 dekar hvorav ca 130 dekar

fulldyrket mark og ca620 dekar produktiv skog. Våningshuse! sidebygningen, drengestua, en

begrenset del (ca 50 kvm.) av låven og gårdstunet på gården er leiet ut til barnehage. Leieforholdet var
påbegynt av tidligere eier av gården.

Helgerud Gård ble sist omsatt i 2010. Det ble deg gang gitt konsesjon med en kjøpesum på kr
9.130.000, -. Kjøpet omfattet ikke Katterud.

Katterud Gårdstun er tidligere fradelt fra Helgerud i 2009 etter tillatelse gitt i2004. Eiendommen har et

areal på ca 4,8 dekar og er bebygget med et bolighus, anneks og garasje.

Lier kommune har feilaktig lagt til grunn at Helgerud og Katterud utgSør 6n driftsenhet. Når detble
gitt delingstillatelse i2009 må det legges til grunn at det fradelte arealet ikke skulle anses som del av

Helgerud gård og at Helgerud gård og det fradelte arealet ikke skulle anses som en driftsenhet, jfr.
jordloven $ 12.

Det følger av lovkommentaren til jordlovens $ 12 at det skal foretas en konkret og individuell
vurdering av om to eiendommer skal regnes som en driftsenhet. I det aktuelle tilfellet må det tillegges

avgjørende betydning at Katterud for få år siden ble tillatt fradelt fra Helgerud. Det har ikke
fremkommet at det ble satt noen vilkår for fradelingen. Videre må det tillegges betydelig vekt at

Katterud ikke har noen landbruksmessig interesse. Eiendommen fremstår som en ren boligeiendom
mer et boligtun på en romslig boligtomt. Eiendommen har ikke dyrkbare arealer og er ikke egnet for
noen form for drift hverken alene eller sarrunen med Helgerud gård. Kjøpesummen for tomten og

boligene på Katterud skal følgelig ikke ha noen betydning for fastsettelsen av akseptabel konsesjonspris

for Helgerud Gård.

Tomten på Katterud ble kjøpt av forrige eier av Helgerud og hans ektefelle i2013 for kr. 350.000, -.

Formå{et med ervervet var å bebygge tomten med en ny bolig. Boligen skulle benyttes som våningshus

for Helgerud så lenge våningshuset der var leiet ut til barnehage. Det var ikke ment som en

permanent del av Helgerud gård, da tomten og bebyggelsen skulle være en boligeiendom som skulle
kunne selges separat.
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Eierne, Kristian og Marit Johansen fikk dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av

enebolig med garasje og anneks på Katterud ved vedtak i planutvalget 18.02.2014. I vedtaket ble det

satt som vilkår at Katterud skulle sammenslås med Helgerud gård. |ohansen påklaget dette vedtaket,

og anførte at det ikke var grunnlag for kravet om sarnmenslåing. Det ble vist til at det ikke var stilt
noen vilkår ved den tidligere fradelingen av eiendommen. Videre ble det vist til at formålet med
byggingen ikke var å etablere nytt våningshus på gården men kun å oppfylle boplikten samtidig som

barnehagedriften ble sikret. Det ble også vist til at det å opprettholde eiendommen som egen

matrikkelenhet var nødvendig av hensyn til finansieringen av utbyggingen. Planutvalget behandlet
saken i møte den 10.06.2014 og tok klagen fra Johansen til følge. Johansen måtte etter dette legge til
grunn at Katterud ikke skulle anses som en del av Helgerud, noe som også ble lagt til grunn ved salget

til klager. Dette er følgeligbakgrunnen for at salget ble gjennomført som to separate salg med separate

kjøpekontrakter og separate takster.

Saksfremlegget fra kommunens behandling av dispensasjonssøknaden i 2014 vedlegges som bilag 3.

Katterud ble bygget ut i 2015 med bygninger av høy standard basert på at eiendommen skulle være

omsettelig som en selvstendig boligeiendom. Eiendommen ble bygget med egne energibrønner for
oppvarming og egen vannforsyning og eget kloakkrenseanlegg. Den tekniske infrastrukturen er med

på å høyne verdien for eiendommen. Kommunen har for øvrig i sitt forsøk på å verdsette

eiendommene unnlatt å ta dette med i kostnadsverdien.

Det er etter dette vanskelig for søker å forstå at den begrunnelse som ble gitt rundt dette i 2014 ikke
lenger har gyldighet i kommunen. Realiteten er at søker har ervervet en landbrukseiendom med en

pris som er akseptert av kommuneo men at kommunen likevel nekter konsesjon fordi søker samtidig
har ervervet en relativt kostbar boligeiendom som ikke er en del av landbrukseiendommen.

Kommunen har i sin behandling av konsesjonssøknaden uttalt at man ikke har innvendinger mot
kjøpesummen for Helgerud Gård isolert sett. Konsesjon skulle følgeligvært gitt.

3. Vilkårlig og uriktig skjønnsutøvelse

Som nevnf ble det utarbeidet ny samlet takst for begge eiendommer før ny behandling i miljøutvalget.
Noe av bakgrunnen for dette var at rådmannen i sin første saksutredning hadde redusert verdiene av

bygningene på Helgerud og Katterud etter en prosentuell del av forskjellen mellom takstmannens

vurderinger av nedskrevet kostnadsverdi og avtalt kjøpesum. Det ble fra søker gjort gjeldende at en

slik reduksjon av takserte verdier ikke hadde noen forankring i gjeldende regelverk.

I den nye saksutredningen er forsøket på slik prosentuell reduksjon forlatt uten at det er gitt noen
begrunnelse. Isteden har kommunen nå valgt å legge til grunn at alle boligbygg på eiendommene har

en kostnadsverdi på kr.25.000 pr kvm., at driftsbygninger mv. skal settes til kr.5.000 pr kvm. og at

garasjen på Katterud skal settes til kr. 8.000 pr kvm. Etter at kommunen har fastsatt nevnte

u
Side 4 av 6221



kostnadsverdier er det gjort nedskrivninger av verdiene med 50 -90% for bygningene på Helgerud og

57" for bygningene på Katterud. Hverken kostnadsverdiene eller nedskrivningene er nærmere

begrunnet. Rådmannens vurderinger av nedskrevet kostnadsverdi for bygningene utgjør kr.
12.507.900,-, mens takstrnannens vurderinger av sarnme objekter figSør kr. 15.990.00Q -, dvs. en

forskjell på kr. 3.482.1.00, -. Kommunen har ikke begrunnet hvorfor man mener at kostnadsverdiene er

så vidt mye lavere.

Dersom bygningene på Katterud holdes utenfor beregningsgrunnlaget, verdsetter kommunen nå jord,
skog og bygninger påHelgerud til kr. 6.406.427,-, dvs. nærmere kr.3.000.00Q- lavere enn det man mente

var akseptabel konsesjonspris for gården i 2010. Kommunen har ikke redegjort for grunnlaget for de

verdiene som er satt på bygningene, og har heller ikke kommentert at man fremdeles ved første

behandling i mars 2019 mente at kjøpesummen på kr. 9.300.000 for Helgerud gård var akseptabel selv

om man nå altså mener at Helgeruds beregnede verdi er ca 3 millioner lavere. Det anføres på bakgrunn
av dette at verdsettingen er både uriktig og vilkårlig og at den ikke s€unsvarer med de prinsipper som

er nedfelt i rundskriv M-312002 for fastsetting av kostnadsverdi på bygninger.

Det skal også bemerkes at kommunen etter de nye vurderingene har satt verdien av bygningsmassen

på Katterud til 9.005.650,-, mens man ved første behandling av saken mente at bebyggelsens verdi var
kr. 7.089.387, -basert på den foran nevnte beregningsmodellen med prosentuelle reduksjoner. Dette
underbygger at kommunens verdsefting synes å være helt vilkårlig og at skjønnsutøvelsen er helt uten
forankring i det regelverket som en ment å gi forutberegnelighet. Beregningsmodellen er forlatt og har
åpenbart ikke noen forankring i gjeldende prinsipper for verdsetting av bygninger i landbruket.

Ved verdsetting av Helgerud gård har rådmannen vurdert at leieinntekter fra utleie til barnehagen ikke
skal anses som en tilleggsnæring til landbruket. Det fremgår av sakens dokumenter at det ved
taksering av eiendommeni2}}T var beregnet at utleie til barnehage var verdsatt til kr. 1.800.000 av en

takstmann og til kr. 3.000.000 av en annen takstmann. Det oppfattes at verdien av utleien var tatt med i
kostnadsberegningen da godkjent konsesjonspris ble satt til kr. 9.130.000,- i2010. Barnehagen betaler
årlig leie med kr. 608.400, -. Det fremstår nærmest uten mening at en slik inntekt ikke skal tillegges
betydning ved vurdering av gårdens verdi og akseptable pris.

Rådmannen har uttalt at for at det skal godkjennes som tilleggsnæring, må næringen være et tillegg til
landbruksnæringen på eiendommen, samt at eier må delta aktivt i driften av tilleggsnæringen. Det
anføres at gårdens utleie av arealer til barnehage ikke skiller seg fra den virksomhet andre gårder har
ved utleie av arealer til forskjellige virksomheter i tillegg til den ordinære landbruksdriften. Søker har
ervervet aksjene i selskapet som driver barnehagen og er selv styreleder i selskapet. Han er i kraft av

dette svært aktiv i driften av barnehagery og sørger samtidig selv for alt av grøntvedlikehold på

sommertid og strøing og snømåking mv. på vinterstid.
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Inntektene fra utleievirksomheten gir et betydelig bidrag til driften av gården og skal selvsagt medtas i
verdsettingen av eiendoffunen. Kapitalisert verdi av en årlig inntekt på mer enn kr. 600.000,- ville ut fra
en avkastningsbetraktning gitt en betydelig større verditilvekst enn kr. 3.000.000 som er satt av

takstmannen.

4. Konklusjon

Kommunens avslag lider av feil både når det gjelder rettsanvendelse og skjønnsutøvelse.

Fylkesmannen kan ptøve alle sider ved kommunens vedtak.

Eiendommene Helgerud og Katterud utgjør ikke en driftsenhet. Ved behandling av

konsesjonssøknaden er det kun prisen på Helgerud gård som skal vurderes opp mot vilkårene for å gi
konsesjon. Kommunen har selv uttalt at den avtalte prisen for Helgerud går er akseptabel.

Kommunen har ikke fulgt de verdsettingsprinsipper som føler av gjeldende regelverk ved fastsetting
av nedskrevet kostnadsverdi for bygningene på eiendommene. Kommunens verdsetting er vilkårlig og

uriktig. Dersom gjeldende vurderingsprinsipper hadde blitt fulgt, skulle konsesjon vært gitt også

dersom Helgerud og Katterud skulle einses som en driftsenhet da nedskrevet kostnadsverdi overstiger
kjøpesummen.

Me forbehold om å fremkomme med ytterligere opplysninger og anførsler bes klagen tatt til
behandling.

Med
Advokatfirma ANS

Petter
Ad Partner

85 544 I pholmen@eurojuris.no
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Irr Norsk tskst

SAMLET
VERDIVURDERING.
Helgerud 5512 mfl. og Katterud 55/85.
Bergfløttveien 25 ,3404 LIER
Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN
Knut-Erik Haugan lng./Takstmann.
Telefon: 916 02238
E-post: knut-erik.drammentakst@hotmail.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
KE Eiendom og lnvest AS

Stensetveien 200, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02 238
Organisasjonsnr: 990 026 726

Dato befaring: 04.05.201 8
Utskriftsdato: 05.04.201 I
Oppdrag nr:222

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE
Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUN D
Telefon: 916 A2 238

I
Norsk tokst

Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Oppdraget gjelder

Taksering av landbrukseiendom.
Pengeheftelser generelt omtales ikke i denne taksten. Grunnboka og servitutter er ikke sjekket. En eventuell \øper I
må på eget initiativ sørge for å gøre seg kjent med innholdet i servitutter og gå gjennom manuell grunnbok. Leveres
henvendelse til megler.

Følgende dokumenter er innhentet:
Dokumenter
Eiendomskart.
Datafra skog og landskap.

långiver
ved

Prinsipper:
Oppdraget defineres til fastsettelse av landbrukstakst.
Ved salg vil denne eiendom være konsesjonspliktig. Taksten må derfor beregnes etter de bestemmelser som gjelder for
konsesjonspliktig landbrukseiendom. Det er da naturlig å ta utgangspunkt i konsesjonslovens $ I (formålsparagrafen) som
lyder:

"Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets
produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlig for samfunnet, bl.a. for å tilgodese"

1. Framtidige generasjoners behov.
2. Landbruksnæringen.
3. Behovet for utbyggingsgrunn.
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.
5. Hensynet til bosettingen.

Formålsparagrafen i konsesjonsloven gir retningslinjene for den utnyttelse og bruk av eiendommen verdsettelsen ved
konsesjon skal bygge på. Landbruksdepartementet gir i rundskrivene veiledende retningslinjer for verdsetting av
konsesjonspliktige landbrukseiendommer.

Verdivurderingen gir en samlet vurdering, en beskrivelse og verdsetting av landbrukseiendom (markedsverdi). Markedsverdi
er i denne sammenheng den verdi som eiendommen skjønnes å ha ved fritt salg, etter vanlige priser i området, under hensyn
til de gjeldende bestemmelser i konsesjonsloven jfr. $ 1 og 9, og rundskriv fra Landbruksdepartementet og da spesielt
M-3t2002, M-7t2002,
M-4 I 2004, M-2 I 2009, M-3/2009, M- 1 I 20 1 0, M-20 1 2 og M-20 1 6.
Taksten omfatter kun fast eiendom med naturlig tilhørende driftstilbehør (naglefast).

Oppdrag 3.april2019.
Det er av Svensson Nøkleby v/adv. Petter Holmen rekvirert oppdatert verditakst med eiendommen Kafterud gnr 55 bnr 85, er
tillagt eiendommen Helgerud gnr 55 bnr 2 mfl.
Tidligere eiers mandat var å verdivurdere boligeiendom og landbruseiendom som to selvstendige objekter.
Det nye mandatet fra Svensson Nøkleby v/adv. Petter Holmen er å verivurdere eiendommene, samlet.

Appdr. nr'.222 Befaringsdato: 04.05.241 B Side: 2 av 1B
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Matrikkel:
Kommune
Adresse:

Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE
Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvestAS
Stensetueien 200, 3302 HOKKSUN D
Telefon: 916 02 238

TI
Norsk tokst

Egne forutsetninger
Oppdraget er utført på grunnlag av NTFs retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige
rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke
meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.
Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp.
Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger
om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.

Forutsetn i nger arealberegn ing

Verdisetting av Landbrukseiendommer er basert på konsesjonsloven og gjeldende rundskriv utarbeidet av
landbruksdepartementet. Dette innebærer at boligbebyggelsen på en landbrukseiendom skal verdsettes etter andre
prinsipper enn det som benyttes ved verditaksering av vanlig boligeiendom. For arealmåling av bygninger brukes brultoareal
(BTA) oq qrunnflate. Disse målene brukes ved salg oq alle andre tvper oppdrao.

Verdisetting

HOKKSUND, 05.04.2019

& n*{ -E*'l- &r,w"t/*f
Knut-Erik Haugan lng./Takstmann

Telefon: 916 02 238

Eiendommens beliggenhet og bygningsmasse er avgjørende for verdifastsettelsen og det er ihensyntatt de forhold som er
nevnt i rapporten og som er opplyst av rekvirenVeier. Det er i taksten foretatt en erfaringsmessig fradrag for slit, elde og
utidsmessighet. Beregning av markedsverdien er basert på de forhold som er nevnt i takstdokumentet når det gjelder
beliggenhet og teknisk tilstand.

Eiendommen har en fin beliggenhet, men med kort avstand til ulike servicetilbud, offentlig kommunikasjon, skoler etc.
Eiendommen ligger pent til og vil være en attraktiv for mange som vil ønske en landlig boplass, hvor en bla. kan drive
landbruk med hester andre dyr eller barnehage.
Eiendommen representerer i utgangspunktet en middels stor landbrukseiendom og muligheten for intensiv utnyttelse til
landbruksformål er begrenset. Det er kort avstand til mange friluftstilbud, som ski, skyting og golfanlegg. Eiendommen har
en omfattende bygningsmasse av forholdsvis god standard.
På grunn av boplikten på landbrukseiendommen er det i verdivurderingen forutsatt at boligeiendommen BergflødMeien 27,
gnr 55 bnr 85, enten kjøpes samlet eller at alternativ boplikt blir godkjent av landbruksmyndighetene i Lier kommune og
selger.

Markedsverdi: Kr. 23 000 000
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

Befarings- og eiendomsopplysninger

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUN D
Telefon: 916 02 238

I
Norsk tokst

Rapportdata
Kunde: Kristian Johansen

Takstmann: Knut-Erik Hauqan

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 04.05.20 1 B.
- KnutErik Haugan. Takstmann/lng. Tlf. 91 60 22 38
- Kristian Johansen. Hiemmelshaver. Tlf. 90076785

Revisjoner: Dato: 03.04.2019 Det er av Svensson Nøkleby v/adv. Petter Holmen rekvirert oppdatert verditakst
med eiendommen Katterud onr 55 bnr 85. er tillaqt eiendommen Heloerud onr 55 bnr 2 mfl.

Eiendomsopplvsninqer
Eiend.betegnelse: Helqerud 5512 mfl. oq Katterud 55/85

Eier: Kristian Johansen

Hjemmelsovergang: 20't0

Beliggenhet; Eiendommen er beliggende ved Lierbyen i Lier kommune, i et landbruksområde. Eiendommen har
en landlig men allikevel sentral beliggenhet. Det er ca. 1,5 km til Lierbyen med kommunale kontorer,
ungdoms skole, videregående skole, idrettsanlegg og forretningssenter. Det er 10 km til Drammen
og ca. 40 km til Oslo.

Bebyggelsen Våningshus med byggeår 1869. Bygningen er 1 1|2-etasjer over kjeller, oppført i tømmer, delvis
med isolert bindingsverk, med utvendig kledning.
Det er videre Sidebygning bygget på slutten av 17OO-tallet , driftsbygning bygget i 1910, stabbur fra
1922, drengestue antatt oppført i 1930 og hønsehus fra 1920{allet. Bygninger er påkostet senere
år.

Standard Bygningene er godt vedlikeholdt og har god standard, sett i relasjon til alder og bruk.

Konsesjonsplikt: Ja

Regulering Nei

Kommuneplan: Eiendommen ligger i et LNF-område

Adkomstvei: Utkjøring fra tunet til Bergflødtveien.

Tilknytning vann: Offentlig vannforsyning

Tilknytning avløp: Privat renseanlegg m/pumpekum, og spredegrøfter

Borett: Det er ingen borett på våningshuset.

Forkjøpsrett: lngen forkjøpsrett på eiendommen

Heftelser: Er ikke kontrollert

Servituiter: Er ikke kontrollert.
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Matrikkeldata
Matrikkel Kommune: 0626 LIER Gnr: 55 Bnr: 2

Hiemmelshaver: Kristian Johansen

Adresse: Berofløttueien 25. 3404 LIER

Matrikkel: Kommune:0626 LIER Gnr:48 Bnr: l7
Hiemmelshaver: Kristian Johansen

Adresse: Bersfløttveien 25, 3404 LIER

Matrikkel: Kommune: 0626 LIER Gnr: 55 Bnr: 85

Andre forhold
Forsikring: Selskap: lf skadeforsikring. Avtalenr: SP559494.4.1. Type: Fullverdi. Arlig premie: Kr. 50 348

Forsikringspapirer er ikke fremlagt, taksten forutsetter at eiendommen er forsikret.
Selskap: Skogbrand. Avtalenr: 512192. Arlig premie: Kr.47Q.
Unqskoqforsikrino.

Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttueien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUND
Telefon: I'16 02238

Irr
Norsk tokst

Kilder/vedlegg
DokumenVkilde Dato Kommentar Status Sider Vedlaot

Arealoversikt 27.04.2018 lnnhentet

Resursolan for skooen Foran Norqe as lnnhentet

lnnestående skoqavoift kr.452.- Ooolvst av landbr. kontoret lnnhentet

Situasionskart 27.05.2018 lnnhentet Ja

Eiendomsdata.no 27.05.2018 lnnhentet Ja

Eiendommens arealer
Fulldyrket jord daa 130,2

Overflatedyrket jord daa 0,0

lnnmarksbeite daa 1Q,7

Skog av svært høy bonitet daa 0,0

Skog av høy bonitet daa 52,8

Skog av middels bonitet daa 273,0

Skog av lav bonitet daa 293,7

Uproduktiv skog daa 351,1

Myr daa 26,4

Apen jorddekt fastmark daa 1,0

Apen grunnlendt fastmark daa 53,7

Bebygd, vann, bre daa 17,7

lkke klassifisert daa 0,0

Sum arealer: daa 1210,3
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Matrikkel:
Kommune
Adresse:

Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE
Bergfløttveien 25 ,3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 2OO, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02 238

I
Norsk tokgt

Beskrivelser

Eiendom Eiendommen er beliggende ved Lierbyen i Lier kommune, i et landbruksområde.

Dette er en kort innføring av påfølgende verdivurdering. Hensikten med sammendraget er å gi
brukerne en kort innføring. Det presiseres at sammendraget er en del av verdivurderingen og at den
ikke kan benyttes alene. Med dagens lowerk er denne eiendommen konsesjonspliktig og det hviler
boplikt på eiendommen.
Eiendommene ligger i Lier Kommune i Buskerud fulke, i et typisk jord, skogbruksområde.
Eiendommen har en pen beliggenhet i rolige, pene og landlige omgivelser.
Det er totalt ca. 130 daa fulldyrket jord, fordelt på 3 godt arronderte parseller tett opp mot tunet.
ca.l1 daa innmarksbeite ligger sør for tunet. Det er 62O daa produktiv skog, 351 daa uproduktiv
skog og
99 daa skog/annet fordelt på 3 teiger, iflg. skog og landskap.

Jordkvaliteten er god, og med god arrondering. Grøftetilstanden er av eldre dato, men er av brukbar
kvaliiet. Det er i dag kornproduksjon på eiendommen.
Hovedbygning i 1 ll2elasje og kjeller, med gr.fl. på ca.135 m2, av normal standard. Sidebygning i

en etasje med gr. tl. på ca.75 m2.

Eiendommen har fin beliggenhet, med kort avstand til ulike servicetilbud, offentlig kommunikasjon
etc. i Lierbyen. Eiendommen vil være attraktiv for noen som vil ønske kombinere barnehagedrift
med landlig boplass.

Eiendommen representerer i utgangspunktet en middels stor landbrukseiendom og muligheten for
intensiv utnyttelse til landbruksformål er noe begrenset. Det er omfangsrik bygningsmasse på
eiendommen.

Produksjon Den dyrkede mark på 130,2 daa fulldyrket jord og 1O,7 daa innmarksbeite, fordelt på 4 parseller.
Skog/annet er på totalt 1069,5 daa, fordelt på 2teiger.
Den dyrkede marken blir idag bortleiet til dyrking av gras og korn, med årlig avgift kr. 28403,- med 1

åre oppsigelse. Noe dyrket mark er i bruk til en liten eplehage syd for tunet.

Odel Eiendommen oppffller Odelslovens bestemmelser når det gjelder arealkrav. Eiendommen oppfyller
arealkrav, men ikke eiertid til odelseiendom.
Eiendommen er underlagt Konsesjonslovens bestemmelser og vil være pålagt bo og driveplikt.

Kår Det er ikke kår på eiendommen

Bonitet Prod u ktivt d riwerd ig s koga rea I fordelt på areal il ølge skogbru kspla n.

Skog med høg bonitet
Skog av middels bonitet
Skog med lav bonitet
Uproduktiv skog

619 daa.
351 daa.

53 daa.
273 daa.
293 daa.

Arrondering Dyrket mark er for det meste flaVsvakt skrånende og driftsforholdene må betegnes som lett
tilgjengelig med konvensjonelt maskinelt utstyr.

Miljøtiltak lngen registrerte tiltak iflg. eier

Verneplaner Ingen registrerte verneplaner ifølge eier

Fellesveier Betalt vegavgift for andel i Eikdamsveien kr. 300,- for 2016.
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02 238

I
Norsk tokst

Bygninger på eiendommen
Våningshus/hovedhus

Verdivurderinq
Verdi: Kr 3 000 000

Bruksverdivurderino: Hovedhuset er utleid til Heloerud Barneqård AS.

Arealer
Etasjo Bruftoareal BTA m' Kommentar

Kjeller Trapperom, garderobe, gang, wc m/dusj, tekn rom, mat bod, bod

1. etasje 135 Hall m/trapp, gang, kjøkken ,2 xwc,3 lekerom, gang/garderobe m/egen utgang

2. etasje 72 Trapperom, 3 kontor, spiserom/kjøkken, bad/wc/vaskerom

Sum bvonino: 207

,rE-ill

Byggeår: 1869 Kilde: Norske gårdsbruk Buskerud bind 2.

Anvendelsel enkel
bygningsbeskrivelse: Beboelse.

Modernisering Noe oppusset senere år.

Kommentar areal
Kieller har lav takhøvde oo er ikke medreonet i areal. Areal fra tidl. takst.

Konstruksioner oq innvendiqe forhold - Våninqshus/hovedhus
Bygning, generelt

Det presiseres at denne verdivurderingen kun er en beskrivelse og det må rekvireres tilstandsrapport, om man ønsker en
beskrivelse av bygningstekniske forhold av bygningene. Det er ikke kontrollert tillatelser etc. i kommunens bygningsarkiv.
Våningshuset på eiendommen er fra 1869, men er vesentlig moderniserVoppusset, senere år. Bygningen er i 1 112- eta$e
med kieller oq en qrunnflate på 135 m'. Huset er innredet til barnehaqevirksomhet.

Drenering

Det er iflo. tidl. takst av 2013. drenerinq fra 1985 rundt bolio

Direkte fundamentering

Bygningen er fundamentert på en grunnmur av stein/betong og plate av betong, på utgravde masser. Det er innstallert
radonbrønn med avtrekk i kieller.

Yttervegger

Yttervegger består av tømmer og tre / bindingsverk, etter byggemåte isolert og er utvendig tekket med stående panel.
Veooen er lektet ut oo tileoosisolert oå beooe sider. Det er skiftet oanel oå deler av en kortveoo.

Takkonstruksioner

Taktvoen består av saltak. Takkonstruksionen består av olassbvode takstoler. Konstruksion mot tak er isolert med olava.

Taktekking og membraner

Taket er tekket med metallplater. Undertaket panelbord og papp, sløyfer og lekter. Takrenner, nedløp og snøfangere av
plastbelaot stå|. til mark. Taket omlaqt i 1984.

Vinduer

Vinduer består av tre med isolerolass. 2. etasie har vinduer med 3-laqs isolerolass fra 2013 oq 1. eto. fra 2Q16.

Ytterdører og porter

Standard innqanqsdør av tre med qlass. lnnvendiqe behandlede tredører i 2. etasie, skiftet i 2013

Utvendige overflater
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE
Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetueien 200, 3302 HOKKSU ND

Telefon: 916 02 238
II
Norsk tokst

Ytterveooer består av tømmer oo isolert tre / bindinosverk. utvendio tekket med treoanel

Overflater på innvendige gulv

Gulvkonstruksjon av tre mellom etasjer. lsolasjon av stubbloftsleire. Gulv i 2. etasje isolert med glava. Gulver tekket med
oarkett. vinvlbeleqq. tepoer oo fliser. Betono oo skifer. i kieller.

Overflater på innvendige vegger

Veqoer tekket med panel, malte plater, tømmer oq strie.

Overflater på innvendig himling

lnnvendioe himlinoer tekket med malt oanel oo oiosolater. Kieller har rabissouss oo stubbloftshimlinq.
Trapper og ramper

lnnvendio behandlet tretraoo mellom etasier. Rekkverk oå en side. Betonotraoo utvendio av betonq med skifer

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

2 oioer av teqlstein. forblendet med teqlstein, over tak. Feieluker i kieller. Pipe er ikke i bruk.

Kjøkkeninnredning

Montert Kjøkken av type "lkea" med profilerte lronter 2. etasje. Stålplate over benk. Det er også montert en eldre
kiøkkeninnrednino.

lnnredning og garnityr for våtrom

Bad/wclvaskerom i 2. etg : Utført av eier i 2013.
Montert innredning med servant, vegghengt wc, og nedsenket dusjnisje med glassdør
Sluk i gulv av plast. El-lufteventil i himling. Noe dårlig fall til sluk, utenfor dusjsonen.
Gulv: Betong, tekket med fliser m/varmekabel.
Vegger: Fliser.
Himling: Malte plater.

Wc i 1. etg:
Montert servant og 2 vegghengte wc.
Lufteventil ivegg.
Gulv: Belegg.
Vegger: Panel.
Himling: Malte panel.

Wc i 1. etg:
Montert servant og vegghengt wc.
Lufieventil i vegg,
Gulv: Belegg.
Vegger: Panel.
Himling: Malte panel.

Bad/wc i kjeller:
Montert innredning med servant, wc, og nedsenket dusjnisje.
Sluk i gulv av plast.
Gulv: Fliser/skifer.
Vegger; Malt mur.
Himling: Malt panel.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Avløp består av plast og vannrør består av kobber og plast. Utuendig ledningsnett av plast. I 2. etasje rør i rør system. Det er
ikke montert varmekilde for oulwarme.
Utstyr for san itærinstallasjoner

Sanitærutstvr av normal standard.
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02238

I
Norsk tokst

Varme, generelt

Oppvarming med el. og ved. Montert vedovn i stue. Montert panelovner.
2 varmepumper (luft til luft) montert senere år. Deler av bvgg har nedlaqt rørslvnqer for qulwarme.

Brannslokking, generelt

Montert bra nnsl u kninqsa pparat og røvkvarslere.

Elkraft, generelt

Standard skjulVåpent el-anlegg. El-tavle med automatsikringer fornyet senere år. El anlegg kontrolleres ikke av takstmann,
dette utføres av aut. el installatør.

Tele og automatisering, generelt

Eiendommen har tilqanq på internett.

Brannalarm

Det er montert brannalarm.
Annet

Montert radon brønn oo vifte.

Driftsbygning/låve

Bygningsdata
Byggeår: 1917 Kilde: Norske gårdsbruk Buskerud bind 2

enkel
bygningsbeskrivelse: Lagerplass.

Modernisering (i 2018) Ny tekking på tilbygg.

Verdivurdering
Verdi Kr 1 000 000

Bruksverdivurderino: Eoet bruk.

Arealer
Etasie Bruttoareal BTA m2 Kommentar

1. etasje 615 Garasjerom, gml. fiøsrom og høylåve

2. etasje 540 Apen høylåve med lagerplass

Kjeller Lagerplass

Sum bvonino: 1 155

Kommentar areal
2. etasie målt ut til lanoveooer. Kieller ikke besiktioet.

Konstruksioner oq innvendlqe forhold - Driftsbvq n i nq/låve
Bygning, generelt

Drifisbygning bygget 1917 bygget i uisolert bindingsverk og kledd med panel. Noe ombygget 1984. Bygningen er
fundamentert på grunn av leire, med støpt grunnmur og pilarer av granitt og dekke av betong m/ståldragere, i gml. !øs.
Ståldragere er preget av rustskader og må utbedres/fornyes. Søyler av stå|. Vegger i gml. fjøs av pusset teglstein.
Mellomdekke over fjøsdel. Det ser ut til at noe bærende konstruksjon er fiernet og dette må kontrolleres og utbedres. Taket er
tekket med metallplater, med snøfangere og renner og nedløp av plastbelagt stå|. Taket omlagt senere år og skråtak mot
tunet er under omlegging. Montert 3-fase el-anlegg. Montert gangdører av tre. Låvebru av naturstein/betong med rekkverk av
tre. Kjeller i driftsbygning er i bruk til lager.
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Matrikkel:
Kommune
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Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE
Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02 238
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Norsk tokst

Stabbur

Bysningsdata
Byggeår: 1922 Kilde: Norske gårdsbruk Buskerud bind 2.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Lagerplass

Verdivurdering
Verdi Kr 100 000

Bruksverdivurderinq: Eget bruk.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Stabbur
Bygning, generelt

Stabbur på eiendommen er fra 1922 og er i I 'l12 etasje med en grunnflate på 30 m'z. Fundamentert på pilarer av betong
Pilarer må rettes opp etter tele. Konstruksjon av lafteplank. Gulver av treplank. Enkle vinduer av tre.
Taket er tekket med metallplater og renner og nedløp av plastbelagt stå|.

Sidebygn in g/Bryggerh us

Bygningsdata
Byggeår: 1796 Kilde: Norske gårdsbruk Buskerud bind 2.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Barnehage

Modernisering Ombygget til barnehage. Oppusset senere år

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m' Kommentar

1. etasje 30 Lagerrom og trappegang.

2. etasje 30 Trappegang, lagerrom

Sum bvonino: 60

Verdi: Kr 1 000 000

Bruksverdivurderino Sidebyqnino er utleid til Helqerud Barneqård AS.
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 2OO, 3302 HOKKSUN D

Telefon: 916 02 238
I
Norsk tokst

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m' Kommentar

'l . etasje 65 Gang, kjøkken med bakerovn, wc og 2 lekerom

Sum byqninq: 65

Konstruksjoner og innvendige forhold - Sidebysning/Bryggerhus
Bygning, generelt

Det presiseres at denne verdivurderingen kun er en beskrivelse og det må rekvireres tilstandsrapport, om man ønsker en
beskrivelse av bygningstekniske forhold av bygningene. Det er ikke kontrollert tillatelser etc. i kommunens bygningsarkiv.
Sidebygning/bryggerhus på eiendommen er fra slutten av 1700{allet og modernisert i senere år. Bygningen er i en etasje
med en grunnflate på 65 m'. Grunnmuren er av naturstein (stablestein) med krypkjeller som ikke var tilgjengelig ved befaring.
Konstruksjon av tømmer utlektet og kledd u og innvendig.lsolefing ikke kjent.
Taktypen består av saltak. Takkonstruksjonen består av plassbygde takstoler, Konstruksjon mot tak er antatt isolert med
sagflis. Luke i gavlvegg mot syd til kryploft.lkke inspisert ved befaring. Vinduer av trekonstruksjon med isolerglass. 2 piper av
tegl, er ikke i bruk. Kontroll må utføres av Brann-og feievesen før bruk. Gulver tekket med gulvbord og skifer. lnnvendige
vegger tekket med tømmer og panel. Himlinger tekket med panel. Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning. Avløp til
septiktank, pumpekum og spredegrøfter. Oppvarming med el. Montert varmepumpe (luft til luft) og panelovner. Vannbåren
varme i gulv med egen el-kassett. Montert 120 ltr.vv - bereder i kjøkken.

Drengestue

Bygningsdata
Byggeår: 1930 Kilde: Norske gårdsbruk Buskerud bind 2

Anvendelsei enkel
bygningsbeskrivelse: Barnehage

Modernisering Senere år, over tid.

Verdivurdering
Verdi Kr, 1 500 000

Bruksverdivurdering: Drengestue er utleid til Helgerud Barnegård AS.

Drengestue er antatt bygget i 1930 og renovert, modernisert og tilpasset kontor/barnehageformå|. Bygget er fundamentert på
støpt grunnmur og pilarer. Noe leca. Konstruksjon av isolert bindingsverk med stående kledning. Saltak av trekonstruksjon
tekket med takstein. Renner, nedløp og snøfangere av plastbelagt stå|, omlagt senere år. Tilgang til kryploft, med tilgang fra
hems over kjøkken. lkke besiktiget ved befaring. Vinduer av tre,med isolerglass. Dører av normal standard. lnnvendig flater
er i hovedsak tregulv og belegg. Malt panel og fliser, på vegger. Himlinger tekket med panel.

Bad/wc:
Montert innredning med servant, wc, og dusjkabinett.
Sluk i gulv av plast. Lufteventil i vegg (sentr. anlegg).
Gulv: Tregulv, tekket med belegg, m/varmekabel.
Vegger: Fliser.

Side; 11 av 18

Arealer
Etasie Bruttoareal BTA m'z Kommentar

1. etasje 110 Entr6/vindfang, gang, bad/wc, kjøkken, 3 lekerom, wc, tekn.rom, lekerom/
ventilasjonsrom, gang.

Hems Lekerom

Sum bvonino 110

Konstruksioner og innvendige forhold - Drengestue
Bygning, generelt
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Norsk tokst

Himling: Malt panel.

Wc:
Montert servant og wc.
Lufteventil i vegg (sentr. anlegg).
Gulv: Tregulv, tekket med belegg.
Vegger: Panel.
Himling: Malt panel.

Eldre røropplegg for vann og avløp. Montert balansert ventilasjon med varme. Oppvarming med el. El -tavle med
automatsikringer montert ved stabbur. Det er montert 110 ltrs. vv bereder på loft.

Hønsehus

Bygningsdata
Byggeår: 1920 Kilde: Norske gårdsbruk Buskerud bind 2.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Hønsehus.

Verdivurdering
Verdi: Kr 50 000

Bruksverdivurderinq Eqet bruk.

Konstruksjoner og innvendige forhold . Hønsehus
Bygning, generelt

Byggeår ikke kjent. Fundamentert med ringmur av betong. Endel sprekker i mur. Konstruksjon av laftet plank i en etasje.
Takkonstruksjon med saltak tekket med teglstein.Tredør og enkle vinduer av tre. Gulv av tre og noe av betong.

Skogshytte Furuhaugen

Arealer
Etasie Bruttoareal BTA m2 Kommentar

1. etasje 20 To rom.

Sum bvonino: 2A

1941 Kilde'.ltø verditakst.

Anvendelse/ enkel
velse:

Skogshyfte

Verdivurderlng
Verdi Kr 100 000

Bruksverdivurderino Eget bruk.

Utleievurderinq: Bør kunne leies ut.
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I
Norsk tokst

Arealer
Etasje Bruttoareål BTA m'z Kommentar

1. etasje 30 Kjøkken og soverom.

Sum bvonino 30

Kommentar areal
Skoqshvtte er ikke befart av hverken eier eller takstmann oo ooolvsnin€rer er fra tidliqere takst.

Konstruksioner oq innvendiqe forhold - Skoqshvtte Furuhauqen
Bygning, generelt

Opplysninger fra tidligere takst fra 2013 :

Hytta er bygget på grunnmur av betong. Vegger av lafteplank, utvendig kledd med panel. Enkle vinduer og dør. Saltak med
takstein. Det erogså 2 små uthus i enkel utførelse. Tilstand og evnt. eieforhold kan være uklart og må undbrsøkes av ny eier

Skogshytte Skogheim

Bygningsdata
Byggeår: Kilde: Ukjent

enkel
bygni ngsbeskrivelse: Hytte

Verdivurderinq
Verdi: Kr 25 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m'z Kommentar

1. etasie 30 Stue/kiøkken. soverom.

Sum bvqninq 30

Kommentar areal
SkoqshWe er ikke befart av hverken takstmann oq opplvsninoer er fra tidlioere takst.

Konstruksioner os innvendise forhold . Skosshvfie Skoqheim
Bygning, generelt

Opplysninger fra tidligere takst :

Vegger av lafteplank, utvendig kledd med panel. Enkle vinduer og dør. Saltak med plastpressening. Tilstand på bygningen er
meget dårlig og må undersøkes av ny eier. Hytta representerer liten verdi.
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Side: 14 av 'lB

BOLIGHUS "Katterud"

Konstruksioner oq innvendige forhold - BOL|GHUS "Katterud"
Bygning, generelt

Se beskrivelse av bolig iTilstandsrapport Bolig nr 174, befaring 5.5.2018.

SIDEBYG N ING/AN N EKS "Katterud"

Bygningsdata
Byggeår:2015 Kilde: lfølge eier

enkel
bygningsbeskrivelse: Kontor-beboelse.

Bvqninqsdata

#iiH æ Byggeår:2015 Kilde: lfølge eier

enkel
bygningsbeskrivelse: Beboelse

tt n'-1 -lt
t

Verdivurderinq
Normale bvqqekostn. Normale bvqqekostnader (utreqnet som for nvbvqq) Kr 6 325 000

Tilleoo: Renseanleoo. infrastruktur Kr 500 000

Fradrag: Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, qienst. arbeider) Kr - 100 000

Teknisk verdi Teknisk verdi 6 725 000

Verdi Kr 6 725 000

Arealer
Etasie Bruttoareal BTA m'z Kommentar

1. etasje 155 Hall m/trapp, stue/kjøkken, stue, bad/wc, garderobe, teknisk rom, soverom, wc

2. etasje 98 Stue/trapperom, soverom (master), bad/wc, vaskerom, bibliotek, soverom 2
master, bad/wc, soverom

Kryploft Kryperom med lav takhøyde. Tilgang m/takluke i sov

Sum bvonino 253

Oppdr. nr: 222 Befaringsdato: 04 05.201 B
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSU N D

Telefon: 916 02 238
I
Norsk tokst

Verdivurderinq
Verdi: Kr 2 050 000

Arealer
Etasie Bruttoareal BTA m' Kommentar

1. etasie 70 Gang, kjøkken/stue/kontor, bad/vaskerom/wc, teknisk rom

Sum bvqninq 70

KonstruksioRer og innvendise forhold - SIDEBYGN I NG/AN N EKS "Katterud"
Bygning, generelt

Se beskrivelse av sidebygning/anneks i Tilstandsrapport Bolig nr 174, befaring 5.5.2018.

GARASJE "Katterud"

BvEninqsdata
Byggeår:2015 Kilde: lfølge eier

enkel
bygningsbeskrivelse: Biloppstilling

Verdivurdoring
Verdi: Kr 440 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m2 Kommentar

1. etasje 44 Garasjerom for 2 biler

Sum bvonino: 44

Konstruksioner oq innvendiqe forhold - GARASJE "Katterud"
Bygning, generelt

Se beskrivelse av bolig iTilstandsrapport Bolig nr 174,befaring 5.5.2018

Oppdr. nr:222 Befaringsdato: 04.05.20 1 B Side: '15 av 1B
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02 238

I
Norsk tqkst

1 500 000

Utvendige forhold

Konstruksioner utendørs
Bearbeidet terreng, generelt

Gårdstunet er pent opparbeidet med plener, lekeapparater, prydbusker og gruset gårdsplassioppkjørsel.

Andre verdikom ponenter

Skog Skogen består av 4 frittliggende parseller. Det er ifølge
opplysninger fra totalt areal 997 daa skog/annet, med
produktiv skogareal på 620 daa.

Resursoversikt utarbeidet av Foran Norge AS i 2007 med
flyfoto og feltarbeide i 2005-2006.
Det er iflg. opplysninger fra resursoversikt totalt 820 da
produktiv skog. Fratrukket skog utenfor prognose blir drivbart
produktivt skogareal ca 770 daa. I beregningen er lagt til
grunn 715 da.
Det er relativt god arrondering i store deler av skogen og
driftsforholdene må betegnes som tilgjengelig med
konvensjonelt maskinelt utstyr. Skogen har iflg. skogplan en
fordeling med 'l 1 o/o høy bonilel, 39 % middels og 50 % lav
bonitet. Det legges til grunn et produksjonsevne på 241 m3.

Skogplan Foran Norge AS fra 2011.

Total registrert areal 1178 daa.
Produktivt skogareal 820 daa.

Produktivt driwerdig skogareal fordelt på areal.
Skog med høg bonitet 86 daa.
Skog av middels bonitet 296 daa.
Skog med lav bonitet 386 daa.
M|S-Utenfor prognose 54 daa.

822 daa.
Uproduktiv skogareal.
Myr 41 daa.
Skrapskogmark 178daa.
lmpediment 5 daa.
Veier, kraftgater og lignende 17 daa.
Vann 0 daa.
Andre markslag 117 daa.

357 daa. Totalt areal 1178 daa.

Hogstklassefordeling med 0 daa hkl.1 , 167 daa hkl.2,76 daa
hkt.3,
454 daa hkl.4 og 70 daa i hkl.S.
Total årlig tilvekst 164 m", uten bark.

Verdikomponenter
Det er i følge skog og landskap 130,0 daa fulldyrket dyrket
jord, som er fordelt på 3 teiger og er beliggende rundt tunet og
en utmarksbeite på 11 daa noe syd for tunet. En liten teig med
frukttrær er beliggende øst for tunet. Marken er flaVlett
skrånende og godt egnet til maskin bearbeiding.
Jordkvaliteten er siltig mellomleire. Noe av dyrket mark er
planerVpåfylt. Grøfletilstand, er ifølge eier middels god.Noe
utsatt for erosjonsrisiko på østsiden av Bergflødtveien.
Eiendommen er i bruk til dyrking av korn/gras.
Det er ikke vanningsanlegg på eiendommen.
Det er registrert floghavre på eiendommen.
Det er naturlig å legge til grunn dyrking av korn/gras for
verdiberegningene.
Dyrket mark er utleiet for et år, med en årlig leiesum kr.
28403,-

Dyrket mark 800 000

Oppclr. nr: 222 Befaringrsdato: 04.05.20 1 B Side: 16 av 1B
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
0626 LIER KOMMUNE
Bergfløttueien 25 , 3404 LIER

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 200, 3302 HOKKSUN D

Telefon: 916 02 238
T
Norsk takst

Treslag ihht. driftsplan: Gran med 50 %, furu med 30 %, og
lau 2O o/o.

Det er opplyst at det er awirket 371 m3 med skog i perioden
1 991 -201 8.
Det er også i perioden 1991-2018 foretatt planting av 10845
planter og 540 juletrær. linnestående beløp på
skogfondskonlo kr.452,- iflg. Landbrukskontoret,
Verdien av skogen er basert på generell kunnskap til skog i

området. Jaktrett på elg og småvilt på eiendommen som
disponeres av Vestre Lier Grunneierlag.
Takstmannen har ikke gjennomført egne registreringer eller
befart skogen. Verdien på skogen er basert på opplysninger
fra eier og egne erfaringer/generell kunnskap til skog.

Det er i verdivurderingen forutsaft at boplikten løses ved at
begge eiendommer (Bergflødtveien 25 og 27) selges samlet,
eller at annen løsning, godkjent av eier og landbruksetaten i

Lier kommune velges.

Nytt mandat 3. april 2019.(pressisering av tekst)
Det presiseres at vurderingen av leieverdien av utleiekontrakt
med Helgerud Barnegård AS ikke er å betrakte som
tilleggsverdi av våningshuset.
Vurderingen er ment som en selvstendig samlet verdi for
Helgerud Bamegård AS sin bruk av bygninger og utearealer
som er beskrevet i '1. avsnitt.

Barnehage. 3 000 000Leieavtale for lokaler og utearealer:

Våningshus, sidebygning, drengestue, deler av låven,
gårdstunet og parkering, leies ut til Helgerud Barnegård AS,
for årlig leiesum av kr. 608.400,- Årlig konsumprisindeks
regulering. Løpetid 01.09.2014 til31.08.2024 med rett til 5 års
forlengelse.

Estimert verdi av inntekt fra utleiekontrakt med Helgerud
Barnegård AS etter en samlet vurdering :

Utleie av lager i gjødselkjeller med årlig leie kr. 15000,- 250 000Gjødselkjel le r llager.

Hovedbolig er tillagt tillegg for boverdi med kr. 1.5 mill. 1 500 000Boverdi

Sum andre verdikomponenter: 7 050 000

Oppdr. nr'.222 Befaringsdato: 04.05.20 1 B Side: 17 av 1B
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Matrikkel: Gnr 55: Bnr 2, bnr 85 m.fl.
Kommune: 0626 LIER KOMMUNE
Adresse: Bergfløttveien 25 , 3404 LIER

Sammendrag verdiberegning

KE Eiendom og lnvest AS
Stensetveien 2OO, 3302 HOKKSUND
Telefon: 916 02 238

In
Iorsk tokst

Bygninger ol: Våninoshuslhovedhus Kr 3 000 000

Driftsbygning/låve Kr 1 000 000

Stabbur Kr 100 000

Sidebygninq/Bryggerhus Kr 1 000 000

Drengestue Kr 1 500 000

Hønsehus Kr 50 000

Skoqshvtte Furuhauqen Kr 100 000

Skogshytte Skogheim Kr 25 000

BOLIGHUS "Katterud" Kr 6 725 000

SIDEBYGN ING/ANN EKS "Katterud" Kr 2 050 000

GARASJE "Katterud" Kr 440 000

Andre verdikomponenter: Dyrket mark 800 000

Skog Kr 1 500 000

Barnehage. Kr 3 000 000

Giødselkieller/laoer Kr 250 000

Boverdi Kr 1 500 000

Samlet verdi: Kr 23 040 000

Oppdr, nr:222 Befaringsdato: 04.05.20 1 B Side: 1B av 1B
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Lier kommune

SAKSFREMLEGG Sak nr.

Saksmappe nr:
2018t3877

Arkiv
48n7

Saksbehandler:
Gry Løberg

Til beh l:

5512,55/85 og 48/17 Lier - Bergflødtveien 25 - Helgerud og Katterud gård -
Søknad om konsesjon
Miljøutvalgets vedtak:

Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.

Milj øutvalgets behandling:

Karl O. Bellen (H) fremmet følgende forslag:
Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.

Karl O. Bellen (H) sitt forslag ble vedtatt enstemmig.

Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak:

Med hjemmel i jordloven $$ 1, 4,9,9a og 1 I avslås søknad om konsesjon på eiendommen
gbnr 5512,55/85 og 48117 til Terje Ottesen.

Vedtaket begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy dataksten legger til grunn at
gbnr 55/85 Katterud er en selvstendig fritt omsettelig enhet og ikke en del av
landbrukseiendommen gbnr 55 /2 Helgerud.

Fagutvalg for landbru\ vilt og innlandsfisks behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig

Rådmannens forslag til vedtak:

Med hjemmel i konsesjonsloven $$ 1, 4, 9,9a og l1 avslås søknad om konsesjon på
eiendommen gbnr 55/2,55185 og48ll7 til Terje Ottesen med pris kr 20 050 000. Akseptabel
konsesjonspris på eiendommen er kr 15 500 000

Avslaget begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptabel
konsesjonspris.

Saksnr Utvalg Møtedato
t0/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 05.03.2019
18l20t9 Jvliljøutvalget 13.03.2019
3t/2019 Miljøutvalget 08.05.2019
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Rådmannens saksutredning:

Sammendrag

Det søkes konsesjon på landbrukseiendommen gbnr 48117, 55/2 og 55/85 med hovednummer
Sl/2.Landbrukseiendommen er på til sammen 1215 dekar; hvorav 130 dekar fulldyrka jord,
I I dekar innmarksbeite,62l dekar produktiv skog, 432 dekar annet markslag som;
impediment og skrinn fastmark, og 2l dekar vei og tun.

Bygningene i tunet brukes i dag til bamehage, mens boplikten har av tidligere eier blitt
oppfult ved kjøp av Katterud og oppføring av nytt bolighus her. Jorda leies ut.

Eiendommen er nå taksert till<r 23 040 000. Godkjent konsesjonspris er beregnet og rundet
opp til kr 15 500 000. Det er i hovedtrekk satt for høye verdier på bygningene, samt at det er
lagt til verdi av utleie til barnehage og til lager i tillegg til kostnadsverdi på byggene. Byggene
er ikke bruksendret til utleievirksomheten.

Da det er et avvik ph ca. kr 4 600 000 (23%) mellom den avtale kjøpesummen og akseptabel
pris foreslår rådmannen å gi avslag på søknad om konsesjon.

Vedlegg

r Søknad
r Takst
o KjøpekontraktHelgerud
. KjøpekontraktKatterud
o Gårdskart
o Oversiktskart
r Beregning av verdiene på eiendommen

Bakgrunn
Terje Ottesen søker konsesjon på landbrukseiendommen Helgerud gbnr 55/2 m.fl.
Søknaden er datert 17. september 2018 og inneholdt da to takster. Taksten la til grunn at
Helgerud og Katterud var to separate eiendommen og Katterud ble da taksert til markedspris

Saken ble lagt opp til behandling i fagutvalget 27. november 2018, men ble utsatt pga ønske
om befaring. Befaringen ble utsatt til møtet i Fagutvalget den 5. februar slik at søker hadde
mulighet til å delta.

Da saksfremlegget ble gjort kjent for søker sendte han et notat til medlemmene i fagutvalget
for å argumentere for at prisvurderingen var feil. Etter at saken ble utsatt for befaring ønsket
søker et møte med landbrukskontoret og dette resulterte i et notat som ble lagt ved saken.

Fagutvalget behandlet saken den 5. mars 2019 og avslo søknaden om konsesjon på
eiendommen, mens miljøutvalget sendte imøte den 15. mars 2019 saken tilbake til
administrasjonen med følgende vedtak:

<Saken sendes tilbakefor nærmere utredning av talcst og godkjent kjøpesum.>
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Etter at saken hadde vært i miljøutvalget ønsket søker og hans advokat et møte med
landbrukskontoret. Under møtetble det enighet om at søker skulle sende en ny samlet takst på
eiendommen. Denne ble mottatt fredag 5. april2019.

Saksfremlegget er skrevet på nytt med ny innkommet informasjon fra de to møtene
landbrukskontoret har hatt med søker, med bestillingen fra Miljøutvalget.

Om eiendommen

Fulldyrka jord" innmarksbeite. erosion:
Landbrukseiendommen gbnr 48117, 55/2 og 55/85 med hovednummer 5512 er på til sammen
1215 dekar hvorav 130 dekar fulldyrka jord, 1l dekar innmarksbeite,62I dekar produktiv
skog, 432 dekar annet markslag som; impediment og skrinn fastmark, og2l dekar vei og tun.

Nåværende eier har eid eiendommen siden 2010.

Antal
teiget

FdHyftr O€rf.te@a ftodddr Amel
*oq miltrl{

Eebygd, samf-,

væn, bre grunneiendom
SumlkkeMalritkelnummer lnnmaftsb€ite

€l 0626-55t2 Areal i dekar

626-,13/l? 1 0,0 0,0 0,0 2æ,1 159,6 2,5 0,0 .t50,6
626-55/2 3 130,? 0,0 t0.7 331,5 272,6 r4,8 0,0 759,8
62&5t85 t 0,1 0,0 0,3 1,5 0,0 3,0 0,0 4,9
Srm 5 130,3 0,0 tr,o 62l,t 4;t?,z ZO,T O,0 t 2{å3
Figur 1. Tabellen viser fordeling på markslag fordelt på 7 klasser og tre matrikkelnumre. Kilde
Gårdskart, NIBIO

Jorda på eiendommen er:
o 130 dekar fulldyrka
r 11 dekar innmarksbeite

I tillegg er 9,5 dekar av skogen og 11 dekar innmarksbeite areal som i 1963 var klassifisert
som fulldyrka. Det meste av jorda er av svært god jordkvalitet, og ligger rundt tunet.

Det er middels erosjonsrisiko på sørsiden av Bergflødtveien, mens det er stor og svært stor
erosjonsrisiko på jordene mellom Bergflødtveien og Bergfløtbekken. Jordet oppe ved
Katterud har stor erosjonsrisiko og det er mulig dette jordet egentlig skal klassifiseres om til
fulldyrka jord. Det må en ta stilling til etter en befaring.

tlassilisertiordtsd
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Figur 2. Gårdskart over den dyrka jorda på eiendommen. Kilde: NIBIO

Skog:
Skogen på eiendommen er fordelt over alle 5 teiger på eiendommen, hvorav tre av de er rene
skogteiger.

,l,lemdefrrlfnef
A'lb0
ldgor

tbrodrdv

;

iP ll6!6-56nÆed iddet
Dfi68t sliog

.6&18/17
hæssn
s2s55/86t
isrm

1

3
I
5

0,0

0.0

0,0

0r0

It,6
112
0,0

gI'8

11d',1

ræ,6
t,5

u45

t3?,1

r6t.7
0,0

2ng

t{6.9
2o{.2

0,0

35rt

0,0

53,7

0,0

53,7

0,0

r3
0,0

f'0

12,7

131
0,0

åc{
Figur 3. Figuren viser fordeling på markslag og bonitet

Skogens fordeling på bonitetsklasser
350

300

250

200

l-50

100

50

0 I
Særshøy boniæt Høy bonitet middels bonitet

Figur 4. Diagrammet viser skogens fordeling på bonitetsklasser
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Eiendommens historie

Eiendommen Helgerud og Katterud har vært gjenstand for sammenslåing og deling flere
ganger.

Katterud:
Katterud var en ødegåtrd frem til midten av 1500-tallet hvor den ble drevet på nytt for senere å
bli delt i t759.1 I77l ble den ene halvparten slått sammen med Helgerud. Den andre
halvparten ble delt i 1814. Et års tid etter delinga ble de to stykkene, som seinere fikk bnr. I
og 2, drevet sammen inntil 1820. Begge brukene er seinere sammenføyd med bnr.2 av
Helgerud, det første i 1863 og det andre i 1881.

I2004 ble det gitt tillatelse til fradeling av Katterud igjen, men med litt justerte grenser.
Fradelingen skjedde 12009. | 2013 ble Katterud igjen en eiendom med Helgerud, da eier av
Helgerud gbnr 5512 kjøpte Katterud for å oppfylle boplikten på Helgerud. Byggene på
Katterud ble revet og det ble satt opp et nytt bolighus i 2015.

Helgerud:
Gården ble delt ved skylddelningsforretning i 1797:

r Bruk I (seinere bnr. 1) utgjorde vel fierdeparten av gården, mens resten noe seinere ble
delt likt mellom bruk II og III

o Bruk II (gbnr 5512), Nedre Helgerud
e Bruk III ble ved skylddelningsforretning i 1844 delt i to, seinere bnr. 3 og 4.

o Fra bnr. 3 ble bnr. 6 skilt ut med navnet Katterud i 1901
o Fra bnr. 4 ble Østdal,bnr. 5 skilt ut i 1896.
o Bruk III har i ettertid blitt delt og delt og består nå av et stort antall eiendommer.

I2007 ble eiendommen gbnr5512,55185 og48ll7 forsøkt solgt, men det ble gitt avslag på
konsesjonssøknaden grunnet forhøy pris. Avslaget ble påklaget og avslaget opprettholdt. Den
høyeste akseptable prisen da var kr 9 130 000. Etter at eiendommen ble solgt til ny eier kom
det inn ny konsesjonssøknad i 2010 hvor prisen var 9 130 000. Det ble da gitt konsesjon med
vilkår om boplikt og at det skulle drives tradisjonelt landbruk på gården. For på oppfflle
boplikten kjøpte daværende eier Katterud for kr 350 000 og gppførte et hus der.
Eiendommene Helgerud og Katterud kom da på nytt på samme eierhånd og ble en driftsenhet.

Tidligere konsesj onspriser

Willy Skjeggeurd og Ragnhild Nørland kjøpte Helgerud gbnr 5512 m.fl i 1997 for kr
1 900 000. Etter at de overtok eiendommen kjøpte de t1l252,5 dekar av naboeiendommen
gbnr 5514 (13,5 dekar fulldyrka jord,92 dekar produktiv skog ogl47 dekar uproduktiv skog)
for kr 205 750.

I 2008 ble eiendommen taksert til kr 9 730 000. Da besto eiendommen Helgerud av gbnr 4717,
48117, 5311,5312, 55/2 og 55/83. Denne prisen ble ikke godkjent da den var for høy. Godkjent
konsesjonspris ble kr 9 130 000.

Takst på eiendommen

Takstmann er Knut-Erik Haugan. Eiendommen ble befart 4. mai 2018, og denne taksten er fra
5. april2019.
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Jord:
Taksten for jorda er satt til kr 800 000. Prisen er beregnet med bakgrunn i leieprisen på
arealet. Ved å dele taksten på arealet kommer vi fram til en pris phl<r 5674 pr dekar.

Skog:
Taksten referer til skogbruksplan fra 2007 og201l. Skogbruksplanen fra2011 stemmer
arealmessig ikke overens med gårdskartet. Bl.a. er det i skogbruksplanen oppgitt at det er ca.
200 dekar mer produktiv skog enn det gårdskartet oppgir. Taksten på skogen er satt til kr
I 500 000.

Bygninger på eiendommen

Tidligere vånineshus:
Bygget er oppført i 1869 og er modernisert senere år. Dette er i dag utleid til Helgerud
barnegård AS. Huset har et bruttoareal på207 m2 og er taksert til kr 3 000 000

Driftsbygning:
Driftsbygningen er oppført i l9l7 og er en tradisjonell enhetslåve og har et bruttoareal på
I 155 m2 og er taksert til kr 1 000 000.

Stabbur:
Byggeår 1922 og har et bruttoareal på 60 m2. Takst kr 100 000

S idebyeaf nelbry g gerhus :

Byggeår 1796. Ombygget til barnehage. Bruttoareal 65 m2 og taksert til kr I 000 000

Drengestue:
Byggeår 1930 Bruttoareal 100 m2. Takst 1 500 000

Hønsehus:
Byggeår 1920, Bruttoareal 20 m2. Takst kr 50 000

Skoeshytte Furuhaugen:
Byggear 1941. Bruttoareal 30 m2 og takst kr 100 000.

Skogshvtte Skogheim:
Ukjent byggeår. Bruttoareal 30. Verdi kr 25 000

Nytt våningshus:
Oppført 12015 og har et bruttoarealph253 m2. Takst kr 6 725 000

Sidebygning:
Byggeår 2015 og har et bruttoareal ph70 m2. Takst kr 2 050 000

Garasje:
Byggeår 2015 med et bruttoareal på 44 m2. Takst kr 440 000.

Andre elementer på eiendommen

Barnehaqe:
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Leieavtale for lokaler og utearealer. Våningshus, sidebygning, drengestue, deler av låven,
gårdstunet og parkering leies ut til Helgerud Barnegård AS for en årlig leiesum kr 608 400.

Takstmannen har satt utleieverdien til kr 3 000 000,-

Giødselkjeller og lager:
Utleie av lager og gjødselkjeller i driftsbygningen med årlig leiesum kr 15 000,- Takstmannen
har satt utleieverdien til kr 250 000.

Boverdi:
Hovedbolig er tillagt boverdi med kr I 500 000,-

Oppsummering pris

Takst utgjør til sammenkr 23 050 000. Avtalt kjøpesum er kr 20 050 000. Det er skrevet to
kjøpekontrakter som har pålydende avtalt kjøpesum:

1. Helgerud gård kr 9 300 000
2. Katterud gårdstun kr 10 750 000

Om søker

Søker skriver i søknaden:
<Søker Terje Ottesen har variert bakgrunn innenfor forvaltning og drift av både jord
og bygninger. Formelt er søker utdannet bådefaglig og merkantilt innenfor by4gfo7.
Søker har i snart 25 år arbeidet somprosjektleder ogprosjektsjefinnenforforskjellige
entrepriser, har lang og variert pralcsis samt erforing med oppføring og rehabilitering
av bygg og konstruksjoner. Erfaringen omfatter også bearbeiding av kompliserte
grunnforhold, drenering og infiltrasjon i grunn i tillegg tilfundamentering,
bæredyktighet og geoteknikk.

Søker har videre god innsikt i daglig drift av landbrukseiendom via sinfar Erik
Ottesen, som siden 2004 har eiet og drtftet Skalpe Gård Gnr 43 Bnr I i Drammen
Kommune. Her har søker overflere år deltatt aktivt i normal drift av både dyrket
mark, beiteområder og oppfølging avforskjellige dyr på gården som ku, sau, geit og
gris.

Videre har søker deltatt aktivt i et stort arbeid med å sette Skalpe Gård tilbake til
opprinnelige gode stand, da denne av tidligere eier var svært dårlig ivaretatt.
Arbeidene har omfattet både tilbakeføring av gjengrodd kulturlandskap og generell
oppgradering av gjerder, dreneringer og bygninger.

Søker medfamilie har et ønske om å ivareta og videreutvikle Helgerud Gård på beste
måte, det nevnes også at søkers datter våren 2018 avsluttet videregående opplæring i
landbruk og naturbruk og er en ressurs forfremtiden til Helgerud Gård.>

Videre har søker kjøpt alle aksjene i Helgerud Barnegård AS og sitter nå som styreleder der
Rådmannen har ikke kjennskap til hva søker har betalt for aksjene.

Gårdsbarnehagens historie

Det ble etablert gårdsbarnehage i 1997 av daværende eiere. Denne ble senere lagt ned og i
2006 ble Helgerud Barnegård AS etablert og var eid og drevet av daværende eiere frem til den
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ble solgt til et investeringsselskap i 2007 . Konsesjonssøker har i oktober 2018 kjøpt Helgerud
Barnegård AS og sitter nå som styreleder.

I arkivet kan Rådmannen se at et vognskjul/leilighet er søkt bruksendret og godkjent av
planutvalgeti2006. Dette er bygget ved innkjøringen til tunet. Våningshuset og
sidebygningen var allerede i bruk til barnehagen, men da uten bruksendring da en tidligere så
på dette som en tilleggsnæring til landbruksdriften på eiendommen.
Saksfremlegget til Planutvalget i 2006 er den landbruksfaglige uttalelsen bl.a. som følger:

<(...)Barnehagedriften på Helgerud startet som tilleggsnæring til landbruksdriften. I
dag er jorda på gården leid bort og barnehagevirlcsomheten er den eneste aktiviteten
som er igien på eiendommen. På dette grunnlag er det ikke naturlig lenger så se
barnehagevirlcsomheten som en del av gårdsdriften lenger, dette på tross av at
gårdens bygninger og ressurser benyttes. (...)>

I konsesjonssaken fra2010 står følgende:
<Det viser seg at ingen av bygningene på gårdenformelt er godkjentfor
barnehagedrift. Dette skulle det ha blitt søkt om da det ble gitt dispensasjonfra
kommuneplanens arealdel. >

Driftsbygningen og gjødselkjeller brukes delvis som lager uten bruksendring

Tidligere behandling om sammenføyning

Under møte med søker og søkers advokat den 3. april, samt i tilsendt notat datert 5. april2019 ble det
bl.a. henvist til en sak i planutvalgeti2014 som et argument for at Katterud og Helgerud må ses på
som to selvstendige enheter.

For at nåværende hjemmelshaver skulle oppfulle boplikten, ble eiendommen gbnr 55/85 kjøpt og det
ble søkt om å oppføre ny hovedbolig. Dette ble behandlet i Planutvalget (sak l5l20l4) og det ble fattet
følgende vedtak den 18. februar 2014:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens S 19-2 gis det dispensasjonfra LNF-formålet
i kommuneplanens arealdel (Kapittel 7), ogforbudet mot byggn og anleggstiltak
langs vassdrag ($ 7-2), for oppføring av bolig, garasje og anneks på eiendommen gnr
55 bnr. 85 påfølgendevilkår:

L Gnr. 55 bnr.85 skal sammenføyes med gnr. 55 bnr.2
2. Dyrkø mark syd på eiendommen skal bevares

En dispensasjon vil gjøre at barnehagedriften på Helgerud gård kanfortsette og at det
kan bygges ny hovedbolig på gnr. 55 bnr. 85. Planutvalget mener også at tiltaket ikke
kommer i konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter.
Tihaket berører ikke kulturlandskap av betydning. Det nærliggende vassdrag har
meget liten vannføring. Tiltaket medfører heller ikkefare, eller urimelig ulempe, for
omgivels ene eller allmenne interes s er.

Planutvalget menerfordelene ved dispensasjonfra bestemmelsene i kommuneplanen
omforbud mot bygging i LNF-området ogforbud mot tiltak langs vassdrag, er klart
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Lovens vilkår for å kunne gi
dispensasjon er derfor oppfylt.

Det ble klaget på dette vedtaket da hjemmelshaver ønsket å feme vilkar pkt. 1, og klagen ble tatt til
følge den 10. juni 2014 med følgende vedtak i Planutvalget (sak 4212014):
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Klagen tas tilfølge, ogvilkår I i planutvalgets vedtak av 18.02.2014 i sak 15/2014
oppheves.

Det ble med andre ord allikevel ikke vilkår om at gbnr 55/85 skulle sammenføyes med gbnr 55/2.
Sammenføyning er når en eiendom går inn som en del av en annen og det ene matrikkelnummeret
slettes. I dette tilfellet ville det ikke være mulig med en sammenføyning da det etter matrikkelloven
ikke er (samme eien på gbnr 55/85 og gbnr 5512,48117. Kristian Johansen står alene som eier på gbnr
5512 o948117, mens Kristian Johansen står som hjemmelshaver sammen med sin kone Marit Johansen
på gbnr 55185.

At det ikke ble satt som vilkår om sammenføyning vil ikke påvirke om dette anses som en driftsenhet
eller ei etter jordloven. Sammenføyning er noe som skjer etter matrikkelforskriften kapittel 10. Om
dette anses som en driftsenhet er en vurdering etterjordloven, og ved tvil er dette noe fylkesmannen
skal avgjøre.

Naturmangfold

Skogen ned mot Bergflødtbekken ligger i en ravinedal som er lokalt viktig.
<Lokaliteten utgjør en del av et helhetlig landskap med ravinedaler, som i seg selv er
en truet naturtype (Sårbar - t/U). Selv om ravinedalen har mistet mye naturverdi ved
gjenfulling, gjør sammenheng med andre ravinedaler samtJunn av ån rødlisteart at
lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi).>

Det finnes mer informasion om naturfypen her

Kulturminner

På jordet sør for tunet er det gjort funn av stolpehull og kokegrop i 2004.
I kulturminnesøk finnes bl.a. disse opplysningene:

Katterud - Helgerud
Lagt inn av: Bu:kerud fylkeskommune

R87802 består av til sammen 44 struklurer som tigger plasserl på en flaLe på innmarka lil
Katlerud og Helgerud. Av disse 44 strukturene er 10 tolket som stolpehull, en som kokegrop
og 33 som strukturer med usikker funksjon. Crunoforholdene består av el 0,25- 0,35 m. tykt
pløyelag etterfulgt stedvis av mørk kompakt [eire og sledvis av lys leire.

Regelverk

Konsesionsloven
. Konsesjonsloven $ I
o Konsesjonsloven $4
r Konsesjonsloven $9
r Konsesionsloven $9a
o Konsesjonsloven $ll
r Naturmansfoldloven {q 7-12

Vurdering etter konsesj onsloven:
Konsesjonssøknaden vurderes etter konsesjonslovens formålsparagraf og avgiøres etter
forholdene som gielder spesielt for landbrukseiendommer ($$ 9 og 9a).
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Rådmannen støtter seg også på rundskriv M-312002 - Priser på landbrukseiendommer ved
konsesjon og rundskrivet M-3/2017 Konsesion, priskontroll og boplikt i vurderingene.

Takstmannen har henvist til 6 rundskriv i sin takst som er opphevet, og han har ikke tatt med
siste rundskriv fra 2017 .

Pris

En driftsenhet:
Taksten som var lagt til grunn på eiendommen er ut fra at eiendommen Katterud gbnr 55/85
ikke er å regne som en del av landbrukseiendommen gbnr 5512 Helgerud. Søker har nå lagt
fram en takst på eiendommen samlet, men i notat fra søkers advokat påpeker de at de fortsatt
mener at dette er å regne for å være to eiendommer og ikke en.

I rundskriv M-2013-1 kapittel 7.3.4 fra Landbruks- og matdepartementet står følgende om
deling av landbrukseiendom etter Jordloven $ 12.

(same eigarhand> Samme eierhånd betyr at de ulike gårds- og bruksnummer må eies
av en og samme person. Det er for eksempel ikke tilfelle dersom ektefeller eier hver
sin eiendom. Eiendommene er imidlertid på samme eierhånd om en ektefelle i tillegg
til sin egen eiendom råder over avdødes eiendom i henhold til uskiftebevilling. En
spesiell situasjon har en når en eiendom eies av en person i eneeie og personen også
har en sameiepart i en annen eiendom. Sameieparten og eiendommen vil da være på
samme eierhånd.

Konklusjon: I dette tilfellet står Kristian Johansen som hjemmelshaver alene på gbnr 5512 og
48/17 Helgerud, mens på gbnr 55/85 Katterud står Kristian Johansen og Marit Nessøe
Johansen begge som hjemmelshavere. Ettersom Kristian Johansen står som hjemmelshaver på
begge eiendommene er det å regne at Helgerud og Katterud er på samme eierhånd.

<tumå reknøst som ei driftseining> Selv om flere eiendommer er på <<same

eigarhan$>, kan de ikke automatisk regnes som en driftsenhet i jordlovens forstand.
Det må foretas en konkret og individuell vurdering. Det er ikke nok at de er egnet til å
drives sammen. En må være spesieltnøye med vurderingen der eiendommene er
kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. Ved vurderingen av om en kan regne
eiendommene som en driftsenhet er det av betydning om de ulike eiendommene ligger
slik til at de rent faktisk egner seg for å drives sammen. Den driftsmessige avstanden
er et moment i vurderingen. Det samme er om eiendommene har vært drevet sammen.
Det er ikke noe krav om at eiendommene skal være drevet sammen en viss tid>

Katterud og Helgerud grenser til hverandre og kan rent praktisk drives sammen, selv om det
er veldig lite jordbruksareal på Katterud. For å komme til Katterud kjører en også via
gårdstunet på Helgerud. Eiendommene har vært drevet sammen tidligere før Katterud ble delt
fra Helgerud. Etter at nåværende hjemmelshaver kjøpte Katterud for å opp$lle boplikten har
jorda vært leid ut.

Konklusjon: Etter Rådmannens vurdering er Katterud og Helgerud på samme eierhand og må
ses på som en driftsenhet igjen etter at nåværende hjemmelshaver kjøpte Katterud for å
oppfulle boplikten på Helgerud.

Pris på eiendommene da selser kiøpte:
Da eiendommen Helgerud gbm 5512 og skogteigen gbnr 48117 ble solgt i 2010 var den
akseptable prisen kr 9 130 000. Da var ikke gbnr 55/85 Katterud med. Katterud ble i 2013
solgt til nåværende hjemmelshaver for kr 350 000.
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Utre gning av akseptabel konsesj onspris :

Det ble opprinnelig lagt ved to takster; en for Helgerud (gbnr 5512 og 48117) og en for
Katterud (gbnr 55i85). Etter møte med landbrukskontoret den 3. april2019 ble det enighet om
at det skal foreligge en takst for eiendommen samlet, og ikke to, som selger opprinnelig la
opp til.

Taksten for landbrukseiendommen Helgerud gbnr 5512 mfl. er nåpil23 000 000
Avtalt kjøpesum er kr 20 050 000

Bygninger:
I rundskrivet M-2002-3 står føleende i kanittel 8.6.3:
Standard og størrelse på våningshus

<<Det kan være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset (hovedbolig) i til/blle
bygningen klart ligger over nonnal stor og god boligstandard på en landbrukseiendom.
Godkjenning av bolignivå ut over normal god standard vil gi høye kostnadsverdier, som kan

Jbre til tilsvarende øhting av kjøpesummen Jbr eiendommene. Det kan medføre en uheldig
innskrenkning av aktuell og ønskelig kjøpergruppe til landbrul<seiendommer>

På bygninger skal det fastsettes en kostnadsverdi.
o Alle 5 boligbygg har fatt en verdi på kr 25 000 pr m2. Dette er m2-prisen takstmannen har

brukt på Katterud i 2018. Deretter er det trukket fra en % for alder, slitasje, og egnethet etter
dagens nonner og krav.

r Driftsbygning, skogshytter, stabbur m.m. er satt til en m2 pris på kr 5 000 og deretter
fratrukket en o/o for alder, slitasje, og egnethet etter dagens noffner og krav.

o Garasjen på Katterud er satt til kr 8 000 pr n2, og fratrukket enYo for alder og slitasje.

Takstmannen har satt en verdi av byggene på eiendommen til kr 15 990 000.
Kostnadsverdi på byggene på eiendommen er i rådmannens verdivurdering satt til kr
12 507 900, se vedlegg med verdiberegninger.

Jord:
For jord benyttes avkastningsverdi.

I taksten er det lagt til grunn utleiepris for å verdifastsette jord, dette utgjør ca. kr 5 000 per
dekar. I rundskrivet er det satt opp hvordan en regner ut verdien ut fra avkastning pr dekar.
Da jorda brukes både til gras og korn er det lagt til grunn avkastning på bygg (i henhold til
rundskrivet). Da utgjør verdien kr 6 630 per dekar. Rådmannen har brukt denne verdien, og
jorda har dermed fått en høyere verdi enn i taksten.

Takstmannen har satt en verdi på dyrka jord er kr 800 000. Avkastningsverdi på dyrka jord er
beregnet til kr 936 960

Skog oq utmarksressurser:
På skog og utmarksressurser benyttes avkastningsverdi.

Rådmannen ser at det er forskjell i fordeling på bonitetsklasser og markslag mellom
gårdskartet og skogbruksplanen fra2011. Takstmannen har dog oppsummert eiendommens
arealer ut fra gårdskart. I rundskriv M-2017-3 kapittel 7.3 oppgis gårdskart (AR5) som fasit
for å fastslå om en eiendom er konsesjonspliktig eller ei ut fra areal. Det vil derfor være riktig
at AR5 er fasit også med hensyn til bonitetsklasser og legger dette til grunn.

Skogen har av takstmannen blitt satt til en verdi som utgjør ca.l<r 2 500 per dekar. Det er
uvisst hvordan takstmannen har regnet, men ut fra oppsettet i rundskriv fra departementet har
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skogen en verdi som utgjør ca. kr I 300 per dekar. Det er viktig å merke seg at det er lite skog
med høy bonitet, se figur 4.

Takstmannen har satt en verdi på skog til kr 1 500 000. Avkastningsverdi på skogen er
beregnet tlll.r 820 757

Takstmannen har ikke spesifisert verdi av jakt og fiske, men rådmannen har satt
avkastningsverdien til ca. kr 146 000.

Avkastningsverdien på skog, inkludert jakt og fiske, er på til sammen kr 967 217

Boverdi:
I rundskriv M-201713 er det satt en maksimal grense for boverdi på kr I 500 000. I Rundskriv
M-2002-3 står det i kapittel 8.6.3 om boverdi:

Mange eiendommer består av relalivt små jord- og/eller skogarealer med begrenset
næringsmessig betydning. Disse har ofte størst interesse og verdi som bosted. Med
hensyn til funksjon skiller de seg lite Jia bebygde tomteeiendommer.

Kommentar: Dette er en norrnalt stor landbrukseiendom.
I dag er situasjonen den at også arealmessig større eiendommer blir drevet som
deltidsbruk. Somfor små eiendommer innebærer det at eiendommene i tillegg til å
tjene som bostedfor landbruket også tjener som bostedfor yrke utenom landbruket.

Kommentar: Søker leier ut jorda og har annen jobb utenom.
For en del landbrulcsområder, bl.a. by- og tettsteclnære områder og generelt attraktive
boområder, er det press i boligmarkedet. Det innebærer til dels storforskjell mellom
det alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på
tilsvarende boliger på landbrulrseiendommer i ett og samme område.

Kommentar: Det er forskjell på priser på boligeiendommer og landbrukseiendommer i vårt
område, men det er andre områder med større prisforskjeller.

Ut fra at boligen på en landbrul<seiendom ofte også skal tjene som bosted for yrke
utenom landbruket, er det i mange tilfelle grunnlagfor en viss harmonisering av
verdivurderingen av bo liger på landbruks eiendommer i forbindels e med
konsesjonsbehandlingen med det alminnelige prisnivå på boliger på tomteeiendommer
i det området eiendommen ligger.

Det kan skje ved at det legges en <<boverdi> til kostnadsverdien på boliger på
landbrulcseiendommer i områder der beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn
det alminnelige prisnivå på boligeiendommer. Et slikt tillegg av <boverdi>t må
likevel ikke få negative følger for en aktiv landbruksdrift på eiendommen.
Tillegg av <boverdi> bør heller ikke ha til konsekvens at ønskelige
kjøpergrupper til landbrukseiendommer - på grunn av pris - i pralrsis blir
stengt ute.

Kommentar: Den avtalte prisen på Katterud i henhold til kjøpekontrakt ligger omtrent på
markedsnivå.

Ved vurderingen av størrelsen på eventuell <boverdi>, vil tomtepriser for
boligeiendommer i området - ved siden av det alminnelige prisnivå på
boligeiendommer - gi en viss veiledning. I områder med sterkt prispress er det likevel
ikke ønskelig at verdien av boligen på en landbrukseiendom når markedsverdienfor
boliger på tomteeiendommer.

Kommentar: Tomta til Katterud ble solgt for kr 350 000, noe som er en relativt billig tomt.
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Konklusion om boverdi:

Takstmannen hadde i opprinnelig takst ikke lagt til boverdi, men i den nye taksten er
boverdien satt til kr 1 500 000.

Da våningshuset, sidebygningen og garasjen på Katterud har en avtalt kjøpesum på kr
10 700 000, er dette etter rådmannens vurdering i overkant av markedsverdi i området. Det vil
derfor i utgangspunktet ikke være behov for å legge til boverdi.

Rådmannen vil allikevel legge til boverdi på kr 1 000 000 ettersom eiendommen er
sammensatt og innholdsrik, samt at dette er en eiendom og ikke to eiendommer som
kjøpekontraktene tilsier.

Elementer i taksten som ikke er tatt med i godkjent konsesjonspris

Ut fra rundskrivet M-3/2002 kapittel 8.4 kan en sette en verdi på jord, skog, bygninger og
rettigheter til jakt, fiske, allmenningsrett, festeinntekt, tomtearealer (det som er godkjent
fradelt eller regulert til formålet) og masseuttak. En kan også legge til verdi av tilleggsnæring
på en landbrukseiendom. I rundskrivet står det:

Dersom det ligger til rette for tilleggsnæring med grunnlag i særegne ressurser eller forhold
på eiendommen, skal det tas hensyn til det ved prisvurderingen.
Verdsettingen av tilleggsnæring skal bqre omfatte grunnlaget som hører til denfaste
eiendommen. Det betyr at det ved verdivurderingen ikke skal tas hensyn til en
konsesjonssøkers særlige kunnskaper og lveativitetfor å utvikle og drive tilleggsnæring.

Spørsmålet er om en kan vurdere barnehagedriften som en tilleggsnæring, og om det er riktig
å ta med utleieverdien på kr 3 000 000 til denne driften.
I kapittelet hvor barnehagen er beskrevet er det omtalt at det kreves bruksendring av de
byggene som brukes av barnehagen da barnehagedriften ikke lenger anses som en
tilleggsnæring.

Det er ikke særegne ressurser på eiendommen som er spesielt knyttet til barnehagen. En
annen eier av eiendommen kan enkelt bruke byggene til andre formål som bolig, <<Inn på
tuneb>, reiselivsvirksomhet eller annet.

For å kunne kalle det en tilleggsnæring, betinger det at det er en næring som er i tillegg til
landbruksnæringen på eiendommen og at eier deltar aktivt i drifta av tilleggsnæringen. I dette
tilfellet leies jorda ut og søker har annen fast jobb. Søker har samtidig kjøpt alle aksjene i
barnehagen og står som styreleder.

Rådmannen vurderer barnehagen til å ikke være en tilleggsnæring til drifta på eiendommen.
Det samme gjelder annen utleievirksomhet til lager.

Kostnadsverdi på byggene er allerede beregnet. Rådmannen har derfor ikke tatt med dette
r Verdi av utleie av lager i driftsbygningen
o Verdi av utleie av bygg til bamehagen

Konklusjon pris på hele eiendommen

Den avtalte kjøpesummen for eiendommen er kr 20 050 000. Rådmannen ser at den avtalte
kjøpesummen er lavere en takst på eiendommen, men konkluderer på grunnlag av
beregninger at prisen fortsatt er for høy.
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Rådmannen kan akseptere en pris på kr 15 4I2 078, eller avrundet oppad til kr 15 500 000.
Godkjent kostnadsverdi

Jord 935 960

Skog, jakt og fiske 967 277

Bygninger inkl boverdi 13 507 900

t5 4t2078

Avtalt kjøpesum

Awik i kroner

Avvik i%

20 050 000

4637 922

23%

Hensyn til bosetting - boplikt
For landbrukseiendommer inntrer boplikt for nære slektninger ved overdragelse av eiendom
med minst 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller over 500 dekar produktiv skog fif.
konsesjonsloven $ 5). Det er naturlig å sette samme krav om boplikt for utenforstående som
kjøper en landbrukseiendom som for slekt som overtar en eiendom.
På omsøkt eiendom er det 130 dekar med fulldyrka dyrka jord. Rådmannen mener det derfor
er aktuelt å sette krav om boplikt på denne landbrukseiendommen og at denne er personlig.
Erverver har opplyst i søknaden at han vil bosette seg på landbrukseiendommen. Rådmannen
mener at bosettingshensynet dermed blir ivaretatt. Boplikten oppfl'lles ved at erverver
tilflytter landbrukseiendommen innen et år etter at konsesjon er gitt og tar boligen som
helårsbolig i minst 5 år sammenhengende.
Konklusjon: Det settes som vilkår om personlig boplikt.

Driftsmessig god løsning
Søker opplyser at han vil fortsette drift av barnehagen som i dag og at jordbruksarealene skal
drives fullverdig slik de tidligere har vært drevet.

Skal jorda leies ut vil rådmannen opplyse om at driveplikten kan oppfulles ved l0-årige
leiekontrakter og at det skal sendes inn kopi av jordleiekontrakt til landbrukskontoret.
Konklusjon: Rådmannen anser at ivaretakelse av driveplikten ved utleie er en driftsmessig
god løsning.

Skikket til å drive eiendommen
Det kreves ingen formell kompetanse for å overta en landbrukseiendom.

Søker opplyser at han han deltatt i landbruksdrifta på farens eiendom og at han har god innsikt
i og formell kunnskap om bygninger og eiendom generelt.

Rådmannen mener at drift av eiendommen ved utleie av jorda ikke krever mer kompetanse
enn det søker har frafør.
Konkusjon: Rådmannen anser søker som skikket til å drive eiendommen

Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap
Med <helhetlig ressursforvaltning> menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har
for alle ressursene på eiendommen enten det gielder jord- og skogbruksarealer, bygninger
eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar
framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at
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produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i fi'amtida kan legge
grunnlag for drift og bosetting.

Planer for å videreføre drifta på eiendommen som tidligere, vil ivareta bygningene ved at de
er i bruk og ivareta kulturlandskapet ved at jorda er i drift.
Konklusjon: Rådmannen anser at hensyn til ressursforvaltning og kulturlandskap blir
ivaretatt

Naturmangfoldloven
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven $
8. Det foretas derfor ingen vurdering av $$ 9 til 12.

Konklusjon
Pris:
Rådmannen mener at landbrukseiendommen er priset for høyt, og at den avtalt kjøpesummen
er 20oÅ over akseptabel pris.

Boplikt:
Det vil bli satt vilkår om personlig boplikt.

Skikkethet:
Med barnehagedrift og utleie av jorda som i dag anses søker som skikket.

Driftsmessige god løsning:
Rådmannen anser at ivaretakelse av driveplikten ved utleie er en driftsmessig god løsning.
Rådmannen anser at hensyn til ressursforvaltning og kulturlandskap blir ivaretatt gjennom
de planene som er skissert på eiendommen.

Oppsummering:
På grunn av pris ønsker rådmannen å gi avslag på søknad om konsesjon. Den avtalte
kjøpesummen er såpass høy da den opprinnelige taksten som lå til grunn for kjøpesummen
betinget at Katterud var å betrakte som en selvstendig fritt omsettelig enhet. Katterud er en
den av landbrukseiendommen etter jordloven $12 og må til for å ivareta boplikten på
eiendommen.

Alternativt vedtak
Hvis utvalget skulle ønske å gi konsesjon har rådmannen et forslag. Utvalget må selv
begrunne vedtaket med de vurderingene som konsesjonsloven krever.

Forslag til altemativt vedtak:
Med hjemmel i jordloven $$ 1, 4,9,9a og 11 innvilges søknad om konsesjon på eiendommen
gbnr 5512,55i85 og 48117 til Terje Ottesen på gitte vilkår:

. Erverver skal tilflytte eiendommen innen et år og ha denne som sin reelle bolig i minst
5 år sammenhengende.

o Det skal tegnes 1O-årig jordleiekontrakt på utleie av jorda. Kopi av kontrakten skal
sendes landbrukskontoret senest l. april 2019.

r Det skal søkes bruksendring på de byggene som ikke skal brukes til
jordbruksproduksjon på tunet til Helgerud innen 1. mars 2019.

Vedtaket begrunnes med
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Utregning av godkjent konsesjonspris på

gbn r 55/2 mf.l Haugerud

Utregningens og oppsette er i henhold til rundskrivene fra LMD

Utregning av verdien av jorda på eiendommen
J o rd b r u ksa rea I - F o rkorn ( b e reg n i n g av g rovfo rve rd i )
Fulldyrka jord (dekar)

Overflatedyrka

lnnmarksbeite (dekar)

Jordbruksareal totalt (dekar)u

Kornproduksjon

Avlingsnivå, kg korn d

Pris pr kg byeg forkorn

Verdi av kornproduksjon (krldekar)

Produksjonsinntekter

Areal og kulturlandskapstilskudd i jordbruketc

Sum inntekter (krldekar)

130

tt
L41

385

2,8

Produksjonskostnøder

Va riable kostnader (krldekar)b

Faste kostnader (kr/dekar)b

Su m kostnader (krldekar)

Avkastning (kr/dekar)

Kapita I iseringsrentefot (%)r

Av ru nd et j ordve rd i (kr/d eko r)

Ve rd i j ord b ru kso rea let toto lt ( kr)

1 096

350

7 456

394

797

1 t91

265

4%

6 631

936 950

307

257



utmark

',

Utregning av verdien av skog og utmarksressurser

Produktiv skog (dekar)

U produ ktiv skog (dekar)

Annen utmark (dekar)

Sum skog og utmark (dekar)

Årlig langsiktig hogstkvantum

Gjennomsnittlig brutto tømmerprisa

- trekk til skogfondb

- driftskostnader

Rånetto

Årlig nettoavkastning

Ka pitaliseri ngsrentefot (%)'

Skogens avkastn ingsverd i

Verdi av skog per dekør

m3

kr/m3

kr/m3

kr/m3

kr/m3

621

351

26

999

241

470

41.

150

2L9

52 779

4%
1319 475

L32t
Verdi skog kr 820757

Sum skog og utmark (dekar)

Antall dekar pr elg

Snittvekt pr elg

Pris lke elgkjøtt

Årlig nettoøvkøstning, Elg

Antall fellingstillatelser Rådyr

Pris per fellingstillatelse Rådyr

Årlig nenoøvkastning, Rådyr

Verdi småviltjakt pr dekar

Årlig nettoovkstning, Småvittjakt

Samlet årlig nettoavkastning, utmark

Ka pita I iseringsrentefot (%).

Utmarksverdi per dekar

daa

daa

kg

kr

kr

999

3 500

L18

85

2861

2

500kr

kr

kr

kr

kr

kr

1 000

2

1997

5 858

4%

\47

Verd nt

Utmark - Jakt fiske

Verdi av iakt og fiske 145 450

Verdi skog
Verdi av jakt og fiske

820 757

746 460

Sum verdi av og utmark 967 2t7
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Utregning av verdi av bygninger

1869

7977

7922

t796

1930

1920

194t

Ukjent

]-977

207

1 155

60

65

110

20

30

30

2075

2015

2015

Sammenstilling og akseptabel pris

Dyrka jord

Skog

Jakt og fiskerettigheter

Bolighus (tidl Våningshus/hovedhus)

Driftsbygning/låve

Stabbur

Si de bygn i n g/B rygge rh us

Drengestue

Hønsehus

Skogshytte Furuhagen

Skogshytte Skogheim

Gjødselkjellerllager

Utleie til barnehage

Våningshus på Katterud

Sidebygning/anneks på Katterud

Garasje på Katterud

Tillegg for sentral beliggenhet - Boverdi

253

70

44

25 000

5 000

5 000

2s 000

25 000

5 000

5 000

5 000

5 175 000

5 775 000

300 000

1 625 000

2 750 000

100 000

150 000

150 000

6 325 000

1 750 000

352 000

60%

90%

83%

65 o/o

60%

70%

so%

80%

5,0 yo

s,o%

5,0%

2 070 000

577 500

s1 000

568 750

1 100 000

30 000

75 000

30 000

6 008 750

1 662 500

334 400

25 000

25 000

8 000

TaksWerdi

Kr

800 000

1 500 000

Kjøpesum Akseptabel verdi

Kr

936 960

82A757

L46 46A

2A7000a
577 5AO

51 000

568 7sO

1 100 000

30 000

75 000

30 000

6 008 750

166250A
334 400

1 000 000

Kr

3 000 000

1 000 000

100 000

1 000 000

1 500 000

50 000

100 000

25 000

250 000

3 000 000

6725 000

2 050 000

440 000

1 500 000

24 452AOO 12 507 900

15412078

309
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Tidligere takster på eiendommen
Knut-Erik Haugan

2019

800 000

1" 500 000

Knut-Erik Haugan
2018

Per fuar Slruertsen
2007a

Per lvar Swertsen
2007

Dyrka jord

Skog

Jak og fiskerettigheter

Beite og utmark

Bolighus (tidl
Vå ningsh us/hoved hus)

Driftsbygning/låve

Stabbur

Sidebygn i ng/B ryggerh us

Drengestue

Hønsehus

Skogshytte Furuhagen

Skogshytte Skogly

Skogshytte Skogheim

Gjødselkjeller/lager

Utleie til barnehage

Våningshus på Katterud

Sidebygning/anneks på

Katterud
Våningshus "Gamle"
Katterud
Gamle Katterud etter
fradeling
Garasje på Katterud

Tomteverdi på Katterud

Markedstilpasning på Katterud

Tillegg for sentral

800 000

1 500 000

3 000 000

1 000 000

100 000

L 000 000

1 500 000

50 000

100 000

25 000

250 000

3 000 000

6 22s 000

2 050 000

440 000

2 500 000

2 000 000

0

1 145 000

900 000

65 000

40 000

2 100 000

550 000

50 000

L 100 000

840 000

40 000

60 000

150 000

40 000

1 800 000

1 250 000

1 145 000

900 000

65 000

40 000

2 100 0003 000 000

1 000 000

100 000

1 000 000

1 500 000

50 000

100 000

25 000

250 000

3 000 000

6 72s 000

2 0s0 000

440 000

1 500 000

550 000

50 000

600 000

840 000

40 000

60 000

150 000

40 000

3 000 000

150 000

bel - Boverdi

a Ny takst etter klage og etter at Katterud ble fradelt
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3{crå3
Lier kommune

SAKSFREMLEGG Sak nr.

Saksmappe nr:
2013t3232

Arkiv:
55/85

Saksbehandler
Andre Braa
Hotvedt

Til behandli t:

Klage på vilkår for dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for
oppføring av enebolig. Gnr.55 bnr.85, Helgerud. Klager: Kristian og
Marit Johansen

Planutvalgets vedtak:

Klagen tas til følge, og vilkår 1 i planutvalgets vedtak av 18.02.2014 i sak l5l20I4 oppheves

Planutvalgets behandling:

Mette Irene Hansen (FRP) fremmet følgende forslag til vedtak som ble vedtatt enstemmig:

Klagentastilfølge, ogvilkår I iplanutvalgetsvedtakav l8.02.20l4isakl5/2014
oppheves.

Rådmannens forslag til vedtak:

Klagen tas ikke til følge, og planutvalgets vedtak av 18.02.2014 i sak l5l20l4 opprettholdes.
Klagen oversendes til Fylkesmannen i Buskerud for videre behandling.

Rådmannens saksutredning:

Sammendrag:
Kristian og Marit Johansen har påklaget planutvalgets vedtak av 18.02.2014 i sak I5l20I4
hvor det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av enebolig, garasje
og anneks på gnr. 55 bnr. 85 ved Helgerud gård. Klagen gjelder vilkår 1 i vedtaket hvor det
kreves at den omsøkte eiendommen sammenføyes med landbrukseiendommen som
våningshuset skal betjene. Rådmannen mener kommunen har hjemmel for det fastsatte
vilkåret og kan ikke se at klagen inneholder nye momenter som tilsier at vilkåret bør
oppheves.

Saksnr Utvals Møtedato
42120t4 Planutvalget 10.06.2014
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Vedlegg:
1. Klage fra Kristian og Marit Johansen, datert 25.03.2014
2. Møtebok for sak l5l20l4
3. Korrespondanse mellom klagerne og administrasjonen i forbindelse med oppfullelse

av boplikt
4. Flyfoto med omsøkte eiendom og Helgerud gård
5. Flyfoto med oversikt over bygningsmassen på Helgerud gård

Utredning:

1. FAKTUM I SAKEN
Kristian og Marit Johansen har paklaget planutvalgets vedtak av 18.02.2014 i sak l5l20l4
hvor det ble gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for oppføring av enebolig, garasje
og anneks på gnr. 55 bnr. 85 ved Helgerud gård. Klagen gjelder vilkår I i vedtaket:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens S 19-2 gis det dispensasjonfra LNF-formålet i
kommuneplanens arealdel (Kapittel 7), ogforbudet mot bygge- og anleggstiltak langs
vassdrog (S 7-2), for oppføring av bolig, gørasje og annel<s på eiendommen gnr. 55 bnr
85 påfølgende vilkår:

1. Gnr. 55 bnr.85 skal sammenføyes med gnr. 55 bnr.2
2. Dyrka mark syd på eiendommen skal bevares

En dispensasjon vil gjøre at barnehagedriften på Helgerud gård knnfortsette og at det
kan bygges ny hovedboligpå gnr. 55 bnr. 85. Planutvalget mener også øt tiltaket ikke
kommer i konflih med lqndbruksinteresser av nasjonal eller regional karaher. Tiltaket
berører ikke kulturlandsknp av betydning. Det nærliggende vassdrag har meget liten
vannføring. Tiltaket medfører heller ikke fare, eller urimelig ulempe, for omgivelsene eller
allmenne interesser.

Planutvalget mener fordelene ved dispensasjonfra bestemmelsene i kommuneplanen om

forbud mot bygging i LNF-området ogforbud mot tiltak langs vassdrag, er klart støne
enn ulempene etter en sømlet vurdering. Lovens vilkår for å kunne gi dispensasjon er
derfor oppfylt.

Klagen er rettidig og tas derfor opp til realitetsbehandling.

Fylkesmannen i Buskerud har i e-post av 05.05.2014 bekreftet at man ikke vil paklage
planutvalgets dispensasjonsvedtak. Det gis samtidig uttrykk for at man slutter seg til de
fastsatte vilkåra.

Tre av bygningene på Helgerud Gård, gnr. 55 bm.2, brukes i dag til barnehage. Både det
tidligere våningshuset og vognskjulet er i sin helhet godkjent bruksendret til dette formålet,
mens sidebygningen kun er godkjent brukt som familiebarnehage. Sistnevnte er derfor ulovlig
bruksendret fra bolig til barnehage, oB forholdet vil bli fulgt opp av administrasjonen.

2. SAMMENDRAG AV BEGRUNNELSEN FOR KLAGEN
Klagerne viser til at man i forbindelse med overtakelsen av gården hadde en del
korrespondanse med rådmannen, kommunalsjefen og landbrukssjefen knyttet til at garden
benyttes til barnehagedrift .
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Nb

NB

Helgerud Barnegård disponerer som utgangspunkt alle husa på gården, men man har som en
midlertidig løsning tatt i bruk 2. etasje på våningshuset for å oppfylle boplikten. Den nevnte
korrespondansen gikk ut på å finne en pennanent løsning, og i den forbindelse ble det
omsøkte alternativet lansert.

Rådmannen har i begrunnelsen for vilkåret vist til at våningshuset skal være tilknyttet gården
og at hensynet til landbruket må gå foran tiltakshavers ønsker. Klageren hevder i den
forbindelse at saken for dem ikke handler om å etablere nytt vaningshus eller nytt tun på
gården, men å oppfylle boplikten samtidig som barnehagedriften sikres. IføIge klageren deles
denne oppfatningen av jordbrukssjefen, jfr. landbrukskontorets brev av 11.04.2013.

Klageren stiller videre spørsmål ved om plan- og bygningsloven $ 21-4 bokstav b gir hjemmel
for krav om sammenføyning i denne saken. Det vises til lovens forarbeider hvor det framgar
at bestemmelsen gjelder tiltak som skal realiseres på et areal som bestar av flere eiendommer,
noe som ikke er tilfelle i denne saken.

Videre vises det i klagen til at søknaden ikke handler om å bygge nytt permanent våningshus
på gården. Bygningen skal kun ha denne funksjonen så lenge barnehagedriften opprettholdes.
Det anses som uheldig for gårdens oppbygning og struktur om den nye boligen omgjøres til
gårdens permanente våningshus. Boligen ligger utenfor tunet, og det framstår som lite heldig i
forhold til den kulturelle verdien tunet har om dette skal være det permanente våningshuset.

Ved fradelingen av gnr. 55 bnr. 85 ble det fra kommunens side ikke tatt noe forbehold om at
bygging av en ny bolig på eiendommen skulle medføre krav om sammenføyning.

Av hensyn til finansieringen er det en forutsetning for tiltaket at den omsøkte eiendommen
opprettholdes som egen matrikkelenhet.

I følge klageren er konsekvensen ved eventuell sammenføyning atmanmå vurdere å si opp
leieavtalen med Helgerud Barnegåxd, da2. etasje i våningshuset ikke kan fungere som
permanent bosted. En oppsigelse vil medføre dramatiske endringer for 55 barn og 16 ansatte

3. RETTSLIG UTGANGSPUNKT - VILKÅR FOR DISPENSASJON
I henhold til plan- og bygningsloven $ 19-2 kan det stilles vilkar for dispensasjoner:

Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjonfra bestemmelser fastsatt i eller
i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen.

Vilkåret må ligge innenfor rammen av plan- og bygningslovens formål og innenfor formålet
med bestemmelsen det dispenseres fra. Dette innebærer også at vilkåret må være egnet til å
fremme disse hensynene. Vilkåret må videre stå i saklig sammenheng med tillatelsen, og ikke
være urimelig tyngende (grovt urimelig eller uforholdsmessig). Rekkevidden av
vilkårsadgangen er den samme som den alminnelige forvaltningsrettslige vilkårslæren, se Ot.
prp. 32 (2007 -2008) s. 242

4. RÅDMANNENS VURDERING AV KLAGEN
Rådmannen har i utredningen til sak l5l20l4 vist til plan- og bygningsloven $ 2l-4 sjette ledd
bokstav b ved vurderingen av det paklagde vilkåret. Dette er imidlertid misvisende da vilkåret
er vedtatt med hjemmel i $ 19-2 som sier at det kan settes vilkår for dispensasjonen.
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Dispensasjonsvedtaket er blant annet begrunnet med at oppføring av det omsøkte
våningshuset vil muliggjøre videreføring av barnehagedriften på gnr. 55 bnr. 2. Ved en
dispensasjon vil det opprinnelige våningshuset på gården fortsatt kunne benyttes som
barnehage. Det paklagde vilkåret bidrar til å underbygge denne intensjonen ved at gården
sikres et permanent våningshus slik at det ikke blir nødvendig å tilbakeføre de bruksendrete
bygningene på gården eller oppføre nytt våningshus annet sted på gården.

I henhold til gjeldende landbrukslovgivning kan boplikten (...anses oppfylt av eier som bor
på tomt som er fradelt eiendommen eller som ligger i umiddelbar nærhet av den>, jfr.
rundskriv M-212009 om konsesjon og boplikt fra Landbruks- og matdepartementet. På denne
bakgrunn har landbrukskontoret lagt til grunn at den omsøkte løsningen er tilfredsstillende i
forhold til boplikten, og det er derfor heller ikke nødvendig å sammenføye eiendommene for å
oppfflle boplikten. Disse vurderingene og søkerens øvÅge korrespondanse med
kommunalsjefen og rådmannen knytter seg imidlertid kun til spørsmålet om boplikt, mens det
også er andre vurderinger som skal gjøres etter plan- og bygningsloven.

Etter rådmannens oppfatning er det en klar fordel at et permanent våningshus tilhører den
eiendommen bygningen reelt sett skal betjene. Vilkåret om sammenføyning hindrer at
våningshuset selges uavhengig av landbrukseiendommen og sikrer en varig løsning for
oppffllelse av boplikten.

Rådmannen har forståelse for at tiltakshaver ønsker å beholde den omsøkte eiendommen som
en selvstendig matrikkelenhet (eiendom) da muligheten for å kunne avhende denne som en
selvstendig eiendom har betydning for verdien. Hverken dette eller hensynet til finansiering
av det omsøkte tiltaket er imidlertid relevante hensyn etter plan- og bygningsloven.
Rådmannen finner derfor ik*e å kunne legge vekt på klagerens anførsler knyttet til dette.

Det hevdes i klagen at boligen ikke er tenkt som et permanent våningshus for garden, men
kun som en midlertidig løsning så lenge barnehagedriften pilglr. Rådmannen finner dette noe
rurt da det framgår av søknaden om dispensasjon at den omsøkte boligen skal bli ny
hovedbolig på for gården. Dette er også lagt til grunn som den langsiktige løsningen for
oppfyllelse av boplikten. Uansett må dette anses som en permanent løsning da våningshuset
på gården er permanent bruksendret til barnehage. Eventuell tilbakefwingav dette til bolig
krever ny søknad om bruksendring.

På denne bakgrunn legger rådmannen til grunn at kommunen har hjemmel for det paklagde
vilkåret. Klagen inneholder heller ingen nye momenter som tilsier at vedtaket bør omgjøres.

5. RÅDMANNENS KONKLUSJON
Rådmannen kan ikke se at klagen inneholder nye opplysninger, forhold som ikke ble wrdert
ved fonige behandling eller andre momenter som tilsier at planutvalgets vedtak av
I 8.02.20 | 4 bør omgj øres.
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2018/3877  

Arkiv: 
48/17  

Saksbehandler: 
Gry Løberg 

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
10/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 05.03.2019 
18/2019 Miljøutvalget 13.03.2019 
31/2019 Miljøutvalget 08.05.2019 
 
55/2, 55/85 og 48/17 Lier – Bergflødtveien 25 - Helgerud og Katterud gård - 
Søknad om konsesjon 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
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 15 500 000 
 
Avslaget begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptabel 
konsesjonspris. 
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Gina Elisabeth Ekeberg (H) fremmet følgende forslag til vedtak: 
«Med hjemmel i jordloven §§ 1, 4, 9, 9a og 11 innvilges konsesjon på eiendommen gbnr 55/2, 
55/85 og 48/17 til Terje Ottesen på gitte vilkår: 

 
 Erverver skal ha tilflyttet eiendommen innen et år og ha denne som sin reelle 

bolig i minst 5 år sammenhengende. 
 Det skal tegnes 10-årig jordleiekontrakt på utleie av jorda. Kopi av kontrakten 

skal sendes landbrukskontoret senest 1.april 2019. 
 Det skal søkes bruksendring på de byggene som ikke skal brukes til 

jordbruksproduksjon på tunet til Helgerud innen 1.mars 2019.  
 Vedtaket begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er innenfor 

konsesjonslovens bestemmelser, kjøper er skikket til å drive 
landbrukseiendommen, ervervet anses også som en fordel for kulturlandskapet 
og ervervet anses som driftsmessig god løsning. 

 
Gina Elisabeth Ekebergs forslag falt med 4 stemmer (3H, 1FRP) mot 5 stemmer (2AP, 
1MDG, 1SP, 1V) avgitt for Rådmannens forslag.  
 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum. 
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Miljøutvalgets behandling: 
 
Karl O. Bellen (H) fremmet følgende forslag: 
Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum. 
 
Karl O. Bellen (H) sitt forslag ble vedtatt enstemmig. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak: 
 
Med hjemmel i jordloven §§ 1, 4, 9, 9a og 11 avslås søknad om konsesjon på eiendommen 
gbnr 55/2, 55/85 og 48/17 til Terje Ottesen. 
 
Vedtaket begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy da taksten legger til grunn at 
gbnr 55/85 Katterud er en selvstendig fritt omsettelig enhet og ikke en del av 
landbrukseiendommen gbnr 55/2 Helgerud. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
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 15 500 000 
 
Avslaget begrunnes med at den avtalte kjøpesummen er for høy i forhold til akseptabel 
konsesjonspris. 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 

Sammendrag 
 
Det søkes konsesjon på landbrukseiendommen gbnr 48/17, 55/2 og 55/85 med hovednummer 
55/2. Landbrukseiendommen er på til sammen 1215 dekar; hvorav 130 dekar fulldyrka jord, 
11 dekar innmarksbeite, 621 dekar produktiv skog, 432 dekar annet markslag som; 
impediment og skrinn fastmark, og 21 dekar vei og tun. 
 
Bygningene i tunet brukes i dag til barnehage, mens boplikten har av tidligere eier blitt 
oppfylt ved kjøp av Katterud og oppføring av nytt bolighus her. Jorda leies ut.  
 
Eiendommen er nå taksert til kr 23 040 000. Godkjent konsesjonspris er beregnet og rundet 
opp til kr 15 500 000. Det er i hovedtrekk satt for høye verdier på bygningene, samt at det er 
lagt til verdi av utleie til barnehage og til lager i tillegg til kostnadsverdi på byggene. Byggene 
er ikke bruksendret til utleievirksomheten.  
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Da det er et avvik på ca. kr 4 600 000 (23%) mellom den avtale kjøpesummen og akseptabel 
pris foreslår rådmannen å gi avslag på søknad om konsesjon. 
 
 

Vedlegg 
 Søknad 
 Takst 
 Kjøpekontrakt Helgerud 
 Kjøpekontrakt Katterud 
 Gårdskart 
 Oversiktskart 
 Beregning av verdiene på eiendommen 

Bakgrunn  
Terje Ottesen søker konsesjon på landbrukseiendommen Helgerud gbnr 55/2 m.fl. 
Søknaden er datert 17. september 2018 og inneholdt da to takster. Taksten la til grunn at 
Helgerud og Katterud var to separate eiendommen og Katterud ble da taksert til markedspris.  
 
Saken ble lagt opp til behandling i fagutvalget 27. november 2018, men ble utsatt pga ønske 
om befaring. Befaringen ble utsatt til møtet i Fagutvalget den 5. februar slik at søker hadde 
mulighet til å delta.  
 
Da saksfremlegget ble gjort kjent for søker sendte han et notat til medlemmene i fagutvalget 
for å argumentere for at prisvurderingen var feil. Etter at saken ble utsatt for befaring ønsket 
søker et møte med landbrukskontoret og dette resulterte i et notat som ble lagt ved saken. 
 
Fagutvalget behandlet saken den 5. mars 2019 og avslo søknaden om konsesjon på 
eiendommen, mens miljøutvalget sendte i møte den 15. mars 2019 saken tilbake til 
administrasjonen med følgende vedtak:  

«Saken sendes tilbake for nærmere utredning av takst og godkjent kjøpesum.» 
 
Etter at saken hadde vært i miljøutvalget ønsket søker og hans advokat et møte med 
landbrukskontoret. Under møtet ble det enighet om at søker skulle sende en ny samlet takst på 
eiendommen. Denne ble mottatt fredag 5. april 2019.  
 
Saksfremlegget er skrevet på nytt med ny innkommet informasjon fra de to møtene 
landbrukskontoret har hatt med søker, med bestillingen fra Miljøutvalget. 

Om eiendommen 
 
Fulldyrka jord, innmarksbeite, erosjon: 
Landbrukseiendommen gbnr 48/17, 55/2 og 55/85 med hovednummer 55/2 er på til sammen 
1215 dekar hvorav 130 dekar fulldyrka jord, 11 dekar innmarksbeite, 621 dekar produktiv 
skog, 432 dekar annet markslag som; impediment og skrinn fastmark, og 21 dekar vei og tun. 
 
Nåværende eier har eid eiendommen siden 2010. 
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Figur 1. Tabellen viser fordeling på markslag fordelt på 7 klasser og tre matrikkelnumre. Kilde 
Gårdskart, NIBIO 

Jorda på eiendommen er: 
 130 dekar fulldyrka 
 11 dekar innmarksbeite 

I tillegg er 9,5 dekar av skogen og 11 dekar innmarksbeite areal som i 1963 var klassifisert 
som fulldyrka. Det meste av jorda er av svært god jordkvalitet, og ligger rundt tunet.  
 
Det er middels erosjonsrisiko på sørsiden av Bergflødtveien, mens det er stor og svært stor 
erosjonsrisiko på jordene mellom Bergflødtveien og Bergfløtbekken. Jordet oppe ved 
Katterud har stor erosjonsrisiko og det er mulig dette jordet egentlig skal klassifiseres om til 
fulldyrka jord. Det må en ta stilling til etter en befaring.  
 

 
Figur 2. Gårdskart over den dyrka jorda på eiendommen. Kilde: NIBIO 

 
Skog: 
Skogen på eiendommen er fordelt over alle 5 teiger på eiendommen, hvorav tre av de er rene 
skogteiger. 
 

 
Figur 3. Figuren viser fordeling på markslag og bonitet 
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Figur 4. Diagrammet viser skogens fordeling på bonitetsklasser. 

 

Eiendommens historie 
 
Eiendommen Helgerud og Katterud har vært gjenstand for sammenslåing og deling flere 
ganger.  
 
Katterud: 
Katterud var en ødegård frem til midten av 1500-tallet hvor den ble drevet på nytt for senere å 
bli delt i 1759. I 1771 ble den ene halvparten slått sammen med Helgerud. Den andre 
halvparten ble delt i 1814. Et års tid etter delinga ble de to stykkene, som seinere fikk bnr. 1 
og 2, drevet sammen inntil 1820. Begge brukene er seinere sammenføyd med bnr. 2 av 
Helgerud, det første i 1863 og det andre i 1881.  
 
I 2004 ble det gitt tillatelse til fradeling av Katterud igjen, men med litt justerte grenser. 
Fradelingen skjedde i 2009. I 2013 ble Katterud igjen en eiendom med Helgerud, da eier av 
Helgerud gbnr 55/2 kjøpte Katterud for å oppfylle boplikten på Helgerud. Byggene på 
Katterud ble revet og det ble satt opp et nytt bolighus i 2015. 
 
Helgerud: 
Gården ble delt ved skylddelningsforretning i 1797: 

 Bruk I (seinere bnr. 1) utgjorde vel fjerdeparten av gården, mens resten noe seinere ble 
delt likt mellom bruk II og III 

 Bruk II (gbnr 55/2), Nedre Helgerud 
 Bruk III ble ved skylddelningsforretning i 1844 delt i to, seinere bnr. 3 og 4.  

 Fra bnr. 3 ble bnr. 6 skilt ut med navnet Katterud i 1901 
 Fra bnr. 4 ble Østdal, bnr. 5 skilt ut i 1896. 
 Bruk III har i ettertid blitt delt og delt og består nå av et stort antall eiendommer. 

 
I 2007 ble eiendommen gbnr55/2, 55/85 og 48/17 forsøkt solgt, men det ble gitt avslag på 
konsesjonssøknaden grunnet for høy pris. Avslaget ble påklaget og avslaget opprettholdt. Den 
høyeste akseptable prisen da var kr 9 130 000. Etter at eiendommen ble solgt til ny eier kom 
det inn ny konsesjonssøknad i 2010 hvor prisen var 9 130 000. Det ble da gitt konsesjon med 
vilkår om boplikt og at det skulle drives tradisjonelt landbruk på gården. For på oppfylle 
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boplikten kjøpte daværende eier Katterud for kr 350 000 og oppførte et hus der. 
Eiendommene Helgerud og Katterud kom da på nytt på samme eierhånd og ble en driftsenhet. 
 
 
Tidligere konsesjonspriser 
 
Willy Skjeggeurd og Ragnhild Nørland kjøpte Helgerud gbnr 55/2 m.fl i 1997 for kr 
1 900 000. Etter at de overtok eiendommen kjøpte de til 252,5 dekar av naboeiendommen 
gbnr 55/4 (13,5 dekar fulldyrka jord, 92 dekar produktiv skog og 147 dekar uproduktiv skog) 
for kr 205 750. 
 
I 2008 ble eiendommen taksert til kr 9 730 000. Da besto eiendommen Helgerud av gbnr 47/7, 
48/17, 53/1, 53/2, 55/2 og 55/83. Denne prisen ble ikke godkjent da den var for høy. Godkjent 
konsesjonspris ble kr 9 130 000. 
 
Takst på eiendommen 
 
Takstmann er Knut-Erik Haugan. Eiendommen ble befart 4. mai 2018, og denne taksten er fra 
5. april 2019. 
 
Jord: 
Taksten for jorda er satt til kr 800 000. Prisen er beregnet med bakgrunn i leieprisen på 
arealet. Ved å dele taksten på arealet kommer vi fram til en pris på kr 5674 pr dekar. 
 
Skog: 
Taksten referer til skogbruksplan fra 2007 og 2011. Skogbruksplanen fra 2011 stemmer 
arealmessig ikke overens med gårdskartet. Bl.a. er det i skogbruksplanen oppgitt at det er ca. 
200 dekar mer produktiv skog enn det gårdskartet oppgir. Taksten på skogen er satt til kr 
1 500 000. 
 
Bygninger på eiendommen 
 
Tidligere våningshus: 
Bygget er oppført i 1869 og er modernisert senere år. Dette er i dag utleid til Helgerud 
barnegård AS. Huset har et bruttoareal på 207 m2 og er taksert til kr 3 000 000 
 
Driftsbygning: 
Driftsbygningen er oppført i 1917 og er en tradisjonell enhetslåve og har et bruttoareal på 
1 155 m2 og er taksert til kr 1 000 000. 
 
Stabbur: 
Byggeår 1922 og har et bruttoareal på 60 m2. Takst kr 100 000 
 
Sidebygning/bryggerhus: 
Byggeår 1796. Ombygget til barnehage. Bruttoareal 65 m2 og taksert til kr 1 000 000 
 
Drengestue: 
Byggeår 1930 Bruttoareal 100 m2. Takst 1 500 000 
 
Hønsehus: 
Byggeår 1920, Bruttoareal 20 m2. Takst kr 50 000 
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Skogshytte Furuhaugen: 
Byggeår 1941. Bruttoareal 30 m2 og takst kr 100 000. 
 
Skogshytte Skogheim: 
Ukjent byggeår. Bruttoareal 30. Verdi kr 25 000 
 
Nytt våningshus: 
Oppført i 2015 og har et bruttoareal på 253 m2. Takst kr 6 725 000 
 
Sidebygning: 
Byggeår 2015 og har et bruttoareal på 70 m2. Takst kr 2 050 000 
 
Garasje: 
Byggeår 2015 med et bruttoareal på 44 m2. Takst kr 440 000. 
 
Andre elementer på eiendommen 
 
Barnehage: 
Leieavtale for lokaler og utearealer. Våningshus, sidebygning, drengestue, deler av låven, 
gårdstunet og parkering leies ut til Helgerud Barnegård AS for en årlig leiesum kr 608 400.    
 
Takstmannen har satt utleieverdien til kr 3 000 000,- 
 
Gjødselkjeller og lager: 
Utleie av lager og gjødselkjeller i driftsbygningen med årlig leiesum kr 15 000,- Takstmannen 
har satt utleieverdien til kr 250 000. 
 
Boverdi: 
Hovedbolig er tillagt boverdi med kr 1 500 000,- 
 
Oppsummering pris 
 
Takst utgjør til sammen kr 23 050 000. Avtalt kjøpesum er kr 20 050 000. Det er skrevet to 
kjøpekontrakter som har pålydende avtalt kjøpesum: 

1. Helgerud gård kr 9 300 000 
2. Katterud gårdstun kr 10 750 000 

 

Om søker 
 
Søker skriver i søknaden: 

«Søker Terje Ottesen har variert bakgrunn innenfor forvaltning og drift av både jord 
og bygninger. Formelt er søker utdannet både faglig og merkantilt innenfor byggfag. 
Søker har i snart 25 år arbeidet som prosjektleder og prosjektsjef innenfor forskjellige 
entrepriser, har lang og variert praksis samt erfaring med oppføring og rehabilitering 
av bygg og konstruksjoner. Erfaringen omfatter også bearbeiding av kompliserte 
grunnforhold, drenering og infiltrasjon i grunn i tillegg til fundamentering, 
bæredyktighet og geoteknikk. 
Søker har videre god innsikt i daglig drift av landbrukseiendom via sin far Erik 
Ottesen, som siden 2004 har eiet og driftet Skalpe Gård Gnr 43 Bnr 1 i Drammen 
Kommune. Her har søker over flere år deltatt aktivt i normal drift av både dyrket 
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mark, beiteområder og oppfølging av forskjellige dyr på gården som ku, sau, geit og 
gris.  
Videre har søker deltatt aktivt i et stort arbeid med å sette Skalpe Gård tilbake til 
opprinnelige gode stand, da denne av tidligere eier var svært dårlig ivaretatt. 
Arbeidene har omfattet både tilbakeføring av gjengrodd kulturlandskap og generell 
oppgradering av gjerder, dreneringer og bygninger. 
Søker med familie har et ønske om å ivareta og videreutvikle Helgerud Gård på beste 
måte, det nevnes også at søkers datter våren 2018 avsluttet videregående opplæring i 
landbruk og naturbruk og er en ressurs for fremtiden til Helgerud Gård.» 

 
Videre har søker kjøpt alle aksjene i Helgerud Barnegård AS og sitter nå som styreleder der. 
Rådmannen har ikke kjennskap til hva søker har betalt for aksjene.  
 
Gårdsbarnehagens historie 
 
Det ble etablert gårdsbarnehage i 1997 av daværende eiere. Denne ble senere lagt ned og i 
2006 ble Helgerud Barnegård AS etablert og var eid og drevet av daværende eiere frem til den 
ble solgt til et investeringsselskap i 2007. Konsesjonssøker har i oktober 2018 kjøpt Helgerud 
Barnegård AS og sitter nå som styreleder. 
 
I arkivet kan Rådmannen se at et vognskjul/leilighet er søkt bruksendret og godkjent av 
planutvalget i 2006. Dette er bygget ved innkjøringen til tunet. Våningshuset og 
sidebygningen var allerede i bruk til barnehagen, men da uten bruksendring da en tidligere så 
på dette som en tilleggsnæring til landbruksdriften på eiendommen.  
Saksfremlegget til Planutvalget i 2006 er den landbruksfaglige uttalelsen bl.a. som følger: 

«(…)Barnehagedriften på Helgerud startet som tilleggsnæring til landbruksdriften. I 
dag er jorda på gården leid bort og barnehagevirksomheten er den eneste aktiviteten 
som er igjen på eiendommen.  På dette grunnlag er det ikke naturlig lenger så se 
barnehagevirksomheten som en del av gårdsdriften lenger, dette på tross av at 
gårdens bygninger og ressurser benyttes. (…)» 

 
I konsesjonssaken fra 2010 står følgende:  

«Det viser seg at ingen av bygningene på gården formelt er godkjent for 
barnehagedrift. Dette skulle det ha blitt søkt om da det ble gitt dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel.» 

 
Driftsbygningen og gjødselkjeller brukes delvis som lager uten bruksendring.  
 
Tidligere behandling om sammenføyning 
 
Under møte med søker og søkers advokat den 3. april, samt i tilsendt notat datert 5. april 2019 ble det 
bl.a. henvist til en sak i planutvalget i 2014 som et argument for at Katterud og Helgerud må ses på 
som to selvstendige enheter. 
 
For at nåværende hjemmelshaver skulle oppfylle boplikten, ble eiendommen gbnr 55/85 kjøpt og det 
ble søkt om å oppføre ny hovedbolig. Dette ble behandlet i Planutvalget (sak 15/2014) og det ble fattet 
følgende vedtak den 18. februar 2014: 
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 gis det dispensasjon fra LNF-formålet 
i kommuneplanens arealdel (Kapittel 7), og forbudet mot bygge- og anleggstiltak 
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langs vassdrag (§ 7-2), for oppføring av bolig, garasje og anneks på eiendommen gnr. 
55 bnr. 85 på følgende vilkår: 

 
1. Gnr. 55 bnr.85 skal sammenføyes med gnr. 55 bnr.2 
2. Dyrka mark syd på eiendommen skal bevares 

 
En dispensasjon vil gjøre at barnehagedriften på Helgerud gård kan fortsette og at det 
kan bygges ny hovedbolig på gnr. 55 bnr. 85. Planutvalget mener også at tiltaket ikke 
kommer i konflikt med landbruksinteresser av nasjonal eller regional karakter. 
Tiltaket berører ikke kulturlandskap av betydning. Det nærliggende vassdrag har 
meget liten vannføring. Tiltaket medfører heller ikke fare, eller urimelig ulempe, for 
omgivelsene eller allmenne interesser. 
 
Planutvalget mener fordelene ved dispensasjon fra bestemmelsene i kommuneplanen 
om forbud mot bygging i LNF-området og forbud mot tiltak langs vassdrag, er klart 
større enn ulempene etter en samlet vurdering. Lovens vilkår for å kunne gi 
dispensasjon er derfor oppfylt. 

  
Det ble klaget på dette vedtaket da hjemmelshaver ønsket å fjerne vilkår pkt. 1, og klagen ble tatt til 
følge den 10. juni 2014 med følgende vedtak i Planutvalget (sak 42/2014): 

Klagen tas til følge, og vilkår 1 i planutvalgets vedtak av 18.02.2014 i sak 15/2014 
oppheves. 

 
Det ble med andre ord allikevel ikke vilkår om at gbnr 55/85 skulle sammenføyes med gbnr 55/2. 
Sammenføyning er når en eiendom går inn som en del av en annen og det ene matrikkelnummeret 
slettes. I dette tilfellet ville det ikke være mulig med en sammenføyning da det etter matrikkelloven 
ikke er «samme eier» på gbnr 55/85 og gbnr 55/2, 48/17. Kristian Johansen står alene som eier på gbnr 
55/2 og 48/17, mens Kristian Johansen står som hjemmelshaver sammen med sin kone Marit Johansen 
på gbnr 55/85.  
 
At det ikke ble satt som vilkår om sammenføyning vil ikke påvirke om dette anses som en driftsenhet 
eller ei etter jordloven. Sammenføyning er noe som skjer etter matrikkelforskriften kapittel 10. Om 
dette anses som en driftsenhet er en vurdering etter jordloven, og ved tvil er dette noe fylkesmannen 
skal avgjøre.  
                  

Naturmangfold 
 
Skogen ned mot Bergflødtbekken ligger i en ravinedal som er lokalt viktig.  

«Lokaliteten utgjør en del av et helhetlig landskap med ravinedaler, som i seg selv er 
en truet naturtype (Sårbar - VU). Selv om ravinedalen har mistet mye naturverdi ved 
gjenfylling, gjør sammenheng med andre ravinedaler samt funn av én rødlisteart at 
lokaliteten vurderes som lokalt viktig (C-verdi).» 

Det finnes mer informasjon om naturtypen her 
 
Kulturminner 
 
På jordet sør for tunet er det gjort funn av stolpehull og kokegrop i 2004.  
I kulturminnesøk finnes bl.a. disse opplysningene: 
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Regelverk 
 
Konsesjonsloven 

 Konsesjonsloven § 1 
 Konsesjonsloven §4 
 Konsesjonsloven §9 
 Konsesjonsloven §9a 
 Konsesjonsloven §11 
 Naturmangfoldloven §§ 7-12 

 
Vurdering etter konsesjonsloven: 
Konsesjonssøknaden vurderes etter konsesjonslovens formålsparagraf og avgjøres etter 
forholdene som gjelder spesielt for landbrukseiendommer (§§ 9 og 9a).  
 
Rådmannen støtter seg også på rundskriv M-3/2002 – Priser på landbrukseiendommer ved 
konsesjon og rundskrivet M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt i vurderingene. 
 
Takstmannen har henvist til 6 rundskriv i sin takst som er opphevet, og han har ikke tatt med 
siste rundskriv fra 2017.  
 
Pris 
 
En driftsenhet: 
Taksten som var lagt til grunn på eiendommen er ut fra at eiendommen Katterud gbnr 55/85 
ikke er å regne som en del av landbrukseiendommen gbnr 55/2 Helgerud. Søker har nå lagt 
fram en takst på eiendommen samlet, men i notat fra søkers advokat påpeker de at de fortsatt 
mener at dette er å regne for å være to eiendommer og ikke en.  
 
I rundskriv M-2013-1 kapittel 7.3.4 fra Landbruks- og matdepartementet står følgende om 
deling av landbrukseiendom etter Jordloven § 12. 

«same eigarhand» Samme eierhånd betyr at de ulike gårds- og bruksnummer må eies 
av en og samme person. Det er for eksempel ikke tilfelle dersom ektefeller eier hver 
sin eiendom. Eiendommene er imidlertid på samme eierhånd om en ektefelle i tillegg 
til sin egen eiendom råder over avdødes eiendom i henhold til uskiftebevilling. En 
spesiell situasjon har en når en eiendom eies av en person i eneeie og personen også 
har en sameiepart i en annen eiendom. Sameieparten og eiendommen vil da være på 
samme eierhånd.  

Konklusjon: I dette tilfellet står Kristian Johansen som hjemmelshaver alene på gbnr 55/2 og 
48/17 Helgerud, mens på gbnr 55/85 Katterud står Kristian Johansen og Marit Nessøe 
Johansen begge som hjemmelshavere. Ettersom Kristian Johansen står som hjemmelshaver på 
begge eiendommene er det å regne at Helgerud og Katterud er på samme eierhånd. 

««må reknast som ei driftseining» Selv om flere eiendommer er på «same 
eigarhand», kan de ikke automatisk regnes som en driftsenhet i jordlovens forstand. 
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Det må foretas en konkret og individuell vurdering. Det er ikke nok at de er egnet til å 
drives sammen. En må være spesielt nøye med vurderingen der eiendommene er 
kommet på samme eierhånd ved en tilfeldighet. Ved vurderingen av om en kan regne 
eiendommene som en driftsenhet er det av betydning om de ulike eiendommene ligger 
slik til at de rent faktisk egner seg for å drives sammen. Den driftsmessige avstanden 
er et moment i vurderingen. Det samme er om eiendommene har vært drevet sammen. 
Det er ikke noe krav om at eiendommene skal være drevet sammen en viss tid» 

 
Katterud og Helgerud grenser til hverandre og kan rent praktisk drives sammen, selv om det 
er veldig lite jordbruksareal på Katterud. For å komme til Katterud kjører en også via 
gårdstunet på Helgerud. Eiendommene har vært drevet sammen tidligere før Katterud ble delt 
fra Helgerud. Etter at nåværende hjemmelshaver kjøpte Katterud for å oppfylle boplikten har 
jorda vært leid ut. 
 
Konklusjon: Etter Rådmannens vurdering er Katterud og Helgerud på samme eierhand og må 
ses på som en driftsenhet igjen etter at nåværende hjemmelshaver kjøpte Katterud for å 
oppfylle boplikten på Helgerud. 
 
Pris på eiendommene da selger kjøpte: 
Da eiendommen Helgerud gbnr 55/2 og skogteigen gbnr 48/17 ble solgt i 2010 var den 
akseptable prisen kr 9 130 000. Da var ikke gbnr 55/85 Katterud med. Katterud ble i 2013 
solgt til nåværende hjemmelshaver for kr 350 000. 
 
Utregning av akseptabel konsesjonspris: 
Det ble opprinnelig lagt ved to takster; en for Helgerud (gbnr 55/2 og 48/17) og en for 
Katterud (gbnr 55/85). Etter møte med landbrukskontoret den 3. april 2019 ble det enighet om 
at det skal foreligge en takst for eiendommen samlet, og ikke to, som selger opprinnelig la 
opp til. 
 
Taksten for landbrukseiendommen Helgerud gbnr 55/2 mfl. er nå på 23 000 000 
Avtalt kjøpesum er kr 20 050 000 

Bygninger: 
I rundskrivet M-2002-3 står følgende i kapittel 8.6.3:  
Standard og størrelse på våningshus 

«Det kan være aktuelt å korrigere kostnadsverdien på våningshuset (hovedbolig) i tilfelle 
bygningen klart ligger over normal stor og god boligstandard på en landbrukseiendom. 
Godkjenning av bolignivå ut over normal god standard vil gi høye kostnadsverdier, som kan 
føre til tilsvarende økning av kjøpesummen for eiendommene. Det kan medføre en uheldig 
innskrenkning av aktuell og ønskelig kjøpergruppe til landbrukseiendommer» 

 
På bygninger skal det fastsettes en kostnadsverdi.  

 Alle 5 boligbygg har fått en verdi på kr 25 000 pr m2. Dette er m2-prisen takstmannen har 
brukt på Katterud i 2018. Deretter er det trukket fra en % for alder, slitasje, og egnethet etter 
dagens normer og krav. 

 Driftsbygning, skogshytter, stabbur m.m. er satt til en m2 pris på kr 5 000 og deretter 
fratrukket en % for alder, slitasje, og egnethet etter dagens normer og krav. 

 Garasjen på Katterud er satt til kr 8 000 pr m2, og fratrukket en % for alder og slitasje. 

Takstmannen har satt en verdi av byggene på eiendommen til kr 15 990 000. 
Kostnadsverdi på byggene på eiendommen er i rådmannens verdivurdering satt til kr 
12 507 900, se vedlegg med verdiberegninger. 
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Jord: 
For jord benyttes avkastningsverdi.  
 
I taksten er det lagt til grunn utleiepris for å verdifastsette jord, dette utgjør ca. kr 5 000 per 
dekar. I rundskrivet er det satt opp hvordan en regner ut verdien ut fra avkastning pr dekar.  
Da jorda brukes både til gras og korn er det lagt til grunn avkastning på bygg (i henhold til 
rundskrivet). Da utgjør verdien kr 6 630 per dekar. Rådmannen har brukt denne verdien, og 
jorda har dermed fått en høyere verdi enn i taksten. 
 
Takstmannen har satt en verdi på dyrka jord er kr 800 000. Avkastningsverdi på dyrka jord er 
beregnet til kr 936 960 
 
Skog og utmarksressurser: 
På skog og utmarksressurser benyttes avkastningsverdi. 
 
Rådmannen ser at det er forskjell i fordeling på bonitetsklasser og markslag mellom 
gårdskartet og skogbruksplanen fra 2011. Takstmannen har dog oppsummert eiendommens 
arealer ut fra gårdskart. I rundskriv M-2017-3 kapittel 7.3 oppgis gårdskart (AR5) som fasit 
for å fastslå om en eiendom er konsesjonspliktig eller ei ut fra areal. Det vil derfor være riktig 
at AR5 er fasit også med hensyn til bonitetsklasser og legger dette til grunn.  
 
Skogen har av takstmannen blitt satt til en verdi som utgjør ca. kr 2 500 per dekar. Det er 
uvisst hvordan takstmannen har regnet, men ut fra oppsettet i rundskriv fra departementet har 
skogen en verdi som utgjør ca. kr 1 300 per dekar. Det er viktig å merke seg at det er lite skog 
med høy bonitet, se figur 4. 
 
Takstmannen har satt en verdi på skog til kr 1 500 000. Avkastningsverdi på skogen er 
beregnet til kr 820 757 
 
Takstmannen har ikke spesifisert verdi av jakt og fiske, men rådmannen har satt 
avkastningsverdien til ca. kr 146 000. 
 
Avkastningsverdien på skog, inkludert jakt og fiske, er på til sammen kr 967 217. 
 
Boverdi: 
I rundskriv M-2017/3 er det satt en maksimal grense for boverdi på kr 1 500 000. I Rundskriv 
M-2002-3 står det i kapittel 8.6.3 om boverdi: 

Mange eiendommer består av relativt små jord- og/eller skogarealer med begrenset 
næringsmessig betydning. Disse har ofte størst interesse og verdi som bosted. Med 
hensyn til funksjon skiller de seg lite fra bebygde tomteeiendommer. 

 
Kommentar: Dette er en normalt stor landbrukseiendom.  

I dag er situasjonen den at også arealmessig større eiendommer blir drevet som 
deltidsbruk. Som for små eiendommer innebærer det at eiendommene i tillegg til å 
tjene som bosted for landbruket også tjener som bosted for yrke utenom landbruket. 

 
Kommentar: Søker leier ut jorda og har annen jobb utenom. 

For en del landbruksområder, bl.a. by- og tettstednære områder og generelt attraktive 
boområder, er det press i boligmarkedet. Det innebærer til dels stor forskjell mellom 
det alminnelige prisnivå på boligeiendommer og beregnet kostnadsverdi på 
tilsvarende boliger på landbrukseiendommer i ett og samme område. 
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Kommentar: Det er forskjell på priser på boligeiendommer og landbrukseiendommer i vårt 
område, men det er andre områder med større prisforskjeller. 

Ut fra at boligen på en landbrukseiendom ofte også skal tjene som bosted for yrke 
utenom landbruket, er det i mange tilfelle grunnlag for en viss harmonisering av 
verdivurderingen av boliger på landbrukseiendommer i forbindelse med 
konsesjonsbehandlingen med det alminnelige prisnivå på boliger på tomteeiendommer 
i det området eiendommen ligger. 

Det kan skje ved at det legges en «boverdi» til kostnadsverdien på boliger på 
landbrukseiendommer i områder der beregnet kostnadsverdi ligger lavere enn 
det alminnelige prisnivå på boligeiendommer. Et slikt tillegg av «boverdi» må 
likevel ikke få negative følger for en aktiv landbruksdrift på eiendommen. 
Tillegg av «boverdi» bør heller ikke ha til konsekvens at ønskelige 
kjøpergrupper til landbrukseiendommer – på grunn av pris – i praksis blir 
stengt ute. 

 
Kommentar: Den avtalte prisen på Katterud i henhold til kjøpekontrakt ligger omtrent på 
markedsnivå. 

Ved vurderingen av størrelsen på eventuell «boverdi», vil tomtepriser for 
boligeiendommer i området – ved siden av det alminnelige prisnivå på 
boligeiendommer – gi en viss veiledning. I områder med sterkt prispress er det likevel 
ikke ønskelig at verdien av boligen på en landbrukseiendom når markedsverdien for 
boliger på tomteeiendommer. 

Kommentar: Tomta til Katterud ble solgt for kr 350 000, noe som er en relativt billig tomt. 

Konklusjon om boverdi: 
Takstmannen hadde i opprinnelig takst ikke lagt til boverdi, men i den nye taksten er 
boverdien satt til kr 1 500 000.  
 
Da våningshuset, sidebygningen og garasjen på Katterud har en avtalt kjøpesum på kr 
10 700 000, er dette etter rådmannens vurdering i overkant av markedsverdi i området. Det vil 
derfor i utgangspunktet ikke være behov for å legge til boverdi.  
 
Rådmannen vil allikevel legge til boverdi på kr 1 000 000 ettersom eiendommen er 
sammensatt og innholdsrik, samt at dette er en eiendom og ikke to eiendommer som 
kjøpekontraktene tilsier.  
 
Elementer i taksten som ikke er tatt med i godkjent konsesjonspris 

Ut fra rundskrivet M-3/2002 kapittel 8.4 kan en sette en verdi på jord, skog, bygninger og 
rettigheter til jakt, fiske, allmenningsrett, festeinntekt, tomtearealer (det som er godkjent 
fradelt eller regulert til formålet) og masseuttak. En kan også legge til verdi av tilleggsnæring 
på en landbrukseiendom. I rundskrivet står det: 

Dersom det ligger til rette for tilleggsnæring med grunnlag i særegne ressurser eller forhold 
på eiendommen, skal det tas hensyn til det ved prisvurderingen. 
Verdsettingen av tilleggsnæring skal bare omfatte grunnlaget som hører til den faste 
eiendommen. Det betyr at det ved verdivurderingen ikke skal tas hensyn til en 
konsesjonssøkers særlige kunnskaper og kreativitet for å utvikle og drive tilleggsnæring. 

Spørsmålet er om en kan vurdere barnehagedriften som en tilleggsnæring, og om det er riktig 
å ta med utleieverdien på kr 3 000 000 til denne driften.  
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I kapittelet hvor barnehagen er beskrevet er det omtalt at det kreves bruksendring av de 
byggene som brukes av barnehagen da barnehagedriften ikke lenger anses som en 
tilleggsnæring.    
 
Det er ikke særegne ressurser på eiendommen som er spesielt knyttet til barnehagen. En 
annen eier av eiendommen kan enkelt bruke byggene til andre formål som bolig, «Inn på 
tunet», reiselivsvirksomhet eller annet.  
 
For å kunne kalle det en tilleggsnæring, betinger det at det er en næring som er i tillegg til 
landbruksnæringen på eiendommen og at eier deltar aktivt i drifta av tilleggsnæringen. I dette 
tilfellet leies jorda ut og søker har annen fast jobb. Søker har samtidig kjøpt alle aksjene i 
barnehagen og står som styreleder.  
 
Rådmannen vurderer barnehagen til å ikke være en tilleggsnæring til drifta på eiendommen. 
Det samme gjelder annen utleievirksomhet til lager.  
 
Kostnadsverdi på byggene er allerede beregnet. Rådmannen har derfor ikke tatt med dette: 

 Verdi av utleie av lager i driftsbygningen 
 Verdi av utleie av bygg til barnehagen 

 
Konklusjon pris på hele eiendommen 
 
Den avtalte kjøpesummen for eiendommen er kr 20 050 000. Rådmannen ser at den avtalte 
kjøpesummen er lavere en takst på eiendommen, men konkluderer på grunnlag av 
beregninger at prisen fortsatt er for høy. 
 
Rådmannen kan akseptere en pris på kr 15 412 078, eller avrundet oppad til kr 15 500 000.  
Godkjent kostnadsverdi   
Jord             936 960  
Skog, jakt og fiske             967 217  
Bygninger inkl boverdi       13 507 900  

       15 412 078  

  
Avtalt kjøpesum       20 050 000  
Avvik i kroner         4 637 922  
Avvik i % 23 % 

 

Hensyn til bosetting - boplikt 
For landbrukseiendommer inntrer boplikt for nære slektninger ved overdragelse av eiendom 
med minst 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord, eller over 500 dekar produktiv skog (jf. 
konsesjonsloven § 5). Det er naturlig å sette samme krav om boplikt for utenforstående som 
kjøper en landbrukseiendom som for slekt som overtar en eiendom.  
På omsøkt eiendom er det 130 dekar med fulldyrka dyrka jord. Rådmannen mener det derfor 
er aktuelt å sette krav om boplikt på denne landbrukseiendommen og at denne er personlig. 
Erverver har opplyst i søknaden at han vil bosette seg på landbrukseiendommen. Rådmannen 
mener at bosettingshensynet dermed blir ivaretatt. Boplikten oppfylles ved at erverver 
tilflytter landbrukseiendommen innen et år etter at konsesjon er gitt og tar boligen som 
helårsbolig i minst 5 år sammenhengende.  
Konklusjon: Det settes som vilkår om personlig boplikt. 
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Driftsmessig god løsning 
Søker opplyser at han vil fortsette drift av barnehagen som i dag og at jordbruksarealene skal 
drives fullverdig slik de tidligere har vært drevet. 
 
Skal jorda leies ut vil rådmannen opplyse om at driveplikten kan oppfylles ved 10-årige 
leiekontrakter og at det skal sendes inn kopi av jordleiekontrakt til landbrukskontoret. 
Konklusjon: Rådmannen anser at ivaretakelse av driveplikten ved utleie er en driftsmessig 
god løsning. 
 

Skikket til å drive eiendommen 
Det kreves ingen formell kompetanse for å overta en landbrukseiendom.  
 
Søker opplyser at han han deltatt i landbruksdrifta på farens eiendom og at han har god innsikt 
i og formell kunnskap om bygninger og eiendom generelt. 
 
Rådmannen mener at drift av eiendommen ved utleie av jorda ikke krever mer kompetanse 
enn det søker har fra før. 
Konkusjon: Rådmannen anser søker som skikket til å drive eiendommen 
 
Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap  
Med «helhetlig ressursforvaltning» menes at en må se på hvilke virkninger et eierskifte har 
for alle ressursene på eiendommen enten det gjelder jord- og skogbruksarealer, bygninger 
eller øvrige deler av eiendommen. I begrepet ligger også at en i størst mulig grad ivaretar 
framtidige generasjoners behov. Ressursene skal disponeres på en slik måte at 
produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtida kan legge 
grunnlag for drift og bosetting. 
 
Planer for å videreføre drifta på eiendommen som tidligere, vil ivareta bygningene ved at de 
er i bruk og ivareta kulturlandskapet ved at jorda er i drift.  
Konklusjon: Rådmannen anser at hensyn til ressursforvaltning og kulturlandskap blir 
ivaretatt 
 
Naturmangfoldloven 
Tiltaket/inngrepet påvirker ikke naturmangfold i nevneverdig grad, jf. naturmangfoldloven § 
8. Det foretas derfor ingen vurdering av §§ 9 til 12. 
Konklusjon 
Pris:  
Rådmannen mener at landbrukseiendommen er priset for høyt, og at den avtalt kjøpesummen 
er 20% over akseptabel pris.  
 
Boplikt:  
Det vil bli satt vilkår om personlig boplikt.  
 
Skikkethet:  
Med barnehagedrift og utleie av jorda som i dag anses søker som skikket. 
 
Driftsmessige god løsning:  
Rådmannen anser at ivaretakelse av driveplikten ved utleie er en driftsmessig god løsning. 
Rådmannen anser at hensyn til ressursforvaltning og kulturlandskap blir ivaretatt gjennom 
de planene som er skissert på eiendommen.  
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Oppsummering: 
På grunn av pris ønsker rådmannen å gi avslag på søknad om konsesjon. Den avtalte 
kjøpesummen er såpass høy da den opprinnelige taksten som lå til grunn for kjøpesummen 
betinget at Katterud var å betrakte som en selvstendig fritt omsettelig enhet. Katterud er en 
den av landbrukseiendommen etter jordloven §12 og må til for å ivareta boplikten på 
eiendommen.  
 
 
Alternativt vedtak 
Hvis utvalget skulle ønske å gi konsesjon har rådmannen et forslag. Utvalget må selv 
begrunne vedtaket med de vurderingene som konsesjonsloven krever. 
 
Forslag til alternativt vedtak: 
Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 4, 9, 9a og 11 innvilges søknad om konsesjon på 
eiendommen gbnr 55/2, 55/85 og 48/17 til Terje Ottesen på gitte vilkår: 

 Erverver skal tilflytte eiendommen innen et år og ha denne som sin reelle bolig i minst 
5 år sammenhengende.  

 Det skal tegnes 10-årig jordleiekontrakt på utleie av jorda. Kopi av kontrakten skal 
sendes landbrukskontoret senest 1. april 2019. 

 Det skal søkes bruksendring på de byggene som ikke skal brukes til 
jordbruksproduksjon på tunet til Helgerud innen 1. mars 2019.  

 
 
Vedtaket begrunnes med ………
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Utregning av godkjent konsesjonspris på 
gbnr 55/2 mf.l Haugerud 
 

Lier, 23. juli 2019 

 

Utregning og oppsett er i henhold til rundskrivene fra LMD 

Utregning av verdien av jorda på eiendommen 
Jordbruksareal - Forkorn (beregning av grovforverdi)  

Fulldyrka jord (dekar)            130  
Overflatedyrka               -    
Innmarksbeite (dekar)              11  
Jordbruksareal totalt (dekar)a                  141  
Kornproduksjon  
Avlingsnivå, kg korn d                  386  
Pris pr kg bygg forkorn                   2,8  
Verdi av kornproduksjon (kr/dekar)              1 096  

Produksjonsinntekter  
Areal og kulturlandskapstilskudd i jordbruketc                  360  
Sum inntekter (kr/dekar)              1 456  
 

 
Produksjonskostnader  
Variable kostnader (kr/dekar)b                  394  
Faste kostnader (kr/dekar)b                  797  
Sum kostnader (kr/dekar)              1 191  
Avkastning (kr/dekar)                  265  
Kapitaliseringsrentefot (%)f 4 % 
Avrundet jordverdi (kr/dekar)              6 631  
 

 
Verdi jordbruksarealet totalt (kr)          936 960  
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Utregning av verdien av skog og utmarksressurser 
Skog og utmark     
Produktiv skog (dekar)  621  
Uproduktiv skog (dekar)  351  
Annen utmark (dekar)  26  
Sum skog og utmark (dekar)  999  
  

 
Årlig langsiktig hogstkvantum m3 241  
  

 
Gjennomsnittlig brutto tømmerprisa kr/m3  410  
- trekk til skogfondb kr/m3  41  
- driftskostnader kr/m3  150  
Rånetto kr/m3  219  
  

 
Verdiberegning skog     
Årlig nettoavkastning   52 779  
Kapitaliseringsrentefot (%)c  4 % 
Skogens avkastningsverdi   1 319 475  
Verdi av skog per dekar  1 321  
Verdi skog kr 1 319 475  

   
Utmark - Jakt og fiske     
Sum skog og utmark (dekar) daa 999  
Antall dekar pr elg daa 3 500  
Snittvekt pr elg kg 118  
Pris /kg elgkjøtt kr 85  
Årlig nettoavkastning, Elg kr 2 861  

   
Antall fellingstillatelser Rådyr  2  
Pris per fellingstillatelse Rådyr kr 500  
Årlig nettoavkastning, Rådyr kr 1 000  

   
Verdi småviltjakt pr dekar kr 2  
Årlig nettoavkstning, Småviltjakt kr 1 997  

   
Fiske   
Årlig nettoavkastnig, fiske kr   

   
Samlet årlig nettoavkastning, utmark kr 5 858  
Kapitaliseringsrentefot (%)c  4 % 
Utmarksverdi per dekar kr 147  
Verdi av jakt og fiske   146 460  
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Utregning av verdi av bygninger 

Bygning Byggeår m2 kr/m2 Kostnad nybygg Nedskr % Kostnadsverdi 
Bolighus (tidligere våningshus) 1869    207       25 000        5 175 000  60 % 2 070 000  
Driftsbygning/låve 1917 1 155        5 000    5 775 000  90 % 577 500  
Stabbur 1922       60      5 000             300 000  83 % 51 000  
Sidebygning/Bryggerhus 1796      65      25 000           1 625 000  65 % 568 750  
Drengestue 1930    110    25 000          2 750 000  60 % 1 100 000  
Hønsehus 1920      20    5 000             100 000  70 % 30 000  
Skogshytte Furuhagen 1941      30       5 000               150 000  50 % 75 000  
Skogshytte Skogheim Ukjent      30      5 000               150 000  80 % 30 000  
Gjødselkjeller/lager 1917            -     -    
Utleie til barnehage                        -       -    
Våningshuset på Katterud 2015    253      25 000  6 325 000  5,0 % 6 008 750  
Sidebygning/anneks på Katterud 2015      70    25 000        1 750 000  5,0 % 1 662 500  
Garasje på Katterud 2015      44     8 000      352 000  5,0 % 334 400  

     24 452 000  12 507 900 

 

Sammenstilling og akseptabel pris 
  Takstverdi Kjøpesum   Akseptabel verdi 
  Kr Kr   Kr 
Dyrka jord 800 000   936 960  
Skog 1 500 000   1 319 475  
Jakt og fiskerettigheter    146 460  
Bolighus (tidl Våningshus/hovedhus) 3 000 000   2 070 000  
Driftsbygning/låve 1 000 000   577 500  
Stabbur 100 000   51 000  
Sidebygning/Bryggerhus 1 000 000   568 750  
Drengestue 1 500 000   1 100 000  
Hønsehus 50 000   30 000  
Skogshytte Furuhagen 100 000   75 000  
Skogshytte Skogheim 25 000   30 000  
Gjødselkjeller/lager 250 000   -    
Utleie til barnehage 3 000 000   -    
Våningshus på Katterud 6 725 000   6 008 750  
Sidebygning/anneks på Katterud 2 050 000   1 662 500  
Garasje på Katterud 440 000   334 400  
Tillegg for sentral beliggenhet - Boverdi 1 500 000   1 500 000  

 23 040 000 20 050 000  16 410 796  
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Tidligere takster på eiendommen 
  Knut-Erik Haugan 

2019 
Knut-Erik Haugan 
2018 

Per Ivar Syvertsen 
2007a 

Per Ivar Syvertsen 
2007 

Dyrka jord 800 000 800 000 1 145 000 1 145 000 

Skog 1 500 000 1 500 000 900 000 900 000 

Jakt og fiskerettigheter 
  

65 000 65 000 

Beite og utmark 
  

40 000 40 000 

Bolighus (tidl 
Våningshus/hovedhus) 

3 000 000 3 000 000 2 100 000 2 100 000 

Driftsbygning/låve 1 000 000 1 000 000 550 000 550 000 

Stabbur 100 000 100 000 50 000 50 000 

Sidebygning/Bryggerhus 1 000 000 1 000 000 1 100 000 600 000 

Drengestue 1 500 000 1 500 000 840 000 840 000 

Hønsehus 50 000 50 000 40 000 40 000 

Skogshytte Furuhagen 100 000 100 000 60 000 60 000 

Skogshytte Skogly 
  

150 000 150 000 

Skogshytte Skogheim 25 000 25 000 40 000 40 000 

Gjødselkjeller/lager 250 000 250 000  
 

Utleie til barnehage 3 000 000 3 000 000 1 800 000 3 000 000 

Våningshus på Katterud 6 725 000 6 225 000  
 

Sidebygning/anneks på 
Katterud 

2 050 000 2 050 000  
 

Våningshus "Gamle" 
Katterud 

  
 150 000 

Gamle Katterud etter 
fradeling 

  
1 250 000 

 

Garasje på Katterud 440 000 440 000  
 

Tomteverdi på Katterud 
 

2 500 000  
 

Markedstilpasning på Katterud 2 000 000  
 

Tillegg for sentral 
beliggenhet - Boverdi 

1 500 000 0  
 

SUM 23 040 000 25 540 000 10 130 000 9 730 000 
a Ny takst etter klage og etter at Katterud ble fradelt
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/660  

Arkiv: 
102/1  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
30/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
56/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
102/1 Brastadveien 51 - Klage på avslag om fradeling av kårbolig 
 

Rådmannens forslag til 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. 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
I miljøutvalget den 8. mai ble det gitt avslag på fradeling av kårbolig som nylig  er oppført. 
Klagers argumenter er økonomi og plassering av kårboligen. I jordlovens forstand skal en ta 
hensyn til fremtidige generasjoners behov og ikke kortsiktig økonomisk gevinst. Plasseringen 
av kårboligen er tett innpå produksjonsarealer og en ser ikke at det er et argument med at det 
ligger andre boliger i området.  
 
Rådmannen foreslår å ikke ta klagen til følge og opprettholde miljøutvalgets vedtak.  
 
Vedlegg: 

 Klage 
 
Utredning: 
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Den 15. januar 2019 ble det søkt om fradeling av kårbolig. Saken var oppe til behandling i 
fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 30. april 2019  og i Miljøutvalget 8. mai 2019 
med følgende vedtak: 
 

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. 

 
Søker ble underrettet om avslaget den 15. mai 2019, og klagen ble mottatt den 5. juni 2019. 
Klagen ble mottatt innen klagefristens utløp.  
 
 

Regelverk og rundskriv 
Jordloven §1 og 12 
Rundskriv M-2013-1 

Klagens momenter og vurdering 
 

Økonomi 
Klager skriver: «Hvis boligen skal følge gården vil det binde mye kapital som trolig være 
nødvendig for å kunne fortsette jordbærproduksjon. Rød marg sykdommen er påvist på noen 
felter og videre drift vil kreve nye kostbare produksjonsmetoder.» 
 
Vurdering: 
Søker har i lang tid søkt om å dele fra tomt eller å oppføre en kårbolig. Oppføring av kårbolig 
ble til slutt innvilget i 2010. Boligen fikk rammetillatelse i 2015 og ferdigattest i 2017. 
At kårboligen nå plutselig skal binde kapital og være til hinder for videre jordbærproduksjon 
synes rart da klager nylig har søkt om og oppført kårboligen.  
 
I rundskriv M-2013-1 om deling og omdisponering står følgende i avsnitt 8.3.2:  
«Vurderingen må ta utgangspunkt i de langsiktige virkningene for eiendommen og inntekten 
fra den ved å dele fra areal eller bygninger. Det har ikke nevneverdig vekt hva som er 
privatøkonomisk mest lønnsomt for eieren» 
 
Med andre ord, vedtak om deling eller avslag er av hensyn til eiendommen og ikke eierens 
private behov. Vurderingen skal ta « omsyn til at ressursane skal disponerast ut frå framtidige 
generasjonar sine behov» slik det står i jordloven §1.  
 
Hvis det var viktig for søker å få oppført en kårbolig for få år siden, kan det hende at dette 
behovet vil melde seg når neste generasjon skal overdra eiendommen til sine etterkommere. 
Rådmannen anser at kårboligen har større langsiktig verdi for eiendommen, enn ved at den 
deles fra og eier i dag får en kortsiktig økonomisk gevinst.  
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https://lovdata.no/lov/1995-05-12-23/%C2%A78
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/m-12013---omdisponering-og-deling--lov-om-jord-jordlova-123.-mai-1995-nr-23--9-og-12/id2584588/


Plassering 
Klager skriver: «Angående plassering er det allerede spredt bebyggelse i området. Det er for 
det meste eneboliger uten tilknytning til landbruk, og vi har ikke opplevd problemer ved at 
disse ligger inntil jordene.»  
 
Vurdering: 
Plasseringen av kårboligen tett innpå jordbruksarealer kan gi grobunn for konflikter mellom 
boligeier og den som driver jorda.  I dette tilfellet ligger boligen tett innpå aktivt drevne 
arealer. Ved et salg vil boligen få nye eiere som ikke nødvendigvis har samme toleranse og 
forståelse for jordbruksdrift slik nåværende eier har. Hvorvidt en vil fortsette med samme type 
produksjon som i dag vites ikke, og en må ta høyde for at det i framtiden kan være alt fra 
husdyrproduksjon til intensiv drevet bær- eller grønnsaksproduksjon på arealene. Rådmannen 
har kjennskap til mange slike konflikter rundt i Lier, og av hensyn til landbruket er det viktig 
å ikke legge til rette for slike konflikter. 
 
I dette tilfellet ligger også produksjonsarealene i bakken ovenfor eiendommen. Pga terrenget 
vil en merke mer til aktiviteten på arealene enn om boligen lå på toppen av bakken. 
 
I Rundskrivet M-2013-1 står følgende: «Konflikter mellom de som driver en 
landbrukseiendom og de som eier en bolig- eller fritidseiendom er ikke uvanlig. Dette gjelder 
særlig i områder med husdyrproduksjon. Årsaken til konflikten er ofte knyttet til støv, støy og 
lukt fra store fjøs, beitedyr, helge- og nattarbeid, men også bruk av driftsveier og utmark eller 
nydyrking av jord. Slike ulemper kan føre til krav om restriksjoner i driften ved offentlige 
påbud, eller fra en som utsettes for ulempen» 
 
 

Tilleggsinformasjon 
Klager skriver: «Jeg ønsker å legge til noe informasjon ifm. fradeling og salg av tunet på 
Solstad som er beskrevet under Bakgrunn i avslaget. Tunet i sin helhet med våningshus og 
bryggerhus lå i rød støysone i Vegvesenets rapport om støyutsatte bolig langs E18. Målingene 
og rapporten kom en gang på slutten av 1990 tallet. Siden husene og tunet ikke kunne 
benyttes som bolig ble det i stedet søkt om alternative plassering som endte i godkjent søknad 
i 2010.» 
 
Rådmannen har ingen kommentarer til dette da det anses som en saksopplysning.  
 

Konklusjon 
Rådmannen kan ikke se at det har kommet inn nye og tungtveiende momenter i saken og 
foreslår å opprettholde vedtaket om avslag på fradeling av kårbolig.
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2012/6545  

Arkiv: 
113/1/V62  

Saksbehandler: 
Rebecca 
Ehrlenbruch 
Martinsen  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
31/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
57/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
113/1 Gullaug - Klage på avslag om endring av konsesjonsvilkår 
 

Rådmannens forslag til 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. 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Gullaug Utvikling AS har påklaget kommunestyrets vedtak av 21.05.2019. Saken gjelder 
avslag på søknad om lemping av vilkår satt i konsesjonsvedtaket av 19.02.2013, gjennom 
forlengelse av frist for deling og videresalg fra tidligere vilkårsendring i vedtak av 09.12.2014 
med ytterligere 4 år. 
 
Klager mener at kommunen ikke har hatt korrekt rettslig utgangspunkt ved beslutningstagning 
eller vist til hvilke relevante hensyn avslaget bygger på.  Av den grunn mener klager at det 
ikke foreligger en konkret og saklig grunn til å avslå søknaden. Klager peker på viktigheten 
av at oppfyllelsen av vilkåret må gjøres i planprosessen for å hindre fragmentering av 
eierforholdene som vanskeliggjør beslutningsgrunnlaget. Fra klagers side er det utrykt en 
mening om at kommunens hovedanliggende har vært å sikre at eiendommen skulle drives av 
gårdbrukere ved innvilgelse av konsesjon. Klager mener at dette er ivaretatt gjennom 
langvarig leieavtale med lokal gårdbruker, hvor eksisterende avtale nå skal fornyes i tråd med 
jordloven. 
 
Klagers anførsler har ikke ført frem. Rådmannen finner at det ikke foreligger tilstrekkelig 
grunner for å utsette innfrielsen av vilkåret med deling og salg av jord til lokal aktiv 
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næringsutøver i landbruket ytterligere enn det som alt er gjort. Bakgrunnen for denne 
avgjørelsen er at vilkåret i sin tid ble stilt for å sikre deler av eiendommen til jordbruk. Dette 
sikres best ved at disse arealer overføres til aktive jordbrukere til eie. Eierskap gir langsiktige 
rammebetingelser, i motsetning til langvarig utleie.  
 
At vilkåret om salg kreves oppfylt har ikke noen betydning for den videre planprosessen på 
Gullaug. Motsatt vil en ny fristforlengelse føre til tilsidesettelse av konsesjonslovens og 
konsesjonsvilkårets hensyn føre til tilsidesettelse av konsesjonslovens hensyn. Dette gjelder 
særlig hensynet til den driftsmessig gode løsningen et salg av jord vil få for en lokal 
næringsutøver i landbruket, jf. konsesjonsloven § 9, og jordvernhensynet med å tilgodese 
landbruksnæringens produksjonsarealer og fremtidige generasjoners behov for 
matproduksjon, jf. konsesjonsloven § 1. Vilkåret har vært kjent over mange år, og klager har 
derfor hatt god tid til å ordne med salg og innrette sine planer deretter. At det er gitt 
forlengelse før, betyr ikke at dette ville kunne påregnes også denne gangen. 
 
Klager har anført at begrunnelsen i avslaget var lite utfyllende og at hjemmelsparagrafen ikke 
var tatt med. I dette saksframlegget har rådmannen begrunnet avslaget mer omfattende og den 
inkurie at aktuelle lovparagrafer ikke var nevnt er rettet. Dermed anses forholdene som 
reparert. Uansett har forholdene ikke hatt betydning for utfallet i saken. 
 
 
Vedlegg: 

 Klage på avslag, brev datert 06.06.2019 fra Constructive Development AS 
 Samlet saksfremlegg på behandling av søknad om vilkårsendring om forlengelse av 

frist for deling og salg, kommunestyret 21. mai 2018 sak 40/2019 
 Samlet saksfremlegg om betydningen av konsesjonsvedtak for kommunedelplan 

Gullaug (med kartutsnitt), Kommuneplanutvalget 14. mars 2019 sak 6/2019 
 Søknad om forlengelse av konsesjonsvilkår, brev datert 24. oktober 2018 fra 

Scandinavian Development AS 
 Samlet saksfremlegg på behandling av søknad om endring av konsesjonsvilkår, 

Miljøutvalget 9. desember 2014, sak 76/2014 
 Samlet saksfremlegg på behandling av konsesjonssøknaden, Miljøutvalget 19. februar 

2013, sak 8/2013 
 
 
Utredning: 
 
1. BAKGRUNN 
 
1.1. Historikk og tidligere saksbehandling 
 
02.11.2012 Gullaug Utvikling AS søkte om konsesjon på erverv av eiendommen med  

gnr. 113 bnr.1, m. fl. i Lier. 
19.02.2013 Lier kommune innvilget søknad om konsesjon fra Gullaug Utvikling AS på 

ervervet under forutsetning at en rekke vilkår skulle oppfylles. Miljøutvalgets 
vedtak lød som følger: 
«Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av 
eiendommen Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; 
gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier 
kommune på følgende vilkår:  
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 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg 
til aktive næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1 
i vedlegg nr. 7.;  

       o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas         
                      ut av næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen  
       o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar  

  Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B 
for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra 
landbruksfaglige hensyn.  

  Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk.  
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig 

forsvarlig måte i henhold til gjeldene regelverk.  
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at 
ervervet kan aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig 
landbruksdrift gjennom fradeling og salg til aktive næringsutøvere innen 
landbruket.  
 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til  
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste  
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.» 
 
Vedtaket ble ikke påklaget og er å anse som endelig. 

29.09.2014 Gullaug Utvikling AS søkte om endring av konsesjonsvilkåret om frist for 
fradeling av arealer på eiendommen for videre salg. Det ble søkt om en 
forlengelse av fristen med 10 nye år på grunn av at avklaringen rundt 
planprosessen tok lengre tid enn forventet. 

09.12.2014 Lier kommune innvilget søknaden delvis ved å lempe på konsesjonsvilkåret 
med å forlenge fristen med 4 nye år for deling av eiendommen med påfølgende 
salg av fradelt areal. Miljøutvalgets vedtak lød som følger: 
«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. Endringen 
gjelder frist for fradeling og salg av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse 
med 4 år – til og med 19.02.2019.  
 
Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut.  
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.» 
 
Vedtaket ble ikke påklaget og er å anse som endelig. 

24.10.2018 Gullaug Utvikling AS søkte om ny endring av konsesjonsvilkår hvor det ble 
bedt om en ytterligere utsettelse av fristen for deling med 4 nye år. Bakgrunnen 
for søknaden var at forutsetningene for gjennomføringen av deling med 
påfølgende salg ikke var mulig å oppfylle innenfor den forlengede fristen 
kommunen gav eier i vedtak av 09.12.2014. 

30.01.2019 Søknad om fornyelse av fristen fulgte innkalling til møte i Miljøutvalg den 
30.01.2019. Saken ble trukket av rådmannen. Dette som følge av behandling av 
sak i kommuneplanutvalget om betydningen av konsesjonsvedtaket for 
kommunedelplanen for Gullag (jf vedtak i sak 24/2018 om kommunedelplan 
Gullaug – videre arbeid og «Rådmannen legger fram egen sak om hvilke 
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konsekvenser og føringer konsesjonsvedtaket har for det videre arbeidet med 
kommunedelplanen for området».) 

14.03.2019 Kommuneplanutvalget tok saken om betydningen av konsesjonsvedtak for 
kommunedelplan Gullag (sak 6/2019) til orientering, og ba om at denne skulle 
legges med som et vedlegg for behandling av saken om fristforlengelse i 
Miljøutvalget. 

08.05.2019 Søknad om forlengelse av fristen på 4 år for fradeling ble gjenopptatt av 
Miljøutvalget hvor søknaden ble avslått. Miljøutvalgets vedtak lød som følger: 
«Søknaden innvilges ikke.  
 
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse, 
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse 
på konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn 
til jordvernet og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel 
at konsesjonsvilkårene oppfylles på nåværende tidspunkt.  
 
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og 
B på henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig 
sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn.  
 
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen 
landbruket senest 31.12.2019.» 
 
Mindretallet i utvalget anket saken inn til Kommunestyret. 

21.05.2019 Kommunestyret tok søknaden opp til behandling hvor Miljøutvalgets 
innstilling ble vedtatt med 26 mot 23 stemmer.  Kommunens avgjørelse betyr 
at søknaden med forlengelse av fristen på 4 år for deling med påfølgende salg 
er avslått og at vilkåret om fradeling og videre salg må være gjennomført innen 
utgangen av året. Rådmannen gjør ellers oppmerksom på at det i 
kommunestyrets vedtak ved en inkurie ikke var henvist til lovbestemmelse for 
avslaget. Dette har ikke hatt betydning for sakens utfall. 

06.06.2019 Kommunestyrets vedtak av 21.05.2019 påklages av Gullaug Utvikling AS.  
 

 
1.2. Klagen 
Constructive Development AS fører klagesaken for eier av eiendommen, som er Gullaug 
Utvikling AS. I brev av 06.06.2019 påklages kommunes vedtak av 21.05.2019. Klager mener 
at det ikke foreligger saklig grunn til å avslå søknaden. Videre utdyper klager at begrunnelsen 
for avslaget ikke bygger på hvilke vurderinger som er gjort eller hvilke hensyn som er 
vektlagt etter loven. Klager ber om at kommunen omgjør vedtaket slik at det blir gitt tillatelse 
etter konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11 og forvaltningslovens § 33. I klagen anføres det, slik 
rådmannen ser det, 3 hovedmomenter. Disse oppsummeres fortløpende under. Ellers vises det 
til klagen i sin helhet. 
 

a) Driftsmessig god løsning og skikkethet 
Konsesjonsloven § 9 lister opp hvilke hensyn som skal vektlegges i vurderingen av 
om konsesjon skal gis. Klager viser til at det skal legges vekt på om ervervet 
innebærer en «driftsmessig god løsning». Det fremheves i klagen at nåværende eier er 
meget godt skikket til å eie eiendommen ved at de har inngått løpende avtaler med 
lokal gårdbruker for drift av jordbruksarealene. Gjennom dette avtaleforholdet, mener 
klager at eier allerede har – og fortsatt vil – sikre en god driftsmessig løsning for 
landbruksarealet hvor det også tas hensyn til den helhetlige ressursforvaltningen på 
eiendommen og kulturlandskapet. Det hevdes at denne driftsmåten, i vid forstand, 
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styrker og opprettholder hensynet til bosettingen i lokalsamfunnet. Klager skriver at 
den eksisterende jordleieavtale skal fornyes, hvor denne vil bli tegnet for 10 år, i 
samsvar med jordloven, for å ivareta driften og landbruksinteressene. 
 

b) Tidkrevende planarbeid 
Klager viser til at området Gullaug ble ervervet med tanke på en omregulering av 
eiendommen, og at eier har lagt ned betydelig ressurser for å innrette seg etter 
kommunens forutsetninger i planarbeidet. Klager skriver at de opplever at prosessen 
den siste tiden har tatt en annen retning enn signalene og forutsetningene som fremgår 
av planarbeidet. I tillegg har kommunen i flere anledninger forskjøvet og utsatt 
planprosessen. Klager mener nå at dersom kommunen ikke lemper på vilkåret i 
konsesjonsvedtaket med å forlenge frist for deling og videre salg, vil dette være med 
på svekke beslutningsgrunnlaget for planprosessen ved at eiendomsforholdene på 
eiendommen fragmenteres. Fra klagers side, legges det stor vekt på at kommunen som 
konsesjons- og planmyndighet må se på denne søknaden i sammenheng med den 
pågående planprosessen for å få en helhetlig vurdering av området. Som nevnt 
tidligere i søknaden, er eiers syn på saken på saken og så fremhevet i klagen hvor det 
står at; «GU har hele tiden ønsket å ivareta aktivt landbruk på eiendommen, men har 
ment at slike hensyn skal avklares i kommunale planprosesser og ikke i 
konsesjonsvedtak». Klager mener derfor at det er planfaglige argumenter som taler for 
å innvilge søknaden med å lempe på konsesjonsvilkåret. 
 

c) Feil faktum og utenforliggende hensyn 
Klager mener at kommunen har lagt feil faktum til grunn når den viser til at det ikke 
fremkommer planfaglige argumenter for å innvilge konsesjon. Videre viser klager til 
at det er «tatt utenforliggende hensyn når de viser til at det er en forutsetning for å 
innvilge konsesjon at eiendommen driftes av bønder. Kommunen er etter vårt syn 
uansett bedre tjent med å opprettholde eierskap i et forutsigbart selskap, enn å ta en 
risiko for at eiendommen blir liggende uten hjemmelshaver, dersom eiendommen ikke 
blir solgt».  

 
1.3. Planarbeidet  
Rådmannen ønsker her å gi en kort oppsummering av planarbeidet for Gullaugområdet per 
dags dato.  
 
Ved forrige behandling av søknad om fristutsettelse i 2014, var det antatt at planarbeidet ville 
vært avgjort av kommunestyret i mai 2017. Fremdriften ble imidlertid forsinket. Våren 2017 
bestemte kommunen seg for å koordinere rullering av kommuneplanen sammen med arbeidet 
med kommunedelplanen for Gullaug i og med at de ville få tilnærmet lik fremdrift.  
 
Kommuneplanutvalget vedtok den 22. februar 2018 å ta forslaget om ny arealbruk på Gullaug 
ut av den videre prosessen med kommuneplanen. Den 7. juni 2018 vedtok 
kommuneplanutvalget å utsette saken på nytt, og ytterligere i møte 6. september 2018. Den 
18. oktober 2018 besluttet kommuneplanutvalget at videre arbeid med kommunedelplan for 
Gullaug skulle avvente sluttbehandling av kommuneplanenes areal- og samfunnsdel.  
 
Fremdriften i kommunedelplanarbeidet skulle bli lagt frem som egen sak våren 2019. 
Samtidig skulle det utredes egen sak om betydningen av konsesjonsvedtaket på behandlingen 
av kommunedelplan for Gullaug. Denne utredningen ble behandlet i kommuneplanutvalget 
den 14. mars 2019, hvor det ble konkludert med det var ingen juridisk betydning for det 
videre planarbeidet å forlenge fristen for salg av jordbruksarealene. I kommuneplanutvalgets 
møte den 9. mai 2019 ble det vedtatt at det skulle utredes et tredje alternativ med Gullaug som 
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natur- og landbruksområde med moderat utbygging. Slik står saken med planarbeidet per i 
dag. 
 
 
2. REGELVERK 
 
2.1. Konsesjonsloven 
Saken gjelder klage på søknad om fristforlengelse for fradeling av areal i henhold til 
opprinnelig konsesjonsvedtak fra 19.02.2013, jf. også senere fristforlengelse. Kommunen kan 
ifølge konsesjonsloven §11 lempe på konsesjonsvilkårene etter søknad. Konsesjonsloven § 11 
lyder som følger;  
«Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd av 
hensyn til de formål loven skal fremme.  Det kan lempes på vilkårene etter søknad.» 
 
Når det settes vilkår for en konsesjonstillatelse, gis disse etter de hensyn som loven skal 
fremme. Lovens formålsparagraf sier hvilke hensyn loven skal fremme. De samme hensynene 
skal vurderes ved lemping på konsesjonsvilkår etter § 11. Det vises her til konsesjonslovens 
formålsparagraf (§1);  
«Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 

1. framtidige generasjoners behov.  
2. landbruksnæringen.  
3. behovet for utbyggingsgrunn.  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser.  
5. hensynet til bosettingen.» 

 
Ved erverv av eiendommer som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg til § 1 i 
konsesjonsloven også vurderes hensynene i konsesjonsloven § 9. Denne bestemmelsen (§ 9) lyder 
som følger;  
«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 

1. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
2. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
3. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
4. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 

 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i eiendommen, 
eller antallet sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på hensynet til dem 
som har yrket sitt i landbruket.» 
 
For den konkrete eiendommen i denne saken, inntreffer også § 9 a i konsesjonsloven som 
omhandler priskontroll. 

 
2.2. Naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 «legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 
tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal  
fremgå av beslutningen.». Naturmangfoldloven bestemmelser i §§ 8 til 12 finnes her. 
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3. RÅDMANNENS VURDERING 
 
Kommunen har mottatt klagen innen klagefristens utløp, jf. forvaltningslovens § 29 og  
inneholder opplysninger som en klage skal inneholde etter forvaltningslovens bestemmelser i 
§ 32. Klagen skal derfor tas opp til behandling.  
 
Klager har, etter det rådmannen har oppfattet, anført 3 hovedpunkter i klagen. Disse kan listes 
opp som følger; 
 

a) De driftsmessige hensynene ivaretas ved jordutleie til lokal gårdbruker og hvor denne 
avtalen nå skal fornyes slik at den blir i tråd med jordloven § 8. 

b) Oppfyllelse av vilkåret med fradeling og videresalg må gjøres i planprosessen for å 
hindre fragmentering av eierforholdene som vanskeliggjør beslutningsgrunnlaget. I 
denne prosessen er det kommunen som har utsatt avgjørelsen(e) uten at eier har 
kunnet påvirke dette i noen grad.  

c) Klager mener at kommunen har tatt inn utenforliggende hensyn som faller utenfor 
konsesjonslovens rammer ved avgjørelsen av søknad om lemping på 
konsesjonsvilkåret. Det nevnes blant annet klagers inntrykk av at kommunen mener at 
«eiendommen skal driftes av bønder».  

 
Rådmannen har valgt å kommentere hvert hovedpunkt for seg, før en samlet vurdering tas til 
slutt. 
 
3.1. Etter konsesjonsloven 
Klager mener at det er nødvendig å forlenge fristen satt i konsesjonsvilkåret om deling og 
videre salg for å kunne oppfylle forutsetningene som ble gitt da konsesjon ble innvilget i 
2013. 
 
I konsesjonsloven § 11 første ledd annet punktum, kan det etter søknad lempes på 
konsesjonsvilkår. Ved vurdering av en slik søknad, skal kommunen påse at hensynene etter 
konsesjonsloven §§ 1, 9 og 9a fortsatt er oppfylt. Hvis lovens hensyn anses oppfylt til tross 
for vilkårsendringen, må hensiktsmessigheten av å endre vilkåret vurderes (det såkalte «kan»-
skjønnet).  
 
Hvilke følger omsøkt fristforlengelse får på de hensyn som konsesjonsloven skal ivareta er 
drøftet av rådmannen i den forrige saken om vilkårsendring i 2014 (sak 76/2014 i 
Miljøutvalget, se vedlegg). Her konkluderte rådmannen med at endring av vilkåret om frist 
for fradeling av jordbruksareal ikke ville få noen betydning for hensynet til bosettingen, 
erververs skikkethet til å drive eiendommen, kulturlandskapet (jf. konsesjonsloven § 9) og til 
samfunnsforsvarlig prisutvikling (konsesjonsloven § 9a). Rådmannen har ikke endret sitt 
standpunkt på de forannevnte hensynene i denne saken om ytterligere fristforlengelse. Det 
henvises derfor til den tidligere vurderingen som er utredet (se sak 76/2014 i Miljøutvalget, 
punkt 3.1.2.).  
 
Derimot vurderte rådmannen, i samme sak fra 2014, at forlengelse av frist for deling ville 
kunne få innvirkning på konsesjonslovens hensyn om driftsmessig god løsning og helhetlig 
ressursforvaltning. I den saken ble en utsettelse ansett til å ha liten innvirkning på 
konsesjonslovens hensyn om helhetlig ressursforvaltning. Denne vurderingen bygget på at 
jordbruksarealet ble drevet av leietaker på en agronomisk forsvarlig måte, og på den måten 
opprettholdt jordbruksdriften på dyrka mark, som igjen la grunnlag for videre jordbruksdrift 
for fremtidige generasjoner. I denne klagesaken er det kun hensynet til driftsmessig god 
løsning som er trukket frem av klager. Denne anførselen blir heretter diskutert av rådmannen, 
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sammen de to andre hovedanførslene, nedenfor. En ny helhetsvurdering av saken i lys av 
klagen tas til slutt. 
 

a) Hensynet til driftsmessig god løsning, konsesjonsloven § 9 
Dagens eier mener at de ivaretar landbruksinteressene på en god måte ved at 
jordbruksarealene leies ut til lokal gårdbruker. Den eksisterende jordleieavtalen skal nå 
fornyes slik at den vil være i tråd med jordloven bestemmelser om 10-årig skriftlige avtale, jf. 
jordloven § 8 om driveplikt. Inngåelse av 10-årig jordleieavtale er et nytt moment i saken, 
som ikke ble fremmet i søknaden. Rådmannen ser positivt på at eier i tråd med jordloven § 8 
om driveplikt vil inngå 10-årig skriftlig jordleieavtale. Dette vil følges opp av 
administrasjonen i egen sak.  
 
Om Gullaug Utvikling AS sitt erverv av eiendommen ga en driftsmessig god løsning og 
ivaretok hensynet til helhetlig ressursforvaltning, ble vurdert av rådmannen ved avgjørelse av 
konsesjonssøknaden i 2013. Disse hensynene ble ivaretatt gjennom fastsettelse av vilkår i 
konsesjonsvedtaket. Det henvises derfor til den tidligere saksutredningen ved 
konsesjonsbehandlingen for erverv av eiendommen (sak 8/2013 Miljøutvalget, punkt 3.2.3 og 
3.2.5) for full vurdering av fastsettelse av vilkårene. 
 
All dyrka mark skal drives, jf. jordloven § 8 om driveplikt. Dette kan oppfylles ved at eieren 
enten driver jorda selv eller leier den ut til andre. Sist nevnte har blitt gjort på denne 
eiendommen i hele klagers eiertid, og også i årene før dette. Driveplikten har dermed blitt 
ivaretatt. En fristforlengelse vil etter rådmannens vurdering ikke ha umiddelbar betydning for 
selve driften av jorda dersom denne ivaretas i henhold til jordleieavtale.  
 
Etterspørsel blant aktive jordbruksforetak etter dyrka mark, spesielt jord av god kvalitet, er 
meget stor. En årsak er at arealet som er nødvendig for at landbruksenheter kan drives 
rasjonelt, og være bærekraftig, har økt. En ser stadig flere aktive jordbruksforetak i Lier som 
må basere sin produksjon på leiejord, og er helt avhengige av dette for å få en lønnsom drift. 
Leieavtaler, selv om disse er langvarige, gir imidlertid ikke samme stabile rammebetingelser 
og forutsigbarhet, f.eks. i forhold til investeringer m.m., som eierskap. Ut fra et 
landbruksfaglig ståsted mener rådmannen derfor at hensyn til dagens aktive næringsutøvere 
som har yrket sitt i landbruket må veie tyngre enn eiers ønske om fortsatt eierskap. 
Konsesjonsvilkåret om fradeling av jordbruksbruksarealene på eiendommens hovedbøl, for å 
selge dette som tilleggsjord, er viktig for å opprettholde et aktiv landbruk i kommunen. Jo før 
denne prosessen skjer, jo bedre med tanke på hensynet til landbruksnæringen og den 
potensielle kjøperen som kan sikre seg verdier som gir han eller hun bedre forutsetninger i sin 
virksomhet. Av denne grunn ble det nettopp satt en frist i konsesjonsvedtaket. En 
fristforlengelse fører til at det tar lenger tid til å oppnå det nasjonale målet om å få rasjonelle 
driftsenheter, hvor driver av jorda er den faktiske eieren. 
  

b) Arbeidet med planprosessen 
Arbeidet med planprosessen for Gullaug området har strukket ut i tid. Her har klager liten 
påvirkningskraft på kommunens fremgang i planprosessen.  
 
Eier har kjøpt eiendommen og lagt ned betydelige ressurser for å imøtekomme kommunens 
forutsetninger i planarbeidet. Det er forståelig at eier er svært opptatt mulige endringer i 
arealbruk som følge av det pågående planarbeidet, blant annet med tanke på hvilket lovverk 
som setter begrensinger for selve bruken av arealet og selvfølgelig verdisetting. Det vises i 
denne sammenheng til en juridisk vurdering av kommuneadvokaten, jf. sak 6/2019 i 
kommuneplanutvalget (vedlagt), hvor det uttales at en forlengelse av frist for deling og salg 
av jordbruksarealene ikke får noen betydning for planarbeidet på Gullaug. Motsatt, vil deling 
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av arealene etter kommunedelplanen er vedtatt kunne føre til et annet resultat enn man så for 
seg da konsesjon ble innvilget. Dette er imidlertid ikke relevante argumenter i vurderingen av 
søknaden etter konsesjonsloven. Det må kunne legges til grunn at eier ved ervervstidspunktet 
måtte forvente usikkerhet både knyttet til framdrift i arbeid med planprosesser, og varighet på 
en utsettelse av frist for deling. 
 

c) Faktum og utenforliggende hensyn 
Når det gjelder anførsel om at kommunen legger feil faktum til grunn når den viser til at det 
ikke foreligger planfaglige argumenter for å innvilge søknaden vil rådmannen påpeke 
følgende. Det at det foregår et planarbeid for området legger ikke føringer for de vurderingene 
kommunen gjør som konsesjonsmyndighet. Kommunen er således i sin fulle rett til å mene at 
det av hensyn til jordvernet er en fordel at konsesjonsvilkåret oppfylles før pågående 
planprosess avsluttes.  
 
Hva gjelder utenforliggende hensyn står det følgende i klagen; «kommunen har etter vårt syn 
på dette punkt tatt utenforliggende hensyn når de viser til at det er en forutsetning for å 
innvilge konsesjon at eiendommen driftes av bønder. Kommunen er etter vårt syn uansett 
bedre tjent med å opprettholde eierskap i et forutsigbart selskap, enn å ta en risiko for at 
eiendommen blir liggende uten hjemmelshaver, dersom eiendommen ikke blir solgt». 
 
Rådmannen er ikke helt sikker på hva klager mener her, men som redegjort for i punkt 3.1. a) 
er det i dag en økende tendens til at aktive jordbruksforetak i Lier har økt arealbehov, og må 
baserer sin produksjon på leiejord. Det å eie jorda kontra det å leie dette, har klare fordeler for 
en gårdbruker. Her peker rådmannen blant annet på at driveren oppnår en større sikkerhet for 
kontinuitet i jordbruksproduksjonen og investeringer som må gjøres (f.eks. drenering eller 
installasjon av vanningsanlegg osv.). Dette kan igjen gi driveren bedre rammevilkår i sin 
jordbruksvirksomhet og styrke driftsgrunnlaget på gården. Av dette følger det, som også har 
vært en viktig ankepunkt ved avgjørelsen av konsesjonssøknaden i 2013, at det er en klar 
fordel at arealer med svært god matjord tilfaller grunneiere som driver aktivt i 
landbruksnæringen. 
 
3.2. Oppsummering og ny helhetlig vurdering 
Sett fra klagers side kan en ha forståelse for at klager foretrekker å kunne vente med deling og 
salg av jordarealet til planarbeidet for Gullaug er ferdigstilt og planen endelig vedtatt. 
Kommunen er derimot av en den oppfatning at dette ikke vil ha noen betydning for 
planarbeidet, men at disse høykvalitetsarealene sikres best ved at de fradeles og selges nå. Det 
at kommunen gjentatte ganger har utsatt planarbeidet for Gullaug, er forhold som ikke er 
relevante og som ikke legger føringer i kommunens vurderinger av konsesjonsvilkår. Derimot 
kan en vedtatt kommunedelplan som endrer planstatus på eiendommens arealer, føre til at 
størrelsen på jordbruksarealet som skulle deles i fra i henhold til vilkåret i konsesjonsvedtaket, 
får en annen størrelse enn opprinnelig skissert, eller falle helt bort.   
 
Fram til dags dato har det ikke skjedd noen store endringer i planarbeidet for Gullaug siden 
kommunen innvilget søknad om fristforlengelse i 2014. Arealbruken er derfor den samme 
som ved sist vurdering av tilsvarende søknad. Ved behandling av søknad om fristforlengelse i 
2014, ble søknaden sett i sammenheng med den pågående planprosessen som da var nært 
forestående med en forventet avslutning sommeren 2017. Det ble den gang sett på som 
hensiktsmessig å lempe på vilkårene siden hensynene etter konsesjonsloven ikke ble vesentlig 
tilsidesatt. Per dags dato er ikke tidspunktet for avslutning av kommunedelplanen for Gullaug 
like klar.  
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Som tidligere nevnt er det slått fast at planprosessen ikke har betydning for avgjørelsen av 
søknaden med lemping på konsesjonsvilkåret med forlengelse av frist for fradeling av 
jordbruksareal. Som overordnet planmyndighet og konsesjonsmyndighet står det kommunen 
fritt å vurdere at hensynet til jordbruksinteressene skal tillegges avgjørende vekt, og at den 
best ivaretas ved at konsesjonsvilkåret om fradeling og salg av angitte jordbruksarealer 
gjennomføres før planarbeidet er ferdigstilt. 
   
3.3. Etter naturmangfoldloven 
Som under behandling av søknaden, har ikke tiden fram til klagebehandlingen ført til at 
rådmannen har endret sin konklusjon i forhold til tidligere avgjørelse med tanke på vurdering 
av naturmangfoldet. Det henvises derfor til vurderingen av dette lovverket i tidligere 
saksutredning. 
 
 
4. KONKLUSJON 
 
Siden førstegangsbehandling av søknaden, har rådmannen endret sin innstilling i saken.  
 
Rådmannen viser til at det etter kommunestyrets vedtak ikke er lagt frem opplysninger som 
stiller saken i et annet lys. En fristforlengelse vil, etter fornyet vurdering, være med på å 
tilsidesette hensynet til den driftsmessig gode løsningen med salg av jord til aktiv lokal 
næringsutøver i landbruket vil ha, jf. konsesjonsloven § 9, og jordvernhensyn for å tilgodese 
landbruksnæringen, konsesjonsloven § 1.
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Lier kommune 

SAMLET SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2012/6545  

Arkiv: 
113/1/V62  

Saksbehandler: 
Sikke Næsheim  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
32/2019 Miljøutvalget 08.05.2019 
40/2019 Kommunestyret 21.05.2019 
 
113/1 m.fl. Gullaug - Søknad om utsettelse av konsesjonsvilkår 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Søknaden innvilges ikke. 
 
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse, 
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse på 
konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn til jordvernet 
og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel at konsesjonsvilkårene 
oppfylles på nåværende tidspunkt. 
 
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og B på 
henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal 
ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen landbruket 
senest 31.12.2019. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Søren Falch Zapffe (H) fremmet rådmannens 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. 
 

303



Runar Gravdal (AP) fremmet Miljøutvalgets innstilling. 
 
 
Miljøutvalgets innstilling ble vedtatt med 26 stemmer (14AP, 2MDG, 2KRF, 3SP, 1SV, 3V, 
1U) mot 23 stemmer (18H, 5FRP) avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 
 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Søknaden innvilges ikke. 
 
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse, 
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse på 
konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn til jordvernet 
og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel at konsesjonsvilkårene 
oppfylles på nåværende tidspunkt. 
 
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og B på 
henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal 
ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen landbruket 
senest 31.12.2019. 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Runar Gravdal (AP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
«Søknaden innvilges ikke. 
 
Det fremkommer ikke av søknad eller rådmannens saksbehandling og begrunnelse, 
landbruksfaglige, juridiske eller planfaglige argumenter for å innvilge utsettelse på 
konsesjonsvilkår fastsatt i Miljøutvalgets vedtak av 19.februar 2013. Av hensyn til jordvernet 
og pågående planprosesser i området ansees det som en klar fordel at konsesjonsvilkårene 
oppfylles på nåværende tidspunkt. 
 
I samsvar med vilkårene justerer rådmannen grenser for jordbruksområdene A og B på 
henholdsvis ca 50 og ca 220 dekar, for å oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal 
ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 
De aktuelle arealer skal være avhendet og overdratt til aktiv næringsutøver innen landbruket 
senest 31.12.2019.» 
 
Gina Elisabeth Ekeberg (H) fremmet Rådmannens forslag til vedtak. 
 
Runar Gravdal (AP) sitt forslag ble vedtatt med 7 stemmer (2AP, 1H, 1MDG, 1FRP, 1SP, 
1V) mot 2 stemmer (2H) avgitt for Rådmannens forslag. 
 
 
 
Gina Elisabeth Ekeberg (H) anket på vegne av mindretallet saken inn for Kommunestyret. 
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Rådmannens 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. 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
Sammendrag  
 
Gullaug Utvikling AS søker om utsettelse på konsesjonsvilkår hvor det står at 
jordbruksarealene skal selges innen 19/2-19. Det søkes nå om utsettelse i 4 år frem til 19/2-
2023 da kommunedelplanen for Gullaug ikke er ferdig.  
 
Rådmannen stiller seg positiv til omsøkte utsettelse, men vil legge til vilkår om at jordloven § 
8 skal følges ved innsendelse av jordleiekontrakt.  
 
Vedlegg  

 Søknad om forlenging av konsesjonsvilkår 
 Sak 8/2013 samlet saksframlegg 
 Sak 76/2014 samlet saksframlegg 
 Konsekvenser for utsettelse av konsesjonsvilkår, med kart. Sak til kommuneplanutvalget 

14/3 -19 om  
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Utredning: 
 
Bakgrunn  
Den 2. november 2012 søker Gullaug Utvikling AS om konsesjon på eiendommen gbnr 113/1 
mfl. Søknaden ble behandlet av Fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk den 12. februar  
2013, og ble avgjort av Miljøutvalget den 19. februar 2013. Miljøutvalget fattet følgende 
vedtak;  

«Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av 
eiendommen Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; 
gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune 
på følgende vilkår:  

 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til 
aktive næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1i 
vedlegg nr. 7.;  

 Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen  

 Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar  
 Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B for å 

oppnå størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige 
hensyn.  

 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk.  
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig 

forsvarlig måte i henhold til gjeldene regelverk.  
 
Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig landbruksdrift gjennom fradeling og 
salg til aktive næringsutøvere innen landbruket. 
 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til  
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.»  
 
Det ble søkt om endring av konsesjonsvilkår 29/9-14. Søknaden ble avgjort i Miljøutvalget 
den 09.12.2014 hvor det ble fattet følgende 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. Endringen gjelder frist for 
fradeling og salg av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse med 4 år – til og med 
19.02.2019.  
Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut.  
 
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.»  

 
Søknaden om ytterligere utsatt frist ble behandlet i Fagutvalget 8. januar 2019. I miljøutvalget 
den 22. januar ble saken trukket i påvente av at: «Rådmannen legger fram egen sak om hvilke 
konsekvenser og føringer konsesjonsvedtaket har for det videre arbeidet med 
kommunedelplanen for området».  
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Denne er nå klar og ligger som vedlegg til denne saken. 
 
Om eiendommen  
 
Eiendommen gbnr 113/1 mfl. er på til sammen 2 266 dekar hvorav 359 dekar fulldyrka jord, 
23 dekar innmarksbeite, 1426 dekar produktiv skog og resten annet areal som vei, tun 
jorddekt fastmark mm.  
 

 
 
Figur 1. Gårdskartet over de mest sentrale delene av eiendommen.  

 
Søknaden  
 
I konsesjonsvedtaket av 19/12-14 ble det satt frist til å selge jordbruksarealer på eiendommen 
innen 19/2-19. Da kommunedelplan er under utarbeidelse søkes det nå om utsettelse i 4 nye år 
på denne fristen om salg av jordbruksarealer.  
 
Søker skriver:  

«GU ber om en fristforlengelse på 4 nye år for å slippe nye runder med søknad om 
fristforlengelse dersom planprosessene i kommunen skulle bli ytterligere forsinket. 
Denne tilleggsfrist på fire år er også foreslått med tanke på langsiktig forlengelse av 
avtale med den lokale næringsdrivenende, samtidig som man med begrensning på 
ytterligere 4 års varighet unngår å måtte søke om nye tillatelser etter konsesjons- og 
matrikkellovgivningen.»  
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Se forøvrig vedlagt søknad.  
 
Planstatus  
 
Det har i lengre tid pågått et arbeid med kommunedelplan for Gullaug. Den 18. oktober 2018 
ble det fattet følgende vedtak i kommuneplanutvalget:  

1. Det videre arbeidet med kommunedelplan Gullaug avventer sluttbehandling av 
kommuneplanens areal- og samfunnsdel. Føringer fra regionale myndigheter til 
kommuneplanen legges til grunn i det videre arbeidet.  

2. Rådmannen viderefører dialogen med utbygger, og i det videre arbeidet vektlegges 
også innbyggermedvirkning med vekt på befolkningen i Gullaug-området. Rådmannen 
tar videre initiativet til et dialogmøte mellom kommuneplanutvalget, Gullaug 
Utvikling og administrasjonen.  

3. 3. I løpet av våren 2019 legges det fram en egen sak om fremdrift i 
kommunedelplanarbeidet, med en egen plan for informasjon og medvirkning fra 
befolkningen.  

4. 4. I 2012 ble Gullaug Utvikling AS gitt konsesjon for erverv av eiendommen Gullaug 
på gitte betingelser og vilkår. Rådmannen legger fram egen sak om hvilke 
konsekvenser og føringer konsesjonsvedtaket har for det videre arbeidet med 
kommunedelplanen for området.  

 

 
Figur 2. Kartene viser henholdsvis nåværende reguleringsplan og kommuneplan på sentrale deler av 
eiendommen. 
 
 
 
 
Regelverk  
 
Da søknaden gjelder endring av konsesjonsvilkår skal denne søknaden behandles etter 
konsesjonsloven § 11  

Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd 
av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad.  
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Da § 11 henviser til formålene i §1 skal disse også hensyntas. 
 
Konsesjonsloven §1 (formål med loven)  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et 
effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest 
gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:  

1. framtidige generasjoners behov  
2. landbruksnæringen  
3. behovet for utbyggingsgrunn  
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. hensynet til bosettingen  

 
Rådmannen ser behov for å sette vilkår om leiekontrakt slik jordloven §8 om driveplikt 
omtaler da en ikke kan se at denne er sendt inn.  
 
Jordloven §8 Driveplikt  

Jordbruksareal skal drivast. Driveplikta gjeld for heile eigartida. Ny eigar må innan 
eitt år ta stilling til om han eller ho vil drive eigedomen sjølv eller leige bort 
jordbruksarealet etter føresegnene i andre ledd.  
Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd bort. Det er ein føresetnad for at 
driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst 10 år om gongen utan 
høve for eigaren til å seie ho opp. Avtala må føre til driftsmessig gode løysingar og 
vere skriftleg. Avtaler som fører til driftsmessig uheldige løysingar, kan følgjast opp 
som brot på driveplikta. Eigaren må sende kopi av avtala til kommunen. Ei leigeavtale 
som er i strid med andre eller tredje punktum, kan ikkje gjerast gjeldande mellom 
partane eller i høve til offentlege styresmakter. 

 
Naturmangfoldloven §§ 7-12.  
 
 
Vurdering  
 
Etter konsesjonsloven og jordloven  
 
Kravet om fradeling av jordbruksarealer på eiendommen innen en viss frist har blitt utsatt en 
gang tidligere og søkes nå utsatt igjen. Dette er en følge av at arbeidet med 
kommunedelplanen for området ikke er ferdig. I vedtak fra kommuneplanutvalget ble det 
antydet at ny fremdriftsplan for arbeidet med kommunedelplan skal legges frem våren 2019.  
 
Rådmannen ser behovet for utsettelse av fristen da kommunedelplanarbeidet ikke har blitt 
ferdig. Rådmannen stiller seg derfor positiv til å utsette fristen med 4 år slik omsøkt.  
 
Ut fra fremtidige generasjoners behov og landbruksnæringa, vil jordvernet og matsikkerheten 
være den viktigste faktoren for å ivareta jordbruksarealene på eiendommen. Jordbruksarealene 
skal holdes i drift, noe også søker har opplyst om.  
 
Rådmannen kan ikke se at jordleiekontrakter er sendt inn til kommunen og det vil derfor 
settes krav om at jordlovens §8 med krav om 10-årig leiekontrakt oppfylles. Samtidig 
benyttes anledningen til å informere om at jordlovens driveplikt gjelder frem til første spatak, 
ikke kun frem til området er regulert.  
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Etter naturmangfoldloven  
Det foretas ingen vurdering av naturmangfoldet i denne behandlingen da utsettelse av frist  
ikke fører til endret konklusjon i forhold til tidligere vurdering av naturmangfoldet.  
 
Konklusjon  
Rådmannen stiller seg positiv til utsatt frist på 4 år for salg av jordbruksarealer. Samtidig 
opplyses det om jordlovens krav om 10-årige leiekontrakter og at det er driveplikt frem til 
første spatak etter regulering av dyrka jord. 
 
Alternativt vedtak:  
Med hjemmel i konsesjonsloven § 11 første ledd avslås søknad om utsettelse 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. Resten av 
konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut.  
 
I tillegg settes det følgende nye frist: 

 Areal merket A og B skal fradeles og selges til næringsutøver innen utgangen av 2019.  
 
Vedtaket begrunnes med at det vil være en driftsmessig dårlig løsning å utsette fristen 
ytterligere. Det er en driftsmessig god løsning at den som driver jorda også får eie den da det 
er viktig med forutsigbarhet i drifta. 
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Lier kommune 

SAMLET SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2012/6545  

Arkiv: 
113/1/V62  

Saksbehandler: 
Johanna Anneke 
Borgli  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
6/2019 Kommuneplanutvalget 14.03.2019 
 
Betydning av konsesjonsvedtak for kommunedelplan Gullaug 
 
Kommuneplanutvalgets vedtak: 
 
Saken tas til orientering og legges ved saksbehandlingen fra administrasjonen til 
miljøutvalgets behandling av konsesjonssaken i mai møtet. 
 
En forlengelse av fristen for salg av jordbruksarealene A og B har ingen juridisk betydning 
for planarbeidet som er nært forestående. 
 
Kommuneplanutvalgets behandling: 
 
Tove Hofstad (V) fremmet følgende forslag: 
En forlengelse av fristen for salg av jordbruksarealene A og B har ingen juridisk betydning 
for planarbeidet som er nært forestående. 
 
Ninnie Bjørnland (SV) fremmet på vegne av SV, MDG og SP følgende forslag: 
Kommuneplanutvalget anmoder miljøutvalget om å avslå Gullaug utviklings søknad om 
forlengelse av konsesjonen. Jordbruksarealene A og B må fradeles og selges. 
 
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende forslag: 
Saken tas til orientering og legges ved saksbehandlingen fra administrasjonen til 
miljøutvalgets behandling av konsesjonssaken i mai møtet. 
 
Forslaget fra SV, MDG og SP falt med 3 stemmer (1SV, 1MDG, 1SP) mot 11 stemmer (4AP, 
4H, 1KRF, 1FRP, 1V) 
 
Forslaget fra Gunnar Nebell (AP) ble vedtatt enstemmig. 
 
Forslaget fra Tove Hofstad (V) ble vedtatt enstemmig. 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering. 
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Rådmannens saksutredning: 
 
 
Vedlegg: 

 Kart med aktuelle konsesjonsbelagte areal  
 
 
Utredning: 
 
Bakgrunn 
 
I kommuneplanutvalgets møte den 18. oktober 2018, sak 24/2018 Kommunedelplan Gullhaug 
– videre arbeid, vedtok kommuneplanutvalget blant annet følgende jf. vedtakets punkt 4: 
«Rådmannen legger fram egen sak om hvilke konsekvenser og føringer konsesjonsvedtaket 
har for det videre arbeidet med kommunedelplanen for området». 

 
Den 19. februar 2013 fikk Gullaug Utvikling AS konsesjon for eiendommen 113/1 m.fl. 
Konsesjonen skulle vare i 2 år, og det ble satt en rekke vilkår. Et sentralt vilkår var at to 
områder (A og B på vedlagte kart) skulle fradeles og sikres til landbruksformål, ved at disse 
skulle selges til nærliggende aktive bruk. Etter 2 år søkte Gullaug Utvikling AS forlengelse av 
konsesjonen. Denne ble gitt for 4 år, på samme vilkår.  

Det skal jobbes med en kommunedelplan for området. Arbeidet med dette er imidlertid ikke 
ferdig, og konsesjonen utgår 19. februar 2019. Gullaug Utvikling AS har bedt om at 
konsesjonen forlenges med 4 nye år, grunnet forsinkelsen i kommunens planarbeid. Tanken 
bak dette er at planarbeidet etter en helhetlig vurdering av området, kan få konsekvenser for 
vilkårene slik de ligger i nåværende konsesjon. Det gjelder spesielt hvilket område som skal 
fradeles og selges. Søknad fra Gullaug Utvikling AS om forlengelse av konsesjon legges frem 
for Miljøutvalget i møte den 8. mai 2019. 

 

Om det generelle rettslige 

Konsesjonsloven gir kommunen mulighet til å bestemme hvem som kan eie en eiendom og 
eventuelt på hvilke vilkår. Formålet er å sikre at jordbrukets produksjonsarealer holdes i hevd, 
og forvaltes til samfunnets beste. Hovedprinsippet i konsesjonsloven er at det hviler 
konsesjonsplikt på alle eiendommer over en viss størrelse, og de hvor konsesjonslovens 
formål er mindre viktig eller ivaretas på en annen måte. Derfor inneholder konsesjonsloven 
mange unntak fra konsesjonsplikten, spesielt for slik eiendommer.   
 
Et viktig unntak fra konsesjonsplikten gjelder ubebygde arealer, dersom de i 
kommuneplanens arealdel er lagt ut til bebyggelse og anlegg, jf. § 4-3. Dermed er 
konsesjonsplikten knyttet opp til, og avhengig av planstatus til arealet. Planen vil sette en 
bindende klassifisering av framtidig arealutnyttelse. Dette betyr at dersom et jordbruksareal 
omreguleres til næringsformål, vil konsesjonsplikten, og følgelig de vilkårene som er satt i 
henhold til konsesjonen, falle bort.  
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Når kommunen driver sitt planarbeid, skal den ta hensyn til og vurdere en rekke forhold og 
interesser opp mot hverandre. Det å sikre jordressursene, jf. pbl. § 3-1 er en av disse. Videre 
skal kommunen ta hensyn til statlige planretningslinjer som utarbeides hvert 4. år. Her pleier 
jordvern også være en del av disse føringene. Kommunen kan i sine planvurderinger, om 
hvilke interesser som det skal legges størst vekt på, la andre hensyn enn jordvern gå foran. 
Kommunen risikerer i så fall naturligvis klager og innsigelser, men dersom disse ikke fører 
frem, vil omregulering av jordbruksareal være innenfor rammene for kommunens lokale 
selvbestemmelse.  
 
Konsesjonsloven binder altså ikke kommunen som planmyndighet, men omvendt vil 
kommunens planarbeid kunne ha betydning for om det foreligger en konsesjonsplikt. 
 

Spesielt om saken 

I dette tilfellet er det gitt konsesjon med vilkår om fradeling og salg av to produktive 
jordbruksarealer innen en bestemt frist. Det å oversitte fristen kan medføre alvorlige 
konsekvenser for en grunneier. Kommunen skal etter konsesjonsloven § 17 føre kontroll med 
at vilkår som er satt for konsesjon blir overholdt. Kommunen skal straks melde fra til 
fylkesmannen om fastsatte vilkår av vesentlig betydning er overtrådt, jf. § 16 annet ledd. 
Fylkesmannen kan fastsette en tvangsmulkt som påløper, inntil forholdet er bragt i orden, jf. § 
16. 
 
Konsesjonen kan også trekkes tilbake, men ikke før grunneier har fått en rimelig frist til å 
rette opp forholdet. Blir konsesjonen trykket tilbake, skal det fastsettes en frist for 
innehaveren. Innenfor denne fristen skal innehaver sørge for at eiendommen blir overdratt til 
son som lovlig kan erverve den.  
 
Kommunen har anledning til å lempe på vilkårene etter søknad, jf. § 11 første ledd, og har 
dermed anledning til å forlenge fristen for fradeling og salg av jordbruksarealene A og B. 
Dersom kommunen ikke gjør dette, i påvente av en planprosess, vil ovennevnte bestemmelse i 
§ 17 om at fylkesmannen varsles, tre inn. Årsaken er at vilkåret om fradeling og salg innen en 
viss frist må kunne anses som vesentlig, og fordi bestemmelsen er en «skal»-bestemmelse. 
Kommunen skal følgelig varsle fylkesmannen ved vesentlige brudd på konsesjonsvilkårene. 
 
En eventuell forlengelse av fristen for salg av jordbruksarealene A og B har ingen juridisk 
betydning for planarbeidet som er nært forestående. Planarbeidet kan altså få betydning for 
om dagens konsesjonsplikt, og dertil hørende vilkår, opprettholdes når planen er klar og 
endelig vedtatt. 
 
Når det gjelder konsekvenser av en utsettelse av salgsvilkåret frem til planarbeidet er ferdig 
vil, som nevnt ovenfor, en endring i planstatus ha betydning for en videre konsesjonsplikt, og 
kunne føre til at denne faller bort. Med andre ord kan man, etter at planprosessen er 
gjennomført, høringer og innspill har litt vurdert, og planen er vedtatt, sitte igjen med et annet 
resultat enn det som foreligger i dag. En omregulering vil da kunne føre til at vilkår om salg 
ikke lenger er aktuelt.  
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SCAND¡NAVIAN

DEVELOPMENT
n[l

Lier kommune

Pb.205,
34OI LIER

Oslo, 24. oktober 2018

GULLAUG UTVIKLING AS - SØKNAD OM ENDRING AV KONSESJONSVILKÅR

1) Innledning

Scandinavian Development AS representerer som kjent Gullaug Utvikling AS ("GU"). På vegne av
GU søker vi på nytt om endring av vilkår i Lier kommunes konsesjonsvedtak, denne gang vedtak av
02.122014 i sak 56/2014. Nærmere bestemt gjelder søknaden forlengelse av fireårsfristen for
fradeling av salg av arealer på eiendommen som gjelder til 19.02.2019, jf. vedtakets første og andre
avsnitt som lyder:

<<Med hjemmel i konsesjonsloven $ 11 første ledd endres deler av vilkår satt iførste kulepunkt
i konsesionsvedtqket av 19.02.201 3 i sak 8/2013. Endringen gjelder frist for fradeling og salg
av jordbrulesareal, hvor det gis en forlengelse med 4 år - til og med t 9.02.201 9.
Resten av konsesjonsvedtaket n 19.02.2013 gjelderfullt ut.

Vedtaket begrunnes med at endringen av frist for fradeling ikke vil tilsidesette
konsesjonslovens hensyn i vesentlig grad, spesielt med tanke på hensytet til en driftsmessig
god løsning hvor man skal ivareta landbrulcsnæringen. Samtidig anses vilkårsendringen som
hensiktsmessig hvor det er tatt hensyn til grunneiers uniklingsplaner for eiendommen. ))

Fristen ønskes nå forlenget med ytterligere 4 âr,til19.02.2023.

Under følger en nærrnere redegjørelse for sakens bakgrunn og denne søknads begrunnelse.

2) Historikk og pågående planprosess

Etter søknad ble GU meddelt konsesjon for ervervet av eiendommen "Gullaug". Konsesjonsvedtaket
ble truffet den 19. februar 2013.

Konsesjonsvedtaket inneholder vilkår som GU ikke har ønsket. Særlig gjelder dette vilkåret om plikt
til fradeling og salg av landbruksarealer innen to år fra vedtaket ble truffet. GU har hele tiden ønsket å
ivareta aktivt landbruk på eiendommen, men man har ment at slike hensyn skal avklares i kommunale
planprosesser og ikke i konsesjonsvedtak. Rett i etterkant av konsesjonsvedtaket var det derfor
korrespondanse og møtevirksomhet, jf bl.a. brev av 25. februar 2013 fraGU og etterfølgende møte
mellom Lier kommune og representanter for GU den 8. mars 2013.
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0258 Oslo
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Etter møtet den 8. mars 201-3 besluttet GU at det ikke skulle sendes inn klage på konsesjonsvedtaket.
Dette standpunktet ble meddelt av GU v/advokat Martin Støren i brev fra advokatfirmaet Schj6dt av

11. mars 20L3. Her het det bl.a.

"Under henvisning til diskusjoner og avklaringer somfant sted under møtet den B. mars 2013,
legger Gullaug Unikling AS nå til grunn at omfang og størrelse på areal A vil bli vurdert under
det kommende arbeidet med ny reguleringsplanfor området. Herunder vil arronderingsþrslag
fra Gullaug Unikling AS bli faglig vurdert av kommunens planavdeling. Fristen på to år for
fradeling og salg sv arealene A og B, er i så henseende en utfordring som vil måtte vurderes
løpende og i lys av statusfor planprosessen. Vi legger til grunn at det om nødvendig kan lempes
(endres/utsettes) på vilkårene i konsesjonsvedtaket dersom det lovmessig ligger til rettefor slik
lemping i nåd med konsesjonsloven $ I I første ledd, første setning. Dette kanskje særlig aktuelt

for den nevnte toårsfristen, dersomfristen er i ferd med å løpe ut samtidig som planprosessen
ikke har kommet langt nok med tanke på nødvendige avklaringer rundt areal A.

Etter dene oppfotter Gullaug Unikling AS qt man har fått nødvendige avklaringer rundt
v ilkårene i kons e sj onsv e dtaket. "

GU har i tiden etter konsesjonsvedtaket, og under det løpende planarbeidet, hatt fokus på toårsfristen
og den senere fireårsfristen for fradeling og salg av arealer i.ht. konsesjonsvedtaket. De
planavklaringer som er nødvendige for fradeling og salg av landbruksarealer har imidlenid tatt
vesentlig lengre tid enn ventet. Det vises her til at kommunestyret 21 .06.20 I 6 vedtok en planstrategi
for Lier 2015 * 2019, hvor det ble lagt til grunn at kommunedelplanen for området kunne fcrrventet
lagt ut til offentlig ettersyn høsten 2016.

Våren 2017 var fremdriften imidlertid forsinket og i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen
så kommunen at henholdsvis kommuneplanen og kommunedelplanen for Gullaug ville få tilnærmet
samme fremdrift. GU ble derfor bedt om, og aksepterte på dette grunnlag, å avvente en koordinering
av planene. I første omgang var forslaget fra kommunen en parallellbehandling med kommuneplanen
for Gullaug.

I saksfremlegget til kommuneplanutvalget nesten ett år senere den 22.02.2018 var Rådmannens forslag
at ny arealbruk på Gullaug skulle inngå som en del av forhåndsutkastet til kommuneplanens arealdel. I
kommuneplanutvalgets vedtak, samme dag, var derimot forslaget å ikke ta Gullaug med som en del i
den videre kommuneplanprosessen. Forslaget ble enstemmig vedtatt, uten noen begrunnelse.

Ved behandling i kommuneplanutvalget forsommeren 2018 ble saken på ny utsatt, og ved ny
behandling 06.09.2018 vedtok kommuneplanutvalget ytterligere å utsette saken.

Mer enn tre år etter at planprogrammet ble vedtatt har kommunen ikke tatt stilling til ønsket utvikling
av området. Dette fordrer likefullt at søknad om ytterligere endring av konsesjonsvilkår/forlengelse
innsendes nå.

3) Begrunnelse for søknaden

Vilkår i konsesjon kan lempes etter søknad, jf konsesjonsloven g 1 I og det aktuelle opprinnelige
konsesjonsvedtaket av 19. februar 2013 lyder som følger:

"Det gis konsesjon til Gullaug Unikling AS, org. nr. 993 320 714, på ervely av eiendommen

Gullaug med gnr. I 12 bnr. 16, 66 og 67; gnr. I 13 bnr. l, 6, 12 og 42; gnr. I 14 bnr. l, 4 og
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I6; gnr. ll5 bnr. 1,2,4,5, 11, 12, 13, 17 og20 i Lierkommunepåfølgendevilkår:

c Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til aktive
næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur Ii vedlegg nr. 7.,'

o Jordbruksarealet (merket <Ar) sør.for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen

o Jordbruksarealet (merket <Bl sørfor Røykenveien, ca 220 dekar
o Rådmannen gis i oppdrag åjustere grenserforjordbruksområde A og Bfor å oppnå

størst mulig sammenhengende jordbrulçsareal utfra landbruksfaglige hensyn.

o Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk.
o Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfagligforsvarlig

måte i henhold til gjeldene regelverk.

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven $$ 1, 9 og I I. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan

aksepteres når viktig jordbrulcsareal sikresforframtidig landbrul<sdrift gjennomfradeling og

salg til aktive næringsutøvere innen landbruket.

Fra et samfunnsperspehiv ivaretas både behovetfor utviklingsgrunn og hensyn til

landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste

j o r d br uks ar e al e ne fr ad e I e s o g s ilcr e s for fr am t i d i g ah iv j or db ruks dr ift. "

Søknaden gjaldt opprinnelig endring av vilkåret om fradeling og salg av landbruksarealer innen to år,
se første kulepunkt i vedtaket. Fristen ble opprinnelig ønsket forlenget med 10 år ettersom GU forutså
at planprosessen kunne trekke ut i tid, og det altså nå ønskelig å søke forlengelse med ytterligere 4 ãr
til19.02.2023.

Det fremgår av både søknaden og konsesjonsvedtaket, samt etterfølgende korrespondanse og møter, at
vilkåret om fradeling og salg av arealer henger nøye sammen med kommende arealplanvedtak og
arealdisponeringsvurderinger som skal gjøres der.

I skrivende stund arbeides det fortsatt med ny kommunedelplan. Det vil fortsatt ta lang tid før slike
vedtak treffes. Deretter skal det treffes reguleringsplanvedtak som er nødvendige for å fastsette presise
arealformålsgrenser, og dermed også hvilket areal som faktisk skal selges. Her skal balansen mellom
utvikling, landbruk, og friluftsformål ivaretas (derunder behovet for sammenhengende
landbruksarealer ut fra landbruksfaglige hensyn),jfkulepunktene 2-5 i konsesjonsvedtaket.

I påvente av slike planvedtak har GU i sin eiertid over flere år nå allerede vist at de tar hensynet til å
sikre aktiv jordbruksdrift på alvor. De eksisterende landbruksarealene er nå gjennom flere år drevet på
en god måte i samarbeid med lokal næringsutøver, hvilket GU vil påse at fortsetter. Vi viser til siste
kulepunkt i vedtaket samt vedtakets to siste avsnitt.

Aktiv jordbruksdrift skal GU fortsatt sikre gjennom fornyelse av avtale med den lokale næringsutøver.
Ny avtale med den lokale næringsutøver om aktivt landbruksdrift i "fristperioden" vil bli inngått på
langsiktig basis, med mulighet for å avvikle avtalen når planvedtak er truffet og endelige varige
løsninger i henhold til konsesjonsvedtaket skal etableres.

Søknaden om forlengelse av fristen for fradeling og salg av landbruksarealer begrunnes derved med at
forutsetningene for gjennomføring av fradeling og salg innen den forlengende fireårsfrist ikke er
oppfrlt, samtidig som de sentrale hensynene bak vedtaket - sikring av aktiv jordbruksdrift til lokale
næringsutøvere - er ivaretatt og vil bli ivaretatt i en ny forlenget fristperiode.
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GU ber om en fristforlengelse på 4 nye år for å slippe nye runder med søknad om fristforlengelse
dersom planprosessene i kommunen skulle bli ytterligere forsinket. Denne tilleggsfrist på fire år er
også foreslått med tanke på langsiktig forlengelse av avtale med den lokale næringsdrivenende,
samtidig som man med begrensning på ylterligere 4 års varighet unngår å måtte søke om nye tillatelser
etter konsesjons- og matrikkellovgivningen.

Underveis i den fortsatte planprosess vil GU sammen med kommunen legge til rette for at hensynene i
konsesjonsvedtaket blir ivaretatt på en god måte. Når de nødvendige planvedtak med tiden blir truffet,
vil GU sørge for åL sikre eierforhold som ivaretar hensynet til aktivt landbruk på varig basis.

4) Avslutning

Etter ervervet av eiendommen har et sentralt tema vært ivaretakelse av landbruksinteressene i området.
GU har hele tiden ment, og mener fremdeles, at landbrukshensynene vil få en best mulig ivaretakelse i
planprosessen. Det har derfor vært et omfattende arbeide for å få fremdrift i saken, slik at også
forholdet til landbruksinteressene i området kan ñ en planfaglig avklaring.

Flere av de arealene som i dag benyttes til dyrka mark er avsatt til næring eller offentlig formåI.
Konsesjonsloven er ikke en spesifikk landbrukslov som ensidig skal ivareta landbruksinteressene.
Hensynet til ivaretakelse av landbruket, og ivaretakelsen av et sterkt nasjonaltjordvern er av sentral
interesse. Dette tilsier en forutgående bred og planfaglig vurdering, herunder ivaretakelse av
landbruksinteressene, samt at dette må gjøres i en planprosess med de krav som følger av plan- og
bygningsloven.

GU har vist seg som en ansvarlig eier av eiendommen og hensynet til aktivt landbruk har vært og vil
fortsatt bli ivaretatt i GUs eiertid.

På vegne av GU håper vi på en snarlig og positiv behandling av foreliggende søknad

Ta gjerne kontakt med undertegnede hvis spørsmål til saken.

Med ven

Kopi: Constructive Development AS v/Hans Olav Bjørk

P:U018\l l5 Gullaug\Brev\Lier kommune_søknad om endring av konsesjonsvilkårJ410.docx

n

AS

318



 
Lier kommune 

SAMLET SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2012/6545  

Arkiv: 
113/1  

Saksbehandler: 
Rebecca 
Ehrlenbruch 
Martinsen  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
56/2014 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 02.12.2014 
76/2014 Miljøutvalget 09.12.2014 
 
113/1 m.fl. Gullaug - Lier - Søknad om endring av konsesjonsvilkår 
 
 
Miljøutvalgets 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. Endringen gjelder frist for fradeling og salg 
av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse med 4 år – til og med 19.02.2019. 
Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut. 
 
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. 
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks 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. Endringen gjelder frist for fradeling og salg 
av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse med 4 år – til og med 19.02.2019. 
Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut. 
 
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. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling: 
 
Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 
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Rådmannens 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. Endringen gjelder frist for fradeling og salg 
av jordbruksareal, hvor det gis en forlengelse med 4 år – til og med 19.02.2019. 
Resten av konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 gjelder fullt ut. 
 
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. 
 
 
 
 
 

Rådmannens saksutredning: 
 
Sammendrag: 
 
Gullaug Utvikling AS (org. nr. 993 320 714) fikk innvilget konsesjon den 19.02.2013 fra Lier 
kommune på erverv av landbrukseiendommen Gullag, gbnr. 113/1 m. fl., Lier. Miljøutvalgets 
vedtak av 19.02.2013 lød som følger; 
«Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 
16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til aktive 
næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1i vedlegg nr. 7.; 

o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen 

o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar 
 Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B for å oppnå 

størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig 

måte i henhold til gjeldene regelverk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig landbruksdrift gjennom fradeling og 
salg til aktive næringsutøvere innen landbruket. 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til 
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.» 
 
Nå søkes det om å endre det ene konsesjonsvilkåret som går på frist for fradeling av arealer på 
eiendommen for videre salg. Det ønskes at fristen forlenges med 10 år. 
 
Konsesjonsloven § 11 gir mulighet til å lempe på konsesjonsvilkårene etter søknad. Ved 
behandling av en slik søknad må det vurderes om de hensynene konsesjonsloven skal fremme 
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fortsatt vil være oppfylt hvis de fastsatte vilkårene endres. Hvis lovens hensyn anses oppfylt 
til tross for endringen, må hensiktsmessigheten av å endre vilkåret vurderes. 
 
Ved vurdering av søknaden har det vært avgjørende hvilken betydning omsøkt vilkårsendring 
vil få for hensynet til en «driftsmessig god løsning», jf. konsesjonsloven § 9. Etter en 
totalvurdering har rådmannen funnet det hensiktsmessig å delvis innfri søknaden på bakgrunn 
av hensynet til landbruksnæringen og at arbeidet med ny kommunedelplan forventes avsluttet 
i 2017. Rådmannen anbefaler at frist for fradeling og videresalg av de angitte 
jordbruksarealene forlenges med 4 år – til og med 19.02.2019. 
 
Vedlegg: 

 Vedlegg I – Gårdskart over landbrukseiendommen, Skog og landskap 
 Vedlegg II – Søknad om endring av konsesjonsvilkår, brev datert 29.09.2014 fra 

Constructive Development AS på vegne av Gullaug Utvikling AS 
 Vedlegg III – Konsesjonsvedtak; varsel om klage og anmodning til møte, brev datert 

11.03.2013 fra Advokatfirmaet Schjødt DA på vegne av Gullaug Utvikling AS  
 Vedlegg IV - Samlet saksfremstilling for konsesjonssøknaden, fra Miljøutvalgets møte 

den 19.02.2013 
 
Utredning: 
 
1. BAKGRUNN 
 
1.1. Sakshistorikk vedrørende innvilgelse av konsesjon på landbrukseiendommen 
Gullaug Utvikling AS (org. nr. 993 320 714) søkte konsesjon, i søknad datert 31.10.2012 og 
02.11.2012, på erverv av landbrukseiendommen Gullaug som omfattet gbnr. 112/16,66,67; 
113/1,6,12,42; 114/1,4,16; 115/1,2,4,5,11,12,13,17,20 i Lier kommune. Overdrager av 
eiendommen var Orica Norway AS (org. nr. 981 413 156). 
 
Lier kommune gav Gullaug Utvikling AS konsesjon som omsøkt i Miljøutvalgets møtet den 
19.02.2013, men da på en rekke vilkår. Konsesjonsvedtaket lød som følger; 
 
«Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 
16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til aktive 
næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1i vedlegg nr. 7.; 

o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen 

o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar 
 Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B for å oppnå 

størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig 

måte i henhold til gjeldene regelverk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig landbruksdrift gjennom fradeling og 
salg til aktive næringsutøvere innen landbruket. 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til 
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
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jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.» 
 
Bakgrunnen for å sette vilkår for konsesjon var for å sikre jordvernet, spesielt den beste jorda 
på eiendommen som ligger sør for Røykenveien. Å bevare forannevnte arealer, kalt areal «A» 
og «B» i vedtaket, mest mulig sammenhengende har stor betydning for hensynet til fremtidige 
generasjoner ved at viktige jordbruksressurser deles i fra og sikres for framtidig landbruksdrift 
ved salg til aktive næringsutøvere innen landbruket. I tillegg til hensynet til et fremtidig aktivt 
landbruk, har vedtaket ivaretatt samfunnets behov for utviklingsgrunn der nåværende eier står 
i den posisjon til å utvikle resten av eiendommen til bolig og næringsformål.  
 
Vedtaket ble ikke påklaget og er derfor endelig. 
 
1.2. Om landbrukseiendommen 
Eiendommen Gullaug ligger helt sør i Lier kommune og deler av eiendommen strekker seg 
som en halvøy ut mot Drammensfjorden (se vedlegg I). Gullaug innehar også store 
skogsarealer som strekker seg fra Gullauglia/Gullaugkleiva og opp mot Skapertjern. 
 
Eiendommen Gullaug, gbnr. 113/1 m.fl. i Lier er på totalt 2 273 dekar, hvor arealet fordeler 
seg på 360 dekar fulldyrka jord, 33 dekar innmarksbeite, 1 417 dekar produktiv skog, 151 
dekar jorddekt fastmark og 312 dekar er annet areal, hvorav 64 dekar er uproduktiv skog og 
248 dekar er i forbindelse med industrien (vedlegg I). I kommuneplanen ligger 1 708 dekar i 
LNF-område, 412 dekar som fremtidig næring (næringsbebyggelse og sykehus), 145 dekar 
som fremtidig friområde og 8 dekar som idrettsanlegg. 
 
Jordbruksarealene leies ut til en lokal gårdbruker for produksjon av korn og grønsaker på 
friland. 
 
1.3. Om planprosessen så langt 
Store deler av eiendommen Gullaug var avsatt til offentlig formål (sykehus), næringsformål 
og friområde i kommunedelplanen for Ytre Lier. Dette er videreført i gjeldene kommuneplan 
for Lier kommune (2009-2020). Da planene for sykehusbyggingen opphørte i 2011, stanset 
arbeidet med områdereguleringen. Fylkestinget i Buskerud vedtok i februar 2013, etter 
forutgående godkjenning i kommunestyrene i de fem deltakerkommunene, areal- og 
transportplan for Buskerudbyen 2013-2023. Lierstranda ble valgt som hovedområde for bolig- 
og næringsutvikling i Lier. Gullaug ble ikke med som utviklingsområde i areal- og 
transportplanen for Buskerudbyen, men er fra Lier kommunes side pekt på som 
utviklingsområde i fortsettelsen av Lierstranda. 
 
Gullaug Utvikling AS ønsket en forhåndsvurdering av kommunen for deres utviklingsplaner 
på eiendommen. Saken ble tatt opp i kommuneplanutvalget juni 2013 hvor det ble besluttet at 
slik omfattende utbygging måtte avklares gjennom en kommuneplanbehandling hvor alle 
virkninger for kommunen skal redegjøres for og vurderes.  
 
I skrivende stund holder rådmannen på med å utarbeide planprogrammet. Planprogrammet vil 
tidligst i januar 2015 bli behandlet av kommuneplanutvalget og legges deretter ut til offentlig 
ettersyn i 6 uker. Revidert planprogram vil mest sannsynlig bli vedtatt i løpet av mai 2015. 
Etter dette vil rådmannen gå i gang med utredningsarbeider, dialog med innsigelses-
myndigheter og transportetater, samt påbegynne planarbeidet. Rådmannen antar at 
planforslaget vil legges ut på offentlig høring i juni 2016, med sluttbehandling og vedtak i 
kommunestyret i mai 2017. 
 
1.4. Om søknaden 
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Scandinavian Development AS søker, på vegne av Gullaug Utvikling AS, i brev datert 
29.09.2014 om å endre et av vilkårene i konsesjonsvedtaket av 19.02.2013 (vedlegg II). 
Søknaden gjelder endring av første kulepunkt i vedtaket, hvor det søkes om å få forlenget 
fristen for fradeling av arealer på eiendommen for videre salg med 10 år. Bakgrunnen for 
søknaden er at avklaringer i forhold til plan har tatt lenger tid enn ventet. Søker skriver videre 
følgende; «I skrivende stund arbeides det fortsatt med ny kommunedelplan. Det vil fortsatt ta 
lang tid før slike vedtak treffes. Deretter skal det treffes reguleringsplanvedtak som er 
nødvendige for å fastsette presise arealformålsgrenser, og dermed også hvilket areal som 
faktisk skal selges. Her er balansen mellom utvikling, landbruk, og friluftsformål ivaretas 
(derunder behovet for sammenhengende landbruksarealer ut fra landbruksfaglige hensyn), jf. 
kulepunktene 2-5 i vedtaket.». Landbruksarealene har under Gullaug Utvikling AS blitt drevet 
på en god måte i samarbeid med lokal næringsutøver. En videre aktiv jordbruksdrift vil eier 
sikre gjennom fornyelse av avtale med den lokale næringsutøveren. 
 
Søker begrunner sin søknad med at de sentrale hensynene bak vedtaket, som går ut på å sikre 
aktiv jordbruksdrift til lokale næringsutøvere, er ivaretatt og vil bli ivaretatt ved en forlenging 
av frist for fradeling av areal. Bakgrunnen for forlengelse av fristen som er satt til 10 år, er at 
søker ønsker å unngå nye søknadsrunder om forlengelse av fristen dersom planprosessene i 
kommunen blir ytterligere forsinket. I tillegg begrunnes ønsket om en 10 årsperiode med 
tanke på en langsiktig forlengelse av jordleieavtale med lokal næringsutøver. 
 
2. REGELVERK 
 
2.1. Konsesjonsloven 
 
§ 1. Lovens formål 
«Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå 
et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er 
mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese: 
 
1. framtidige generasjoners behov. 
2. landbruksnæringen. 
3. behovet for utbyggingsgrunn. 
4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser. 
5. hensynet til bosettingen.» 
 
§ 9. Særlige forhold for landbrukseiendommer 
«Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttes til 
landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 
 
1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling, 
2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området, 
3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løsning, 
4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen, 
5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
Konsesjon skal i alminnelighet ikke gis dersom det ved ervervet oppstår sameie i 
eiendommen, eller antallet sameiere økes. 
 
Det kan gis konsesjon til selskaper med begrenset ansvar. Det skal legges vekt på 
hensynet til dem som har yrket sitt i landbruket.» 
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§ 11. Vilkår for konsesjon 
«Konsesjon etter loven kan gis på slike vilkår som i hvert enkelt tilfelle finnes påkrevd 
av hensyn til de formål loven skal fremme. Det kan lempes på vilkårene etter søknad. 
 
Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap ta 
stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig 
plikt for eier.» 
 
2.2. Naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 «legges til grunn  
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan  
tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal  
fremgå av beslutningen.». Det refereres til Naturmangfoldlovens bestemmelser i §§ 8 til 12  
nedenfor.  
 
§ 8. Kunnskapsgrunnlaget  
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på  
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske  
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig  
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»  
 
§ 9. Føre-var-prinsippet.  
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke  
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på  
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på  
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller  
unnlate å treffe forvaltningstiltak.»  
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning.  
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet 
er eller vil bli utsatt for.»  
 
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet  
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»  
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.  
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike  
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,  
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste  
samfunnsmessige resultater.»  
 
3. VURDERING 
 
3.1. Etter konsesjonsloven 
 
3.1.1. Lovgrunnlaget 
Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 
er mest gagnlige for samfunnet, jf. konsesjonsloven § 1. Bestemmelsen gir en vid 
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ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingen, blant annet hensynet til 
fremtidige generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet 
til miljøet, allmenne naturvern- og friluftsinteresser, og hensynet til bosetting. Ved erverv av 
eiendommer som skal nyttes til landbruksformål, skal det vurderes om prisen er 
samfunnsmessig forsvarlig, hensynet til bosetting i området, hvorvidt ervervet innebærer en 
driftsmessig god løsning, om erverver anses som skikket til å drive eiendommen, og om 
ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet, jf. § 9. 
 
I konsesjonsloven § 11 første ledd annet punktum, kan det etter søknad lempes på 
konsesjonsvilkår. I denne saken blir vurderingen om konsesjonslovens hensyn fortsatt vil 
være oppfylt hvis de fastsatte vilkårene endres. Hvis lovens hensyn anses oppfylt til tross for 
endringen, må hensiktsmessigheten av å endre vilkåret vurderes (det såkalte «kan»-skjønnet). 
 
3.1.2. Vurdering av omsøkt vilkårsendring påvirkning på konsesjonslovens hensyn 
 
Pris, bosettingshensyn, skikkethet til å drive eiendommen og kulturlandskap 
Eiendommen Gullaug er spesiell da denne består av en næringsdel og en landbruksdel. 
Kjøpesummen var derfor sammensatt. Rådmannen hadde få verktøy til å anslå verdien på 
næringsdelen, slik at prisvurderingen kun ble gjort på landbruksarealene og boverdien. Det 
henvises til rådmannens prisvurdering i tidligere utredning (se vedlegg IV, punkt 3.2.1.).  
 
Boplikt på landbrukseiendommer inntreffer for nære slektninger når eiendommen består av  
minst 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, eller over 500 dekar produktiv skog  
(jf. konsesjonsloven § 5). Landbruksmyndighetene har naturlig satt samme krav om boplikt 
for utenforstående som kjøper en landbrukseiendom som for slekt som overtar en slik 
eiendom. Når det oppstår et sameie ved erverv av en landbrukseiendom med boplikt, har hver 
enkelt sameier boplikt. Eiere av et ansvarlig selskap anses som ordinære sameiere selv om det 
er selskapet som erverver konsesjonspliktig eiendom og søker konsesjon.  
 
Ved vurdering av bosettingshensynet etter konsesjonsloven § 9 annet ledd, må det taes stilling 
til om det er nedgang eller fare for nedgang i folketallet i den delen av kommunen. Tall fra 
Statistisk sentralbyrå viser at Lier kommune ikke er en fraflyttingskommune, men heller tvert 
i mot. Rådmannen anså ved vurderingen konsesjonssøknaden i 2013 at hensynet til 
bosettingen ikke var relevant, og frem til dags dato har ikke dette hensynet endret seg. 
 
Av det rådmannen kjenner til, hadde ikke nåværende eier noen bakgrunn innenfor landbruk da 
det ble søkt om konsesjon i 2013. I søknad om endring av konsesjonsvilkår, er det ikke 
opplyst om eier har opparbeidet seg kunnskap om landbruksdrift. I rundskrivet M-2/2009 om 
konsesjon og boplikt fra Landbruks- og matdepartementet står det følgende; «det kreves ingen 
formell landbruksfaglig utdanning». Etter ervervet av eiendommen, har søker leid ut 
jordbruksarealet til en lokal gårdbruker, og planen er å fortsette med dette på langsiktige 
leieavtaler. Dette vil ivareta driveplikten. Rådmannen har ikke forandret mening siden 
konsesjonservervelse, og vurderer at Gullaug Utvikling AS fortsatt er juridisk og formelt 
skikket til å eie eiendommen. 
 
Med kulturlandskap menes landskapsbildet, mangfoldet i naturen, og kulturhistoriske verdier. 
Store deler av Gullaug er allerede avsatt til næringsbebyggelse, og hensynet til 
kulturlandskapet har tidligere vært vurdert i forbindelse med kommunedelplanen for Ytre 
Lier. Vurderingen av hensynet til kulturlandskapet står uforandret siden Gullaug utvikling AS 
fikk konsesjon i 2013. 
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Kort oppsummert vil ikke endring av vilkåret om frist for fradeling av jordbruksareal få noen 
betydning for hensynet til samfunnsforsvarlig prisutvikling, bosettingen, erververs skikkethet 
til å drive eiendommen eller for kulturlandskapet. 
 
Driftsmessig god løsning og helhetlig ressursforvaltning 
Om Gullaug Utvikling ASs erverv av eiendommen gav en driftsmessig god løsning og 
ivaretok hensynet til helhetlig ressursforvaltning ble grundig vurdert av rådmannen ved 
behandling av konsesjonssøknaden. Det henvises derfor til den tidligere saksutredningen (se 
vedlegg IV, punkt 3.2.3. og 3.2.5.). 
 
En driftsmessig god løsning forutsetter rasjonelle driftsenheter. De siste femti årene har det 
vært store endringer i drift av eid og leid jord i Norge. Trenden viser at andelen av leiejord 
øker, og dette kan få betydning for fremtidig investering i jordbruket. Det har derfor vært et 
sentralt mål fra landbruksmyndighetene at driver av jordbruksareal også er eier av denne, jf. 
St. mld. nr. 9 (2011-2012). Vanligvis vil en oppbygging av driftsenhetene til større gårdsbruk 
føre til en reduksjon av driftskostnadene, og gi driveren bedre og sikre rammevilkår.  
 
Flere aktive jordbruksforetak i Lier baserer sin produksjon på leiejord, og er helt avhengige av 
dette for å få en lønnsom drift. Etterspørselen etter dyrka mark er derfor meget stor, spesielt 
på jord av god kvalitet. Ut fra et landbruksfaglig ståsted mener rådmannen at det er svært 
viktig å ta hensyn til dagens aktive næringsutøvere som har yrket sitt i landbruket. 
Konsesjonsvilkåret om fradeling av jordbruksbruksarealene på eiendommens hovedbøl, som 
for øvrig består av svært god jordkvalitet, for å selge dette som tilleggsjord, er viktig for å 
opprettholde et aktiv landbruk. Jo før denne prosessen skjer, jo bedre med tanke på hensynet 
til landbruksnæringen og den potensielle kjøperen som kan sikre seg verdier som gir han eller 
hun bedre forutsetninger i sin virksomhet. Av denne grunn ble det satt en frist i 
konsesjonsvedtaket. En endring av dette vilkåret fører til at det tar lenger tid til å oppnå det 
nasjonale målet om å få rasjonelle driftsenheter, hvor driver av jorda er den faktiske eieren. 
 
Med en helhetlig ressursforvaltning innebærer dette blant annet at en i størst mulig grad 
ivaretar fremtidige generasjoners behov. Det betyr at ressurser skal disponeres på en slik måte 
at produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtiden kan legge 
grunnlag for landbruksdrift og bosetting. Et av de viktigste nasjonale hensynene som faller 
under denne vurderingen er vernet om dyrka og dyrkbar mark for å kunne opprettholde og 
øke landets matproduksjon. Ved behandling av konsesjonssøknaden fra Gullaug Utvikling AS 
i 2013 var det et viktig ankepunkt å sikre de beste jordbruksarealene for framtidig 
jordbruksdrift. Av den grunn ble det ved innvilgelse av konsesjon satt vilkår om at ca. 272 
dekar fulldyrka jord skulle fradeles og selges som tilleggsareal til lokal næringsutøver. Slik 
fikk man fra et samfunnsperspektiv ivaretatt hensynet til landbruket samtidig som man fikk 
dekket behovet for utviklingsgrunn. I og med at jordbruksarealet i dag blir leid ut og drevet på 
en agronomisk forsvarlig måte med produksjon av grønnsaker og korn, anser rådmannen at 
omsøkt endring av vilkår vil få liten innvirkning med tanke på helhetlig ressursforvaltning,  
 
Det søkes om å forlenge fristen for fradeling med 10 år. Søker begrunner dette med at de vil 
unngå ny søknadsrunde dersom planprosessen i kommunen blir forsinket og samtidig vil en 
periode på 10 år sammenfalle med en langsiktig jordleieavtale med den lokale 
næringsdriveren. Rådmannen synes at å forlenge fristen for fradeling med 10 år er svært lang 
tid, spesielt når arbeidet med ny kommunedelplan for Gullaug forventes å være ferdig i mai 
2017, altså om ca. 2,5 år. Når det gjelder i forhold til jordleiekontrakter skal disse være på 10 
år av gangen, uten mulighet for eier å si opp avtalen i denne perioden, jf. jordloven § 8. 
Rådmannen ser ikke noen spesiell grunn til langsiktige jordleieavtale kan inngås uavhengig av 
hvor lang frist for fradelingen eventuelt vil kunne forlenges. Jordloven § 8a legger opptil at 
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kommunen kan gi dispensasjon etter søknad fra jordlovens krav om 10-årige leiekontrakter. 
Av de forannevnte momentene finner ikke rådmannen søkers argument godt nok for å 
forlenge fristen så mye som med 10 år. Hensynet til driftsmessig god løsning vil bli vesentlig 
tilsidesatt dersom en så lang frist innvilges. Rådmannen mener at en forlengelse med 4 år er 
tilstrekkelig for å oppfylle vilkårene i konsesjonsvedtaket. Ved en slik delvis innvilgelse av 
søknaden vil nåværende eier få til sammen 6 år på seg for å oppfylle forutsetningene 
kommunen gav i ervervet i 2013. 
 
Oppsummering 
Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om endringen av konsesjonsvilkåret fører til en 
driftsmessig god løsning og helhetlig forvaltning av ressursene, jf. konsesjonsloven § 9. Ved 
avgjørelsen om det skal lempes på vilkåret må endringen i tillegg ta hensyn til et effektivt 
vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige 
for samfunnet, jf. konsesjonsloven § 1. Etter en helhetsvurdering har rådmannen kommet 
frem til at endring av konsesjonsvilkåret som omsøkt vil ha størst påvirkning på hensynet til 
en driftsmessig god løsning hvor ivaretakelsen av landbruksnæringen står sterkt. Likevel så 
anses endring av vilkåret ikke til å påvirke lovens formål i en slik retning at søknaden må 
avslåes i sin helhet. Rådmannen vurderer at hensynet til en driftsmessig god løsning blir 
vesentlig tilsidesatt dersom fristen for fradeling forlenges med 10 år som omsøkt. Rådmannen 
har skissert at arbeidet med ny kommunedelplan for Gullaug vil være avsluttet om ca. 2,5 år. 
Av den grunn mener rådmannen at en forlengelse med 4 år er tilstrekkelig for å oppfylle 
vilkår – første kulepunkt – i konsesjonsvedtaket av 19.02.2013. 
 
3.1.3. Vurdering av hensiktsmessigheten av å endre vilkåret. 
Rådmannen har kommet frem til at konsesjonslovens hensyn fortsatt vil være oppfylt dersom 
man går inn for å endre vilkåret om frist for fradeling av angitte jordbruksareal for videre salg 
som tilleggsjord med inntil 4 år. Det er ikke automatisk slik at hvis lovens hensyn anses som 
oppfylt, så skal søknaden om vilkårsendring – helt eller delvis – innvilges. Dette kommer av 
ordet «kan» i konsesjonsloven § 11 første ledd annet punktum. Det må i dette tilfellet 
vurderes som det er hensiktsmessig å endre vilkåret.  
 
For å kunne selge jordbruksarealene angitt i konsesjonsvedtaket til Gullaug Utvikling AS må 
arealet få tildelt et eget gårds- og bruksnummer og ha kjente eiendomsgrenser. For å få til 
dette kreves det etter dagens lovverk tillatelse til deling både etter jordloven og plan- og 
bygningsloven, med påfølgende oppmålingsforretning. Arealbruken av eiendommen er av 
stor betydning når arealer skal deles fra og selges, blant annet med tanke på hvilket lovverk 
som setter begrensinger for arealet og selvfølgelig verdisetting. Arealformålet bestemmes i 
plansammenheng. Dette betyr at grensene til jordbruksarealene angitt i konsesjonsvedtaket 
(areal «A» og «B») tidligst kan settes når ny kommunedelplan for området er vedtatt. 
Rådmannen trekker den beslutning at det i denne saken er hensiktsmessig å delvis innfri 
søknaden om vilkårsendring. 
 
3.2. Etter naturmangfoldloven 
 
§ 8. om kunnskapsgrunnlaget. 
Det har ikke kommet inn nye registreringer på eiendommen Gullaug i kunnskapsdatabasene 
rådmannen bruker i sin vurdering i forvaltningssaker av fast eiendom etter 
naturmangfoldloven siden konsesjonssøknaden ble behandlet i 2013. Rådmannen velger 
derfor å sakse fra deler av vurderingen etter forannevnte lovverk fra tidligere 
konsesjonsutredning her; 
 
«Kunnskapsdatabasen ”Kilden” til Skog og Landskap har blitt brukt til å søke i naturbasen, 
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artsdatabanken og MiS basen (Miljøregistreringer i skog – registrering og overvåkning av 
miljøverdier i form av biologisk mangfold og kulturminner i skog). Det er funnet flere 
rødlistearter på eiendommen og de aller fleste av disse befinner seg på arealet som er satt av 
til industri. Tre rødlistearter er funnet på landbrukseiendommen (drøbakk bakkestjerne, 
småsalamander og tårnseiler). Eiendommen har et svært viktig verneområde; Linnesstranda 
naturreservat med egne bestemmelser nedfelt i forskrift. Flere deler av eiendommen er 
registrert som regionalt og lokalt viktige naturtyper i naturbasen. På skogteigen med gbnr. 
114/4 er det gjort en MiS registrering på stående død ved. Rådmannen vurderer at kravene til 
kunnskapsgrunnlaget er oppfylt etter lovens § 8.» 
 
§ 9. Føre-var-prinsippet. 
Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget etter lovens § 8 er tilfredsstillende, slik 
at vurderingen etter § 9 ikke kommer inn. 
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning. 
Formålet med endring av konsesjonsvilkåret med å utsette fristen til å fradele 
landbruksarealer vil ikke føre til større endringer enn det ervervet ble vurdert til under 
behandling av konsesjonssøknaden i 2013. Rådmannen mener at vurderingen etter 
naturmangfoldloven som ble gjort i konsesjonssammenheng fortsatt er gyldig og referer til 
tidligere vurdering som følger; «Formålet med ervervet er å utvikle eiendommen til bolig og 
næringsformål. Dette er en stor og omfattende prosess. Med dette som formål kan 
økosystemet på eiendommen påvirkes. Forskriften om verneplan for Linnesstranda 
naturreservat legger begrensinger for hvilke tiltak som tillates for arealene som er båndlagt 
lov om naturvern. Tilsvarende setter Markaloven begrensninger for hvilke tiltak som kan 
utføres i skogsarealene nord for den gamle jernbanetraséen. Rådmannen vurderer at omsøkt 
erverv ikke vil belaste økosystemet i en slik grad at søknaden bør avslåes.» 
 
§ 11. Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver  
Så lenge omsøkt tiltak ikke kommer i konflikt med registrerte naturtyper, arter eller MiS 
figurer, vurderes § 11 som uaktuell. 
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
Dette punktet vurderes som ikke relevant i vurderingen om søknad om endring av 
konsesjonsvilkår. 
  
Etter rådmannens vurdering kommer ikke omsøkt vilkårsendring i konflikt med 
forvaltningsmålene i naturmangfoldloven på en slik måte at søknaden bør avslåes. 
 
4. KONKLUSJON 

 
Etter en total vurdering av alle momentene i saken konkluderer rådmannen med at søknad om 
endring av konsesjonsvilkår om frist for fradeling og salg av jordbruksarealer på eiendommen 
Gullaug er hensiktsmessig og bør delvis imøtekommes. Konsesjonslovens hensyn vurderes til 
å ikke bli tilsidesatt i vesentlig grad. 
 
Rådmannen går inn for et forslag til vedtak hvor Gullaug Utvikling AS får forlenget frist for 
fradeling med 4 år – til og med 19.02.2019. 
 
Til grunn for denne vurderingen har rådmannen lagt særlig vekt på hensynet til en 
driftsmessig god løsning hvor man skal ivareta landbruksnæringen og at arbeidet med ny 
kommunedelplan forventes å være avsluttet i 2017. Rådmannen mener derfor at en 
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forlengelse med 4 år bør være er tilstrekkelig for å oppfylle vilkår med kulepunkt nr. 1 i 
konsesjonsvedtaket av 19.02.2013. 
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Lier kommune 

SAMLET SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2012/6545  

Arkiv: 
113/1  

Saksbehandler: 
Synnøve Tovsrud  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
7/2013 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 12.02.2013 
8/2013 Miljøutvalget 19.02.2013 
 
113/1 m.fl. Gullaug - Lier - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom 
 
 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; 
gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til aktive 
næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1i vedlegg nr. 7.; 

o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen 

o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar 
 Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B for å oppnå 

størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig måte 

i henhold til gjeldene regelverk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig landbruksdrift gjennom fradeling og 
salg til aktive næringsutøvere innen landbruket. 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til 
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.  
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
 
Fagutvalgets vedtak ble fremmet og enstemmig vedtatt. 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks vedtak: 
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Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; 
gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

 Disse arealene skal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift ved salg til aktive 
næringsutøvere innen landbruket innen 2 år, i henhold til Figur 1i vedlegg nr. 7.; 

o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen 

o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar 
 Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for jordbruksområde A og B for å oppnå 

størst mulig sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn. 
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig måte 

i henhold til gjeldene regelverk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal sikres for framtidig landbruksdrift gjennom fradeling og 
salg til aktive næringsutøvere innen landbruket. 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til 
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.  
 
 
 
Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisks behandling: 
 
Knut Eilert Sørnes (FRP) fremmet rådmannens forslag til vedtak. 
 
Marit Waaler (SP) fremmet alternativ 3 i saksframlegget, om avslag på konsesjon. 
 
Tor K. Haugen (V) fremmet rådmannens forslag til vedtak med følgende tilleggsvilkår: 
  
"Jordbruksareal A og B skal selges innen 2 år til aktive næringsutøvere innen landbruket." 
 
 
 
Det ble i tillegg fremmet 2 tilleggsvilkår til forslaget til Tor K. Haugen (V): 
 
Tone E. Svendsen (AP) fremmet følgende forslag: 
 
"Jordbruksarealene A og B skal selges som tilleggsareal til aktive landbrukseiendommer i 
lokalområdet." 
 
Magnus Angeltveit (KRF) fremmet slikt forslag: 
 
"Rådmannen gis i oppdrag å justere grenser for areal A og B for å oppnå størst mulig 
sammenhengende jordbruksareal ut fra landbruksfaglige hensyn." 
 
 
 
Marit Waalers forslag falt med 3 stemmer (SP, AP, SV) mot 4 stemmer (V, FRP, H, KRF). 
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Tor K. Haugens forslag ble vedtatt med 5 stemmer (V, SP, AP, SV, KRF) mot 2 stemmer 
(FRP, H) avgitt for Knut Eilert Sørnes sitt forslag. 
 
 
Votering over tilleggsvilkår: 
 
Tone E. Svendsens forslag falt med 3 stemmer (AP, SV, SP)  
mot 4 stemmer (V, FRP, H, KRF). 
 
Magnus Angeltveit sitt forslag ble vedtatt med 5 stemmer (KRF, FRP, SP, AP, SV)  
mot 2 stemmer (H, V). 
 
 
Det ble i behandlingen stilt spørsmål ved gyldigheten av gjeldende kommunedelplan for 
Gullaugområdet, da forutsetningen om etablering av sykehus på området ikke lengre er 
tilstede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; 
gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

 Disse arealene skal fradeles på eget gårds- og bruksnummer og sikres for framtidig 
landbruksdrift i henhold til Figur 1 i vedlegg nr. 7, ved vedtak av reguleringsplanen 
for Gullaug området; 

o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen 

o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar 
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig måte 

i henhold til gjeldene regelverk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift. 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til 
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift.  
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Rådmannens saksutredning: 
 
Sammendrag: 
Gullaug Utvikling AS søker konsesjon på eiendommen Gullaug som omfatter gnr. 112 bnr. 
16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 
12, 13, 17 og 20 i Lier kommune (se vedlegg nr. 1 for eiendommen og vedlegg nr. 5 for 
søknaden). 
 
Eiendommen gbnr. 113/1 m.fl. er på totalt 2273 dekar, hvor arealet fordeler seg på 360 dekar 
fulldyrka jord, 33 dekar innmarksbeite, 1417 dekar produktiv skog, 151 dekar jorddekt 
fastmark og 312 dekar er annet areal hvorav 64 dekar er uproduktiv skog og 248 dekar er i 
forbindelse med industrien (se vedlegg 1). I kommunedelplanen for Ytre Lier ligger 1708 
dekar i LNF-område, 412 dekar som fremtidig næring (næringsbebyggelse og sykehus), 145 
dekar som fremtidig friområde og 8 dekar som idrettsanlegg (se vedlegg nr. 3, figur 1 og 2). 
 
Siden 1916 har eiendommen vært eid av et aksjeselskap som har drevet med blant annet 
sprengstoffproduksjon.  
 
Selger er Orica Norway AS, org.nr. 981 413 156. Avtalt kjøpesum er på kr 194.330.000,-. 
 
I henhold til gjeldende rundskriv er ikke konsesjonsloven en spesifikk landbrukslov som 
ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser. Det er imidlertid klare føringer gjennom 
gjeldene landbrukspolitikk i forhold til ansvaret for å ivareta dyrket mark og oppnå et 
effektivt vern av landbrukets produksjonsarealer, samt hensynet til de som har yrket sitt i 
landbruket. Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 slår fast at «Lier har et særlig ansvar 
for å ta vare på Norges beste matjord» og at ”kommunen skal ta vare på naturområder, 
naturressurser, landskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner” 
 
Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet frem til at det viktigste for landbruket er å 
verne om den beste jorda på eiendommen som befinner seg sør for Røykenveien. Det vil være 
mindre «smertefullt» for landbruket å gi slipp på de to jordstykkene (blant annet Haragarn) 
som ligger nord for Røykenveien. En forutsetning er at jordbruksarealet som ligger innenfor 
næringsområdet i henhold til kommunedelplanen, tas ut og tilbakeføres til LNF. Hvilke 
arealer som det stilles vilkår til er illustrert i figur 1 på slutten av saksutredningen (punkt 3.4) 
og vist i farger i vedlegg nr. 7 - figur 1. 
 
Når det gjelder skogen så regulerer markaloven utviklingen av store deler av skogsarealene på 
eiendommen. Det er viktig med et tydelig skille mellom jordbruksområde og 
utviklingsområder med tanke på den videre planprosessen for Gullaug, som gjennomføres 
etter plan- og bygningsloven. Rådmannens forslag til vedtak ivaretar konsesjonslovens 
formålsparagraf ved at viktige jordbruksressurser ivaretas som LNF-område gjennom 
kommuneplanen, og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift. Samtidig har erverver mulighet 
til å kunne utvikle resten av eiendommen til bolig og næringsformål.  
 
Rådmannen har vurdert forslag om å innvilge konsesjon med vilkår om at de viktigste 
jordbruksarealene («A» og «B», figur 1 i vedlegg nr.7) skulle deles fra og selges som 
tilleggsareal til aktive gårdbrukere i nærområdet. Søker ble orientert om dette og fikk 
anledning til å uttale seg (se vedlegg 6). Søker har i sin kommentar uttalt seg negativt til at det 
stilles vilkår om fradeling og salg av landbruksarealer. Rådmannen har etter en samlet 
vurdering valgt å endre vilkåret. 
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Vedlegg: 
Vedlegg nr. 1 – Gårdskart over eiendommen 
Vedlegg nr. 2 – Kart fra «Kilden» på jordsmonnet, kart over kvikkleire fra NGU, kart over  

  skogbruksteigene 
Vedlegg nr. 3 – Gjeldende offentlige planer (kommunedelplan og kulturplan) 
Vedlegg nr. 4 – Utdrag fra konsesjonsloven, naturmangfoldloven, rundskriv, ot.prp.,  

   Stortingsmelding og eksempler på tidligere saker. 
Vedlegg nr. 5 – Konsesjonssøknad datert 31.10.2012 og 02.11.2012 med bilag 
Vedlegg nr. 6 – Mail korrespondanse mellom landbrukskontoret og søker angående vilkåret  

  om fradeling og salg av jordbruksareal i rådmannens opprinnelige forslag til vedtak 
Vedlegg nr. 7 – Kartillustrasjon for vilkår om fradeling i rådmannens forslag til vedtak 
 
 
Utredning: 
 
Siden denne saken er en svært omfattende sak, har rådmannen valgt å legge opp saken med 
egne underkapitler etter innholdsfortegnelsen under med referanser til egne vedlegg. 
 

1. Bakgrunn 
1.1. Om eiendommen og dagens drift 

1.1.1. Historikk om eiendommen 
1.2. Gjeldene offentlige planer 
1.3. Om erverver  

1.3.1. Gullaug Utvikling AS  
1.3.2. Formål med ervervet 
1.3.3. Søkers argumentasjon for innvilgelse av konsesjon 

2. Regelverk 
2.1. Konsesjonsloven 
2.2. Naturmangfoldloven 

3. Vurdering 
3.1. Oppklaring av hva som er landbruksdelen av eiendommen 
3.2. Vurdering etter konsesjonsloven 

3.2.1. Pris 
3.2.2. Hensyn til bosetting 
3.2.3. Driftsmessig god løsning 
3.2.4. Skikket til å drive eiendommen 
3.2.5. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 

3.3. Vurdering etter naturmangfoldloven 
3.4. Oppsummering og avveining av hensyn 

 
 
1. Bakgrunn: 
 
Gullaug Utvikling AS (org. nr. 993 320 714) søker konsesjon på landbrukseiendommen 
Gullaug som omfatter gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42, gnr. 114 bnr. 1, 
4 og 16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune. 
 
Overdrager er Orica Norway AS (org. nr. 981 413 156). 
 
Kjøpesummen er satt til kr 194 330 000 – hundreognittifire millioner trehundreogtredvetusen 
kroner. 
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1.1. Om eiendommen Gullaug og dagens drift 
Eiendommen Gullaug ligger helt sør i Lier kommune og deler av eiendommen strekker seg 
som en halvøy ut mot Drammensfjorden (se vedlegg 1). Gullaug innehar også store 
skogsarealer som strekker seg fra Gullauglia/Gullaugkleiva og opp mot Skapertjern. Med 
denne sentrale beliggenheten, historisk bakgrunn og store arealressurser, er eiendommen etter 
rådmanns syn helt unik. Landbruksfaglig er Gullaug en av Liers perler, med noe av den beste 
dyrka marka vi har i kommunen, store skogressurser og et attraktivt rekreasjonsområde for 
befolkningen. Samtidig har eiendommen et stort utviklings potensial da sentrale deler av 
eiendommen er avsatt til fremtidig næringsformål i gjeldene kommunedelplan. Sammen med 
Lierstranda og Lierbyen, er Gullaug en av Liers viktigste utviklingsområde i henhold til 
vedtatt langsiktig arealstrategi. 
 
Gullaug er i følge jordregisteret (vedlegg 1) på totalt 2273 dekar, hvor arealet er fordelt på 
360 dekar fulldyrka jord, 33 dekar innmarksbeite, 1417 dekar produktiv skog, 151 dekar 
jorddekt fastmark og 312 dekar er annet areal (64 dekar uproduktiv skog, 248 dekar i 
forbindelse med industrien).  
 
For å få en objektiv beskrivelse av jordbruksarealene har kunnskapsdatabasen «Kilden» fra 
Skog og Landskap blitt brukt. Det er jordbruksarealene på gbnr. 113/1 som er kartlagt 
(vedlegg 2), og det er her det største jordbruksarealet ligger. Kart for jordkvalitet viser at store 
deler av dyrka marka på eiendommen har en jordkvalitet som er klassifisert som svært god 
(vedlegg 2, figur 1). Jordbruksareal som faller i kategorien «svært god jordkvalitet» 
karakteriseres som lettdrevne og gir normalt sett gode og årvisse avlinger av kulturvekster 
tilpasset det lokale klimaet. I denne klassen har jordbruksarealet mindre enn 20 % helning.  
 
Jordressurskartet viser at eiendommen har små til moderate begrensinger for jordbruksdrift 
(vedlegg 2, figur 2). Begrensingene ligger i at arealet har behov for grøfting. Deler av jordet 
(ca 68 dekar) ble planert tidlig på 1970-tallet. Planeringsfelt har ofte et lavt innhold av 
organisk materiale og mangel på jordstruktur. Jorda kan derfor være kompakt og er dermed 
utsatt for dårlig drenering. 
 
Store deler av jordbruksarealet er relativt flatt eller svakt hellende med ingen driftstekniske 
begrensinger (vedlegg 2, figur 3). På deler av jordet er det terrenget som gir en moderat 
driftteknisk begrensning. Kort oppsummert er jordbruksarealene på Gullaug av svært god 
kvalitet med gode driftsforhold. 
 
I følge kart fra Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) og undersøkelser foretatt for Vestre 
Viken Helseforetak og Orica Norway AS ligger deler av gbnr. 113/1, 114/1 og 115/1 i et 
påvist kvikkleire område (vedlegg 2, figur 4). 
 
Skogsarealene på eiendommen fordeler seg på flere teiger (se vedlegg 2, figur 5) der 
hoveddelen befinner seg på gbnr. 113/1 (teig I, vedlegg 2 - figur 5), 113/6 (teig II, vedlegg 2 - 
figur 5), 114/1 (teig III, vedlegg 2 - figur 5), 114/4 (teig IV, vedlegg 2 – figur 5) og 115/12 
(teig V, vedlegg 2 – figur 5). I henhold til gårdskart fra Norsk institutt for skog og landskap 
(vedlegg 1), har eiendommen 1482 dekar skog og utmark hvorav 1417 dekar er produktiv 
skog. Det produktive arealet fordeler seg med 528 dekar på høy bonitet, 330 dekar på middels 
bonitet og 560 dekar på lav bonitet. Det foreligger en skogbruksplan fra 2007 over deler av 
eiendommen. 
 
Skogbruksplanarealet fordeler seg på 3 teiger som ligger på gbnr. 113/6 (teig II, vedlegg 2 - 
figur 5), 114/1 (teig III, vedlegg 2 - figur 5), og 114/4 (teig IV, vedlegg 2 – figur 5). 
Skogsarealene på teigen 113/6 og 114/4 er sammenhengende fra midt på Skapertjerns østside 
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og ned til jernbanetraseen, bare adskilt av skogsbilveien til Skapertjern. I disse teigene er det 
bra traktorvei dekning. Skogen på teigen 114/1 er adskilt fra de øvrige teigene ved et belte av 
annen privat eiendom langs veien ved Gullaugkleivene. Med unntak av et belte langs kanten 
mot lia ned til Røykenveien (RV 23), er boniteten gjennomgående bedre enn i de to andre 
teigene. Denne teigen har adkomst fra veien ved Gullaugkleivene. Driftsforholdene i den 
delen det er laget skogbruksplan for, er jevnt over gode, men med enkelte bratte partier. På 
taksttidspunktet – 2005 – var kubikkmasse i hogstklasse 4 og 5 beregnet til ca. 5200 
kubikkmeter. I perioden 2005-2012 er det avvirket ca. 3500 kubikkmeter. Treslaget er 
overveiende gran. Eiendommen har vært fulgt opp av en bestyrer og er å anse som godt 
drevet. 
 
De teigene som ikke er tatt med i skogbruksplanen består av mindre skogområder sør for 
Røykenveien, et område mellom Røykenveien og boligfelter nord for veien ved 
Gullaugkleiva, samt en stripe sørover fra planteig 3 og langs Røykenveien (bratt terreng). 
 
Skogsarealene på teig 114/4 (teig IV, vedlegg 2 – figur 5) og store deler av teig 113/6 (teig II, 
vedlegg 2 - figur 5) innenfor området som omfattes av markaloven. Den nordre skogteigen 
grenser mot Skapertjern. På eiendommen finnes to mindre dammer (Sprengstoffdammen og 
vesledammen) som tidligere har levert vann til sprengstoffproduksjonen. I 
Sprengstoffdammen er rødlistearten liten salamander registrert. 
 
Bygningsmassen på omsøkt eiendom er stor og består blant annet av flere bolighus, 
driftsbygninger, kontor/administrasjonsbygg og bygninger i forbindelse med industrien. I 
henhold til kommunedelplanen ligger alle bygningene i området avsatt til næringsformål.  
 
I dag leies jordbruksarealene bort til Terje Nærstad for produksjon av korn og grønnsaker på 
friland. 
 
1.1.1. Historikk om eiendommen 
De tre gårdene, Nordre-Gullaug, Mellom-Gullaug og Søndre-Gullaug ble i 1916 slått sammen 
til en gård av A/S Haaøen Fabriker. Landbruksproduksjonen bestod av melk, grønnsaker og 
frukt. A/S Haaøen Fabriker hadde som formål å etablere sprengstoffabrikk på eiendommen. 
Fabrikkene på Gullaug ble omtalt i 1948 i boka Norske Gardsbruk, Buskerudfylke II, som et 
moderne anlegg for sprengstoffproduksjon i Norge med stor eksport før andre verdenskrig. 
Hovedbygningen på Nordre Gullaug fungerte som direktørbolig for virksomheten. I 1917 ble 
A/S Haaøen Fabriker slått sammen med Nitedals Krudtværk A/S og Nitroglycerin 
Compagniet med datterselskaper til Norsk Sprængstofindustri A/S. Senere ble Gullaug det 
sentrale anlegget i konsernet. I 1947 ble Gullaugs firmanavn forandret fra A/S Haaøen 
Fabriker til Gullaug Sprængstoffabriker A/S. Norsk Sprængstofindustri A/S ble slått sammen 
med Grubernes Sprængstoffabriker i 1971 til Dyno Industrier ASA. Norsk Hydro var lenge 
Dynos største eier, men i 2000 ble konsernet overtatt og oppdelt av det svenske 
investeringsselskapet Industri Kapital. For å videreføre sprengstoffvirksomheten ble Dyno 
Nobel ASA opprettet. Orica Norway AS kjøpte Dyno Nobel ASA og har eid Gullaug siden 
juni 2001. 
 
Før dagens leietaker drev jorda, ble jordbruksarealene driftet av en forpakter som bodde på 
eiendommen. 
 
I oversendelsesbrevet skriver søker at grunnen har vært betydelig forurenset etter ca 100 år 
med sprengstoffproduksjon. Over lengre tid har eier utført og planlagt oppryddingsarbeidet i 
nært samarbeid med forurensingsmyndighetene. Søker skriver at opprydningsarbeidene er i en 
avsluttende fase. 
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1.2. Gjeldene offentlige planer 
Beskrivelse av område i henhold til kommunedelplanen for Ytre Lier finnes i vedlegg nr. 3. 
Utdrag fra kulturplanen for eiendommen er også tatt med her. 
 
1.3. Om erverver  

 
1.3.1. Gullaug Utvikling AS  
Gullaug Utvikling AS, org.nr. 993 320 714, ble stiftet i 2008. Informasjon fra 
Brønnøysundregistrene viser at aksjeselskapet tidligere het Lagerselskapet 66 AS og 
navneendringen til Gullag Utvikling AS er registrert den 15.10.2012. Samme dato som 
navneendringen ble registrert, var formålet med foretaket oppgitt til; «Eie, investere i og 
utvikle eiendom samt deltakelse av enhver art i andre virksomheter og hva dermed står i 
forbindelse». 
 
Aksjeselskapet har besøksadresse; Munkedamsveien 45 Vika Atrium, 0250 Oslo. Gullaug 
Utvikling AS eies av Lagerselskapet Holding AS, som igjen eies av Abq Sundal Collier 
Norge ASA. 
 
Søker beskriver i oversendelsesbrevet datert 25.10.2012 (vedlegg 5) Gullaug Utvikling AS 
som «en kompetent og kapitalsterk gruppering med betydelig erfaring fra regulering og 
utvikling av utviklingseiendommer.» 
 
1.3.2. Formål med ervervet 
I oversendelsesbrevet av 25.10.2012 (vedlegg 5) skiller søker mellom «Eiendommen» og 
«Landbrukseiendommen». «Eiendommen» omfatter omsøkt eiendom, dvs. alle gårds- og 
bruksnummer: gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 
16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier. Mens «Landbrukseiendommen» 
defineres som arealene med dyrket mark i LNF området på gbnr. 113/1, 114/1 og 115/1. 
Søkers avgrensing på «Landbrukseiendommen» er markert i bilag nr. 5 som fulgte søknaden 
(vedlegg 5). 
 
For skogsarealene på gbnr. 113/6 og 114/4 vil søker vurdere bruken « i samråd med 
kommunen med sikte på tilrettelegging for friluftsaktiviteter, nye boligarealer mv.» 
 
Gullaug Utvikling AS ønsker med sitt erverv å «videreføre eksisterende eieform og den 
pågående drifta av eiendommen med sikte på omregulering og utvikling av området». I tillegg 
står det også i søknaden at «erverver har alle intensjoner om videreføring av dagens 
landbruksdrift på Eiendommen». 
 
Søker ønsker å fortsette med å leie ut bolighusene og driftsbygning, samt bortleie av jorda til 
Terje Nærstad. 
 
1.3.3. Søkers argumentasjon for innvilgelse av konsesjon 
Eiendommen har vært eid av et aksjeselskap i svært lang tid, og søker ønsker å videreføre 
denne eieformen med tanke på utviklingen av området. Eiendommen har mange ulike 
bruksformål og søker skriver at det er «vanskelig å tenke seg annet enn at et solid og 
kompetent aksjeselskap erverver Eiendommen og utvikler denne samlet». Det trekkes frem 
flere bemerkninger angående vurderingen knyttet til hvorvidt aksjeselskap kan få konsesjon 
på erverv av landbrukseiendom fra konsesjonsloven § 9 tredje ledd, rundskriv tilhørende 
konsesjonsloven, odelstingsproposisjon fra 2002-2003 og 2008-2009, og en Høyesterettsdom 
fra 2012 (HR-2012-00108). 
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Når det gjelder kjøpesummen for eiendommen skriver søker at denne ble fastsatt med 
bakgrunn i Gullaugs utviklingspotensial til bolig/næring. Under kjøpsprosessen ble 
landbruksarealene verdivurdert etter Landbruks- og Matdepartementet rundskriv til 
konsesjonsloven. I søknaden står det at søker har konsesjonsrisikoen i transaksjonen. Søker 
mener at den avtalte kjøpesummen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling og 
at prisen ikke skaper prispress på landbruksarealer. Søker skriver også at de har «oppfattet seg 
å være den eneste reelle interessent for Eiendommen». 
 
Søker mener at dagens drift av eiendommen er god og ønsker å videreføre denne. Videre 
ønsker søker å ivareta hensynet til bosettingen ved å legge til rette for betydelig bolig- og 
næringsutvikling. 
 
Avslutningsvis mener søker at ervervet «treffer kjernen av de tilfeller hvor det er aktuelt å gi 
aksjeselskap konsesjon» og ber om at konsesjon innvilges som omsøkt. 
 
2. Regelverk 
 
2.1. Konsesjonsloven 
I henhold til konsesjonsloven § 4 må det søkes konsesjon på bebygd eiendom når 
eiendommen er over 100 dekar og der arealet på fulldyrka og overflatedyrka jord er mer enn 
25 dekar. Erverv av overnevnte eiendom krever derfor konsesjon. Utdrag fra konsesjonsloven 
finnes i vedlegg nr. 4 om regelverk. I samme vedlegg er det tatt ut relevante utdrag fra 
Rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt, odelstingsproposisjon nr. 79 (2002-2003) og 
44 (2008-2009), og Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) om Landbruks- og matpolitikken 
«Velkommen til bords». 
 
Eksempler på avgjørelser i tidligere konsesjonssaker der aksjeselskap har søkt konsesjon på 
landbrukseiendom kan leses i vedlegg nr. 4. 
 
2.2. Naturmangfoldloven 
I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12” legges til grunn 
som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan 
tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal 
fremgå av beslutningen.”.  Det refereres til Naturmangfoldlovens bestemmelser i §§ 8 til 12 i 
vedlegg nr. 4. 
 
 
3. Vurdering 
 
3.1. Oppklaring av hva som er landbruksdelen av eiendommen 
Før vurdering av søknaden vil rådmannen kommentere søkerens definisjon av 
landbrukseiendommen der søker skriver at «Landbrukseiendommen» utgjør de arealene med 
dyrket mark i LNF-området på gbnr. 113/1, 114/1 og 115/1. Med denne definisjonen utelater 
søker skogen fra landbruksbegrepet. Rådmannen synes det er viktig å påpeke at 
landbrukseiendommen omfatter også skogsarealene i LNF-området i tillegg til dyrka marka. 
Rådmannen har illustrert hva som er landbruksdelen av eiendommen på kart i vedlegg nr. 3, 
figur 1.  
 
 
3.2. Vurdering etter konsesjonsloven 

338



Konsesjonsloven har til formål å regulere og kontrollere omsetning av fast eiendom for å 
oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som 
er mest gagnlige for samfunnet, jf. konsesjonsloven § 1 (vedlegg 4). Bestemmelsen gir en vid 
ramme for hvilke hensyn som kan trekkes inn i vurderingen, blant annet nevnes fremtidige 
generasjoners behov, landbruksnæringen, behovet for utbyggingsgrunn, hensynet til miljøet, 
allmenne naturvern- og friluftsinteresser, og hensynet til bosetting. Ved erverv av 
landbrukseiendommer gjelder i tillegg § 9 med egne bestemmelser for vektleggingen av 
hensyn som gjør seg gjeldene ved erverv av eiendommer som skal brukes til landbruksformål 
(se vedlegg 4). Her skal det legges særlig vekt på følgende; hensynet til en samfunnsmessig 
forsvarlig prisutvikling, hensynet til bosetting i området, hvorvidt ervervet innebærer en 
driftsmessig god løsning, om erverver anses som skikket til å drive eiendommen, og om 
ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet. 
 
I rundskriv M-2/2009 om konsesjon og boplikt står det at «konsesjonsloven er ingen spesifikk 
landbrukslov som ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser. Hensynet til 
landbruksnæringen er en del av helheten, og hensynet må veies mot andre hensyn.» 
 
Rådmannen vurderer søknaden etter konsesjonslovens formålsparagraf og det legges særlig 
vekt på forholdene som gjelder spesielt for landbrukseiendommer i henhold til 
konsesjonsloven § 9. 
 
3.2.1. Pris 
I henhold til konsesjonsloven skal den avtalte prisen tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling. Denne eiendommen er spesiell da den består av en næringsdel og en 
landbruksdel, og kjøpesummen er derfor sammensatt. I oversendelsesbrevet til søknaden er 
det opplyst at kjøpesummen er basert på eiendommens utviklingspotensial til 
bolig/næringsformål. Søker skriver at landbruksarealene ble verdivurdert etter Landbruks- og 
Matdepartementets rundskriv til konsesjonsloven under kjøpsprosessen. Det går ikke frem av 
kjøpekontrakten eller andre vedlegg til søknaden hvordan landbruksarealene er verdivurdert. 
Likevel sier konsesjonsloven at bestemmelsen om prisvurdering skal følges. Praktiseringen av 
prishensynet er beskrevet av Landbruksdepartementet i rundskriv M-3/2002. 
 
Rådmannen har få verktøy for å anslå verdien av næringsdelen på eiendommen, og velger kun 
å vurdere landbruksarealene og boverdien på eiendommen. 
 
Jord. 
Dyrka marka på eiendommen ligger i meget godt jordbruksområde i et lett skrående terreng. 
Jordbruksarealet på teig med gbnr. 113/1 (teigen der tunet ligger) er et stort sammenhengende 
jorde med god arrondering. Store deler av dette jordet brukes i dag til blant annet intensivt 
grønnsaksproduksjon. Jordsmonnkartene til Skog og Landskap viser at jordkvaliteten er svært 
god og at arealene har fine driftsforhold. Denne jorda har derfor høy verdi som matjord. På 
bakgrunn av jordkvaliteten og driftsforholdene anslår rådmannen en verdi på fulldyrka jord 
(360 dekar) på kr 2.900.000,-  og innmarksbeitet (33 dekar) på kr 100 000,-. Til sammen 
utgjør dette en verdi på kr 3.000.000,- . 
 
Skog. 
Skogsarealene på eiendommen fordeler seg på flere teiger, men hoveddelen befinner seg på 
teig med gbnr. 113/1, 113/6, 114/4 og 115/12 (vedlegg 2, figur 5). Det produktive 
skogbruksarealet fordeler seg på 630 dekar på høy bonitet, 330 dekar på middels bonitet og 
560 dekar på lav bonitet. Treslaget er overveiende gran. På taksttidspunktet – 2005 – var 
kubikkmasse i hogstklasse 4 og 5 beregnet til ca. 5200 kubikkmeter. I perioden 2005-2012 var 
det avvirket ca. 3500 kubikkmeter. Driftsforholdene i jevnt gode, men enkelte partier er 
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bratte. Ut fra boniteter, kubikkmasser, bestandsaldre og driftsforhold, vurderes verdien av 
skogsarealene på eiendommen til kr. 2.000.000,-. 
 
Bygningsmassen. 
Eiendommen har et klart avgrenset tun, bestående av våningshus, driftsbygning, redskapshus, 
skjul, sidebygning med leiligheter, stabbur, forpakterbolig og den eldre direktørboligen. 
Standarden på bygningsmassen er noe varierende, og bygningene er stort sett utleid i dag. 
Rådmannen har ikke mottatt egen takst på eiendommens landbruksbygninger, men kun en 
betraktning om verdi ut fra årlige leieinntekter fra bygningene. 
 
I og med at hele tunet ligger innenfor området som er avsatt til fremtidig næring i 
kommunedelplanen, samt at det er en stor jobb å lage en verdivurdering av bygningsmassen, 
har rådmannen valgt å ikke prioritere arbeidet med å vurdere verdien av bygningene i tunet. 
Samlet verdi av landbruksdelen av eiendommen anslåes til å utgjøre en mindre del av 
kjøpesummen for eiendommen. 
 
Boverdi. 
Den sentrale beliggenheten gjør at eiendommen i tillegg til å tjene bosted for landbruket, også 
tjener som bosted for yrke utenom landbruket. Det er generelt høy markedsverdi for boliger i 
området. Det settes maksimal boverdi som etter dagens regelverk er på kr. 1.500.000,-. 
 
Eiendommen samlet sett 
Siden eiendommen består både av landbruksarealer og fremtidig næringsareal, er den avtalte 
kjøpesummen sammensatt. På bakgrunn av dette mener rådmannen at konsesjonssøknaden 
vanskelig kan avslås på grunn av høy pris. 
 
3.2.2. Hensyn til bosetting 
I følge rundskrivet til konsesjonsloven skal det under dette punktet vurderes om ervervet tar 
sikte på opprettholde eller øke folketallet i området. Her tenker man mer i retning 
distriktspolitikk og gjennom konsesjonsloven kan man sørge for at det ikke blir fraflytting 
med kun beboelse i rekreasjonsøyemed. Rådmannen vurderer at dette punktet ikke er relevant 
i saken. 
 
3.2.3. Driftsmessig god løsning 
Søker ønsker å videreføre dagens landbruksdrift ved å leie bort jorda. De driftsmessige 
forholdene endres ikke med ervervet. Ved bortleie av jordbruksareal er driveplikten først 
oppfylt ved inngåelse av skriftlig jordleieavtale på 10 år av gangen uten mulighet for eieren å 
si opp avtalen i leieperioden (jf. jordloven § 8). 
 
En driftsmessig god løsning forutsetter rasjonelle driftsenheter. Omsøkt eiendom innehar 
store landbruksressurser med spesielt god jordkvalitet, arrondering og driftsforhold som kan 
gi lønnsom avkastning i årene fremover. I landbrukslovgivningen har det vært et sentralt mål, 
jf. St. mld. nr. 9 (2011-2012) (vedlegg 4), om at driver av jord på landbrukseiendommer også 
er eier av denne. Nå er denne saken noe spesiell da eiendommen har vært eid av et 
aksjeselskap siden 1916, og jorda har vært drevet av andre enn eier. Da Dyno eide 
eiendommen ble det ansatt en forpakter som bodde på eiendommen og drev denne som sin 
egen. 
 
I konsesjonslovens forarbeider står det at ved vurdering skal det «tas utgangspunkt i søkers 
formål med ervervet. Dette formålet skal vurderes i forhold til hvilke relevante 
samfunnsinteresser som gjør seg gjeldende i saken, jf. konsesjonsloven § 1 og de konkrete 
momenter som det særlig skal legges vekt på etter § 9.» Søker har oppgitt formålet med 
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ervervet til «videreføre eksisterende eieform og den pågående drifta av eiendommen med 
sikte på omregulering og utvikling av området». Landbruksfaglig samsvarer det ikke med 
konsesjonslovens formål (§ 1) om samfunnsgagnlige eier- og bruksforhold for å tilgodese 
landbruksnæringen, ved å gi konsesjon når hovedformålet med ervervet er eiendomsutvikling. 
 
I rundskriv M-2/2009 står det at «eies eiendommen i sameie, har hver enkelt sameier boplikt».  
Boplikt inntreffer på bebygde eiendommer hvor fulldyrka jord er over 25 dekar eller at 
eiendommen består av mer enn 500 dekar produktiv skog. Omsøkt eiendom fyller 
arealkravene for boplikt. Det er vanskelig å kontrollere om et AS oppfyller boplikten. Hvis 
det blir gitt konsesjon blir denne uansett upersonlig i og med at et aksjeselskap ikke er en 
fysisk person. Eiendommens størrelse på landbruksressursene tilsier at det er en fordel at eier 
bor på eiendommen for å følge med og sette inn tiltak som er nødvendig med hensyn på 
produksjonen som drives.  
 
3.2.4. Skikket til å drive eiendommen 
Av det rådmannen kjenner til, har ikke Gullaug Utvikling AS noen bakgrunn innen landbruk. 
I rundskrivet M-2/2009 om konsesjon og boplikt står det; ”det kreves ingen formell 
landbruksfaglig utdanning”. Søker ønsker å fortsette dagens situasjon med å leie bort jorda, 
og vil på den måten oppfylle driveplikten. Rådmannen mener erverver er juridisk og formelt 
skikket til å eie eiendommen. 
 
3.2.5. Helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap 
En helhetlig ressursforvaltning innebærer blant annet at en i størst mulig grad ivaretar 
fremtidige generasjoners bruk. Det betyr at ressurser skal disponeres på en slik måte at 
produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas, slik at eiendommen i framtiden kan legge 
grunnlag for landbruksdrift og bosetting.  
 
Gullaug Utvikling AS har søkt om konsesjon på erverv av hele eiendommen inkludert 
landbruksdelen. 
 
Konsesjonsloven åpner for at aksjeselskap kan kjøpe landbrukseiendommer (jf.§ 9, tredje 
ledd, se vedlegg 4).  I forarbeidene til loven, Ot. prp. nr. 79 (2002-2003), står denne ordlyden;  
«Landbruksdepartementet mener en bør videreføre dagens praksis som innebærer et ønske 
om at landbrukseiendommer i størst mulig grad eies av fysiske personer som i størst mulig 
grad selv bebor og driver sine eiendommer.»  
 
Tilsvarende står det i St. meld. nr. 9 (2011-2012) fra LMD om eiendoms- og 
bosettingspolitikk følgende; «Et sentralt mål i landbrukslovgivningen har over generasjoner 
vært at eier og bruker skal være den samme. Lovgivningen bygger på en oppfatning av at en 
slik eierform ivaretar landbrukspolitiske mål på en bedre måte enn om eiendommen eies av et 
selskap eller av en person som står fjernt fra driften. Praksis etter lovgivningen bygger på at 
personlig eierskap har vist seg å være en stabil og rasjonell eierform. I enkeltsaker der 
aksjeselskaper søker konsesjon foretas en konkret avveiing hvor selskapets formål med 
ervervet er sentral. Ved avveiningen legges det vekt på hvilken kontrollmulighet kommunen 
har ved senere salg av aksjer i selskap, bl.a. at aksjene lett kan selges til personer uten 
tilknytning til driften av eiendommene, eller til erververe som ønsker aksjene som en ren 
kapitalplassering.» 
 
I forhold til tidligere praksis er konsesjon unntaksvis gitt til aksjeselskap. De få gangene 
aksjeselskap har fått konsesjon på landbrukseiendommer har dette vært rene 
skogseiendommer. At aksjeselskap har kjøpt i skogseiendommer har ofte sitt utspring langt 
tilbake i tid. I de fleste tilfeller har et aksjeselskap kjøpt alle aksjene i det aksjeselskapet som 
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eide skogen (se vedlegg 4 om tidligere saker). Aksjeselskap har sjelden fått konsesjon på 
tradisjonelle landbrukseiendommer bestående av jord og skog.  
 
Et sentralt spørsmål i saken er om Gullaug Utvikling AS sikrer et vern av landbruksarealene, 
og om dette er en eieform som gagner denne eiendommen og samfunnet generelt. En av 
utfordringene når et aksjeselskap eier landbrukseiendommer er at eierne kan selge alle aksjene 
når som helst og til hvem som helst. Selskapsformen innebærer at landbruksmyndighetene 
ikke får vurdert samfunnsinteressene knyttet til eiendommen når aksjene skifter eier da kjøp 
og salg av aksjer ikke er underlagt konsesjonsplikt.  
 
Saken er noe spesiell da eiendommen har vært eid av et aksjeselskap siden 1916. 
Landbruksarealene har, etter det rådmannen kjenner til, blitt drevet på en agronomisk 
forsvarlig måte. 
  
Rådmannen ser søkers argument om at det kreves store kapitalressurser for å gjennomføre 
regulering og utvikling av eiendommen til bolig- og næringsformål og fordelen 
aksjeselskapsformen har i denne prosessen. Søker skriver i konsesjonssøknaden at de ønsker å 
videreføre landbruksdriften på best mulig måte i samarbeid med leietaker av jorda. Søker 
påpeker i søknaden at «eiendommen må erverves og utvikles som en helhet». Erververs 
hovedfokus er eiendomsutvikling heller enn landbruksdrift. Landbruksfaglig kan man ikke se 
at eierformen og formålet med ervervet er god nok grunn til at viktige landbruksinteresser 
skal settes til side. Økt harmonisering mellom eiendomsstruktur og bruksstruktur er et 
nasjonalt mål, jf. landbruksmeldingen - St. meld. nr. 9 (2011-2012), og konsesjonsloven er 
blant virkemidlene til å fremme dette formålet. Det vises også til rundskriv M-2/2009 der 
Departementet «antar at en eier som selv bor på eiendommen sin har større foranledning til å 
ivareta eiendommens ressurser i et slikt langsiktig perspektiv enn den som ikke bor der.» Mye 
av bakgrunnen for dette er større investeringer i drifta som blant annet grøfting og andre 
hydrotekniske tiltak. 
 
Overstående momenter taler for at det bør være fysiske personer som eier landbruksdelen av 
eiendommen. Fra et landbruksfaglig ståsted burde landbruksdelen (både jord og skog) først 
søkes fradelt, for så å selge dette som tilleggsareal til aktive gårdbrukere i området. Jord og 
skog kunne med fordel vært solgt hver for seg. Salget av tilleggsarealene ville kunne økt 
driftsgrunnlaget for en lokal gårdbruker og dermed styrket driftsenheten. Ved å gå for et slikt 
alternativ forslag til vedtak ville man tilgodesett de nasjonale landbruksmålene og de som har 
yrket sitt i landbruket, samtidig som man hadde vernet om den beste matjorda vi har for 
fremtidige generasjoner. Saksgangen ville ha vært å avslå konsesjonssøknaden med en 
anbefaling om at det først må søkes om fradeling av landbruksarealene. Når delingsprosessen 
er gjennomført, kan Gullaug Utvikling AS søke konsesjon på resten av eiendommen. Deretter 
avgjøres den nye konsesjonssøknaden etter ordinære rutiner.  
 
Hensynet til kulturlandskapet skal tillegges særlig vekt ved erverv av landbrukseiendom. I 
rundskriv M-2/2009 står det; «Med kulturlandskapet menes landskapsbildet, mangfoldet i 
naturen og kulturhistoriske verdier. Hensynet til kulturlandskapet er dessuten knyttet til 
produksjon av miljøgoder som turveier og natur- og kulturopplevelser for allmennheten. Det 
samme gjelder muligheten for jakt, fiske, rekreasjon og turisme. Kulturlandskapet er et 
samfunnsgode som landbruket har et særlig ansvar for å ivareta, men det må tas hensyn til at 
kulturlandskapet endres over tid i takt med utviklingen i landbruket. Det kan gi grunnlag for 
avslag eller konsesjonsvilkår hvis konsesjonssøker skal bruke eiendommen på en måte som 
bidrar til å redusere kulturlandskapsverdiene.» 
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Erververs planer om å omregulere deler av eiendommen til bolig og næringsformål vil skape 
store endringer i kulturlandskapet i området. Store deler av eiendommen er allerede avsatt i 
kommunedelplanen for utbygging av næring og sykehus. Hensynet til kulturlandskapet ble 
vurdert under behandlingen av kommunedelplanen. Ut fra tidligere erfaringer kan det 
bemerkes at det er økt sannsynlighet for konflikter mellom boligeiere og landbruk når det 
bygges tettbebyggelse nært opp til eksisterende landbruksarealer. Konfliktene kan basere seg 
på blant annet støy, lukt og støvproblemer fra landbruket, samt landbruksdrift utenom 
«normal arbeidstid».  
 
Eiendommens bygningsmasse har en stor verneverdi kulturhistorisk. Rådmannen ser at det 
kan være vanskelig å få skilt ut tunet i og med at dette har ligget i næringsområdet i 
kommunedelplanen (og i tidligere kommuneplan) så lenge. Dersom man skulle gå for en 
løsning der man ønsker å dele fra landbruksdelen og man i tillegg ønsker at tunet skal følge 
landbrukseiendommen, vil det bli meget kostbart å kjøpe dette som tilleggsareal på grunn av 
den store bygningsmassen. Ved et eventuelt salg av landbruksressursene vil ikke en stor 
bygningsmasse, som medfører store vedlikeholdskostnader, være så interessant om dette skal 
fungere som tilleggsareal. Av denne grunn kan det være en fordel at tunet holdes utenom en 
eventuell fradeling. 
 
3.3. Vurdering etter naturmangfoldloven 
Det henvises til bestemmelsene i naturmangfoldloven som står oppført i vedlegg 4. 
 
§ 8. om kunnskapsgrunnlaget. 
Kunnskapsdatabasen ”Kilden” til Skog og Landskap har blitt brukt til å søke i naturbasen, 
artsdatabanken og MiS basen (Miljøregistreringer i skog – registrering og overvåkning av 
miljøverdier i form av biologisk mangfold og kulturminner i skog). Det er funnet flere 
rødlistearter på eiendommen og de aller fleste av disse befinner seg på arealet som er satt av 
til industri. Tre rødlistearter er funnet på landbrukseiendommen (drøbakk bakkestjerne, 
småsalamander og tårnseiler). Eiendommen har et svært viktig verneområde; Linnesstranda 
naturreservat med egne bestemmelser nedfelt i forskrift. Flere deler av eiendommen er 
registrert som regionalt og lokalt viktige naturtyper i naturbasen. På skogteigen med gbnr. 
114/4 er det gjort en MiS registrering på stående død ved. 
 
Rådmannen vurderer at kravene til kunnskapsgrunnlaget er oppfylt etter lovens § 8. 
 
§ 9. Føre-var-prinsippet. 
Rådmannen mener kunnskapsgrunnlaget etter lovens § 8 er tilfredsstillende, slik 
at vurderingen etter § 9 ikke kommer inn. 
 
§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning. 
Formålet med ervervet er å utvikle eiendommen til bolig og næringsformål. Dette er en stor 
og omfattende prosess. Med dette som formål kan økosystemet på eiendommen påvirkes. 
Forskriften om verneplan for Linnesstranda naturreservat legger begrensinger for hvilke tiltak 
som tillates for arealene som er båndlagt lov om naturvern. Tilsvarende setter Markaloven 
begrensninger for hvilke tiltak som kan utføres i skogsarealene nord for den gamle 
jernbanetraséen. Rådmannen vurderer at omsøkt erverv ikke vil belaste økosystemet i en slik 
grad at søknaden bør avslåes. 
 
§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. 
I konsesjonssammenheng vurderes dette punktet som ikke relevant. 
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Etter rådmannens vurdering kommer ikke omsøkt erverv i konflikt med forvaltningsmålene i 
naturmangfoldloven på en slik måte at søknaden bør avslåes. 
 
3.4. Oppsummering og avveining av hensyn 
Denne saken er av en spesiell karakter. For det første er eiendommen i henhold til 
kommunedelplanen avsatt til flere arealformål (LNF og næring). For det andre har 
eiendommen i svært lang tid vært eid av et aksjeselskap. Søkers hovedformål med ervervet er 
eiendomsutvikling, noe som vil gi en enorm utvikling i kommunen med svært attraktive 
bolig- og næringsbygg. På en annen side er det ikke tvil om at eiendommen innehar store 
landbruksressurser med noe av det beste jordbruksarealet vi har i Lier kommune. Med dette 
som grunnlag har ikke vurderingen av omsøkt erverv vært enkel.  
 
Etter vurdering av ervervet etter konsesjonsloven mener rådmannen at man ikke kan avslå 
konsesjon med hensyn på pris, bosetting og skikkethet til å drive eiendommen. Fra et 
landbruksfaglig ståsted tilsier hensynet til en driftsmessig god løsning, nasjonale mål om 
personlig eierskap på landbrukseiendommer, helhetlig ressursforvaltning og søkers 
hovedformål med ervervet, at konsesjon ikke bør gis til Gullaug Utvikling AS på 
landbruksdelen.   
 
Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet frem til at det viktigste for landbruket er å 
verne om den beste jorda på eiendommen. Hvis man ser eiendommen under ett, ligger den 
beste dyrka marka sør for Røykenveien (se vedlegg 7 - figur 1, areal merket «A» og «B») og 
landbruksfaglig er det viktig å bevare dette jordet mest mulig sammenhengende. Det vil være 
mindre «smertefullt» for landbruket å gi slipp på de to jordstykkene merket «x» (Haragarn) og 
«y» som ligger nord for Røykenveien (se vedlegg 7, figur 1). Den vestre jord/skogteigen 
(merket «x» Haragarn, vedlegg 7- figur 1) nord for Røykenveien ligger inneklemt mellom 
eksisterende boligbebyggelse på Kvernsletta og Fagerhaug. På sikt ser rådmannen at dette 
arealet ligger slik til som en mulig forlengelse av eksisterende boligfelt. En forutsetning for 
denne løsningen er at jordbruksarealet (vedlegg 7- figur 1, merket «A», ca 52 dekar fulldyrka 
jord) som ligger innenfor næringsområdet i henhold til kommunedelplanen, tas ut og 
tilbakeføres til LNF.  
 
Når det gjelder skogen, begrenser markaloven utviklingen av den delen av eiendommen som 
ligger nord for den gamle jernbanetraséen (se vedlegg 7 - figur 1, merket «z»). Fram til i dag 
har skogen blitt drevet på en skogbruksfaglig forsvarlig måte. På bakgrunn av dette mener 
rådmannen at skogen blir ivaretatt ved ervervet. 
 
Fra et samfunnsmessig perspektiv har rådmannen lagt frem et forslag til vedtak der man 
ivaretar formålet i konsesjonsloven både med tanke på behovet for utviklingsgrunn og 
fremtidig aktivt landbruksdrift. Rådmannens innstilling tar hensyn til fremtidige generasjoner 
ved at viktige jordbruksressurser deles i fra og sikres for framtidig landbruksdrift, samtidig 
som erverver står i den posisjonen til å kunne utvikle resten av eiendommen til bolig og 
næringsformål. Rådmannen anbefaler at det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS på vilkår 
om at det store sammenhengende jordet på hovedbølet fradeles på eget gårds og 
bruksnummer og sikres for framtidig landbruksdrift. Vilkåret om hvilke arealer (merket «A» 
og «B», skravert areal) som bør fradeles er illustrert i figur 1 under. Samme kartillustrasjon 
finnes i farger i vedlegg nr. 7, figur 1. 
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Figur 1. I rådmannens forslag til vedtak settes det vilkår om at de skraverte arealene i (merket 
«A» og «B») fradeles hovedeiendommen og sikres for framtidig landbruksdrift. 
Areal A – jordbruksareal (ca 52 dekar) som ligger i næringsområdet i kommunedelplanen. 
Areal B – jordbruksareal (ca 220 dekar) i LNF område. 
«x» og «y» er to jordbruksareal som ligger nord for Røykenveien. Den vestre jordbruksteigen 
(«x») er Haragarn. «z» er skogsareal som omfattes av markaloven. 
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Rådmannen har vurdert forslag om å innvilge konsesjon med vilkår om at de viktigste 
jordbruksarealene («A» og «B», figur 1 i vedlegg nr.7) skulle deles fra og selges som 
tilleggsareal til aktive gårdbrukere i nærområdet. Siden dette forslaget satte et forholdsvis 
inngripende vilkår enn det som var omsøkt, ble søker orientert om dette og fikk anledning til å 
uttale seg (se e-post korrespondanse mellom landbrukskontoret og søker i vedlegg nr. 6). 
Søker har kommentert vilkårene i e-post sendt 30.12.2012 og mener at «konsesjon må 
innvilges uten vilkår om fradeling» (vedlegg 6). I merknaden står det at Gullaug Utvikling AS 
er «inneforstått med at areal B skal brukes til LNF også i tiden fremover» og at det er i 
«kommunale arealplanprosesser, og ikke vilkår i konsesjon, som skal styre arealbruken». 
Søker mener at «ved å innta vilkår i konsesjonsvedtaket om fradeling av landbruksarealer, og 
sågar større landbruksarealer enn hva som planmessig er avsatt pr i dag, forrykkes og 
vanskeliggjøres prosessen på uhensiktsmessig vis og på tvers av lovens system og 
forutsetninger».  Etter en samlet vurdering har rådmannen valgt å endre vilkåret slik at det 
store sammenhengende jordet («A» og «B», figur 1 i vedlegg nr.7) kun skal fradeles på eget 
gårds- og bruksnummer og sikres for framtidig landbruksdrift. 
 
I henhold til gjeldene rundskriv er ikke konsesjonsloven en spesifikk landbrukslov som 
ensidig skal tilgodese landbruksnæringens interesser. Hensynet til landbruksnæringen er en 
del av helheten, og hensynet må veies mot andre hensyn som blant annet behovet for 
utbyggingsgrunn, jf. konsesjonsloven § 1, pkt. 3 (vedlegg 4). Lier kommune opplever et stort 
utbyggingspress på arealene sine mye på grunn av den nære beliggenheten til Oslo, Drammen 
og andre sentrale deler av Østlandet. Gullaugs sentrale plassering ved Drammensfjorden gjør 
at eiendommen er svært attraktiv for utvikling av boligprosjekter og næringsliv. Deler av 
eiendommen er allerede avsatt for utbygging til næringsformål i henhold til 
kommunedelplanen. Utviklingen av denne delen av eiendommen til bolig/næring vil kunne 
«lette» mye av bygge presset kommunen står foran i dag. Samtidig har man i 
kommuneplanens samfunnsdel 2009-2020 slått fast at «Lier har et særlig ansvar for å ta 
vare på Norges beste matjord» og at «kommunen skal ta vare på naturområder, naturressurser, 
landskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og kulturminner». Dette henger også sammen 
med kommunens visjon om «Grønne Lier».  
 
Uansett resultat av behandlingen av konsesjonssøknaden er rådmannen opptatt av at alle 
vedtak som fattes skal være gyldige. Et gyldig vedtak skal være hjemlet i lovverket og 
beslutningen skal begrunnes. Rådmannen ønsker å presentere tre ulike forslag til vedtak for å 
vise handlingsrommet i saken; 
 

 Alternativ 1: Søknad om konsesjon innvilges.  
 Alternativ 2: Rådmannens forslag  
 Alternativ 3: Landbruksdelen av eiendommen fradeles før konsesjon kan innvilges. 

 
Alternativ 1: 
Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; 
gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

- Dersom erverver selv ikke ønsker å drive jordbruksarealet skal driveplikten oppfylles 
gjennom langsiktig utleie av jordbruksarealene i henhold til jordloven § 8. 

- Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at det er andre 
viktige samfunnshensyn som etter en total vurdering har en slik vekt at hensynet til helhetlig 
ressursforvaltning og nasjonale føringer om personlig eierskap på landbrukseiendommer, her 
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må vike. Fra et samfunnsperspektiv ivaretas behovet for utviklingsgrunn og 
landbruksarealene sikres drift gjennom gjeldene regelverk for landbruksdrift. 
 
 
Alternativ 2 (som rådmannens forslag):  
Det gis konsesjon til Gullaug Utvikling AS, org. nr. 993 320 714, på erverv av eiendommen 
Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; 
gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune på følgende vilkår: 

 Disse arealene skal fradeles på eget gårds- og bruksnummer og sikres for framtidig 
landbruksdrift i henhold til Figur 1 i vedlegg nr. 7, ved vedtak av reguleringsplanen 
for Gullaug området; 

o Jordbruksarealet (merket «A») sør for Røykenveien, ca 52 dekar tas ut av 
næringsområdet og tilbakeføres til LNF i kommunedelplanen 

o Jordbruksarealet (merket «B») sør for Røykenveien, ca 220 dekar 
 Friluftsinteresser i Haragarn må sikres for fremtidig bruk. 
 Jordbruksarealer og skogbruksarealer skal drives på en landbruksfaglig forsvarlig måte 

i henhold til gjeldene regelverk. 
 

Vedtaket hjemles i konsesjonsloven §§ 1, 9 og 11. Vedtaket begrunnes med at ervervet kan 
aksepteres når viktig jordbruksareal fradeles og sikres for framtidig landbruksdrift. 
Fra et samfunnsperspektiv ivaretas både behovet for utviklingsgrunn og hensyn til 
landbruksnæringen med tanke på helhetlig ressursforvaltning når de viktigste 
jordbruksarealene fradeles og sikres for framtidig aktiv jordbruksdrift. 
 
 
Alternativ 3: 
For å ivareta konsesjonslovens formålsparagraf, nasjonale føringer og føringene som ligger i 
kommunens visjon om Grønne Lier, avslås søknad fra Gullaug Utvikling AS om konsesjon på 
erverv av eiendommen Gullaug med gnr. 112 bnr. 16, 66 og 67; gnr. 113 bnr. 1, 6, 12 og 42; 
gnr. 114 bnr. 1, 4 og 16; gnr. 115 bnr. 1, 2, 4, 5, 11, 12, 13, 17 og 20 i Lier kommune. 
 
Vedtaket er hjemlet i konsesjonsloven §§ 1 og 9, og begrunnes med at erververs formål om å 
utvikle eiendommen til bolig og næring ikke samsvarer med nasjonale mål om helhetlig 
ressursforvaltning.  
 
Med helhetlig ressursforvaltning menes det at landbruksressursene skal disponeres slik at 
produksjonsevne og utnyttelsesevne ivaretas for fremtidig landbruksproduksjon. Det må søkes 
om fradeling, der landbruksdelen skilles fra resteiendommen, før Lier kommune vil vurdere å 
gi konsesjon til et aksjeselskap med eiendomsutvikling som hovedformål. 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2018/4777  

Arkiv: 
129/18  

Saksbehandler: 
Gry Løberg  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
34/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
58/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
129/18 Lier -  Klage på vedtak etter søknad om konsesjon 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Klagen tas til følge. Med hjemmel i konsesjonsloven §§ 1, 4, 9 og 11 innvilges konsesjon på 
eiendommen gbnr 129/18 i Lier til Gevelt Holding AS org nr 989 040 707.  
 
Vedtaket begrunnes med at konsesjonssøknaden er et resultat av en fusjon mellom to selskap og at 
nåværende hjemmelshaver er slettet i foretaksregisteret. Siden det hjemmelshavende 
aksjeselskapet ikke lenger eksisterer, vil tomten stå uten hjemmelshaver dersom konsesjon ikke 
gis til det nye holdingsselskapet. Det vises også til at det ikke synes å være saklig grunn for å 
nekte det nye aksjeselskapet å overta eierskapet til eiendommen.  
 
 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 

Sammendrag  
 
Gevelt Holding AS søkte konsesjon for eiendommen gbnr 129/18 i Lier etter en fusjon mellom 
Gevelt Holding AS og datterselskapet Lierskogen Invest AS. Lierskogen Invest AS, som sto 
som hjemmelshaver av gbnr 129/18, ble dermed slettet fra foretaksregisteret. Søknaden har 
vært oppe til behandling to ganger.  

1. 30. januar 2019 fattet Miljøutvalget følgende utsettelsesvedtak: «Utsatt for en juridisk 
vurdering om konsesjonsvilkår og virkning på om vilkårene kan være tilstede for å gi eller 
avslå konsesjon».  
Kommuneadvokaten har kommet med en juridisk vurdering og konkluderer med at det 
ikke foreligger noen saklig grunn for å gi avslag. 

2. 8. mai 2019 ønsket Miljøutvalget at: «Rådmannen starter forhandlinger med statlig 
myndighet og grunneier om frivillig overtagelse av den fredete Haugerudmyra for 
fremtidig offentlig forvaltning av området og de spesielle verneverdiene.» 
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Et vedtak skal inneholde en beslutning, en grunngivning og et hjemmelsgrunnlag. Juridisk 
synes miljøutvalgets vedtak av 8. mai som et utsettelsesforslag, hvor selve søknaden om 
konsesjon ikke er realitetsbehandlet. Ettersom det har vært ønskelig å få en avklaring i saken, 
har rådmannen tolket vedtaket som et avslag. Søker har nå klaget på dette. 

 Rådmannen har vært i dialog med søker, som er villig til å selge mot full 
kompensasjon for de kostnader han har hatt med eiendommen.  

 Det foreligger en tinglyst skjøtselsplan som følger eiendommen uansett hvem som eier 
den.   

 
Rådmannen er positiv til å gi konsesjon da søknaden egentlig er å regne som en ren 
formalitet. 
 

Vedlegg 
1. Skjøtselsavtale 
2. Referat fra møte med klager 
3. Klage 

 

Bakgrunn 
 
Gevelt Holding AS har søkt konsesjon på eiendommen gbnr 129/18 i Lier. Bakgrunnen for 
søknaden var at Gevelt Holding AS sitt datterselskap, som sto som hjemmelshaver på 
eiendommen gbnr 129/18 i Lier, ble fusjonert med Gevelt Holding AS. Konsesjonssøknaden 
ble fremmet for å få hjemmelen på eiendommen over på rett eier som følge av fusjonen. 
 
Søknaden om konsesjon ble behandlet i Fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk den 
22/1-19. Fagutvalget innstilte på å innvilge søknad om konsesjon og viste til at 
konsesjonssøknaden var et resultat av en fusjon mellom to selskap og at hjemmelshaver var 
slettet i foretaksregisteret. Miljøutvalget behandlet saken i møte 30/1-19. Miljøutvalget fattet 
følgende utsettelsesvedtak: 

«Utsatt for en juridisk vurdering om konsesjonsvilkår og virkning på om vilkårene kan 
være tilstede for å gi eller avslå konsesjon». 
 

Kommuneadvokaten utarbeidet et notat om de juridiske aspektene ved saken, og denne lå som 
vedlegg da saken igjen ble behandlet i Miljøutvalget den 8. mai 2019. Miljøutvalget fattet 
følgende vedtak: 

«Rådmannen starter forhandlinger med statlig myndighet og grunneier om frivillig 
overtagelse av den fredete Haugerudmyra for fremtidig offentlig forvaltning av området 
og de spesielle verneverdiene».   

 
Om miljøutvalgets vedtak i møte 8. mai 2019 
Et vedtak skal inneholde en beslutning, en grunngivning og et hjemmelsgrunnlag. Juridisk 
synes miljøutvalgets vedtak av 8. mai som et utsettelsesforslag, hvor selve søknaden om 
konsesjon ikke er realitetsbehandlet. Ettersom det har vært ønskelig å få en avklaring i saken, 
saken også tidligere har vært utsatt og vedtaket sett fra søkers ståsted kan oppfattes som et 
avslag, har rådmannen tolket vedtaket i møte den 8. mai d.å. som et avslag.       
 
Søker ble underrettet om vedtaket den 15. mai 2019. Den 28. mai sender søker klage på 
vedtaket. Klagen kom innen treukers fristen, er dermed rettidig, og skal behandles. 
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Klagen 
 
Klagen inneholder følgende momenter: 

1) Lierskogen Invest AS var et heleid datterselskap av Gevelt Holding AS inntil det 
fusjonerte med Gevelt Holding AS 

2) Eiendommen gbnr 129/18 var da Lierskogen Invest AS kjøpte den avsatt i 
kommuneplanen til næringsareal. Da grunneier fremmet forslag om reguleringsplan 
ble denne stoppet grunnet orkideene på eiendommen, og eiendommen ble lagt tilbake 
til LNF i kommuneplanen. 

3) Tomta har kostet Lierskogen Invest AS/Gevelt Holding AS ca. kr 12 000 000. 
4) Har gjennomført flere fusjoner gjennom årene og dette er første gang han opplever å 

ikke få godkjent en eiendomsoverdragelse etter en fusjon. 
 
Møte med grunneier 
Den 25. juni 2019 var Nils Christoffer Gevelt i møte med Kommunalsjef Sikke Næsheim, 
Landbrukssjef Marit Fjelltun og Jordbrukssjef Gry Løberg. 
 
Bakgrunnen for møte var miljøutvalgets vedtak i møte den 8. mai. Formålet med møtet var en 
gjensidig orientering om status i saken og en sondering av muligheter for overtakelse av 
eiendommen i tråd med miljøutvalgets vedtak. 
 
Gevelt orienterte om historikken bak selskapene og eiendommene på Tranby. Han opplyste at 
han er villig til å selge eiendommen mot full kompensasjon for de kostnader han har hatt med 
denne. 
 
Skjøtselsplanens betydning 
I 2017 ble det signert og tinglyst en avtale om skjøtsel på eiendommen 129/18. Her gir 
grunneier «Lier kommune, eller andre på vegne av Lier kommune, rett til å foreta skjøtsel for 
å bevare sårbar og truet flora på eiendommen. Skjøtsel skal skje (…) i henhold til 
anbefalingene i den til enhver tid gjeldende skjøtselsplanen for området. (…). Retten gjelder 
også i forhold til fremtidige eiere, og kan tinglyses av Lier kommune. (…) Tinglysningen kan 
ikke slettes uten Lier kommunes samtykke.» Avtalen om skjøtsel finnes som vedlegg i saken. 
 
Lier kommune har altså en tinglyst rett til å drive skjøtsel på eiendommen. Denne 
tinglysningen følger gnr/bnr og vil ikke kunne slettes uten at Lier kommune godkjenner dette. 
Eierskifte påvirker ikke denne skjøtselsretten. Kommunen har allerede inngått avtale med 
biolog om skjøtsel for perioden 2019-2021, og har intensjon om å følge opp dette i årene 
fremover, uavhengig av hvem som er juridisk eier av arealene. 
 
Juridisk vurdering 
I utsettelsesvedtak den 30. januar 2019 ble det bedt om en juridisk vurdering.  Denne juridiske 
vurderingen ble lagt ved i behandlingen i Miljøutvalget den 8. mai. Rådmannen tillater seg å 
sitere siste del av denne juridiske vurderingen gjort av kommuneadvokaten: 

 «Denne konkrete saken handler om en formell endring i eierskap ved at selskapet som 
eide eiendommen, og på et tidspunkt har fått konsesjon, er blitt fusjonert med et annet. 
Etter f.eks. matrikkel og skatteloven vil en slik overtakelse trolig behandles etter 
kontinuitetsprinsippet. Det vil si at fusjonen verken avstedkommer beskatning eller 
dokumentavgift, nettopp fordi det ikke er tale om reelle endringer. Slike hensyn kunne man 
også legge overveiende vekt på i dette tilfellet.  
 
Imidlertid har kommunen etter konsesjonsloven særskilte hensyn å ta. Således er 
skikkethet til å ivareta eiendommen i samsvar med lovens interesser et hovedtema i enhver 
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konsesjonsvurdering. I denne saken betyr dette konkret at man kan nekte det nye selskapet 
konsesjon, dersom man finner at det ikke er skikket til å ivareta lovens formål.  
Det handler i denne saken om en ren selskapsrettslig omrokkering, som så vidt en kan se, 
ikke fører til vesentlige endringer i det reelle eierskapsforholdet sammenlignet med 
dagens situasjon. Imidlertid er det slik at forholdene har endret seg siden Lierskogen 
Invest AS overtok arealet i 2006. I 2006 var arealet avsatt til næringsområde. Dette var 
også bakgrunnen for at Lierskogen Invest AS kjøpte tomten, da de ønsket å utvikle den til 
næring. Det var først i etterkant at kommunen valgte å tilbakeføre arealet til LNF, grunnet 
ønske om vern av den sterkt utrydningstruede orkidearten. Slik sett har situasjonen endret 
seg vesentlig siden opprinnelig konsesjon ble gitt, noe som i og for seg kan gi grunnlag for 
andre vurderinger i dag. Så vidt rådmannen kan se er følgende vurderingstemaer av 
spesiell betydning i denne sammenhengen:  

1) Er det ønskelig at eiendommen (fortsatt) eies av et aksjeselskap. Det er fra statens 
side gitt uttrykk for at produktiv landbruksgrunn i utgangspunktet skal eies av 
fysiske personer. Bakgrunnen for denne holdningen er at man ikke vil gjøre gårder 
til investeringsobjekter for selskaper som ikke har en genuin interesse av å drifte 
dem. Det står imidlertid uttrykkelig i konsesjonsloven at det ikke er forbudt å gi 
konsesjon til aksjeselskaper. Statens landbruksforvaltning har gitt uttrykk for at 
det skal være «en reell mulighet» for at selskaper med begrenset ansvar (bl.a. 
ASer) skal kunne få konsesjon, og at en konsesjonssøknad ikke kan avslås kun 
under henvisning til det landbrukspolitiske målet om at landbrukseiendommer bør 
eies av fysiske personer. Det må foreligge andre legitime begrunnelser i tillegg.  
 
I dette tilfellet gjelder konsesjonssøknaden imidlertid en meget spesiell eiendom. 
Eiendommen kan ikke brukes til ordinær land- eller skogsbruk, og er således reelt 
sett ikke omsettelig, fordi det er tvilsomt at det finnes et marked for den. Den kan 
heller ikke utvikles uten kommunens tillatelse, og med en sårbar vegetasjon vil 
også nasjonale myndigheter gjerne ha med et ord i en beslutning som angår 
bevaring. De reelle hensynene som normalt taler for fysisk eierskap gjelder derfor 
ikke i spesiell stor grad for eiendom 129/18.  

 
2) Ved en konkret vurdering av en konsesjonssøknad, vil kommunen måtte ta stilling 

til den nye eiers skikkethet. Denne skikketheten er som nevnt ovenfor i dette tilfellet 
ikke relatert til ivaretagelse av landbrukets produksjonsarealer. I dette tilfellet vil 
skikkethetsvurderingen omhandle, om ny eier vil kunne ivareta bla. hensynet til 
miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser, jf. § 1. Det vil også 
eventuelt kunne gjøres en vurdering om, og i hvilken grad, en konsesjon bør være 
beheftet med spesielle vilkår.  
 
For ca. halvannet år siden inngikk eier til Lierskogen Invest AS, Nils Gevelt, som 
også er eier for Gevelt Holding AS, på frivillig basis en skjøtselsavtale med Lier 
kommune. Avtalen gir Lier kommune lov til å utføre de tiltakene som er 
nødvendige for å ivareta orkideene, i henhold til et skjøtselsplan, utarbeidet og 
vedtatt av kommunen. Eier tillot også at denne avtalen ble tinglyst på 
eiendommen, slik at heftelsen blir med over til ny eier. Slik sett har selskapet 
Lierskogen Invest AS bidratt til at den sårbare plantearten kan bli ivaretatt av 
kommunen, og ingenting tyder på at en ny konsesjon til Gevelt Holding AS vil 
innvirke negativt på dette. Dermed ser det ut til at det kan være vanskelig å finne 
en saklig begrunnelse for å nekte det nye aksjeselskapet å overta eierskapet til 
eiendommen.  
 

3) Siden det hjemmelshavende aksjeselskapet ikke lenger eksisterer, vil tomten stå 
uten hjemmelshaver dersom konsesjon ikke gis til det nye holdingsselskapet. I så 
fall trer konsesjonsloven § 18 inn og sier at eiendommen må bli overdratt til noen 
som kan få konsesjon eller som ikke trenger konsesjon. Det er ikke enkelt å se 
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hvem dette kunne være, om ikke det er kommunen selv som erverver eiendommen. 
Men det er, med henvisning til forholdene slik de er beskrevet i punkt 2 ovenfor, 
usikker i hvilken grad saklige begrunnelser kan berettige et slikt kraftig inngrep i 
eiendomsretten til grunneier.  

 
Sammenfattende kan det fremstå slik at det verken foreligger tilstrekkelig saklig grunnlag 
for å nekte konsesjon, eller at det ut fra en helhetlig praktisk vurdering er tilrådelig å 
avslå søknaden. Kommunen er etter rådmannens vurdering bedre tjent med å opprettholde 
eierskap i et forutsigbart selskap, enn å ta en risiko for at eiendommen blir liggende uten 
hjemmelshaver.» 

 
 
Vurdering 
 
Rådmannen ser at saken dreier seg om en fusjon mellom to selskap hvor det heleide 
datterselskapet fusjonerte med morselskapet. Eiendommen skal dermed i henhold til avtale 
mellom de to selskapene overføres til sin rettmessige eier, mens kartverket krever en 
konsesjonsbehandling på dette. Hvis det ikke gis konsesjon blir eiendommen stående på en 
hjemmelshaver som er slettet fra enhetsregisteret grunnet fusjon.  
 
Eier har inngått avtale med Lier kommune om framtidig skjøtsel av eiendommen, og har vært 
positiv til utarbeidelse av skjøtselsplan og tinglysning av denne. Slik sett har selskapet 
Lierskogen Invest AS bidratt til at den sårbare plantearten kan bli ivaretatt av kommunen, og 
ingenting tyder på at en ny konsesjon til Gevelt Holding AS vil innvirke negativt på dette. 
Skjøtselsavtalen er tinglyst på eiendommen og vil være forpliktende uavhengig av hvem som 
eier eiendommen.  
  
Miljøutvalget ba også om at rådmannen tok initiativ til forhandlinger med grunneier om 
frivillig overtakelse av eiendommen. Grunneier opplyste i møte 25. juni 2019 at han er villig 
til å selge mot full kompensasjon for de kostnader han har hatt med eiendommen. I klagen 
opplyser han at kostnadene med tomta har vært på ca. kr 12 000 000.  
 
Miljøutvalget har bedt om en juridisk vurdering av saken. Denne konkluderer i korte trekk 
med at det ikke foreligger tilstrekkelig saklig grunnlag for å nekte konsesjon, eller at det er 
tilrådelig å avslå søknaden. Rådmannen støttet seg på disse juridiske vurderingene da det ble 
innstilt på å gi konsesjon i den opprinnelige saken. De samme vurderingene ligger til grunn 
når rådmannen her innstiller på å gi klager medhold i klagen. 
 
Konklusjon 
 
Rådmannen støtter seg på kommuneadvokatens juridiske vurderinger og mener det ikke 
foreligger momenter i saken for å nekte å gi konsesjon. Det legges også til grunn at det i 
realiteten er samme eier før og etter fusjon. Når det gjelder den sårbare naturen på 
eiendommen, slås det fast at skjøtselsavtalen følger eiendommen, og at kommunen, uansett 
eier, vil ha rett til å drive skjøtsel i tråd med skjøtselsplan  
 
Rådmannen foreslår å ta klagen til følge, og at klager gis konsesjon for eiendommen gnr/bnr 
129/18.
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Notat Lier kommune
 

 
 

 Saksmappe: 
Arkiv: 
 
Dato: 

2018/4777/27129/2019 
129/18 
 
26.06.2019 

 
   
 
Til:  
Sikke Næsheim 
Marit Helene Fjelltun 
Nils Christoffer Gevelt 

 
Fra:  
Gry Løberg 

 
 
 
    
129/18 LIER -  NOTAT FRA MØTE MED SØKER 
 
Den 25. juni 2019 var Nils Christoffer Gevelt i møte med Kommunalsjef Sikke Næsheim, 
Landbrukssjef Marit Fjelltun og Gry Løberg. 
 
Bakgrunnen for møte var miljøutvalgets vedtak i møte den 8. mai 2019:  

«Rådmannen starter forhandlinger med statlig myndighet og grunneier om frivillig 
overtagelse av den fredete Haugerudmyra for fremtidig offentlig forvaltning av området 
og de spesielle verneverdiene.» 

 
Lier kommune har mottatt klage på vedtaket. Formålet med møte var en gjensidig orientering 
om status i saken og å forhøre seg med grunneier om han er interessert i å avhende 
eiendommen. 
 
Gevelt orienterte om historikken bak selskapene og eiendommene på Tranby. Han opplyste at 
han er villig til å selge mot full kompensasjon for de kostnader han har hatt med eiendommen.
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/3765  

Arkiv: 
  

Saksbehandler: 
Kjartan Askim  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
75/2019 Formannskapet 05.09.2019 
59/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 
Etablering av strategi for grønn mobilitet 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen etablerer en overordnet strategi for grønn mobilitet. 
2. Strategien tas opp til endelig politisk behandling i løpet av 2019. 

 
 
 
 
 
Rådmannens saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
Lier kommune har etablert svært ambisiøse klimamål. For å nå målene må kommunen raskt 
komme i gang med nødvendige tiltak. En overordnet strategi for grønn mobilitet bør etableres 
og ligge til grunn for tiltak med formål om å redusere klimagassutslippene fra transport. Dette 
skal sikre at riktige tiltak gjennomføres.    
 
 
Utredning: 
 
Bakgrunn 
Mobilitet er transport av mennesker og varer. Grønn mobilitet innebærer å prioritere løsninger 
som reduserer klimagassutslippene fra transport. 
 
I Energi- og klimaplanen for Lier kommune er hovedmål at liersamfunnet skal være 
klimanøytralt innen 2030. Som en oppfølging av dette behandlet kommunestyret 12.06.2018 
saken «Klimanøytralt Liersamfunn 2030». Ett av vedtakspunktene her var som følger: «Det 
må være et særlig høyt klimafokus i arealplanleggingen, det må satses på grønn mobilitet og 
næringslivet må engasjeres til klimainnsats». 
 
Utredningen «Omstilling til grønn mobilitet i Lier kommune (2018)» ble utarbeidet i 
forbindelse med forarbeidene til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel. En av 
anbefalingene i denne utredningen var å etablere en strategi for grønn mobilitet. 
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Kommunestyret vedtok 09.05.2019 «Kommuneplanens samfunnsdel 2019 – 2028». Ett av 
samfunnsmålene i planen følger opp energi- og klimaplanen, ved å si at «Lier skal bli et 
klimanøytralt samfunn gjennom å redusere klimagassutslipp og innføre smarte 
energiløsninger». Ett av innsatsområdene som følger av samfunnsmålet sier at 
«Liersamfunnet skal omstille reisemønsteret ved å prioritere grønne mobilitetsløsninger».  
 
Behov for en overordnet strategi 
Kommunen har som følge av sine høye klimamål flere pågående planprosesser og utredninger 
innenfor temaet grønn mobilitet: 
 Arbeid med ladepunktstrategi for hele Lier og for flere transportmidler er igangsatt. 
 Plan for grønn mobilitet (kommunedelplan for samferdsel og kollektivknutepunkt) 
 Nye konsepter for grønn mobilitet i fjordbyen (EIDOS) 
 Transport- og mobilitetsplan for Lierbyen (vedtak om gjennomføring forventes 05.09.19) 
 
Lier består av områder med svært ulik karakter. Dette gir ulikt handlingsrom for en omstilling 
til grønn mobilitet. Dersom de pågående prosessene skal finne frem til løsninger som er basert 
på overordnede prinsipper, må en helhetlig strategi for grønn mobilitet på plass nå. Dette 
sikrer at riktige tiltak gjennomføres. 
 
Strategien forholder seg til vedtatt arealpolitikk 
Strategien forholder seg til eksisterende arealpolitikk, nedfelt i kommuneplanens 
samfunnsdel. En mobilitetspolitikk som påvirker den overordnede arealutviklingen vil måtte 
kreve endringer i kommunens arealpolitikk. 
 
Planprosess 
Høringsutkast til strategi behandles som vedtakssak i formannskapet. Endelig forslag til 
strategi behandles som vedtakssak i kommunestyret. Strategien vil holde seg overordnet og 
kortfattet. Det tas derfor sikte på endelig vedtak av strategi allerede i løpet av 2019.
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2019/3563  

Arkiv: 
  

Saksbehandler: 
Erling Eri  

 
  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
60/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 Kommunestyret  
 
Lier Eiendomsselskap KF - Energirapport 2018 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
De gode resultatene i den fremlagte energirapporten fra Lier Eiendomsselskap KF for 2018, 
tas til orientering. 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
 
Lier kommune sin Energi og Klimaplan 2017-2020 innehar flere målsetninger og tiltak som 
er adressert til Lier Eiendomsselskap KF.  
 
Foretaket vil med denne energirapporten gi Kommunestyret tilbakemelding på det arbeidet 
som er gjennomført og de resultater som er oppnådd pr. 31.12.2018. Rapporten er samordnet 
med kommunens rådgiver for miljø og samfunn.   
 
Gjennom styret sine prioriteringer og foretakets arbeid, viser rapporten svært gode resultater 
og en meget god utvikling innen energiområdet. Fra 2017 til 2018 er energiforbruket redusert 
med 10 % (1 522 140 kWh), og energiforbruk pr. kvm er redusert med hele 21,2 % fra 2007 
til 2018. Energiforbruket pr. kvm i kommunens bygg ligger i snitt 30 % lavere enn snitt 
normtall ( Kilde: Enovas byggstatistikk 2017)  
 
Sammendrag fra rapporten 

Gjennom styret sine prioriteringer og foretakets arbeid, viser rapporten svært gode resultater 
og en meget god utvikling innen energiområdet i kommunens bygg. Fra 2017 til 2018 er 
energiforbruket redusert med 10 % (1 522 140 kWh), og energiforbruk pr. kvm er redusert 
med hele 21,2 % fra 2007 til 2018.  
Energiforbruket pr. kvm i kommunens bygg ligger i snitt 30 % lavere enn snitt normtall 
(Kilde: Enovas byggstatistikk 2017)  

Energirapporten har en mer differensiert graddagskorrigering av forbruket enn tidligere 
beregninger og rapporterte tall. Formålet med dette er å gi et mer korrekt resultat av det 
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klimakorrigerte forbruket.  Endringene medfører imidlertid at LEKF sine resultater for 2018, 
ikke er direkte sammenlignbare med resultatene fra tidligere år. Energirapporten viser totalt 
levert energi til 34 eiendommer, og omfatter det meste av Lier Eiendomsselskap KF sin 
portefølje.  
Kommunens bygningsareal har økt med 30 % fra 2007 til 2018, og vil stige ytterligere på 
grunn av vedtatte byggeprosjekt.  
Energireduksjonen i 2018 skjedde også på tross av at sommeren 2018 hadde en betydelig 
økning på forbruk til økt ventilering og kjøling sammenliknet med tidligere år. 

Energirapporten angir justert beregning for Co2 –utslipp. Klimagassene er omregnet til Co2 
ekvivalenter i henhold til ISO 14014 og Norsk Standard (NS 3720) 

Energikilde. Forbruk KWh Co2 g/KWh Total beregning Co2/tonn 
Elektrisitet  11.085.550 530 g/KWh 5875,34 
Fjernvarme TVS 1.387.535 253 g/kWh 351,05 
Fjernvarme 2.742.617 17 g/KWh 46 
 

Rapportens tall og utvikling vil ha sin referanse til 2007, som også er Energi og klimaplanens 
utgangspunkt for måltall og utvikling. Energitall i porteføljen er arealvektet, graddags- og 
stedskorrigert for energibruk og resultatet ble 133 kWh/m², som er en reduksjon på 21,2 % fra 
2007. Det totale energiforbruket fra 2007 til 2018 er tilnærmet likt, men håndterer som nevnt 
30 % større areal. 

 
Styrets vurdering 
Styret i LEKF har i 2018 satt fokus på og prioritert ressurs til å styrke foretakets mulighet og 
evne til utvikling innen energi, miljø og klimaarbeidet. Prioriteringen gir gode resultater som 
fremkommer i vedlagte energirapport for 2018. 
Resultatene gir foretakets administrasjon og ansatte god motivasjon for videre arbeid og 
utvikling innen dette feltet.  
 
De fremlagte resultatene er summen av en rekke forhold med både pluss og minus. Den 
detaljeringsgraden som nå utøves og de metodene som benyttes sammen med rett kompetanse 
og system, viser at det er potensiale for enda bedre resultater fremover. 
Energiarbeidet skal ha et konstant fokus foretakets forvaltning, drift, prosjekt og 
utviklingsarbeid. Dette fordrer bl.a. ledelse, involvering og kompetanseutvikling. 
Foretaket vil legge til rette for en god kompetanseutvikling innen fagområdet, og 
videreutvikle rapporteringen sammen med rådmannen på en slik måte at foretakets arbeid og 
satsning blir klart kommunisert.     
 
 
Vedlegg: 
Energirapport 2018 
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Innledning 
 

Sammendrag av energirapport for 2018 
 
Gjennom styret sine prioriteringer og foretakets arbeid, viser rapporten svært gode resultater og en 
meget god utvikling innen energiområdet. Fra 2017 til 2018 er energiforbruket redusert med 10 % 
(1 522 140 kWh), og energiforbruk pr. kvm er redusert med hele 21,2 % fra 2007 til 2018.  
Energiforbruket pr. kvm i kommunens bygg ligger i snitt 30 % lavere enn snitt normtall ( Kilde: 
Enovas byggstatistikk 2017)  

Energirapporten har en mer differensiert graddagskorrigering av forbruket enn tidligere beregninger og 
rapporterte tall. Formålet med dette er å gi et mer korrekt resultat av det klimakorrigerte forbruket.  
Endringene medfører imidlertid at LEKF sine resultater for 2018, ikke er direkte sammenlignbare med 
resultatene fra tidligere år. Energirapporten viser totalt levert energi til 34 eiendommer, og omfatter 
det meste av Lier Eiendomsselskap KF sin portefølje.  
Kommunens bygningsareal har økt med 30 % fra 2007 til 2018, og vil stige ytterligere på grunn av 
vedtatte byggeprosjekt.  
Energireduksjonen i 2018 skjedde også på tross av at sommeren 2018 hadde en betydelig økning på 
forbruk til økt ventilering og kjøling sammenliknet med tidligere år. 

Energirapporten angir justert beregning for Co2 –utslipp. Klimagassene er omregnet til Co2 
ekvivalenter i henhold til ISO 14014 og Norsk Standard (NS 3720) 

Energikilde. Forbruk KWh Co2 g/KWh Total beregning Co2/tonn 
Elektrisitet  11.085.550 530 g/KWh 5875,34 
Fjernvarme TVS 1.387.535 253 g/kWh 351,05 
Fjernvarme 2.742.617 17 g/KWh 46 

 

Rapportens tall og utvikling vil ha sin referanse til 2007, som også er Energi og klimaplanens 
utgangspunkt for måltall og utvikling. 
Energitall i porteføljen er arealvektet, graddags- og stedskorrigert for energibruk og resultatet ble  
133 kWh/m², som er en reduksjon på 21,2 % fra 2007. 
Det totale energiforbruket fra 2007 til 2018 er tilnærmet likt, men håndterer som nevnt 30 % større 
areal. 

Bakgrunn og planverk 
 
Kommunestyret i Lier vedtok våren 2017 – Energi og klimaplan 2017–2020. 
 
Temaplanen er en visjon for Liersamfunnet og favner den politiske ambisjonen innen energi og klima. 
Planen slår fast målsetninger om at Lier skal bli et lavenergi- lavutslippssamfunn, som innebærer bl.a. 
at kommunen innen 2020 skal redusere: 
 

- Lokale stasjonære klimagassutslipp med 90 % 
- Stasjonært energiforbruk med 20 % 
- Mobilt utslipp med 40 % 

Planen inkluderer konkrete handlinger og tiltak opp imot målindikatorer. 
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Styret i Lier Eiendomsselskap KF (LEKF) er svært opptatt av foretakets ansvar og forpliktelser knyttet 
til kommunens ambisjoner og målsetninger innen dette viktige feltet, og rapporterer her foretakets 
arbeid innen energiområdet. 
Styret mener foretaket har gode forutsetninger for å bidra til å nå de mål som er satt av 
kommunestyret, og vil fremover holde politisk nivå løpende orientert om de resultat foretaket oppnår 
for de kommunale bygg og anlegg.  
Med ansvar for kommunens eksisterende bygningsmasse på ca 120.000 m2 og som byggherre i de 
byggeprosjekter som nå skal realiseres, anses potensiale tilstede for stadig bedre resultat innen 
energiområdet beregnet ut i fra kwh/m2.  
 
Formål 
Energirapporten er en tilbakemelding til Kommunestyret på det arbeidet som gjennom gjeldende 
Energi og klimaplan er pålagt Lier Eiendomsselskap KF, samt resultatene av de tiltak som er iverksatt.  

Ord og uttrykk 
Rapporten inneholder ord og uttrykk som kan være aktuelle å forklare/definere. 

- Passivhusstandard 
o er bygg med en spesiell konstruksjon som gir et vesentlig lavere energibehov enn 

dagens standard og anerkjennes som moderne miljøvennlige bygninger med meget 
høy kvalitet, godt inneklima og ekstremt lavt energibehov. 

- Stasjonært energiforbruk 
o Den stasjonære energibruken defineres som netto energibruk når en trekker fra bruk 

av energi til transportformål. 
- Massivtre 

o Massivtre er kanskje moderne tids svar på lafteteknikken. Massivtre er elementer 
bestående av treplanker som er lagt ved siden av hverandre eller i overlappende lag, 
og er enten limt eller skrudd sammen. Elementene monteres sammen til å bli hele 
vegger, etasjeskillere, yttertak eller balkonger. Hele bæresystemet i et bygg kan 
bygges opp med massivtre, og kan benyttes til alle typer bygg. 

- Graddagskorrigering 
o Temperaturkorrigeringen er gjort ved bruk av graddagstall. Antall graddager er et mål 

på oppvarmingsbehovet. Det antas at det ikke er noe oppvarmingsbehov når 
døgnmiddeltemperaturen overstiger 17 °C. Graddagstallet for et døgn defineres som 
antall grader døgnmiddeltemperaturen ligger under 17 °C. Energibruken er 
temperaturkorrigert ved å graddagskorrigere den delen av den totale energibruken i 
bygget som er temperaturavhengig. Dette gjøres for hvert bygg ut fra forholdet 
mellom graddagstallet i det aktuelle året og tilhørende normal (1961-1990), for den 
kommunen bygget ligger i. 

- Opprinnelsesgaranti på strøm 
o Opprinnelsesgarantier er en merkeordning for elektrisitet for å vise strømkunden at en 

mengde kraft er produsert fra en spesifisert energikilde. Ordningen ble innført for å gi 
forbrukere et valg mellom fornybar kraft og ikke-fornybar kraft. 

- FDV(U) 
o En forkortelse for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av bygg og anlegg 

- Byggdrifter  
o En yrkestittel på en kvalifisert person med fagbrev i drift og vedlikehold av bygg og 

anlegg. (Tidligere vaktmestertittel krevde ingen formell utdanning)  
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Status måloppnåelse og tiltak pr. 01.01.2019 
 

Energi og klimaplanens mål for energiforbruk i bygg 
 

- Lokale stasjonære klimagassutslipp skal reduseres innen 2020 med 90 % (ref. år 2007). 
- Stasjonært energiforbruk skal reduseres innen 2020 med 20 % (ref. år 2007) 

 

Når det gjelder mål om å redusere lokale stasjonære klimagassutslipp gjelder dette kommunens 
oljeforbruk til oppvarming av bygg. Oljeforbruket redusert med 80 % siden 2007. Fra 2020 vil det 
ikke lenger være lov å benytte mineralolje til oppvarming. Følgelig vil det ikke lenger være 
oljeforbruk og utslipp fra dette. 

Vedr. målet om at energiforbruket skal reduseres med 20 % innen 2020 er allerede målet nådd, dersom 
en ser energiforbruket opp mot oppvarmet areal. 
Målet i planen er derimot satt ut i fra at totalforbruket av energi skulle reduseres med 20 %.  
I perioden er imidlertid LEKF eiendoms areal fra 2007 til 2018 økt med 30 %, samtidig med at energi 
forbruk fra 2007 til 2018 er uendret i totalt forbrukt kWh (+ 0,81%) 

Det vil si at forbruket pr kvm bygg er redusert med 21.2 % fra 168,6 kWh/kvm til 133 
kWh/kvm. 

Tiltak og måleindikatorer 
 
Energi og klimaplanen definerer følgende rettede og relevante tiltak for Lier kommunes drift /Lier 
Eiendomsselskap KF: 
 
Energibruk i bygg  - Energioppfølging  

- Vurdering av miljøkvaliteter i byggeprosjekt  
- Nye bygg- følge energikrav i passivhusstandard  
- Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder 

Innkjøp  - Stille klimakrav i innkjøp.    
 

Tiltak fra 4.4. Handlingsplan for klimatilpasning (fra Energi og Klimaplanen) 
Tiltak  Status i arbeidet pr. 31.12.2018 
Styrking av energiledelse gjennom energi- og 
driftsoppfølging.  
Utredning og gjennomføring av prosjekter for 
energisparing og -omlegging i kommunale bygg. 

Igangsatt og pågående. (se også under 
rapportens punkt om energiledelse.) 

Solcelleanlegg og solfangeranlegg vurderes ved 
bygging av nye kommunale bygg og ved større 
rehabiliteringsprosjekter.  

Igangsatt og gjennomføres i aktuelle prosjekter.  

Livsløpsanalyser (LCA)/(LCC) av materialer 
skal brukes i kommunale byggeprosesser, for å 
finne helhetlige løsninger med lavest miljø- og 
klimapåvirkning og kostnad. Både ved nybygg 
og total rehabiliteringsprosjekter  

LEKF har gjennomført kompetansehevingstiltak 
innen området, og vil intensivere arbeidet f.o.m 
2. halvår 2019.  

Opparbeide kunnskap om bruk av massivtre i 
offentlige prosjekter. Vurdere tilleggsanbud på 
massivtre ved store nye byggeprosjekter. 

LEKF har gjennomført kompetansehevingstiltak 
innen området, og vurderer bruk av massivtre i 
aktuelle prosjekter.  

Det skal benyttes et gjennomgående system for 
vurdering av miljøkvaliteter for kommunale 
byggeprosjekter, både ved nybygg og større 

LEKF har i alle investeringsprosjekter som 
kommer inn under dok 6 A vurdert 
hensiktsmessigheten av eget 
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rehabiliteringsprosjekter ref. def. i dok. 6A 
(styringsdokument for kommunale 
byggeprosjekter), eks BREEAM 

miljøstyringssystem for prosjektet. For 
Fosshagen 2 er det valgt å bruke de 
styringsparametere som ga godkjenning «very 
good» for del 1 uten egen sertifisering.  
Svanemerking er også vurdert som system, men 
ennå ikke gjennomført i noen prosjekter. 

Alle nye kommunale bygg skal bygges etter 
energikrav i passivhusstandarden. 
Rehabiliteringsprosjekt etter 
passivhusstandarden skal vurderes.   

Tiltaket er iverksatt og søkes innfridd der det er 
aktuelt og mulig.  

Innen 2020 skal kommunen ha faset ut all 
ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder til 
oppvarming. Ut i fra et beredskapsperspektiv 
bør det vurderes i det enkelte tilfelle om enkelte 
forbrenningsbaserte fyringsanlegg skal 
opprettholdes som beredskap i anleggets 
gjenværende levetid.  

LEKF faser ut forbrenningsbaserte varmekilder i 
tråd med politiske vedtak. 
Beredskapsvurderinger er gjort i samråd med 
kommunens fagleder for kvalitet og beredskap. 

Det skal utarbeides en helhetlig plan for 
energiforsyning, energisparing og 
energiomlegging for kommunale bygg. Bruk av 
nye fornybare energikilder skal vurderes i alle 
prosjekter, og kommunens mål for reduksjon i 
klimagassutslipp og energiforbruk er førende.  

Tiltaket er igangsatt og utvikles i harmoni med 
de politiske vedtakene innen saksområdet. 

 
 
Videre definerer planen følgende måleindikatorer for LEKF:  
 
Energi i bygg og anlegg Mål 

2020 
Målt 2018 Måleenhet 

Endring i total stasjonært energiforbruk (ref. år 2007) -20 % + 0,81 % * %  
Energiforbruk per kvm pr type virksomhet (skole) 110 98 Kwh 
Energiforbruk per kvm pr type virksomhet (omsorg) 150 188 Kwh 
Forbrenningsbaserte kilder kommunens bygg totalt 0 ** 0 Kwh 

 
*   Energiforbruket har gått opp med 0,81 % men betjener 30 % større areal. 
** Politisk nivå har i sak om forbrenningsbaserte varmekilder, justert forventningen om mål 2020, til 2025. 
 

Energi 
Innkjøp 
LEKF forestår kommunens innkjøp av energi og dagens leveranse er fordelt på følgende 
energivarer/kilder.  

- Tranby varmesentral AS (propan som energikilde) leverer fjernvarme til Tranby skole og 
Tranbyhallen, Hallingstad skole og Liertun sykehjem. 

- Lier Fjernvarme KS (flis som energikilde) leverer fjernvarme til Bilbo 1,2 og 3, Rådhuset og 
Hegg skole og Fosshagen sykehjem. 

- Norsk Bioenergi AS (flis som energikilde) leverer fjernvarme til Høvik skole, Stoppen skole, 
Lierhallen (Kunstgressbanen Stoppen, Park og Idrett) 

- SFE kraft AS – Kjøp av kraft – egen avtale som går ut 31.12.2019 
- Glitre nett – Nettleie til alle våre anlegg 

Porteføljeforvaltningen El. kraft er levert av Kinect Energy – Kjøp av tjeneste til forvaltning og 
håndtering av oppdragsgivers kraftportefølje. LEKF som oppdragsgiver, har full tilgang til alle 
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kommunens anlegg forbruk/kostnad på deres nett tjenester. Egen avtale som går ut 31.07.2019 
(prolongeres til 31.12.2019) 
Dette er et innkjøpssamarbeid med Røyken, Hurum, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Kongsberg kommune. 

 Snitt kostnad pr. kWh strøm = 76,5 øre/kWh (+7,4% 2017) 
 Snitt kostnad pr. kWh fjernvarme = 82 øre/kWh (0% 2017) 

Lier kommune/LEKF vil f.o.m. 01.01.2020 kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti. 

Status bygningsmasse- relatert til energi 
Energirapporten omfatter de fleste av Lier Eiendomsselskap KF eiendommer og viser totalt levert 
energi til 34 av kommunens eiendommer.  

Energirapporten har en mer differensiert graddagskorrigering av forbruket enn tidligere. Formålet med 
dette er å gi et mer korrekt resultat av det klimakorrigerte forbruket og baseres på følgende. For 
eiendommer hvor energi til oppvarming ikke måles med egen måler, korrigeres totalforbruket 
(graddagskorrigering). Differensieringen fordeler med andre ord graddagskorrigeringen mer reelt 
utover på totalforbruket.  
 

Energiforbruket for porteføljen er arealvektet, graddags – og stedskorrigert og det korrigerte resultatet 
er:                               

For 2018 er 133 KWh/m2. Forbruket fra 2017/ 2018 er redusert med 1.522.140 KWh.  

 

Tabellen viser: 

 Energi forbruk fra 2007 til 2018 er nær uendret i totalt forbrukt kWh  
 LEKF eiendoms areal fra 2007 til 2018 har økt med 30%.  
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Reelle forhold for 2018 som har medført økt bruk av stasjonær energi 
- Vedtak i 2017 på økt utleie/utlån/bruk av kommunale bygg har medført økt energiforbruk. 

Årsaken er at dette da gir økt driftstid på systemer som bruker energi. 
- Økt ventilering, innstallering og bruk av kjølesystemer  

o Co2 Kjøleanlegg for Hegg kultur scene. 

Det skal også nevnes markert økning i forbruk av el-energi til ladestasjoner for kommunens el-biler. 

Reelle forhold for 2018 som har medført redusert bruk av stasjonær energi 
- God forvaltning og styrking av energiledelse. 
- Gode dialoger med lokale ledere i kommunens formålsbygg. 
- Innføring av standard innetemperaturer. 
- Økt bruk av digitale styringsverktøy. 

o IK-bygg/FDV-bygg  
o Teknisk plattform for styring av tekniske systemer. 

- Enøk-rettede rehabiliteringsprosjekter 
o Stoppen skole skiftet 2 stk ventilasjons-aggregater.  
o Tranby skole skiftet 2 stk ventilasjons-aggregater. 
o Gullaug skole skiftet ut varmegjenvinnere for ventilasjon til høyeffektive.  
o Overgang til LED belysning. 
o Tranby skole komplett utbygd SD anlegg. 

Utvikling av energiforbruk pr. kvm 
Utgangspunktet for rapporten er referanseåret 2007 (J.fr. Energi og klimaplanen) 
Under er en graf som viser trenden for utvikling av energiforbruk pr kvm fra 2007 til 2018.  
Forbruket er redusert med 21.2 % fra 168,6 kWh/kvm til 133 kWh/kvm.  
Grafen viser også forholdet til nasjonale normtall (oransje kort linje).  
Kilde: Enovas byggstatistikk 2017  
I 2018 har Lier kommune et energiforbruk pr kvm som er 30 % lavere enn normtallet. 
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Energibegrensing i eksisterende bygg og anlegg. 
Kravene til energieffektivitet i bygningskropper og tekniske anlegg skjerpes stadig inn.  
LEKF arbeider kontinuerlig med enøk og energianalyser av kommunens eiendommer og erfarer at 
også økt bevisstgjøring hos bruker og drifter, samt enkle tiltak i drift, kan gi vesentlige besparelser. 

Standardiseringer 
LEKF innførte høsten 2018, standard innstilling for tekniske anlegg som overordnet mal for 
ventilasjon og varmeanlegg, driftsbetingelser for luftkvalitet, driftstider og temperatur for kommunens 
bygg. Standardene er forankret i veileder fra Astma og allergiforbundet samt Arbeidstilsynets 
veiledning om Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen. 
LEKF innførte også høsten 2018 energianalyse samarbeid for eiendommene mellom LEKF og Alier. 
Månedlig utsendes energiforbruk på det enkelte bygg til byggdrifter med styrende tiltak for 
energibesparelse.      

Nye bygg og anlegg 
Energianalysene viser at selv i relativt nye bygg med teknisk avanserte anlegg, er energiforbruket over 
hva vi forventer. Dette henger ofte sammen med driften av systemene og bruken av bygget.  
For en byggdrifter er energioppfølging ofte en av mange oppgaver som må ivaretas i en hektisk 
hverdag. Mange bygg har svært kompliserte tekniske anlegg og det er økt fokus på at en byggdrifter 
må ha de verktøyene som trengs for å se sammenhengen mellom riktig drift og energiforbruk.  
Da er en energiinstruks og informasjon spesialtilpasset det aktuelle bygget og drifters kompetanse, et 
effektivt verktøy for å forenkle arbeidet med energioppfølging. LEKF arbeider kontinuerlig med 
nettopp dette. 
Høvik skole er et godt eksempel på de gode resultatene som kan oppnås i drift på moderne og 
kompliserte driftssystemer med rett kompetanse og godt samarbeid. Høvik skole hadde 27 % lavere 
energiforbruk i 2018 enn i 2017 (graddagskorrigert) 

Eldre bygg og anlegg 
LEKF sin bygningsmasse varierer i omfang både i alder og utforming. Et viktig arbeid er derfor å 
kartlegge, planlegge og utføre rehabilitering av byggene slik at de kan møte fremtidens krav. Dette 
med tanke på byggets brukere og byggets energi forbruk. 

Fasade-utbedring og etter- isolering er derfor et naturlig valg for å bedre byggets karakter og standard. 
Tekniske anlegg som ventilasjon og varmesystemer oppgraderes ved behov til dagens standard, med 
medfølgende sentralisert overvåking og styring slik at opplevd kvalitet på innemiljø og energikontroll 
oppnås. 

Byggets brukere har en viktig rolle der hvor de tekniske anlegg ikke har blitt sentralisert til vårt SD 
anlegg. Vi har fortsatt mye areal hvor varme og lys styres lokalt i hvert rom, gode brukervaner er 
derfor viktig slik at vi ikke forbruker mer energi enn vi trenger. Stoppen, Sylling og Nordal skole 
hadde reduksjon i energiforbruket fra 2017 til 2018 på mellom 16 og 25 % (Graddagskorrigert) 

Energimerking 
Alle yrkesbygg over 1000 kvm skal alltid ha en gyldig energiattest. Lier kommune sine bygg har 
attester fra henholdsvis 2012 og 2018. Attestene er i utgangspunktet gyldige i 10 år. 
 
Energimerket viser bygningens energistandard og beregnes uavhengig av hvordan de som eier/leier 
bygget bruker bygningen.  
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Energikarakteren: 

A-B  Lavenergibygninger, passivhus o.l. Bygninger som normalt tilfredsstiller 
strengere krav enn det som er angitt i byggeforskriftene og/eller har effektivt 
varmesystem.  

C  Nye bygninger som i hovedsak tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og 
bygninger etter noe eldre forskriftskrav med effektivt varmesystem.  

D-G  Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav enn dagens. Eldre hus som 
ikke er utbedret, vil normalt få en karakter nederst på skalaen. 

 

Oppvarmingskarakteren: 

Oppvarmingskarakteren gis med en femdelt rangering fra rødt til grønt. Oppvarmingskarakteren gis etter en 
beregning, basert på de systemene som er installert for oppvarming av rom og tappevann i boligen/bygningen. 
Grønt er beste karakter og gis der boligen eller bygningen har systemer hvor en kan bruke en høy andel av andre 
energivarer enn elektrisitet, olje eller gass, mens bruk av kun fossilt brensel og direkte bruk av elektrisitet gir rød 
karakter. 

 

 
LEKF har som mål at eiendomsporteføljen utvikles årlig slik at eksisterende bygg får en bedre energi 
og oppvarmingskarakter. Dette via korrekt vedlikehold/ oppgradering av eksisterende eiendommer.  
Energimerking av kommunens bygg gir et godt analyse og styringsverktøy for å oppnå dette.    

Resultater i tall 
LEKF har brukt mye ressurser i 2018 for å få til optimal drift av tekniske anlegg som varmer og 
ventilerer Lier kommunes bygg/eiendommer. Arbeidet skal sikre et riktig inneklima i kommunens 
bygg og samtidig ha referanse til ambisjoner og mål i Energi og klimaplan 2017-2020.  
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Nedenstående tabell viser redusert energi for 2018.   

Nøkkeltall eide Bygg:  kWh   
Totalforbruk  2017 16 737 842 kWh 
Totalforbruk 2018 15 215 702 kWh 
Redusert forbruk fra 2017-2018 1 522 140 KWh 
Bygningsmasse 2018 energi målt 
kWh/m2 (snitt) 133  kWh/m2 
Sammenligning mot normtall 
(kilde: ENOVA 2017)   
Energiforbruk målt mot normtall 
viser lavere forbruk i Lier med:  3 915 382  kWh 
 

Lier kommunes tall mot normtall (hentet fra….):      
Bygningsmasse 2018 energi målt kWh/m2                           133  kWh/m2 
Energiforbruk per kvm pr type virksomhet (skole)                            98 Mål 110 
Energiforbruk per kvm pr type virksomhet (omsorg)                          188 Mål 150 
Bygningsmasse 2018 normtall kWh/m2                          188  kWh/m2 
 

Energitall fra leide bygg 
LEKF har pr. 2018 ca 6 000 kvm innleid areal, og vil for fremtidige energirapporteringer også legge 
inn tall for disse arealene. 

Energikilder 
Lier kommune har pr 2018 flere energikilder. Tabellen under viser fordeling av energikilde 2018.  

47%

27%0%

26%

El uten tariff Fjernvarme Olje Elvarme/VP

Energiforbruk eide bygg

 

Det kan nevnes at andelen fjernvarme er 27 % av det totale forbruket. Dette er leveranse fra 3 anlegg 
hvorav 2 er basert på biobrensel, og 1 er basert på propan.  
LEKF arbeider nå med underlag for politisk behandling av mulighetene for å gå bort i fra fjernvarme 
som er basert på forbrenningsbasert energikilde.  

Nybygging og rehabilitering.  
Energi og klimaplanen legger føringer og ambisjoner på hvordan kommunen skal løse energibehovet i 
nye byggeprosjekter. Framlagt forprosjekt for politisk behandling vil i hvert enkelt tilfelle redegjøre 
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for hvorledes dette er løst pr prosjekt og ønsket ambisjonsnivå. Alle prosjekt har som utgangspunkt at 
de skal tilfredsstille energiklasse A og passivhusstandard. 

For Fosshagen 2 er det valgt å videreføre det høye ambisjonsnivå som lå til grunn for byggetrinn 1 
uten egen sertifisering. Fase 1 oppnådde «very good» i Breeam-systemet og disse 
forutsetningene/resultatene er brukt i nytt prosjekteringsarbeide. Det er ingen egen standard for 
sykehjem i Breeamsystemet som ville gitt bedre styringsparametere enn en videreføring/heving av 
eksisterende løsninger.   

Prosjektet Glitre bofellesskap, har høye miljøambisjoner som det ble redegjort for i byggesaken. Det 
benyttes ikke eget miljøstyringssystem da dette var uhensiktsmessig i kontraheringsfasen og med valgt 
entrepriseform. 

Vestsideveien 100 er et rehabiliteringsprosjekt som har søkt å tilfredsstille tek 17. Energiøkonomi og 
energigjenvinning er vesentlige parametere i vurderingen av løsninger. Egen sertifisering i 
miljøstyringssystem har ikke vært hensiktsmessig i prosjektet, da dette ikke er en hovedombygging av 
bygget. Øvrig ambisjonsnivå er holdt. 

Energiledelse 
Energiledelse dreier seg om samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon. Effektiv 
energiutnyttelse kan sikre optimal tjeneste/produksjon og bruk av energi i virksomheter.  

Gjennom LEKF sin energiledelse skal lønnsomme atferds- og investeringstiltak påvises og 
gjennomføres. Lavere energibruk reduserer naturlig kostnader og bedrer miljøprofilen. 

En definert og levende energiledelse, etter siste endringene for rangeringskriteriene fra ENOVA, vil 
bidra til at LEKF  vil kunne stå sterkere i konkurransen om støttemidler til eksisterende bygg. 
Styret i LEKF har prioritert dette området, og gjennom rekruttering av ny medarbeider 2018, har 
foretaket løftet kompetansen innenfor VVS området markant.  
LEKF har siden våren 2018 lagt ned betydelig tidsressurs i opplæring og oppfølging av driftspersonell 
og virksomheter.  

Foretaket vil fortsette utviklingen av egen kompetanse på dette området slik at fremtidige drivere og 
brukere av bygg og anlegg kan bli fulgt opp på en faglig god måte. 

Gevinstrealisering 
Gevinster- er nyttevirkninger, fordeler eller positive effekter som forventes oppnådd ved prosjekt eller 
tiltak. Gevinster er ønskede, planlagte og helst forhåndsdefinerte. 

Direkte budsjettmessige gevinster i form av reduserte driftskostnader. 

Kvalitative gevinster er vanskelig å beregne men må dokumenteres og tallfestes i form av økonomisk 
størrelse eller andre typer indikatorer for eksempel kWh/Co2 – detaljert energirapport med 
målindikatorer. 

LEKF gevinstrealisering er aktiviteter som skal lede til at de planlagte gevinstene blir realisert. 
Ansvaret for gevinstrealisering skal identifiseres tidlige i prosjektutviklingen og sammen med 
rådmannen. LEKF har brukt 2018 for identifisere forutsetninger som må oppfylles for at gevinster skal 
bli realisert i eksisterende bygningsmasse.   

Oppfølging og rapportering  
LEKF v/ ny medarbeider innen VVS området, har i 2018 brukt betydelig ressurs i tett oppfølging og 
opplæring av driftspersonell og brukere ute i virksomhetene. Oppfølgingen og kompetansehevingen 
har vært utført gjennom feltarbeid, informasjon, veiledning og instruksjon.  
Som en avgjørende faktor, er det innført standard for innetemperaturer. Disse har sin forankring i  
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Arbeidsmiljøloven, Arbeidstilsynets veiledning; Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, samt Norsk 
Standard for inneklima NS-EN 15251 med veiledning. 

Videre arbeid 
LEKF vil bygge videre på det arbeid som til nå er igangsatt. Vedtatte bevilgninger gjennom HP gir 
foretaket muligheter til å montere varmepumper på eksisterende bygg. Med bakgrunn i at en står 
ovenfor en utfasing av de i dag mest vanlige kuldemedier grunnet høy Gwp, har LEKF valgt å gå over 
på det naturlige kuldemediet Co2.  Dette er en relativt ny teknologi med å bruke Co2 som kuldemediet 
med Varmepumper Luft/ væske. Egen kompetansutvikling og nært samarbeid med kompetente 
fagmiljøer innen dette feltet, vil være svært viktig for LEKF.  

Sol energi med solceller for eksisterende eiendom er et aktuelt tema. Prosjektering av anlegg på 
Lierbyen skole er igangsatt.
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61/2019 Meldinger



 

 
 
Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 
27.08.2019 
 
Protokoll fra møte i fagutvalget for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 blir lagt 
tilgjengelig på iPad og kommunens hjemmeside samt legges fram til møte i miljøutvalget 
04.09.2019.  
 
 
 

Lier kommune 
 

  

MELDING   

Saksmappe nr:  
2015/351 
 
 

Saksbehandler: 
Helene Røneid Bank 

  

   
36/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
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126/4 og 122/1 - Klagesak sendt til Fylkesmannen 
 
Den 10. mars 2019 ble det søkt om å dele fra det tidligere småbruket Høgda gbnr126/4, fra 
eiendommen med hovednummer gbnr 122/1.   
 
Saken ble behandlet i Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 30. april og i Miljøutvalget 8. 
mai 2019 med følgende vedtak:  

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av gbnr 126/4 fra 
resteiendommen med hovednummer gbnr 122/1 slik omsøkt.  
Vedtaket begrunnes med at det er større sannsynlighet for at arealene drives om 
produksjonsarealene på gbnr 126/4 fortsatt er en del av en eiendom i aktiv drift, samt 
hensyn til vern av arealressursene. 

 
Underretting om vedtaket ble sendt søker den 15. mai 2019, og vedtaket ble påklaget den 28. mai 
2019. Klagen ble mottatt innen klagefristen på tre uker.  
 
Rådmannen begynte å forberede klagebehandling av saken. Ettersom saken dreier seg om 
usikkerhet om eiendommen er å regne som en driftsenhet eller ei etter jordloven § 12, er nå saken 
oversendt til Fylkesmannen for avgjørelse. 
 

Avgjørelsesmyndighet 

Kommunen har fullmakt til å avgjøre alle saker om omdisponering og deling med unntak av 
spørsmålet om en eiendom må regnes som en driftsenhet etter jordloven § 12 sjette ledd. 
Kommunen kan likevel ikke avgjøre saker der kommunen er eier eller overdrager av 
eiendommen eller har annen tilknytning til den. I slike tilfeller skal saken i henhold til 
forskrift om saksbehandling med videre i kommunen i saker etter konsesjonsloven, jordloven, 
odelsloven og skogbruksloven sendes til avgjørelse hos Fylkesmannen etter vanlig 
saksforberedelse. 

Fylkesmannen behandler klager på kommunens vedtak om omdisponering og deling. I tillegg 
avgjør Fylkesmannen spørsmål om en eiendom må regnes som en driftsenhet etter jordloven § 
12 sjette ledd, og alle spørsmål om tvangsgebyr etter jordloven § 20. 

Statens landbruksforvaltning behandler klager over avgjørelse om en eiendom må regnes som 
en driftsenhet og spørsmål om tvangsgebyr etter jordloven § 20 

Lier kommune 
 

  

MELDING   

Saksmappe nr:  
2019/1755 
 
 

Saksbehandler: 
Gry Løberg 

  

   
7/2019 Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 27.08.2019 
37/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
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Vedlegg brev til Fylkesmannen i Oslo og Viken 
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 Landbruksforvaltningen 
Lier 

      
Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier  postmottak@lier.kommune.no / www.lier.kommune.no 
      
 Tlf: 32 22 01 00 / Fax: 32 22 01 01 Org nr: 857 566 122 / Bankgiro: 7874 05 88000 
     

                                                                   
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 
 
Postboks 325 
1502 MOSS 
 
 
 
 
 
 
Vår ref: GRL/2019/1755/126/4 Deres ref:  Lier 08.08.2019 
 
 
 
126/4 og 122/1 - Fylkesmannen bes avgjøre om dette er en driftsenhet eller ei 
 
Lier kommune oversender til fylkesmannen for å avgjøre om Landbrukseiendommen gbnr 
gbnr 122/1, 124/18 og 126/4 utgjør en driftsenhet. 
 
Eiendommen er på til sammen 273 dekar hvorav 122 dekar fulldyrka jord, 9 dekar 
innmarksbeite, 87 dekar produktiv skog og resten annet areal som vei, tun, travspor m.m. 
 

 
Figur 1. Gårdskartet viser hvordan matrikkelenhetene ligger i forhold til hverandre. 
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Dato 08.08.2019  Vår ref. 2019/1755-/126/4  2 av 3 

 Eierhistorikken på eiendommen er slik: 
 1992 - Per Erik Gravdal overtar 50% av eiendommen Skjæggerud med Haverstad 

(Gbnr 122/1) hvor Erik Skjæggerud (onkel) eier de andre 50% 
 2001 – Per Erik Gravdal overtar Erik Skjæggerud sin andel og står som 100% eier av 

gbnr 122/1 
 2001 – Per Erik Gravdal overtar gbnr 124/18 etter Erik Skjæggerud 
 2005 - Marthe Lene Gravdal, Per Erik Gravdal og Åsmund Gravdal kjøper 

eiendommen Høgda gbnr 126/4 sammen. Denne har Erik Skjæggerud forpaktet i lang 
tid. 

 2008 – Maj-Britt Bjølgerud Gravdal går inn som sameier med Per Erik Gravdal, med 
ektepakt, på Skjæggerud med Haverstad (Gbnr 122/1) 

 
Lier kommune har ment at gbnr 122/1, 124/18 og 126/4 utgjør en driftsenhet. Søsknene 
Marthe Lene Gravdal, Per Erik Gravdal og Åsmund Gravdal ønsker å selge gbnr 126/4. 
  
Lier kommune behandlet i første omgang en delingssak hvor Miljøutvalget den 8/5-19 fattet 
følgende vedtak: 

Med hjemmel i jordloven §§ 1 og 12 avslås søknad om fradeling av gbnr 126/4 fra 
resteiendommen med hovednummer gbnr 122/1 slik omsøkt.  
 
Vedtaket begrunnes med at det er større sannsynlighet for at arealene drives om 
produksjonsarealene på gbnr 126/4 fortsatt er en del av en eiendom i aktiv drift, samt 
hensyn til vern av arealressursene. 
 

Den 28/5-19 blir vedtaket påklaget hvor det bl.a. betviles at dette er en driftsenhet. Klager har 
vært i kontakt med Ingrid Aasen i LMD og legger ved et brev i en sak hun har skrevet som 
skal støtte deres påstand.  
 
Lier kommune var i kontakt med Ingrid Aasen i LMD den 8. august 2019. Her ble Lier 
kommune anbefalt å sende saken over til Fylkesmannen i stedet for å behandle klagen i 
delingssaken.  
 
Lier kommune oversender nå saken til Fylkesmannen for å avgjøre om dette er en driftsenhet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Gry Løberg   
Jordbrukssjef   
   
   
   
 
 
 
 
 
Kopi til: 
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Dato 08.08.2019  Vår ref. 2019/1755-/126/4  3 av 3 

Marthe Lene Gravdal Roseveien 18 3408 Tranby  
Per Erik Gravdal Skjeggerudveien 23 3408 Tranby  
Åsmund Gravdal Bakkerudveien 13 3410   
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E-postadresse: 
fmovpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Pb 325  
1502 Moss 

 Besøksadresse: 
Moss: Vogts gate 17 
Drammen: Grønland 32 
Oslo: Tordenskiolds gate 12 

 Telefon: 69 24 70 00 
www.fylkesmannen.no/ov 
 
Org.nr. 974 761 319 

  Vår dato:  Vår ref: 

  19.08.2019  2019/41775 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

  08.08.2019  19/1755 
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Nanna Aaby,  
  
 
 
  

Lier kommune 
Postboks 205 
3401 LIER 
 
 

  
 

Vurdering av om gbnr 126/4, 122/1 og 124/18 i Lier kommune er én 
driftsenhet etter jordloven § 12 

Vi viser til brev av 08.08.2019 hvor Lier kommune ber Fylkesmannen vurdere om eiendommene 
gbnr 122/1, 124/18 og 126/4 i Lier kommune utgjør forskjellige driftsenheter, eller om de må anses 
som én driftsenhet etter jordloven § 12 sjette ledd.  
 

Fylkesmannens vedtak 
 

Per Erik Gravdals eierandel i eiendommen gbnr 126/4 i Lier kommune regnes ikke som 
samme driftsenhet som hans eierandel i gbnr 122/1 og 124/18 etter jordloven § 12 
sjette ledd. 
 
Per Erik Gravdals eierandel i eiendommen gbnr 122/1 i Lier kommune regnes som 
samme driftsenhet som 124/18 etter jordloven § 12 sjette ledd. 
 

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet innen 3 uker, jf. 
forvaltningsloven § 28 tredje ledd. En eventuell klage sendes Fylkesmannen. 
 
Fylkesmannen har lagt til grunn sakens dokumenter, eiendomsregisteret og digitale kart. Vi anser at 
dette gir tilstrekkelig informasjon til at vi kan behandle saken, jf forvaltningsloven § 17.  
 
 

Sakens bakgrunn 
 
I brev av 10.03.2019 til Lier kommune søkte grunneierne Per Erik Gravdal, Åsmund Gravdal og 
Marthe-Lene Gravdal om å skille gbnr 126/4 (Høgda) fra gbnr 122/1 (Skjeggerud). Miljøutvalget i 
kommunen avslo søknaden i vedtak 08.05.2019. Grunneierne klaget på vedtaket i brev datert 
28.05.2019. I brevet viste de til et skriv fra Landbruks- og matdepartementet og kontakt med 
departementet, som tilsa at eiendommene ikke kan sees på som en eiendom hvis den felles eieren 
kun har en sameiepart i begge eiendommene.  
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  Side: 2/4 

Lier kommune oversendte derfor saken til Fylkesmannen for å avgjøre om eiendommene er en 
driftsenhet. Kommunen har ikke behandlet klagen fra grunneierne.  
 
 

Om eiendommene og eierforholdene 
 
Gbnr 126/4: Per Erik Gravdal, Åsmund Gravdal og Marthe-Lene Gravdal kjøpte Høgda i 2004/2005. 
Eiendommen er ifølge gårdskart fra NIBIO på totalt 27 dekar, hvorav ca 13 dekar fulldyrka jord og ca 
9 dekar innmarksbeite. Den er bebygd med to bolighus og en driftsbygning. Bygningene er svært 
forfalne. Ifølge kommunen har Erik Skjæggerud tidligere forpaktet eiendommen i lang tid.  
 
Gbnr 122/1: Per Erik Gravdal kjøpte Skjeggerud, først i sameie med Erik Skjæggerud, og deretter som 
eneeier fra 2001. I 2008 fikk ektefellen May-Britt Gravdal ved ektepakt en ideell andel av gbnr 122/1 
på 1/8. Eiendommen er ifølge gårdskart fra NIBIO på totalt ca 218 dekar, hvorav 108 dekar er 
fulldyrka jord og 55 dekar er produktiv skog. Ektefellene bor på Skjeggerud. Ifølge tidligere søknader 
om produksjonstilskudd driver Per Erik Gravdal deler av jordbruksarealet selv.  
 
Gbnr 124/18: Per Erik Gravdal overtok denne eiendommen etter Erik Skjæggerud i 2001. Det er en 
ren skogeiendom på ca 28 dekar.  
 
Gbnr 124/18 grenser inntil skogen på gbnr 122/1. Gbnr 126/4 ligger nord for gbnr 124/18 og de har 
der felles grense.  
 
Ifølge kommunen har ikke opprettelsen av sameiet i gbnr 122/1 i 2008 blitt behandlet som 
delingssak etter jordloven § 12.  
 
 

Fylkesmannens vurdering  
 
Regelverket 
Ifølge jordloven § 12 må deling av eiendom som er nytta eller kan nyttes til jordbruk godkjennes av 
departementet. Dette gjelder uten hensyn til om eiendommen har flere registerbetegnelser når 
eiendommen er på samme eierhånd og etter departementets skjønn må regnes som én driftsenhet.  
 
Den aktuelle bestemmelsen om «én driftsenhet» er jordloven § 12 sjette ledd, og har slik ordlyd: 
 

«Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein eigedom har fleire registernemningar når eigedomen 
eller ideell del av han er på same eigarhand og etter departementet sitt skjønn må reknast som ei 
driftseining.» 

 
Landbruks- og matdepartementet har delegert myndigheten til å avgjøre spørsmålet om en 
eiendom med flere registernummer skal regnes som én driftsenhet etter jordloven § 12 sjette ledd, 
til Fylkesmannen, jf. forskrift av 08.12.2003 nr. 1479 Vedtak om overføring av myndighet til 
kommunen, fylkesmannen mv. § 3 nr. 4. 
 
Spørsmålet om eiendommene er å anse som én driftsenhet beror på en konkret skjønnsmessig 
landbruksfaglig vurdering av om eiendommene geografisk og driftsmessig fremstår som en naturlig 
enhet.  
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Gbnr 126/4 og 122/1: 
Det spesielle i denne saken er at gbnr 126/4 og 122/1 er sameier, med ulike partskonstellasjoner. Per 
Erik Gravdal har eierandeler i begge eiendommene. Bare gbnr 124/18 har Per Erik Gravdal i eneeie.  
 
Etter ordlyden i jordloven § 12 sjette ledd gjelder delingsbestemmelsen også når det er en ideell del 
av eiendommen som er på samme eierhånd, det vil si at eiendommen er i sameie. I lovforarbeidene 
(Ot.prp. nr 72 1993-94 side 54) og i rundskriv M-1/2013 fra Landbruks- og matdepartementet er det 
formulert at dersom en eier har en eiendom i eneeie og en annen i sameie, kan eiendommen og 
sameiedelen regnes som en driftsenhet. Som grunneierne peker på i sitt brev av 28.05.2019, har 
Landbruks- og matdepartementet tatt stilling til spørsmålet om sameieandeler kan utgjøre en 
driftsenhet etter jordloven § 12 sjette ledd. Tilfellet som er beskrevet i brevet er at en amnn og en 
kone eier en eiendom i fellesskap, og mannen i tillegg eier en sameiepart i en eiendom sammen 
med en utenforstående. Departementets konklusjon var at jordloven § 12 sjette ledd ikke omfatter 
tilfeller hvor det er to sameieparter, og ikke en eiendom og en sameiepart. Denne 
tolkningsuttalelsen fra Landbruks- og matdepartementet tilsier at heller ikke i vår sak bør 
sameieandeler fra to eiendommer regnes som en samlet driftsenhet, det vil si i klartekst Per Erik 
Gravdals sameieparter i gbnr 122/1 og 126/4. 
 
Et annet spesielt moment i saken er at da May-Britt Gravdal fikk en ideell eierandel i gbnr 122/1 og 
ikke i de øvrige eiendommene, behandlet ikke kommunen dette som delingssak etter jordloven § 12. 
Dersom kommunen hadde ansett gbnr 122/1, 126/4 og 124/18 som en driftsenhet, skulle de vurdert 
om det var grunnlag for å tillate deling etter jordloven § 12.1 Etter Fylkesmannens syn tilsier også 
denne historikken at gbnr 122/1 ikke bør regnes som samme driftsenhet som gbnr 126/4.  
 
På bakgrunn av det som er beskrevet ovenfor, har Fylkesmannen kommet til at Per Erik Gravdals 
sameieandeler i eiendommene gbnr 126/4 og 122/1 i Lier kommune ikke kan regnes som samme 
driftsenhet, etter jordlova § 12 sjette ledd.  
 
Gbnr 124/18:  
Eierne av gbnr 126/4 ønsker å selge eiendommen separat. Et spørsmål som gjenstår er om gbnr 
124/18 er samme driftsenhet som Per Erik Gravdals andel i gbnr 126/4 eller gbnr 122/1. Siden gbnr 
124/18 er i Per Erik Gravdals eneeie, faller dette tilfellet ikke utenfor jordloven § 12 sjette ledd. Men 
gbnr 124/18 kan ikke være i samme driftsenhet som både Høgda og Skjeggerud, som er to ulike 
driftsenheter.  
 
Etter Fylkesmannens syn hører gbnr 124/18 naturlig sammen med gbnr 122/1, da de geografisk og 
driftsmessig framstår som en naturlig enhet, og i større grad enn gbnr 124/18 og 126/4. Gbnr 124/18 
og 122/1 utgjør et sammenhengende skogsområde, som er godt egnet til å drive sammen. De har 
vært på samme eierhånd siden 2001. Ifølge Landbruks- og matdepartementets rundskriv M-1/2013 
skal det dessuten legges vekt på om eiendommene har kommet på samme eierhånd ved en 
tilfeldighet. Per Erik Gravdal kjøpte gbnr 124/18 og Erik Skjeggeruds andel i gbnr 122/1 det samme 
året. At eiendommene kom på samme eierhånd kan dermed ikke regnes som en tilfeldighet.  Alt 
dette tilsier at gbnr 122/1 og 124/18 er én driftsenhet 
 

 
1 I 2008 var for øvrig jordloven § 12 formulert som et delingsforbud, hvor kommunen kunne fatte 
vedtak om unntak fra delingsforbudet. 
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Konklusjon 
Fylkesmannen har etter en konkret helhetsvurdering kommet til at eiendommen gbnr 122/1 
(Skjeggerud) og 124/18 i Lier kommune må regnes som én driftsenhet etter jordloven § 12. 
Eiendommen gbnr 126/4 (Høgda) i Lier kommune kan ikke regnes som samme driftsenhet som gbnr 
122/1 og 124/18 etter jordloven § 12 sjette ledd.  
 
 
 
Med hilsen 
 
Helge Nordby (e.f.) 
seksjonssjef 

  
 
Nanna Aaby 
seniorrådgiver 

 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
 
Følgende dokumenter er lagt til grunn: 

1. Brev av 10.03.2019 fra Per Erik Gravdal, Åsmund Gravdal og Marthe-Lene Gravdal til 
kommunen 

2. Vedtak av 08.05.2019 fra Miljøutvalget med saksfremlegg 
3. Epost vedlagt klage datert 28.05.2019 
4. Brev av 08.08.2019 fra Lier kommune til Fylkesmannen 

 
 
 
 
Kopi til: 
Åsmund Gravdal Bakkerudveien 13 3410 SYLLING 
Marthe Lene Gravdal Roseveien 18 3408 Tranby 
Per Erik Gravdal Skjeggerudveien 23 3408 Tranby 
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Opphør av kommunal drift av veilys langs fylkesveger - status 
 
I møte den 13. mars 2019 ble det lagt frem en melding fra Viva IKS vedrørende opphør av 
kommunal drift av veilys langs fylkesveger.  
 
Rådmannen har mottatt vedlagte orientering fra Viva IKS som beskriver status i saken. 
 
Vedlegg: 

 Status på stanset drift av veglys langs fylkesveger 
 Brev fra Buskerud fylkeskommune vedrørende drift av veilys langs gamle fylkesveger 

 
 
 

Lier kommune 
 

  

MELDING   

Saksmappe nr:  
2019/1195 
 
 

Saksbehandler: 
Sikke Næsheim 

  

   
38/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
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07.08. 2019 Tore Johansen 
 
Melding  
 
Status veilys langs fylkesvei 
 
 

Meldingen svarer ut Miljøutvalgets ønske om en statusmelding i høst etter vedtaket fra      
8.5. 2019 om stans av kommunal drift på veilyset langs fylkesveiene i Lier. 

 

Viva har i tiden etter vedtaket ikke utført drift på det fylkeskommunale veilyset. Viva har 
snakket med Statens vegvesen som drifter fylkesveiene. De har fått melding fra fylket om å 
ikke drifte veilyset på fylkesveiene.  

Strømregningene blir foreløpig betalt av kommunene i håp om en snarlig konfliktløsning 
med Buskerud fylkeskommune. 

 
 I sak til BFKs Hovedutvalg for samferdsel 13. september 2018 ble det fattet et enstemmig 
vedtak. Vedtaket lyder:  

«1 Hovedutvalget for samferdselssektoren ønsker prinsipielt at Buskerud 
fylkeskommune overtar eierskap og driftsansvar for veglys på fylkesvegene- i tråd 
med prinsippet om at det er den enkelte vegstyresmakt som skal bære utgiftene til 
drift av vegene.  

 

2   Hovedutvalget for samferdselssektoren ber fylkesdirektør for samferdsel drøfte og 
avklare saken videre med hhv Østfold og Akershus fylkeskommuner, med formål om 
et omforent forslag til løsning innenfor Viken med utgangspunkt i pkt 1 som angitt 
ovenfor. Et anbefalt forslag til løsning i regi av Viken bør sendes på høring til alle 
kommunene før det gjøres et endelig vedtak om overtakelse.» 

 

I brev til nettverkskommunene i februar 2019 ønsker BFK å avvente til etter 
fylkessammenslåingen før de vil gjøre noe mer med ansvaret for deres veilys. 

Dette utspillet er nettverkskommunene svært uenige i og mener BFK gjør dette kun for å 
trekke saken ut i tid og da spare penger. BFKs utspill ble besvart av nettverkskommunene 
samt at vi også har oversendt til BFK de politiske vedtak nettverkskommunene har gjort i 
saken. 

I brev fra BFK til kommunene Lier, Drammen og Kongsberg datert 28.05.2019 går BFK lengre 
i sin argumentasjon og påstår at kommunene nå setter trafikksikkerheten på spill ved å ikke 
drifte veilyset. Se vedlagte brev. 

Her går BFK mot sin tidligere argumentasjon om at de ikke vil ta over veilysene da de mente 
at veilyset ikke var satt opp med hensyn til trafikksikkerhet, men kun som triselsbelysning. 

Veilyset er i stor grad satt opp som et trafikksikkerhetstiltak. Spesielt langs fylkesveiene som 
mangler fasiliteter for de myke trafikantene som fortau og gang- og sykkelvei. 
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Veilys som er satt opp grunnet trafikksikkerhet tilhører klart veieier – den enkelte 
vegstyremakt. Dette er dokumentert i Vegloven § 20 og i Stortingsmelding nr. 31 (2000-
2001) samt bekreftet i skriv fra Samferdselsdepartementet 4.4.2017 etter spørsmål fra 
Lindås kommune.  

Nettverkskommunene vil på nytt sende BFK et felles brev hvor vi ber om at de nå må komme 
fram til en løsning snarest som følger gjeldende lover og instrukser. 

Viva mottar en økende mengde klager på veilyset utover høsten. Vi svarer da at vi ikke kan 
bruke kommunale midler på fylkets veilys og at de må henvende seg til fylket som rette 
veieier. Det er også lagt ut info på Vivas hjemmeside om dette. 

Berørte kommuner har en omforent holdning til saken. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Brev fra BFK 28.05 2019
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Drift og vedlikehold av veglys langs gamle fylkesveger, presisering 
av ansvar 

Det vises til vårt brev av 22.02.2019, hvor vi presiserte at kommunene ikke ensidig kan beslutte at 
ansvar for veglys langs gamle fylkesveger ikke lenger skal være kommunenes ansvar etter 1. mai 
2019.  Begrunnelse og referanse til politiske vedtak fremgår av brevet. 
 
I vår konklusjon på side 3, har vi klart bekjentgjort at Buskerud fylkeskommunes både har ønske 
og vilje til å se på ansvarsfordelingen rundt eierskap og driftsansvar for veglys.  Videre har 
vedtaket i hovedutvalget for samferdsel 13. september 2018 (sak PS 43/18) skapt nødvendig 
klarhet i hvilket standpunkt og hvilket tidsperspektiv Buskerud fylkeskommune har, og at saken 
skal løses gjennom et arbeid i regi av nye Viken fylkeskommune (etableres 01.01.2020).   
 
Buskerud fylkeskommune fastholder fortsatt at så lenge nettverkskommunene og 
fylkeskommunen ikke har avtalt noe annet, så skal eierskapet mv til veglys juridisk sett forankres i 
prinsippene slik de kommer til uttrykk i St.meld.nr. 31(2000-2001) pkt. 9.2. siste avsnitt og 
langvarig fast praksis.  Det betyr at kostnader til drift og vedlikehold av veglys langs gamle 
fylkesveger fortsatt ligger hos kommunene.   
 
Fra Statens vegvesen får vi inn rapporter om at kommunene ikke lenger vil utbedre feil eller 
mangler som oppstår, eller dekke utgiftene ved slike situasjoner.  Likeledes nekter enkelte 
kommuner å overta nye lysanlegg når slike er bygget sammen med mindre trafikksikkerhetstiltak 
på fylkesveg, eller i tilknytning til større utbedringstiltak på «gamle» fylkesveger. 
 
Dette er en uholdbar situasjon, og på denne måten settes trafikksikkerheten i fare for alle 
trafikantgrupper.  Spesielt vil gående og syklende lide under dette, og skolebarn vil bli en særskilt 
utsatt gruppe.  
 
 

LIER KOMMUNE  
  
Postboks 205  
3401 LIER   
  
 
 Vår dato: 28.05.2019 Vår referanse: 2017/3680-6 Vår saksbehandler:  
Deres dato:  Deres referanse:  Erling Stein Aass, tlf. 32808699 

SAMFERDSELSAVDELINGEN
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Vi forventer derfor at kommunene; i denne omgang Drammen, Kongsberg og Lier tar ansvar for 
trafikksikkerheten.  Det innebærer at kommunene utbedrer de feil og mangler som måtte oppstå 
på veglys langs gamle fylkesveger, inntil et nytt regime for eierskap og drift har trådt i kraft.      
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

Gro Ryghseter Solberg Erling Stein Aass 
Fylkesdirektør for samferdsel rådgiver 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
 
Hvis du ønsker å svare elektronisk:  www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive 
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss. 
 
          
 
  
 
 
Kopi til: 
STATENS VEGVESEN Postboks 8142 Dep 0033 OSLO 
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Forslag om omklassifisering av fv.22 Kjellstadvegen i Lier kommune 
 
Rådmannen er av Viva IKS orientert om mottatte høringsbrev fra Statens vegvesen (SVV) om 
nedklassifisering av fv.22 Kjellstadvegen fra fylkesveg til kommunal veg.  

Vedlagt følger melding fra Viva IKS vedrørende forslaget, høringsbrev fra SVV og svar fra Viva IKS. 

 
Vedlegg: 

 Omklassifisering av Kjellstadvegen 
 Høringsbrev fra SVV om omklassifisering av Kjellstadvegen 
 Omklassifisering av Kjellstadvegen – midlertidig svar fra Viva IKS 

 
 
 

Lier kommune 
 

  

MELDING   

Saksmappe nr:  
2019/1195 
 
 

Saksbehandler: 
Sikke Næsheim 

  

   
39/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
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07.08. 2019 Tore Johansen 
 
 
Melding  
 
Kjellstadveien – Forslag om nedklassifisering 
 
 

Kommunen mottok i juni et høringsbrev fra Statens vegvesen om kommende vedtak på å 
nedklassifisere Kjellstadveien, etter Veilovens § 7, fra fylkesvei til kommunal vei. Svarfrist var 
satt til 15.7. 

 

Rådmannen ved Viva IKS har svart ut brevet midlertidig hvor vi etterlyste datagrunnlag på 
vei og veiobjekter. Herunder tilstand på bru og veiens bæreevne. Det ble også bedt om en 
rimelig svarfrist etter at tilleggsinformasjonen er mottatt. 

Det er ikke ønskelig å ta over veien uten at det er godt dokumentert at den tilfredsstiller de 
krav kommunen har i sin veinorm. 

Det har lenge vært snakket om at fylket ville komme med dette, men det er urimelig å få 
dette kort tid før feriestart og med forfall midt i ferietiden. 

Kommunen og fylket har over mange år fått bekymringsmeldinger fra beboerne langs 
Kjellstadveien med hensyn til trafikk og trafikksikkerheten. Beboerne har et sterkt ønske om 
at veien stenges for gjennomkjøring. Noe fylket også skriver i brevet. Veiloven sier at 
offentlige veier er veier som er åpne for allmenn ferdsel. Kommunale veier bør derfor i 
hovedsak være åpne for allmenn ferdsel. 

Hvordan vi skal behandle saken etter en eventuell overtakelse er foreløpig ikke avklart, men 
den vil trolig bli lagt fram som politisk sak da det er et høyt engasjement blant beboerne og 
at en eventuell sperring av veien vil kunne medføre reaksjoner fra andre steder som da vil få 
økt trafikk. 

 

 

 

Vedlegg: 

- Høringsbrev fra SVV om nedklassifisering av FV22 Kjellstadveien. 
- Midlertidig svarbrev fra Viva IKS
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Tollbugata 2 Statens vegvesen 

Region sør firmapost-sor@vegvesen.no 3044 DRAMMEN Regnskap 

Postboks 723 Stoa     Postboks 702 

4808 ARENDAL Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Lier kommune 

Postboks 205 

3401 LIER 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region sør Camilla Helèn Bratås Stene / 

32214441 

19/136810-2    06.06.2019 

     

      

Omklassifisering av fv.22 Kjellstadveien i Lier kommune  

Beskrivelse  

 

Fv.22 Kjellstadveien i Lier er ca. 1,1 km lang og strekker seg fra X med fv.23 Nøsteveien til X 

med E134.  Veien har i lengre tid fungert som en snarvei mellom Stoppen og tilkoblingen til 

E18 Kjellstad, en situasjon som har blitt ytterligere forsterket etter økt boligbygging langs 

Nøsteveien.  Fv.22 Kjellstadveien har ikke fortau eller egen gang/sykkelveg.  

Beboerne langs Kjellstadveien har i lengre tid klaget på denne situasjonen og det har blitt 

anlagt fartshumper samt at fartsgrensen er redusert som avbøtende tiltak. Vegen er også 

regulert med gjennomkjøring forbudt for lastebil etter ønske fra beboerne. Kommunens 

administrasjon har tidligere vært i kontakt med Statens vegvesen om den aktuelle 

vegstrekningen, men forslag om å innføre permanent gjennomkjøringsforbud har tidligere 

blitt avvist.  

Tilstanden på fv.22 Kjellstadveien beskrives som tilfredsstillende. I 2018 ble det lagt ny 

membran over Kjellstad bru, anlagt nye fartshumper samt at hele strekningen ble reasfaltert. 

I løpet av 2019 vil det bli utført spyling av stikkrenner og enkel grøfting.     

 

Vurdering  

 

Dersom fv.22 Kjellstadveien blir omklassifisert står Lier kommune fritt til å stenge vegen. 

Konsekvensen av en slik stengning vil gi økt trafikk på fv.23 og fv.285. Dette vegnettet er 

dimensjonert til å kunne ta imot en slik økning i trafikken.  

 

 

 

 

Forslag til vedtak 
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Det er Fylkeskommunen som treffer vedtak om å ta opp kommunal veg/privat veg som 

fylkesveg, bygge/forlenge det fylkeskommunale vegnettet eller vedtar at fylkesveger legges 

ned eller gjøres om til kommunal veg.  (Vegloven § 4, 6, 7 og 8) Før vedtak fattes, sendes 

saken til høring til kommunen.  

Statens vegvesen foreslår å omklassifisere fv. 22 Kjellstadveien fra fylkesveg til kommunal 

veg, jf. veglovens § 7 andre ledd.  

 

1. Vi ber Lier kommune om en uttalelse til omklassifiseringsforslaget innen 15 juli.  

 

Etter kommunens uttalelse vil saken fremmes for Buskerud fylkeskommune for vedtak.  

 

 

 

 

Vegavdelingen Buskerud, Seksjon Plan og forvaltning  

Med hilsen  

 

 

Anders Hagerup  

Seksjonsleder         Camilla Stene   

         Saksbehandler  

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

Vedlegg: Kartutsnitt av fv.22 Kjellstadveien  

  

Kopi 

Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 DRAMMEN 

 

393



      
 

    
_  r

K  '\/ Li ,

"  ‘V22.Dppmerketveg
5%] oreslé“  omklassiflert

394



 
 
 
Statens vegvesen Region sør 
Pb 723 Stoa 
 
4808 ARENDAL 
 
Vår ref: TOJ/2019/786/Q10 Deres ref: 19/136810-2 Lier 28.06.2019 

 
Omklassifisering av fv.22 Kjellstadveien i Lier kommune - svar 
på høringsvarsel. 
 
Viser til brev datert 6.6 2019 med varsel om omklassifisering av fv.22 Kjellstadveien til kommunal 
vei. Viva har fått oversendt deres brev da vi er kommunens enhet for veiforvaltning.  
 
Før vi i det hele tatt kan vurdere en eventuell overtakelse trenger vi ytterligere opplysninger om 
veien samt en rimelig tid til en høringsuttalelse utenfor ferietiden. Det er ikke god forvaltningsskikk 
å sette en svarfrist midt i fellesferien. 
Kommunen må sikre seg at de ikke pådrar seg unødige ekstrautgifter ved å overta en vei med 
mulige skjulte mangler. 
 
Selv om veien framstår nyasfaltert mangler vi opplysninger om veiens og veiobjektenes tilstand før 
vi kan enes om en eventuell overtakelse av Kjellstadveien. 
Vi må ha data og tilstandsbeskrivelse av følgende: 

- Veiens oppbygning og bæreevne. Er veien klassifisert for Bk10? 
- Stikkrenner med plassering og dimensjoner. 
- Overvannssystemet. 
- Tegninger og tilstand på bro. Er den klassifisert for Bk10? 
- Veilys. 
- Andre veiobjekter som autovern, skilt m.m. 

 
Når dette foreligger hos oss, med kopi til Lier kommune, må vi få rimelig tid til en gjennomgang av 
alle data før vi kan besvare deres henvendelse. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
  
 

Vidar Gustavsen  Tore Johansen 
Leder  Veiforvalter 
   

 
Kopi til: 
Lier kommune Pb 205 3401 LIER 
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Rapport for 2018- Energi og klimaplan for Lier kommune (2017-2020) 
 
 
Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret i mars 
2017, sak 19/2017. I henhold til planens pkt. 4.2.5 skal det rapporteres årlig til politisk på 
klimagassregnskap, status på tiltak og de definerte klimaindikatorene i måloppnåelse og 
fremdrift.  
 
Vedlagte rapport for 2018 viser utslippsstatus for Liersamfunnet og kommunens organisasjon, 
status for målsettinger og målindikatorer. Videre rapporteres det på status og fremdrift for 
tiltakene fra de tre handlingsplanene - handlingsplan for Lier kommunes virksomhet, 
handlingsplan for Liersamfunnet, og handlingsplan for klimatilpasning. 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

 Rapport for 2018 – Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020 
 Klimafotavtrykk (klimagassregnskap) for Lier kommune 2018 (Niras AS, 2019) 

 
 
 
 

Lier kommune 
 

  

MELDING   

Saksmappe nr:  
2015/1284 
 
 

Saksbehandler: 
Ingebjørg Weselka 
Tofte 

  

   
40/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
 Kommunestyret  
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Rapport for 2018 
 

Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020 
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Sammendrag 
Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret i mars 2017. I følge 

planen skal det rapporteres årlig til politisk på måloppnåelse og fremdrift. Planen har en varighet på 

fire år, og det skal utarbeides en revidert plan innen utgangen av 2020. I Energi- og klimaplanen er 

det satt et nytt hovedmål om et klimanøytralt Liersamfunn innen 2030. For å nå målet må 

virkemidlene brukes på en best mulig måte. Det må være et særlig høyt klimafokus i 

arealplanleggingen, det må satses på grønn mobilitet og næringslivet må engasjeres til klimainnsats. 

Denne rapporten viser utslippsstatus for Liersamfunnet og kommunens organisasjon, opp mot 

målsettinger og målindikatorer. Videre rapporteres det på status og fremdrift for tiltakene fra de tre 

handlingsplanene - handlingsplan for Lier kommunes virksomhet, handlingsplan for Liersamfunnet, 

og handlingsplan for klimatilpasning. 

Tall for Liersamfunnet fra SSB sin utslippsstatistikk viser en nedadgående trend i utslippene totalt sett 

(innenfor kommunen som geografisk område). Tall fra Glitre energi viser at det totale elforbruket i 

Lier har blitt redusert siden 2010 til i dag. I 2010 var forbruket på 480 GWh, mens det i 2018 var på 

387 GWh. En gjennomsnittlig husholdning hadde i 2018 et elektrisitetsforbruk på 13 230 kWh. 

Det er utarbeidet et klimagassregnskap for kommunens virksomhet som ivaretar både direkte og 

indirekte utslipp (utslipp fra forbruk av varer og tjenester). Regnskapet viser et totalt utslipp på 

38 092 tonn. 83 % av utslippet er knyttet til virksomhetenes bruk av varer og tjenester. Rapport for 

klimagassregnskapet er vedlagt. 

Mål for kommunens drift med ref. år 2007, kan bli vanskelig å nå på flere områder. Mål om en 90 % 

reduksjon av lokale stasjonære (olje til oppvarming av bygg) klimagassutslipp er oppnådd. Mål om et 

redusert energiforbruk kan bli vanskelig å nå pga. økt bygningsmasse. Eiendomsareal Stasjonært 

energiforbruk er energiforbruk til oppvarming. 

Målet om at energiforbruket skal reduseres med 20 % innen 2020 kan sies å være nådd, men 

samtidig ikke. Dette er fordi målet er satt ut i fra at totalforbruket av energi skulle reduseres med 20 

%. I perioden er imidlertid Lier Eiendom KFs eiendoms areal fra har økt med 27 % fra 2007 til 2018. 

Likevel er energi forbruk i samme periode nær uendret i totalt forbrukt kWh. Det vil si at ser man 

målet som energiforbruk pr kvm er målet allerede oppnådd.  

Måltallet for lokale klimagassutslipp har økt med 108 %. Den største årsaken til økningen er at 

andelen fornybar kraft i den elektrisiteten vi bruker er mye lavere i dag enn i 2007. I tillegg til 

energieffektivisering og bytte til nye fornybare kilder som solkraft og varmepumper, er et tiltak at 

kommunen kjøper garantert fornybar kraft. Det er satt av midler til dette fra og med 2020.  

Når det gjelder mål for mobile utslipp har det skjedd store forandringer i bilparken siden 2007, så det 

blir dessverre ikke mulig å vurdere måloppnåelsen for dette. Mål for transport blir fulgt opp i 

målindikatorene. 

I energi- og klimaplanen ble det videre utarbeidet målindikatorer, for en tett oppfølging av 

klimaarbeidet og mulighet til å måle utviklingen. Målindikatorene følger også opp resterende 

målbare mål som er satt i planen. Status for disse er i rapportens kapittel 4.2. Status for alle tiltakene 

i energi- og klimaplanen er i rapportens 4.3.  
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1 Bakgrunn 
Energi- og klimaplan for Lier kommune 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret i mars 2017.  

Energi- og klimaplanen er en oppfølging av Energi- og klimaplan for Lier, Røyken og Hurum 2010-

2013.  

Visjonen i planen er at Lier skal bli et lavenergi- og lavutslippssamfunn. Videre er det etablert et 

hovedmål i energi- og klimaplanen at Liersamfunnet skal være klimanøytralt innen 2030. Det ble i 

2018 vedtatt av kommunestyret tre satsingsområder for å nå hovedmålet: Det må være et særlig 

høyt klimafokus i arealplanleggingen, det må satses på grønn mobilitet og næringslivet må engasjeres 

til klimainnsats.  Samtidig ble det vedtatt et mål om at kommunes virksomhet skal være klimanøytral 

innen 2025. 

Hovedmålet om et klimanøytralt Liersamfunn i 2030 er en hovedoppgave for oppfølging av energi- og 

klimaplanen. For å nå målet må virkemidlene brukes på en best mulig måte.  

Det er utarbeidet en handlingsplan for Lier kommunes virksomhet, en handlingsplan for 

Liersamfunnet, og en handlingsplan for klimatilpasning. 

Planen skal bidra til at Lier kommune bruker sitt handlingsrom, for å legge til rette for denne 

utviklingen, både gjennom energieffektivisering og å redusere klimagassutslipp gjennom andre tiltak. 

Det skal rapporteres årlig til politisk på måloppnåelse og fremdrift. Planen har en varighet på fire år, 

og det skal utarbeides en revidert plan innen utgangen av 2020. 

Denne rapporten vil både rapportere på målbare målsettinger, målindikatorer og fremdrift på 

tiltakene i energi- og klimaplanen. For å måle vår klimabelastning er det også laget et 

klimagassregnskap. Dette vil bli gjort hvert år fremover, og vil forhåpentligvis vise effekten av de 

tiltakene vi setter i verk. 

2 Status Liersamfunnet 
SSBs klimastatistikk viser utslipp pr kommune. Den omfatter klimagassutslipp (i CO2-ekvivalenter) fra 

ni sektorer, fordelt på 38 utslippskilder for årene 2009, 2011, 2013, 2015, 2016 og 2017. Tall for 2018 

er ikke enda publisert. 

Tallmaterialet viser fysiske klimagassutslipp innenfor kommunen som geografisk område (direkte 

utslipp). Indirekte utslipp som kommunen eller kommunens innbyggere er årsak til, utenfor 

kommunenes grenser, er ikke inkludert i statistikken. 

Klimagassene CO2, metan (CH4) og lystgass (N2O) er inkludert i statistikken. Utslippstallene vises 
med enhet CO2-ekvivalenter. Dette er en måleenhet som brukes for å kunne sammenligne 
oppvarmingseffekten ulike klimagasser har på atmosfæren og for å tydeliggjøre hvilke utslipp som 
bidrar mest til global oppvarming.  

 Samme metoder og datakilder brukes for alle årene som omfattes av statistikken. Det første året det 
er beregnet utslipp for er 2009. Årsaken til dette er at det enten ikke finnes datagrunnlag, eller at 
datagrunnlaget ikke har tilstrekkelig kvalitet lenger tilbake i tid. 
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Statistikken bruker datakilder som i størst mulig grad viser utviklingen på lokalt nivå.  

 

 

 

Figur 1: Klimagassutslipp innenfor Lier kommunens grenser (direkte utslipp) for 2017. 1000 tonn CO2-
ekvivalenter. Inkluderer karbondioksid (CO2), metan (CH4) og lystgass (N2O) Totalt lokalt klimagassutslipp 
tilsvarer ikke summen av stasjonært og mobilt klimagassutslipp, da flere kilder til utslipp ikke er tatt med i 
tabellen. (SSB 2018) 

 

Som vist i figur 1, viser SSB en nedadgående trend i direkte utslipp totalt sett. Når det gjelder 

kategorien energiforsyning er den store endringen i statistikken fra 2009-2011 vanskelig å forklare 

uten å ha god kunnskap til tallene bak modellen. SSB opplyser om at kategori for energiforsyning 

består av utslippskildene avfallsforbrenning, fjernvarme unntatt avfallsforbrenning, 

elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning. Kategorien utslipp fra oppvarming inkluderer fossil 

oppvarming og vedfyring. Her har det skjedd en stor reduksjon fra 2009 og fremover. Når det gjelder 

kategorien utslipp fra jordbruk omfatter dette fordøyelsesprosesser husdyr, gjødselhåndtering og 

jordbruksareal.  I kategorien avfall og avløp er avfallsdeponigass beregnet, sammen med avløp og 

biologisk behandling av avfall. 
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Figur 2: Utslipp og opptak av klimagasser fra sektor «Skog og annet arealbruk» (tonn Co2-ekv.) (SSB 2018) 

 

Figuren viser at når det gjelder skog og annet arealbruk i Lier har Lier et netto opptak av klimagasser, 

lagret gjennom dyrket mark, vann og myr, annen utmark og skog. Beite og utbygd areal er områder 

som regnes som utslipp. Den stiplede linjen viser utviklingen fra 2010 til 2015 og viser at netto 

opptak i Lier er litt redusert (fra 72 915 Co2-ekvivalenter i 2010 til 68 890 Co2-ekvivalenter i 2015). 

 

Videre har kommunen innhentet tall for strømforbruk i Lier, fra nettleverandøren Glitre energi. 

Utviklingen i det totale strømforbruket i årene fra 2007 -2018 er vist under: 

 

 

 

 
Figur 3 viser utvikling i totalt forbruk av elektrisitet i Liersamfunnet (kilde Glitre Energi 2019) 
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Forbruket i denne perioden hadde en topp i 2010 med 478 GWh. Etter dette har forbruket av 

elektrisitet blitt redusert og var i 2018 på 387 GWh.  

 

 
Figur 4 viser forbruket av elektrisitet i Liersamfunnet i 2018 fordelt på ulike brukergrupper. 

 

 

 

Fordeles forbruket for 2018 på de ulike sektorer som vist i figuren over ser man at husholdninger er 

den enkeltgruppen med høyest forbruk. 

 

I følge tallene fra Glitre var elektrisitetsforbruket pr husstand i Lier i 2018 13 230 kWh. Hos SSB må 

man helt tilbake til 2012 for å finne statistikk for energibruk i husholdningene. Til sammenligning var 

elektrisitetsforbruket til en gjennomsnittlig norsk husholdning i 2012 på 16 044 kWh, mens det totale 

energiforbruket for husholdningen var på 20 230 kWh. SSB har imidlertid tall for elektrisitetsforbruk 

pr husholdning også i årene frem til 2016, og har holdt seg ganske stabilt med et gjennomsnittlig 

forbruk av elektrisitet pr hushold på 16 079 kWh.  

 

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (Rfd) har laget en miljørapport for 2018, med tall på 

hva innbyggerne leverer av avfall og klimagassregnskap for deres virksomhet. RfD har ikke egne tall 

for hva innbyggerne i Lier kaster og hva de sorterer. I 2018 kastet i gjennomsnitt hver innbygger i 
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gjennomsnitt 510 kilo husholdningsavfall, mot 521 året før. Dette er 2,1 prosent mindre enn i 2017. 

RfD viser til at hvor mye avfall vi produserer er tett knyttet til inntekt og forbruk. 

 

RfD gjennomfører årlig sorteringsanalyser, som viser at andelen avfall som kildesorteres øker litt for 

hvert eneste år. I 2018 ble 71 prosent av husholdningsavfallet sortert. Det er samme resultatet som i 

2017 og det beste sorteringsresultatet RfD har oppnådd. Som vist i figuren under inneholder 

imidlertid restavfallsbeholderen inneholder imidlertid mye avfall som skulle vært sortert ut for 

materialgjenvinning.  

 

 

 

 

 
Figur 5 viser hvor mye av restavfallet som er feilsortert (kilde Rfd 2018). 

 

Rapporten kan leses i sin helhet her: http://aarsrapport.rfd.no/2018/miljorapport/ 
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3 Status Lier kommunes drift 

3.1 Klimagassregnskap 
For å kunne måle vår klimapåvirkning utarbeider kommunen årlige klimagassregnskap, gjennom 

rådgivningsselskapet Niras AS.  

Beregningene tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol, som er en internasjonal anerkjent 

standard for å regne ut klimagassutslipp for land, fylker, kommuner, lokalsamfunn, virksomheter 

mm.  

 

 

 

Figur 3: De tre ulike utslippsområdene (scope 1,2,3) etter prinsippene i GHG protokollen. 

 

Hvilke utslippsområder som inngår i scope1,2 og 3 er vist i figur 3. Scope 1 er direkte utslipp fra 

drivstoff til biler og maskiner og oljeforbruk til oppvarming av bygg. Scope 2 er indirekte utslipp fra 

kjøpt elektrisitet og fjernvarme. Scope 3 er utslipp forbundet med kommunens innkjøp av varer og 

tjenester. Indirekte utslipp fra (scope 3) utgjør ofte den største delen av de samlede utslippene. 

Beregningen av scope3-utslipp baseres på et livsløpsperspektiv, hvor aktivitetsdata, f.eks. 

innkjøpsdata, kobles til en livssyklusdatabase. Dette utgjør således et klimafotavtrykk for 

kommunens virksomhet ettersom både direkte og indirekte utslipp er inkludert så langt det lar seg 

gjøre. 
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Tabell 2: Klimagassregnskap for Lier kommunes drift for 2018 inkluderer både direkte (scope1 og 2) og indirekte 

utslipp (scope 3) (kilde: Niras 2019). 

Klimagassregnskap 2018 

Område Kategori 
Utslipp i tonn CO2-

ekvivalenter 
Prosentandel 

Scope1           

Reise og 
transport 

Bensin 88,94 47 % 

Diesel 93,67 49 % 

Energi Fyringsolje 8,31 4 % 

Totalt for scope 1 190,92 0,5 % 

Scope 2 

Energi 
Fjernvarme 375,94 6 % 

Elektrisitet 5 900,75 93 % 

Reise og 
transport 

Elektrisitet – 
transport 

63,22 1 % 

Totalt for scope 2 6 339,91 17 % 

Scope 3 Drift Investering Drift Investering 

Forbruksvarer 3 315,84 304,72 14 % 7 % 

Reise og transport 589,34 54,56 3 % 1 % 

Bygg og infrastruktur 8 648,22 1 834,73 32 % 41 % 

Kjøp og drift av tjenester 14 533,70 2 280,52 55 % 52 % 

Totalt for scope 3 27 087,08 4 474,54 83 % 

Totalt for scope 1, 2 og 3 38 092,45     

 

Som vist i tabellen over viser klimagassregnskapet for Lier kommune for 2018 et totalt utslipp på 

38 092 tonn.  

Klimagassutslippene forbundet med innkjøp av varer og tjenester, scope 3, i underkant av 83 % av 

Lier kommunes totale utslipp. Utslippene i scope 2 utgjør 17 % og direkte utslipp knyttet til scope 1 

kun 0,5 %.  
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Figur 4: Totale klimagassutslipp for Lier kommune i 2017 fordelt på områdene energi, reise og transport, 

forbruksvarer, bygg og infrastruktur, kjøp og drift av tjenester (kilde Niras 2019). 

 

Ser man på utslipp fra Lier kommunes virksomheter fordelt på områdene energi, reise og transport, 

forbruksvarer, bygg og infrastruktur, kjøp og drift av tjenester, er det kjøp og drift av tjenester som er 

det området i 2017 som utgjør den største kilden til klimagassutslipp for kommunens drift (44 %). 

Dernest er utslipp knyttet til området bygg og infrastruktur (28 %). Energi til oppvarming av står for 

(17 %). Som nr 4. og 5. er Forbruksvarer (9 %) og reise og transport som inkluderer bruk av 

kommunens egne kjøretøy og dermed forbruk av bensin, diesel og elektrisitet, samt 

kjøregodtgjørelser og innkjøp av andre transporttjenester som fly, tog, buss og ferge. (2 %). Dette er 

vist i figur 4. 

 

Det er spesielt områdene energi og transport som kommunen har anledning til å gjøre tiltak som 

reduserer klimagassutslippene direkte. Gjennom mer energieffektivisering av energibruk i bygg, og 

overgang til fornybare energikilder, samt gjennom mer bruk av gange, sykkel, kollektiv til 

persontransport der det er mulig, og å erstatte kjøring med fossile biler med elbiler der biltransport 

er påkrevd.  
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Tabell 3 viser oppsummerte tall for klimagassregnskapet for 2017 og 2018 og endringer mellom disse (kilde 

Niras 2019).. 

 

Ved å sammenlikne klimagassutslippstallene for 2017 og 2018, er klimafotavtrykket redusert med 4 

% fra 39 649 tonn CO2-ekvivalenter i 2017 til 38 092 tonn CO2- ekvivalenter i 2018.  

Under scope 2 er det en stor prosentvis økning i kategorien reise og transport (215 %). Forklaringen 

på dette er at elektrisitet til drift av elbiler er skilt ut i større grad enn før. Under scope 3 er utslipp fra 

forbruksvarer over investeringsbudsjettet redusert med 39 %. I kategorien bygg og infrastruktur er 

det en endring fra 2017 til 2018 der utslipp knyttet til drift er nesten fordoblet (98 %) og investering 

redusert med 74 %. Totalt sett er kategorien redusert med 10 % fra 2017 til 2018.  

Mer informasjon om klimagassregnskapets metode og flere resultater finnes i vedlegg 1. 
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4 Status måloppnåelse 
 

De målbare målene i energi- klimaplanen er ivaretatt i målsettingene for Liers virksomhet vist under 

eller i målindikatorene. 

 

4.1 Status målsettinger for Lier kommunes drift  
 

Tabell 4: Status målsettinger for Lier kommunes drift for energibruk og klimagassutslipp. Grønn farge indikerer 
at målet nås, gul at innsats må intensiveres for å nå målet, og rød at målet antakelig ikke nås. Målet markert i 
grått kan ikke lenger måles. 

Målsettinger innen 2020 
(ref.2007): 

Kommunale 
virksomheter  

Status pr 2018 

Redusere lokale klimagassutslipp 
med 

50 % Økn. 108 % 

Redusere lokalt energiforbruk med  20 % Red. 2 % 

Redusere lokale stasjonære 
klimagassutslipp med 

90 % Red. 80 % 

Redusere stasjonært energiforbruk 
med 

20 % Økn. 1 % 

Mobile utslipp skal reduseres innen 
2020 med  

40 % Red. 56 % 

 

Tabellen over viser status for målene som ble satt i 2007 for Lier kommunes egen virksomhet. Under 

er status for måloppnåelse kommentert: 

 Lokale klimagassutslipp er utslipp basert på energibruk i bygg kommunen eier og utslipp fra 

kjøring med tjenestebiler og bruk av private biler i tjeneste.  

Måltallet for lokale klimagassutslipp har økt med 108 %. Den største årsaken til økningen er at 

andelen fornybar kraft i den elektrisiteten vi bruker er mye lavere i dag enn i 20071. I tillegg til 

energieffektivisering og bytte til nye fornybare kilder som solkraft og varmepumper, er et tiltak at 

kommunen kjøper garantert fornybar kraft. Det er satt av midler til dette fra og med 2020.  

 

                                                           
1
 NVEs varedeklarasjon viser import og eksport av kraft og vurderer energisammensetningen. Jf. dette får man en 

utslippsfaktor for elektrisitet på 116,3 g/kWh i 2007. I 2017 var denne 400g/kWh. En mye større andel av den fornybare 
kraften som Norge produserer i dag, kjøpes via strøm med opprinnelsesgaranti. Om kommunen kjøper strøm med 
opprinnelsesgaranti kan utslippsfaktor for norsk miks som er svært lav.  
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 Lokalt energiforbruk er energibruk i bygg kommunen eier og energiforbruk til kjøring med 

tjenestebiler og bruk av private biler i tjeneste.  

Her har energiforbruket knyttet til persontransport gått noe med (merk av utslipp fra fly, tog, buss 

ikke er med her). Energiforbruk i bygg er stabilt. Pga. en økende bygningsmasse kan dette målet bli 

vanskelig å nå. Se forklaring under mål om stasjonært energiforbruk. 

 

 Stasjonære klimagassutslipp er utslipp fra oljeforbruk til oppvarming. 

Oljeforbruket til oppvarming av kommunens bygninger har gått kraftig ned siden 2007 (redusert med 

80 %) Vi ligger dermed an til å nå dette målet. Fra 2020 vil det ikke lenger være lov å benytte 

mineralolje til oppvarming. Følgende vil det ikke lenger være oljeforbruk og utslipp fra dette. 

 

 Stasjonært energiforbruk er energiforbruk til oppvarming. 

Målet om at energiforbruket skal reduseres med 20 % innen 2020 er allerede målet nådd, men 

samtidig ikke. Målet er satt ut i fra at totalforbruket av energi skulle reduseres med 20 %. I perioden 

er imidlertid: 

 Lier Eiendom KFs eiendoms areal fra har økt med 27 % fra 2007 til 2018.  

 Energi forbruk fra 2007 til 2018 er nær uendret i totalt forbrukt kWh  

Det vil si at forbruket pr kvm bygg er redusert med 21.2 % fra 168,6 kWh/kvm til 133 kWh/kvm. 

 

 Mobile utslipp er utslipp fra kjøring med tjenestebiler og bruk av private biler i tjeneste.  

Her har det skjedd store forandringer i bilparken siden 2007. Maskiner, biler og utstyr som var 

inkludert i tallene i 2007 gikk ut av kommunens maskin og bilpark med opprettelsen av VIVA og Alier. 

Utslipp fra scope 3 -andre reiser (tog, fly, buss, taxi) har vi først fått nå gjennom årets 

klimagassregnskap. Det blir derfor dessverre ikke mulig å vurdere måloppnåelsen på en 

hensiktsmessig måte. Området vil følges opp gjennom mål som er satt for transport, ser 

målindikatorene under. 
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4.2 Status målindikatorer 
For en tett oppfølging av klimaarbeidet og mulighet til å måle utviklingen, er indikatorer viktige. 

Målindikatorene gir oss bedre forutsetninger for å styre klimainnsatsen fordi vi kan måle utviklingen. 

Slik blir vi i stand til å sette mer treffsikre mål og få en ønsket utvikling.  

 

Tabell 4: Status og mål for målindikatorer for Liersamfunnet og for kommunale virksomheter 

Indikatorer  2018 Mål 2020 Enhet 

Kommunale virksomheter       

Transport  

Andel kommunale lavutslippsbiler (egne og leasede) 17  80 % 

Antall kjørte km med kommunale biler i tjeneste (ref. år 2014)   -20 % 

Antall elsykler 10 40 stk 

Endring i antall kjørte km med private biler i tjeneste (ref. år 2014) -30  -20 % 

Antall ladepunkter ved kommunale virksomheter 60 100 stk 

        

Energi i bygg og anlegg 

Endring i totalt stasjonært energiforbruk (ref. år 2007) 1 -20 % 

Energiforbruk per kvm pr type virksomhet (skole) 98 110 kWh 

Energiforbruk per kvm pr type virksomhet (omsorg)  188 150 kWh 

Fossilt oljeforbruk kommunens bygg totalt 31 570 0 liter 

    

Vann og avløp 

Fremmedvann på avløpsnettet (ref. år 2015) -21 -15 % 

Lekkasje på vann-nettet (ref. år 2015) -7 -10 % 

Antall lysstolper med LED-lys 1251 1000 stk 

        

Innkjøp  

Andel miljøsertifiserte leverandører (ISO 14001, EMAS, Miljøfyrtårn)    195 stk 

        

Miljøsertifisering 

Andel kommunale virksomheter som er Miljøfyrtårn 92 100 % 

        

Liersamfunnet 

Areal 

Andel av nye boliger og arbeidsplasser innenfor de prioriterte 
utviklingsområdene 

4 80 % 

Andel av nye boliger og arbeidsplasser innenfor de eksisterende 
boligområdene 

 96 80 % 

Antall tilrettelagte pendlerparkeringer (bil) for overgang til buss og tog 353 500 stk 

Antall tilrettelagte pendlerparkeringer (sykkel) for overgang til buss og tog 126 200 stk 

Gang- og sykkelvei i km 37 40 km 
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Transport 

Kjørelengde personbiler per innbygger 7 512 10000 km 

Andel daglige reiser basert på kollektivtransport 7 12 % 

Andel daglige reiser på sykkel 1 6 % 

Andel daglige reiser til fots 15 16 % 

Andel daglige reiser som bilfører 67 55 % 

Andel daglige reiser til bilpassasjer 8 11 % 

        

Energi  

Endring i elektrisitetsforbruk per privat husholdning (ref. år 2007) -19 -10 % 

Årlig energitiltak i husholdningene støttet av kommunen eller Enova 162 50 stk 

        

Utdanning 

Antall skoler som deltar på årlig kurs om energi og klima for lærere i 
Lierskolen. 

0 100 % 

Andel ungdomsskoler som drar på årlig besøk til Lyngås 
gjenvinningsstasjon 

25 100 % 

 

Målindikatorer markert i grått er indikatorer vi ser at vi pr i dag ikke har tallgrunnlag for å vurdere. 

Antall km for kommunale biler i tjeneste er markert i grått fordi tallene fra 2014 ikke kan 

sammenlignes med 2017- tallene, (se kommentar under 4.1). 

Andel miljøsertifiserte leverandører er markert i grått ettersom vi ikke lenger kan motta lister over 

alle sertifiserte leverandører. 

Målindikatorene vil bli fulgt opp innen hvert område, med vurdering av hvor man evt. kan sette inn 

ekstra tiltak for å nå målene. 

 

 

 

4.3 Status på tiltak  
(se neste side) 
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Tiltak Lier kommunes drift Frist Ansvar- oppfølging 
av tiltak 

Status 

Energibruk i bygg      

Styrking av energiledelse gjennom energi- og driftsoppfølging. Utredning og 
gjennomføring av prosjekter for energisparing og -omlegging i kommunale 
bygg. 

Løpende Lier kommune/ Lier 
Eiendomsselskap 

Igangsatt og pågående. Styret i LEKF har prioritert dette området, 
og gjennom rekruttering av ny medarbeider 2018, har foretaket 
løftet kompetansen innenfor VVS området markant.  
LEKF har siden våren 2018 lagt ned betydelig tidsressurs i 
opplæring og oppfølging av driftspersonell og virksomheter. 

Solcelleanlegg og solfangeranlegg vurderes ved bygging av nye kommunale bygg og 
ved større rehabiliteringsprosjekter. 

Løpende Lier Eiendomsselskap Igangsatt og gjennomføres i aktuelle prosjekter. 

Livsløpsanalyser (LCA)/(LCC) av materialer skal brukes i kommunale byggeprosesser, 
for å finne helhetlige løsninger med lavest miljø- og klimapåvirkning og kostnad. 
Både ved nybygg og total rehabiliteringsprosjekter 

Løpende Lier Eiendomsselskap LEKF har gjennomført kompetansehevingstiltak innen området, og 
vil intensivere arbeidet f.o.m 2. halvår 2019. 

Opparbeide kunnskap om bruk av massivtre i offentlige prosjekter. Vurdere 
tilleggsanbud på massivtre ved store nye byggeprosjekter. 

Løpende Lier Eiendomsselskap LEKF har gjennomført kompetansehevingstiltak innen området, og 
vurderer bruk av massivtre i aktuelle prosjekter. 

 Det skal benyttes et gjennomgående system for vurdering av miljøkvaliteter for 
kommunale byggeprosjekter, både ved nybygg og større rehabiliteringsprosjekter ref. 
def. i dok. 6A (styringsdokument for kommunale byggeprosjekter), eks BREEAM 

Løpende Lier Eiendomsselskap LEKF har i alle investeringsprosjekter som kommer inn under dok 6 
A vurdert hensiktsmessigheten av eget miljøstyringssystem for 
prosjektet. For Fosshagen 2 er det valgt å bruke 
styringsparameterne som ga godkjenning «very good» for del 1 
uten egen sertifisering.  Svanemerking er også vurdert som 
system, men ennå ikke gjennomført i noen prosjekter. 

Alle nye kommunale bygg skal bygges etter energikrav i passivhusstandarden. 
Rehabiliteringsprosjekt etter passivhusstandarden skal vurderes.  

Løpende Lier Eiendomsselskap Tiltaket er iverksatt og søkes innfridd der det er aktuelt og mulig. 

Innen 2020 skal kommunen ha faset ut all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder 
til oppvarming. Ut i fra et beredskapsperspektiv bør det vurderes i det enkelte tilfelle 
om enkelte forbrenningsbaserte fyringsanlegg skal opprettholdes som beredskap i 
anleggets gjenværende levetid. 

2020 Lier Eiendomsselskap LEKF faser ut forbrenningsbaserte varmekilder i tråd med politiske 
vedtak i kommunestyret 115/2018. 
Beredskapsvurderinger er gjort i samråd med kommunens 
fagleder for kvalitet og beredskap. 
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Det skal utarbeides en helhetlig plan for energiforsyning, energisparing og 
energiomlegging for kommunale bygg. Bruk av nye fornybare energikilder skal 
vurderes i alle prosjekter, og kommunens mål for reduksjon i klimagassutslipp og 
energiforbruk er førende. 

2017 Lier Eiendomsselskap Tiltaket er igangsatt og utvikles i harmoni med de politiske 
vedtakene innen saksområdet. 

Transport    

Det skal etableres elbilladestasjoner ved alle våre virksomheter som kan 
dokumentere et behov for det, og der det er kapasitet i elsystemet. 

Løpende Miljørådgiver Det er etablert elbilladestasjoner ved rådhuset, Egge skole, Hegg 
skole, Høvik skole, Fosshagen og Voksenoppl./Kulturskolen. 

Ytterligere behov og kapasitet i elsystemet er under vurdering 

Tilrettelegge for mer bruk av web- og telefonmøter for å redusere transport i jobb. Løpende Miljørådgiver Gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen oppfordres det til mer bruk av 
web og telefonmøter. Det skal arbeides mer for at alle har 
webmøteverktøy tilgjengelig. 

Tilrettelegge for mer bruk av sykkel, elsykkel og kollektivt for mer klimavennlig 
transport i jobb. 

Løpende Miljørådgiver Gjennom miljøfyrtårnsertifiseringen oppfordres til mer 
klimavennlig transport i jobb. Det arbeides for å få bedre 
sykkelfasiliteter ved virksomhetene. 

Iverksette deleordning elbil for ansatte. 2017 Virksomhetene/ 
Miljørådgiver 

Det er sett på ulike løsninger for dette. Løsninger er fortsatt under 
vurdering. 

Tilrettelegge for klimavennlig transport for kommunens ansatte til og fra jobb. Løpende  Miljørådgiver Det skal igangsettes et prosjekt kalt «Reis Smart Lier kommune» 
for at flere skal velge å gå, sykle eller ta kollektivt til og fra jobb. 

Bruk av velferdsteknologi i hjemmetjenesten for å optimalisere og redusere 
transport. 

Løpende Omsorg CarAdmin ble innført i 2017. Dette er en helhetlig løsning for 
kjøretøyoppfølging, og gir bedre flåtestyring.  

Vei, vann og avløp      

tiltak for å redusere lekkasjer på vann-nettet. 2027 VIVA IKS Soneinndeling med måling: Ledningsnettet er oppdelt i ca 20 
forbrukssoner med sonevannmålere som kontrollpunkter. Det er 
videre oppdelt i trykksoner med overvåking av trykk på alle steder 
med driftsovervåking. Det jobbes videre med oppretting av flere 
forbrukssoner, da noen av dem er store og dels uoversiktlige. 

Driftskontroll/FDV og overvåking: De fleste høydebasseng, 
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trykkøkningsstasjoner og sonevannmålere er tilknyttet 
driftskontrollanlegg. Driftsovervåkingen er bemannet 24/7, 
henholdsvis i Driftssentral på Grette Driftsstasjon i Røyken og via 
vakt-PC. Det jobbes med å få resterende anlegg inn i 
driftsovervåking. I tillegg overvåker GVD (Godt Vann 
Drammensregionen) sonevannmålerne og fakturamålerne. 
Utarbeider forbruksrapporter månedlig, som hjelp til å holde 
oversikt på vannforbruket. Tiltak innen drift, eller investering 
iverksettes gjerne ut i fra data som hentes ut fra 
driftskontroll/FDV. 

Glitrevannverket IKS: Lier kjøper vann fra Glitrevannverket IKS. 
Henholdsvis fra vannkildene Glitre og Holsfjorden. Det er 
opprettet reservannforsyning fra Asker. Denne forsyner hele Lier 
bortsett fra Syllingområdet. Kan nevnes at Sylling på sikt vil få 
overført vann fra Glitre via Sjåstad. Glitrevannverket er opptatt av 
at vannforbruket totalt holdes på 2004 nivå. Dette for at 
investeringer i utvidet kapasitet kan utsettes lengst mulig. De 
henstiller til Glitrekommunene om at det holdes et høyt trykk på 
lekkasjekontroll. GVD-samarbeidet er dels tuftet på dette. 

GVD-samarbeidet: Lier har et utstrakt samarbeid med øvrige 
kommuner i Drammensregionen igjennom GVD. Nevner: Praktisk 
lekkasjesøk, samt mer forebyggende samarbeid som; innkjøp, 
normer, retningslinjer, forskrifter, informasjon, beredskap, 
nødvannforsyning, kart og nettverksbygging. 

Bruk av eget utstyr til lekkasjelytting: Viva har eget utstyr og 
kompetanse på lekkasjesøk. Viktig supplement til GVD’s kapasitet. 

Reparasjonstid: Reparasjonstiden på hovedledninger er rask. 
Utføres som oftest per omgående. Private lekkasjer repareres noe 
tregere, ofte mellom 1-3 måneder etter påvist lekkasje. 

Det gjennomføres spyling og pluggspyling av vårt ledningsnett i en 
syklus på hvert 6 år. 
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Det skal gjennomføres utskiftninger og forbedringer i pumpestasjoner for å minske 
antall overløp av avløpsvann direkte til vassdrag og for redusere energiforbruket. 

2027 VIVA IKS To stasjoner er under oppgradering på Lierskogen.  

Det er planlagt at det skal gjennomføres en kartlegging av tilstand 
og kapasiteter på pumpestasjoner i løpet av 2018. 

I investeringsbudsjettet er det satt av 2 mill kr til oppgradering av 
pumpestasjoner i 2019. 

Alarmer i form av vipper som indikerer nivået i kummene. 

Det skal lages en samlet plan for oppgradering til LED-gatebelysning, og automatisere 
styringen av dette. 

2017 VIVA IKS Det er utarbeidet en prosjektrapport mht oppgradering av 
veilysanlegget i kommunen. Arbeidet med modernisering av 
veilysanlegget er bestilt og igangsatt. 

VIVA-IKS skal utarbeide en klimahandlingsplan med årlige oppdatert 
klimagassregnskap. 

Løpende VIVA IKS Arbeidet med å lage Miljørapport 2017- 2018 er nå ferdigstilt. 
Miljørapporten tar for seg miljørisikoen på avløpsanlegg, samt 
avfallshåndtering, redusering av forurensning fra overvann, og 
redusering av energiforbruk. Arbeidet er en videreføring av 
Miljørapport 2015-2016 som tok for seg utslipp og påvirkning til 
miljø fra VA-anlegg.  

Det er opprettet et utvalg, Ytre miljø utvalget, som tar for seg alle 
relevante problemstillinger innenfor ytre miljø, og bidrar med å 
lage planer for å redusere energiforbruk i alle avdelinger, setter 
krav til innkjøp av mer miljøvennlige produkter og planer og 
utførelse av tiltak ved forurensningsfare på avløpsanlegg.  

Ytre miljø utvalget har utformet en miljøoppfølgingsplan for 
ivaretakelse av lover og forskrifter ved prosjekter. 

VIVA IKS skal ta i bruk lavutslippskjøretøy og lavutslippsanleggsmaskiner i egen 
kjøretøypark. De skal også, så langt det er mulig, kreve at innleide entreprenører 
benytter lavutslippskjøretøy, herunder kjøretøy/maskiner som bruker elektrisitet 
eller biodrivstoff. 

Løpende VIVA IKS Kjøretøyparken til Viva blitt byttet ut med nye kjøretøy de siste 
årene, de nye kjøretøyene tilfredsstiller de krav som 
myndighetene har pr. dags dato. 

VIVA har Euro 6 motorer i de nyeste bilene. Maskiner og utstyr 
som har motorer har «Steg 4», dvs. de nyeste og minst 
forurensede motorer på markedet i dag. VIVA har fortsatt noen 
biler og maskiner med eldre motorer, men disse blir byttet ut etter 
hvert. 
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 10 lastebiler, 4 av disse med Euro6 motorer 

  4 el. Biler 

 30 varebiler/Servicebiler, av disse 16 biler med Euro 6 
motorer 

 17 maskiner hvorav 6 har steg 4 motorer 

 3 traktorer hvorav 1 har steg 4 motor 

Ved innkjøp av nytt utstyr vektes HMS med 30% 

Utarbeide strategidokumentet ”Effektiv og bærekraftig avløpshåndtering” som 
fokuserer på gjenbruk av ressurser (for eksempel mulighet for lokale kretsløpsanlegg 
der regnvann kan brukes til toalett og gjenbruk av gråvann og svartvann til for 
eksempel produksjon av kompost) 

2027 VIVA IKS Ikke igangsatt 

Innkjøp      

Revidere innkjøpsstrategien til å bli effektivt verktøy for reduksjon av direkte og 
indirekte utslipp 

2018 Innkjøp/ 
Miljørådgiver 

Innkjøpsstrategien er under revidering. 

Øke kompetanse på bruk av livsløpsanalyser (LCA/LCC) i anskaffelser   2018 Innkjøp/ 
Miljørådgiver 

Det arbeides med dette i hht. Relevante anskaffelser. 

Innføre elektronisk handel for kommunens innkjøp 2018 Innkjøp Elektronisk handel ble innført i kommunens virksomheter i 2017. 

I anbudsprosesser kreve klimagassregnskap fra leverandører som utfører 
transporttjenester for kommunen.  

2017 Innkjøp Dette gjør vi i dag i alle relevante anbudsprosesser. 

Forbruk og avfall      

Tilrettelegge for mer gjenbruk av møbler og utstyr i kommunal virksomhet.  Løpende Miljørådgiver Det arbeides med et bedre opplegg for dette. I tillegg har 
kommunen inngått en avtale om kjøp av brukte kontormøbler for 
mer bærekraftig innkjøp. 

I samarbeid med RfD finne tiltak for enda bedre kildesortering ved våre virksomheter Løpende  Miljørådgiver Dette er det et kontinuerlig fokus på. 
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Utrede tiltak for å redusere matsvinn i helsesektoren 2018 Omsorg Prosjekt gjennomført ved Liertuns boligavdeling i 2018 med gode 
resultater. Lier kommune er i 2019 tildelt klimasatsmidler til en 
videreføring av prosjektet. 

Klimaledelse      

Utarbeide et årlig klimagassregnskap.  Løpende Miljørådgiver Klimagassregnskap for 2017 og 2018 er utarbeidet i samarbeid 
med NIRAS AS. Det er laget en avtale om levering av 
klimagassregnskap årlig 

Årlig politisk rapportering av energi og klimaplanen. 2017 Miljørådgiver Rapport levert for 2017, leveres i september for 2018. 

Innen utgangen av 2020 skal det foreligge en ny energi og klimaplan med perspektiv 
mot 2030. 

2020 Miljørådgiver Tiltaket følges som planlagt 

Vi deltar i relevante interkommunale og interregionale programmer og prosjekter Løpende Miljørådgiver Dette er under vurdering løpende for hvilke prosjekter som 
tilgjengelig. I 2018 søkte kommunen om å delta i nytt 
klimanettverk for kommuner kalt «Kortreist kvalitet». Sammen 
med 12 andre kommuner og fylkeskommuner ble vi valgt ut til å 
delta. Vi deltar inn i nettverket med områdene grønn mobilitet og 
klimaomstilling i matnæringen.  

Fortsette å være en ledende Miljøfyrtårnkommune, gjennom å sørge for at alle våre 
virksomheter er sertifisert. 

2017 Miljørådgiver Det arbeides kontinuerlig med Miljøfyrtårnarbeidet, der hver 
virksomhet skal resertifiseres hvert 3. år. Alle kommunens 
virksomheter bortsett fra 3 er sertifisert.  
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Tiltak Liersamfunnet Frist Ansvar- oppfølging 
av tiltak 

Status 

Areal- og transport     

 
Hovedutviklingsområdene i Lier skal skje på Lierstranda, Gullaug og i Lierbyen 
gjennom omdisponering og fortetting av eksisterende byggeområder.  

Løpende Sektor samfunn/ 

Planavd. 

Hovedutviklingsområdene følger av Lier kommunes arealstrategi. 
Fortetting skal følges opp i eget prosjekt. Se fire kolonner lenger 
ned. 

Utvikle Lierstranda til en energi- og klimanøytral fjordby, med gode fremtidsrettede 
løsninger, fokus på redusert behov for transport, bygg med lavt energibehov  

Løpende Sektor samfunn/ 
Planavd./Fjordby-
prosjektet 

Planprogrammet for områderegulering av Fjordbyen ble vedtatt i 
april 2018. I planprogrammet er målet om en energi- og 
klimanøytral Fjordby ivaretatt.  

Det skal etableres et nytt og moderne kollektivknutepunkt i Fjordbyen. Løpende Sektor samfunn/ 
Planavd./Fjordby-
prosjektet 

Dette vil være en del av Fjordbyplanleggingen. I 2017 ble det 
vedtatt at det skulle utarbeides en kommunedelplan for 
samferdsel for Fjordbyen. Planprogrammet for 
kommunedelplanen ble vedtatt sendt på offentlig ettersyn i april 
2018. 

Ved nye store boligprosjekter skal det settes høye miljø- og klimamål, både når det 
gjelder transport og energibruk i bygg, i tråd med mål satt for Fjordbyen Lierstranda. 

Løpende Sektor samfunn Det var ingen store boligområder under regulering i 2018. 

 Utrede potensialet for fortetting av eksisterende boligarealer, med mål om at 
veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 

2018 Sektor samfunn Temaet ble opp i forbindelse med rulleringen av kommuneplanens 
arealdel. Det foreslås at dette følges opp i et eget prosjekt for 
tilrettelegging for fortetting i eksisterende boligområder. 

Ved omreguleringer eller nyreguleringer av bolig- og næringsområder, skal et godt 
eksisterende eller mulighet for et godt fremtidig kollektivtilbud vektlegges i 
planleggingen. 

Løpende Sektor samfunn Det nasjonale målet om at fremtidig vekst i persontrafikken skal 
tas med gange, sykkel og kollektivt (nullvekstmålet) er vi forpliktet 
til å gjennomføre gjennom Buskerudbyen. Dette følges opp i alle 
reguleringsplaner.  

Vurdere differensierte parkeringsnormer i kommuneplanbestemmelsene, med mål 
om at veksten i persontransporten skal tas med kollektiv, sykkel og gange. 

2018 Sektor samfunn Max norm for antall parkeringsplasser ved nye prosjekter i 
Lierbyen ble lagt inn som forslag til nye 
kommuneplanbestemmelser. I denne omgang vedtok 
kommunestyret å ikke ta dette med videre. 

Kartlegge og gjennomføre tilretteleggingstiltak som vil gjøre det enklere og mer 
attraktivt å ta kollektivtransport, sykle og gå. 

Løpende Sektor samfunn/ 
kollektivoperatører/B

I 2017 og 2018 ble det jobbet spesielt med tiltak rundt Lier 
stasjon. Det er avsatt midler til et eget prosjekt i Buskerudbyen for 
å bedre adkomst med buss, sykkel og gange til Lier stasjon. I 2018 
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uskerudbyen ble det planlagt en ordning med matebuss fra Lierbyen til Lier 
stasjon. Denne ble startet opp 2. januar 2019. 

Videre jobbes det kontinuerlig med mindre og større 
tilretteleggingstiltak gjennom kommunen/VIVA og 
kommunen/Buskerudbyen. 

Gjennomføre kampanjer for å få fokus på muligheter Liers innbyggere har til å gå, 
sykle, eller ta kollektivt. 

Løpende Sektor samfunn/ 
kollektivoperatører/B
uskerudbyen 

I 2017 deltok 252 liunger i Sykle til Jobben – aktivitetskampanje 
med gratis deltakelse for alle som jobber eller bor i Buskerudbyen.  

Gjennomføre gå- og sykkelaksjoner i skolen. Løpende Sektor samfunn/ 
oppvekst 

Skolebarn har deltatt i aksjonen Aktiv på skoleveien. Alle 
barneskolene deltok i aksjonen. 

Utarbeide informasjonsmateriell om miljøvennlig bygging, som plan og bygg kan gi ut 
på alle oppstartsmøter 

2017 Miljørådgiver/ 

Planavd. 

Gjennomføring utsatt til 2019 pga knappe arbeidsressurser 

Bruke handlingsrommet i utbyggingsavtaler med mål om redusert energi og 
klimagassutslipp 

Løpende Sektor samfunn Mulighetene for dette vurderes i hver enkelt utbyggingsavtale. 

Vurdere en støtteordning for kjøp av elsykler 2017 Miljørådgiver Gjennomføring utsatt til 2019 pga knappe arbeidsressurser 

Kartlegge aktuelle tilretteleggingstiltak for bruk av lavutslippsbiler i kommunen.  2017 Miljørådgiver Se under om ladepunktstrategien. Tiltak vurderes her. 

Det legges opp til en egen ladepunktstrategi for elbiler 1. halvår 
2017 

Miljørådgiver Temaplan for ladepunkt er under utarbeidelse og vil legges frem 
høsten 2019. 

Energibruk i bygg      

Engasjere en egen energirådgiver for å tilby Liers innbyggere gratis energirådgivning 
om aktuelle energitiltak i egen bolig. 

2017 Miljørådgiver Gratis energirådgivning til private boligeiere ble gjennomført i 
2018. Prøveordningen ble før jul 2018 bestemt forlenget ut 2019.  
Ordningen skal evalueres før vurdering av videreføring.  

Informere næringsliv og innbyggere om klima-vennlige energitiltak og 
støtteordninger for dette, gjennom informasjonsmateriell og sosiale medier 

Løpende Miljørådgiver Tiltaket er startet opp i forbindelse med energirådgivning for 
private boligeiere, og vil bli vurdert fortløpende.  
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Forbruk og avfall      

Samarbeide med RfD om kampanjer og informasjon rettet mot innbyggere for å 
stimulere til en enda høyere utsorteringsgrad 

Løpende Miljørådgiver Kommunen deler og videreformidler informasjon fra RfD gjennom 
kommunens informasjonskanaler. 

I 2018 gjennomførte RfD en matsvinnkampanje. Hovedtiltakene 

var tre filmer med barn som på en positiv måte oppfordret til å 

bruke opp matrestene.  

Gjennomføre en "ta vare på det du har" kampanje 2018 Miljørådgiver Som en del av dette ble det i 2018 planlagt for oppstart av et 
prøveprosjekt om «Reparasjonskafe» der innbyggerne kan komme 
for å få reparert ødelagte ting og lære selv hvordan man skal 
reparere. 

 Utdanning og kunnskap      

Bruke kommunikasjon som et verktøy for å øke kunnskap om energibruk og 
klimatiltak, informere om gjeldende støtteordninger, og sørge for tett oppfølging av 
kommunens kommunikasjonsplan for energi og klima. 

Løpende Miljørådgiver Dette vurderes løpende, og vil få enda større fokus i 2018.  

Synliggjøre gode klimavalg for befolkningen, gjennom  å lage en forbrukerguide på 
relevante språk med tips til klimavennlig forbruk. 

2018 Miljørådgiver Dette er under arbeid. 

Alle ungdomsskoler skal ta i bruk RfD's tilbud om undervisningsopplegg om avfall og 
miljø, med besøk på Lyngås gjenvinningsstasjon. 

2017 Oppvekst I 2018 deltok en av de fire ungdomsskolene på 
undervisningsopplegget og besøk på gjenvinningsstasjon.  

Tilby årlig kurs om miljø og klima for lærere i Lierskolen.  2017 Miljørådgiver Tiltaket har ikke blitt gjennomført pga. begrensede 
arbeidsressurser. Det er vurdert at hvordan dette tiltaket bør 
gjennomføres, tas opp i forbindelse med ny lærerplan for skolen. 

Næringsliv      

Delta i klimapartnerskap med næringslivet  Løpende Miljørådgiver Lier kommune deltar i Næringsforening for Drammensregionens 
nettverk: Grønn suksess. Formålet med nettverket er å samle 
aktører fra offentlig sektor og næringsliv i Drammensregionen for 
å skape bevissthet og konkurransefordeler innenfor grønn 
omstilling, fornybar energi og bærekraftig utvikling.  
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Oppfordre alle eiere av næringsbygg å avvikle all ordinær bruk av 
forbrenningsbaserte kilder til oppvarming.  

2017 Miljørådgiver Fra 1.1.2020 vil det ikke lenger være anledning for eiere av 
næringsbygg å benytte mineralolje (olje) til oppvarming. Vedr. 
fjernvarme ble det i kommunestyrets sak 115/2018 fattet følgende 
vedtak: 

Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt 
av kommunestyret 7. mars 2017, følges opp og realiseres. 
Rådmannen utreder konsekvensene, herunder klimagevinster, for 
Lier kommune ved å fase ut fossilt brensel innen 2020 og 
biobrensel innen 2025 på juridisk og økonomisk mest forsvarlig 
måte.  

Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og 
kostnadsrammer med sikte på gjennomføring innen fristene. 
Rådmannen legger frem ovennevnte utredninger snarest mulig og 
senest innen 1. september 2019.  Økonomiske konsekvenser og 
eventuell inndekning synliggjøres i samme sak. 

På bakgrunn av dette utsettes dette tiltaket til saken over er 
avklart. 

Gjennomføre prosjekter i samarbeid med næringslivet om å redusere utslipp fra 
transport. 

Løpende Miljørådgiver Reis Smart ASKO ble gjennomført i 2016 og 2017 som et prosjekt 
gjennom Buskerudbyen. Det har i 2018 ikke vært mulig å 
gjennomføre nye prosjekter pga knappe arbeidsressurser. 

Oppfordre private næringsvirksomhet og selskaper som kommunen eier til å 
undersøke potensialet for redusert klimagassutslipp i egen virksomhet 

Løpende Miljørådgiver Det har i 2018 ikke vært mulig å gjennomføre nye prosjekter pga 
knappe arbeidsressurser. 

Landbruk      

I samarbeid med landbruket etablere et forum for energi- og klimatiltak i landbruket. 
Forumet skal formidle kunnskap og forslag på konkrete tiltak . 

2017 Landbruk/ 
miljørådgiver 

Det ble avholdt oppstartsmøte med næringsorganisasjonene 
høsten 2018. Oppmøte var bra og det ble gitt gode 
tilbakemeldinger. Det planlegges en ny samling senhøsten 2019.  

Det ble arbeidet høsten 2018 med en søknad om tilskudd fra 
klimasatsmidlene (Miljødirektoratet) til prosjekt om klimatiltak i 
matnæringen. Prosjektet har i 2019 fått tildelt klimasatsmidler og 
videre fremdrift planlegges. 

421



26 

 

Videreføre arbeidet med å legge til rette for et matnettverk i Drammensregionen Løpende Landbruk Foreningen Ren Smak ble etablert våren 2018, og omfatter 
gårdsbutikker og utsalg i Lier, Røyken og Hurum. Nettverket består 
i dag av 10 medlemmer. Arbeidet med nettside, facebook o.l. er 
nå ferdigstilt, og foreningen skal lanseres 20.august 2019. 

I samarbeid med landbruket etablere et prosjekt for å kartlegge klimafotavtrykk på 
lokale varer 

2018 Landbruk/ 
miljørådgiver 

Tiltaket kommer inn under prosjekt om klimatiltak i næringen (se 
over). Hvordan dette skal gjennomføres avventes til prosjektet er 
organisert. 

 

Tiltak klimatilpasning Frist Ansvar- oppfølging 
av tiltak 

Status 

Kommunen skal:      

Tilegne oss kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker biologisk mangfold, 
infrastruktur og bygninger - og kartlegge sårbarhet for dette. 

2018 Lier 
Eiendomsselskap/ 
VIVA/Miljørådgiver/Pl
anavd. 

Tema er berørt i ROS-analyse ifm. hovedplan overvann. ROS-
analysen baseres på DSBs veileder og skal omfatte hendelser som 
både er pris-satt (materielle skader, forsinkelser etc.) og ikke pris-
satt (omdømme, miljø etc.) 

Viva IKS gjennomfører MOP (Miljøoppfølgingsplaner) ved 
kommunens prosjekter, hvor klimaendringer og det biologiske 
mangfoldet blir ivaretatt. Ytre Miljø Utvalget i Viva IKS setter 
ekstra fokus på det biologiske mangfoldet. 

Etablere tverrfaglig samordning i kommunens virksomheter hva angår tilpasning til et 
klima i endring og overvannshåndtering (overvann, flom, havnivåstigning, ras etc) 

2017 Lier 
Eiendomsselskap/VIV
A/ Planavd. 

I vedtatte reguleringsplaner gir Viva IKS uttalelser om hvordan 
overvann skal håndteres på best mulig måte vha. infiltrasjon, 
fordrøyning og sikre flomveier. 

Utarbeide en plan for flomberedskap og overvannshåndtering 2018 VIVA/ 
Beredskapsleder 

Det er utarbeidet beredskapsplan for Viva IKS, datert 11.06.2018. 

Planen omhandler bl.a.  

 Overordnet innsatsplan 

 Informasjon og varsling, varslingsliste og sårbare 

abonnenter 
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 Flom og ras (under revisjon) 

ROS-analysen mht. overvann skal danne utgangspunkt for 
beredskapsplan med hensyn på flom og ras. 

Oppdatere alle ROS analyser m/ effekter av klimaendringer eventuelt supplerer med 
tilleggs analyser det dette anses som nødvendig 

  Alle Beredskapsplanen for Viva IKS er basert på nye ROS-analyser. 

 Sikre klimatilpasning i all arealplanlegging Løpende Planavd.  Kommuneplanen gir overordnede føringer for arealplanleggingen i 
Lier kommune.  

Forebygge problemer knyttet til flom og ras blant annet ved lokal 
overvannshåndtering, fordrøyningsbasseng, fokus på flomveier, gjenåpning av 
lukkede bekkeløp og tilbakeføring av endrede vannveier 

Løpende VIVA/ 
Beredskapsleder 

Viva IKS overtok ansvaret for overvannshåndtering fra 
eierkommunene i 2017. Viva IKS har ansatt dedikert personell for 
oppgaven. Det blir gitt uttalelser og anbefalinger til planer og 
byggesaker. Det blir også gjort konkrete vurderinger og 
anbefalinger om tiltak. 

Arbeidet med en hovedplan overvann er igangsatt. Ifm. 
hovedplanen blir det utarbeidet en 
avrenningsmodell/overflatemodell som viser hvilke områder som 
oversvømmes ved ulike gjentaksintervall med og uten klimafaktor 
(klimafaktor 1,5). Avrennings- / overflatemodellen skal danne 
grunnlag for å etablere hensynssoner. 

Det er satt som mål å finne flomsikringsmetoder som ivaretar 
både flomsikring og miljø. Det foreslås gjenåpning av lukkede 
bekkeløp der det er hensiktsmessig. 

Oppdatering av kart med hensyn på overvannssystemet (sluk, 
stikkrenner, kulverter etc.) er igangsatt, og skal blant annet bruke 
til å lage rutiner for tømming av sandfang for å unngå 
oversvømmelser ved mindre ekstreme nedbørepisoder og for å 
unngå forurensning.  

Informere om klimaendringer og virkninger til næringsliv, innbyggere og samfunn Løpende VIVA/ Miljørådgiver Informasjon til lokale aviser og andre medier for bevisstgjøring til 
innbyggere om flomfare. 
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 Arbeide for bevaring av biologisk mangfold i et endret klima gjennom tilstrekkelig 
med grøntareal og sammenhengende grøntstrukturer, vern av utvalgte naturtyper og 
fjerning av fremmede arter. 

Løpende Planavd./ 
Miljørådgiver/Landbr
ukskontoret 

Høsten 2017 startet vi opp et prosjekt for systematisering av 
informasjon om biologisk mangfold, og vurdering av behov for 
mer kartlegging av biologisk mangfold. Rapport for arbeidet ble 
levert i 2018. 

Øke kompetansen om klimaendringer i landbruket 2017-
2020 

Miljørådgiver/ 
Landbruks-kontoret 

Lier kommune er med i et nasjonalt pilotprosjekt på hvordan 
ivareta klimatilpasning i landbruket gjennom planlegging etter 
plan og bygningsloven. Prosjektet startet opp i juni 2018. Jeg 
holder deg orientert etter hvert som prosjektet kommer ordentlig 
i gang. 

Forhindre nedbygging av matjord Løpende Planavd./Landbruksko
ntoret 

Jordvernhensynet står sterkt i gjeldene kommuneplan, 

landbruksplan og i visjonen om Grønne Lier. Jordvernhensynet 

gjenspeiles også i flere interne veiledere. 

Jordvernhensynet står sentralt ved behandling og 

saksforberedelse av saker etter landbrukets særlovgivning. 
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1 Bakgrunn 
Økende konsentrasjon av klimagasser i atmosfæren medfører globale temperatur-

stigninger, som fører til klimaforandringer som f.eks. endrede nedbørsforhold og 

nedsmelting av innlandsis og permafrost. De vanligste klimagassene er CO2 (kar-

bondioksid) som primært oppstår fra energiproduksjon, samt CH4 (metan) og N2O 

(nitrogenoksid) fra landbruksaktiviteter. 

I Energi- og klimaplanen for Lier kommune 2017-2020, vedtatt i kommunestyret 

3.3.2017, er det beskrevet at Lier kommune har som hovedmål å være klimanøyt-

rale i 2030 og at kommunen skal redusere klimagassutslipp. Lier kommune ønsket 

derfor å få beregnet kommunens klimaavtrykk. (Lier kommune) 

Klimafotavtrykk brukes ofte om et klimagassregnskap utført for kommunens di-

rekte utslipp og indirekte utslipp gjennom kjøp av varer og tjenester, såkalt scope 

1, 2 og 3. Scope 1 er kommunens direkte utslipp, scope 2 er kommunens utslipp 

knyttet til energiforbruk i form av elektrisitet og fjernvarme og scope 3 er kommu-

nens indirekte utslipp knyttet til alle andre innkjøp av varer og tjenester. Klima-

gassregnskapet er en fullverdig analyse av scope 1 og 2, men kun en overordnet 

oversikt av scope 3. Klimafotavtrykket gjelder for kommunens virksomhet, ikke for 

kommunen som et geografisk område. Utslipp knyttet til kommunens innbyggere 

er derfor ikke inkludert annet for kommunens ansatte og de tjenestene kommunen 

leverer.  

1.1 FNs bærekraftsmål 
NIRAS ønsker å implementere FNs bærekraftsmål for å fremme oppmerksomheten 

rundt bærekraftig utvikling.  

Målene består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global 

arbeidsplan for land, næringsliv og sivilsamfunn. Land fra hele verden har vært ak-

tivt involvert i arbeidet med å utforme målene, og mer enn syv millioner mennes-

ker har kommet med innspill i prosessen. 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i 

dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine. Å redu-

sere klimagassutslipp kan knyttes til mål 13 «Stoppe klimaendringene». (FN-

Sambandet) 

For mer informasjon om FNs bærekraftsmål, gå inn på siden: 

http://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal   
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2 Metode 
Beregningene tar utgangspunkt i Greenhouse Gas Protocol, som er en internasjo-

nal anerkjent standard for å regne ut klimagassutslipp for land, fylker, kommuner, 

lokalsamfunn, virksomheter mm. GHG-protokollen er utviklet av World Resources 

Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 

(GHG Protocol) 

Klimagassutslippene fordeles mellom tre ulike scopes, som figur 2.1 viser. Scope 1 

er direkte utslipp fra kommunens forbruk av drivstoff og fyringsolje. Scope 2 er in-

direkte utslipp fra kommunens energibruk, som elektrisitet og fjernvarme.  Scope 

3 er indirekte utslipp fra kjøp av varer og tjenester og disse utgjør ofte den største 

delen av de samlede utslippene. Beregningen av scope 3-utslipp baseres på et 

livsløpsperspektiv, hvor aktivitetsdata, f.eks. innkjøpsdata, kobles til en livssyklus-

database. 

Figur 2.1: Oversikt over de 

ulike scopene. Figur hentet fra 

GHG-protokollen.  

 

 

Klimaregnskapet for scope 3 er basert på EXIOBASE v3  – en database utviklet i 

samarbeid mellom europeiske universiteter under Joint Research Centre (JRC) 

støttet av EU. Denne muliggjør at det kan anvendes aktivitetsdata i både NOK og i 

fysiske enheter. EXIOBASE v3 er en økonomisk input-output tabell utvidet med 

miljødata. EXIOBASE inneholder informasjon om miljøpåvirkninger fra mer enn 

164 varer og tjenester fra 49 forskjellige regioner og land. (Stadler, et al., 2018) 

Beregningene har en top-down-tilnærming, som er avgjørende for å kunne utføre 

et klimaregnskap, hvor samtlige scope 3 utslipp inkluderes, basert på innkjøps-

data. Erfaringsmessig er data fra forbruk og utslipp oppstrøms i verdikjeden 

(scope 3), mangelfullt. 

Beregningene er utført i Excel og i det anerkjente livssyklusvurderingsprogrammet 

SimaPro. (SimaPro, 2017) 

Resultatene viser utslippene av klimagasser i CO2-ekvivalenter (CO2e), der de 

ulike klimagassene blir vektet basert på effekten den enkelte klimagass har på kli-

maet. Slik blir alle utslipp av klimagasser gitt med samme enhet. 
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3 Resultater 
Lier kommunes klimagassregnskap for 2018 er regnet ut for tre ulike scopes. 

Scope 1 er direkte klimagassutslipp knyttet til kommunens virksomhet, som fy-

ringsolje og forbrenning av bensin og diesel i kjøretøy. Scope 2 er utslipp knyttet 

til kommunens forbruk av forsyningsenergi som elektrisitet og fjernvarme. Scope 

3 er indirekte utslipp knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Tabellen under viser 

klimagassutslippene i antall tonn CO2-ekvivalenter fordelt på de tre scopene.   

   

Område Kategori 
Utslipp i tonn CO2-ekviva-
lenter 

Prosentandel 

Scope1           

Reise og trans-
port 

Bensin 88,94 47 % 

Diesel 93,67 49 % 

Energi Fyringsolje 8,31 4 % 

Totalt for scope 1 190,92 0,5 % 

Scope 2 

Energi 
Fjernvarme 375,94 6 % 

Elektrisitet 5 900,75 93 % 

Reise og trans-
port 

Elektrisitet – trans-
port 

63,22 1 % 

Totalt for scope 2 6 339,91 17 % 

Scope 3 Drift Investering Drift Investering 

Forbruksvarer 

Matvarer 1 887,86   7 %   

Kontor- og skolema-
teriell 

153,36 0,09 1 % < 1 % 

Data- og IKT-utstyr 136,38 145,99 1 % 3 % 

Medisinsk utstyr 103,25   < 1 %   

Inventar og utstyr 471,92 158,64 2 % 4 % 

Leie/leasing maski-
ner 

51,92   < 1 %   

Samlepost annet for-
bruksmateriell 

511,15   2 %   

Reise og trans-
port 

Fly 8,22   < 1 %   

Tog 14,28   < 1 %   

Buss 0,73   < 1 %   

Ferge 1,65   < 1 %   

Taxi 0,43   < 1 %   

Leie/leasing av bil 127,35   < 1 %   

Transport 436,68 54,56 2 % 1 % 

Bygg og infra-

struktur 

Vedlikehold 6 255,60 1 834,20 23 % 41 % 

Vaktmester 464,96   2 %   

Renhold 780,96 0,53 3 % < 1 % 
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Som tabell 3.1 også viser, utgjør klimagassutslippene forbundet med innkjøp av 

varer og tjenester, scope 3, i overkant av 80 % av Lier kommunes totale utslipp. 

Utslippene i scope 2 utgjør 17 % og direkte utslipp knyttet til scope 1 kun 0,5 %. 

Samlet har Lier kommune klimagassutslipp på 38 092 tonn CO2-ekvivalenter, 

hvorav 190 tonn er forbundet med scope 1, 6 340 tonn med scope 2 og 31 562 

tonn er knyttet til scope 3, som vist i tabell 3.1. For scope 3 er 27 087 tonn CO2-

ekvivalenter forbundet med driftsregnskapet og 4 475 tonn med investeringsregn-

skapet.  

Figur 3.1 viser de totale klimagassutslippene fra de tre scopene fordelt på fem 

ulike innkjøpsområder. Forbruksvarer er matvarer, undervisningsmateriell, kontor-

materiell og lignende. Bygg og infrastruktur er vedlikehold, husleie, vaktmester- 

og renholdstjenester osv. Kjøp og drift av tjenester er alt fra administrasjon, vel-

ferdstjenester, forsikringer og lisenser til støtte til religion- og kulturtilbud. Alle 

disse innkjøpsområdene faller inn under scope 3. 

Reise og transport inkluderer all innkjøp av diesel, også det som brukes av park og 

idrett. Innenfor dette området er 22 % knyttet til scope 1, i underkant av 8 % til 

scope 2 og i underkant av 71 % til scope 3. Energi er strømforbruk, fjernvarme og 

fyringsolje. For denne kategorien er mindre enn 1 % knyttet til scope 1, resten er 

knyttet til scope 2.  

 

Husleie 1 146,70   4 %   

Kjøp og drift av 
tjenester 

Kommunikasjon 230,14 33,86 1 % 1 % 

Helsetjenester 1 063,62   4 %   

Oppvekst 4 853,79 1,20 18 % < 1 % 

Velferdstjenester 3 417,84 1 680,73 13 % 38 % 

Konsulenttjenester 253,34 249,76 1 % 6 % 

Kultur og religion 804,48 184,39 3 % 4 % 

Forsikring 74,23   < 1 %   

Pensjon 2 079,54 89,92 8 % 2 % 

Diverse administra-
sjon 

550,78   2 %   

Beredskap 738,67   3 %   

Lisenser, kontigenter 427,62 40,66 2 % 1 % 

Fremstilling av driv-
stoff 

39,65   < 1 %   

Investeringsfond         

Totalt for scope 3 27 087,08 4 474,54 83 % 

Totalt for scope 1, 2 og 3 38 092,45     
 

Tabell 3.1: Oversikt over klimagassutslipp fra klimagassregnskapet fordelt på scope, områder og kategorier.  
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Figur 3.1: De totale kli-
magassutslippene i Lier 
kommune fordelt på inn-
kjøpsområder, oppgitt i 
[tonn CO2e] og prosent.  
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3.1 Scope 1 
Klimagassutslipp i scope 1, direkte utslipp, er i stor grad forbundet med forbruk av 

drivstoff som bensin og diesel. Dette er i hovedsak drivstoff til kjøretøy og til 

andre maskiner brukt av park og idrett. Lier kommune har også et par bygg som 

benytter seg av fyringsolje. Totalt er klimagassutslippene fra scope 1 på 191 tonn 

CO2-ekvivalenter for 2018. 

 

Figur 3.2: Klimagassut-
slippene i scope 1 fordelt 
på utslippskilder og kom-
munens ansvarsområder.  

 

 

 
 

Som figur 3.2 viser, utgjør utslipp fra forbrenning av drivstoff den største andelen 

fra scope 1. Utslippene fra kommunens forbruk av diesel og bensin står for hen-

holdsvis 49 og 47 %. Fyringsolje til oppvarming av bygg står for 4 %, og er knyt-

tet til tre bygg, Gullhaug skole, Lierbyen skole og Sylling ungdomsskole og fler-

brukshall. Sektoren med høyeste samlede direkte klimagassutslipp er Helse- og 

omsorg, med 97 tonn CO2-ekvivalenter. Dette skyldes i stor grad bilene som bru-

kes i hjemmetjenesten.  
 

 

3.2 Scope 2 
Scope 2 er klimagassutslipp forbundet med energiforbruk som ikke har direkte ut-

slipp når energien benyttes. Dette gjelder, i Lier kommunes tilfelle, elektrisitet og 

fjernvarme. Figur 3.3 viser tydelig at mesteparten av klimagassutslippene i scope 

2 er forbundet med Lier kommunes strømforbruk, som er logisk ettersom energi-

forbruket av elektrisitet er mye høyere enn energiforbruket av fjernvarme. Av det 

totale stasjonære energiforbruket til Lier kommune dekkes i underkant av 94 % av 

elektrisitet, 6 % av fjernvarme og 0,13 % av fyringsolje. 
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14 bygg varmes opp ved fjernvarme, for det meste basert på forbrenning av bio-

masse, og har dermed svært lave klimagassutslipp. Hallingstad skole, Tranby 

skole og hall og Liertun sykehjem er tilknyttet fjernvarmeanlegg på Tranby som er 

basert på elektrisitet og gass, og som dermed har et høyere utslipp enn fjern-

varme fra bioenergi. 

Ettersom Lier kommune ikke har opprinnelsesgaranti for elektrisiteten de benytter, 

er det NVE’s varedeklarasjon som er lagt til grunn for klimagassutslippene. NVE’s 

varedeklarasjon tar høyde for at Norge er en del av et europeisk kraftmarked, med 

blant annet mye kullkraft, og dermed er ikke elektrisitet uten opprinnelsesgaranti 

like miljøvennlig. Dette viser viktigheten av å redusere energiforbruket.  

Mesteparten av energiforbruket er energibruk i bygg, en svært liten andel er for-

bundet med lading av kommunens elbiler. Oppvekst er den sektoren som har høy-

est klimagassutslipp i scope 2.  

 

Figur 3.3: Klimagassut-
slipp i scope 2 fordelt på 
utslippskilder og kommu-
nens ansvarsområder.  

 

 

 

Når en sammenligner utslippene fra scope 1 og 2, er det tydelig at klimagassut-

slippene fra scope 2 dominerer. Scope 2 står for 97 % av de samlede utslippene 

fra scope 1 og 2. Oppvekst er sektoren med de høyeste samlede utslippene fra 

scope 1 og 2 med 3 365 tonn CO2-ekvivalenter. Deretter følger Helse- og omsorg 

med 1 852 tonn, Kultur og idrett med 604 tonn  og de resterende sektorene har 

utslipp på under 500 tonn hver.  
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3.3 Scope 3  
Utslippene i scope 3 er beregnet basert på Lier kommunes regnskapstall og er for-

delt på drifts- og investeringsregnskapet. De totale utslippene i scope 3 er på 31 

562 tonn CO2-ekvivalenter, hvorav 27 087 og 4 475 er forbundet med henholdsvis 

drift og investeringer. Dette betyr at driftsutslippene står for 86 % av utslippene i 

scope 3 og investeringer står for 14 %.  

Regnskapstallene knyttet til drift og innkjøp av varer og tjenester er utgangspunk-

tet for utslippsberegningene, utgifter til lønn, skatt- o.l. er ikke knyttet til utslipp 

og er derfor ikke en del av klimafotavtrykket. 

 

En oversikt over driftsutslippene i scope 3 vises i figur 3.4. De største utslippene 

er knyttet til kommunens vedlikeholdsarbeid, etterfulgt av tjenester innen opp-

vekst, som skoler, barnehager og SFO, og velferd. Vedlikehold står for 23 % av 

utslippene, mens oppvekst og velferdstjenester står for henholdsvis 18 % og 13 

%. 

 

 
Figur 3.4: Klimagassutslipp i scope 3 fra Lier kommunes driftsregnskap. 

 

 

Figur 3.5 viser klimagassutslippene knyttet til investeringsregnskapet i scope 3. De 

største utslippene, 41 % er knyttet til vedlikehold av bygg og anlegg. 38 % av ut-

slippene er knyttet til velferdstjenester.  
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Figur 3.5: Klimagassut-
slipp  i scope 3 fra Lier 
kommunes investerings-
regnskap. 
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4 Konklusjon 
 

For Lier kommune totalt sett, er det kjøp og drift av tjenester som utgjør den 

største kilden til klimagassutslipp. Kjøp og drift av tjenester står for 38 % av ut-

slippene, som vist i figur 3.1. Det nest største området for utslipp er bygg og infra-

struktur, med 28 %. Herunder er både drift, vedlikehold og nye investeringer. 

Både kjøp og drift av tjenester og innkjøp knyttet til bygg og infrastruktur er under 

scope 3 og er dermed ikke direkte under kommunens innflytelse. Forbruksvarer 

står for 9 % av kommunens totale utslipp og også dette hører hjemme i scope 3.  

Som tabell 3.1. viser, står scope 3 for 83 % av kommunens totale utslipp. Lier 

kommune kan likevel påvirke disse indirekte utslippene fra scope 3 ved å stille 

krav i tilbud og kontrakter og ved sørge for å gjøre «grønne» innkjøp.  

 

Det tredje største området, med 22 %, er energibruk, og dette er utslipp knyttet 

til både scope 1 og 2. For å redusere disse utslippene kan kommunen jobbe med 

energieffektivisering og velge fornybare energikilder. Mesteparten av fjernvarmen 

Lier kommune benytter seg av kommer fra fjernvarmeanlegg med biobrensel, men 

fjernvarmen fra Tranbyanlegget er basert på gass og elektrisitet og har derfor en 

høyere utslippsfaktor. Elektrisitet uten opprinnelsesgaranti kommer fra en blan-

ding av fossile og fornybare kilder, og er dermed forbundet med betydelige klima-

gassutslipp ifølge NVEs varedeklarasjon.  

 

Reise og transport står for 3 % og er knyttet til alle de tre scopene, ettersom dette 

er bruk av kommunens egne kjøretøy og dermed forbruk av bensin, diesel og elek-

trisitet, samt kjøregodtgjørelser og innkjøp av andre transporttjenester som fly, 

tog, buss og ferge. Dette er et område hvor kommunen har god oversikt over for-

bruket og kommunen kan påvirke valg av drivstoff direkte. Lier kommune har alle-

rede flere elbiler og for de kjøretøyene som går på diesel, kan en undersøke om 

biodiesel kan benyttes. Ved bruk av biodiesel anbefaler NIRAS å unngå produkter 

som inneholder palmeolje, soya og sukker eller bi- og restprodukter fra produksjo-

nen av disse. 

 

5 Sammenligning med 2017 
 

5.1 Kommentarer 
Posten «bil» i scope 3-beregningene for 2017 er i årets regnskap erstattet med 

«transport». Innholdet er identisk med fjoråret, men NIRAS mener transport er en 

riktigere benevning ettersom posten består av all transport og drift av egne trans-

portmidler i tillegg til leasing. Hele kommunens kjøretøy- og maskinpark inngår 

her. 

Posten «produksjon av drivstoff» er lagt til i årets klimagassregnskap etter en vur-

dering der vi mener det er fornuftig at også fremstilling av drivstoff, ikke bare for-

brenningen, bør tas med i beregningene. Produksjon av drivstoff er lagt inn under 

kjøp og drift av tjenester. Merk at utslippene knyttet til denne posten er svært li-

ten og dermed har liten innvirkning på kommunens totale klimafotavtrykk. 

For scope 3-beregningene er det i 2018 benyttet en fastsatt valutakurs med 2011 

som referanseår, der det foretas en årlig korrigering for inflasjon. Dette for å 
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kunne sammenligne kommunens klimagassutslipp fra år til år uten at regnskapet 

påvirkes av valutaendringer. En nærmere begrunnelse av endringen, samt en for-

klaring av utfordringene knyttet til en varierende valutakurs er beskrevet i notatet 

«Oppdatering av drivstoff og fastsetting av valutakurs». 

 

5.2 Sammenligning av 2017 og 2018 
Sammenligningen er gjort med utgangspunkt i oppdaterte tall fra valutajustert kli-

magassregnskap for 2017 i notat «Oppdatering av drivstoff og fastsetting av valu-

takurs» og tallene i denne rapporten. 

 

 

Tabell 5.1 viser en oversikt over samlede klimagassutslipp for hvert underområde i 

2017 og 2018, med prosentvis endring. Scope 1 viser 14 % reduksjon i klimagass-

utslipp. Spesielt er reduksjonen i direkte utslipp knyttet til energibruk kraftig redu-

sert med 77 %. Dette skyldes i stor grad utfasingen av fyringsolje.  

Område Utslipp i tonn CO2-ekvivalenter Prosentvis endring 

  2017 2018   

Scope 1 

Reise og transport 186,53 182,61 -2 % 

Energi 35,49 8,31 -77 % 

Totalt for scope 1 222,02 190,92 -14 % 

Scope 2 

Energi 7345,53 6276,69 -15 % 

Reise og transport 20,04 63,22 215 % 

Totalt for scope 2 7365,57 6339,91 -14 % 

Scope 3 Drift Investering Drift Investering Drift Investering 

Forbruksvarer 3542,4 499,9 3315,84 304,72 -6 % -39 % 

Reise og transport 646,14 61,85 589,34 54,56 -9 % -12 % 

Bygg og infrastruk-
tur 

4372,26 7190,25 8648,22 1834,73 98 % -74 % 

Kjøp og drift av 
tjenester 

13671,91 2076,74 14533,7 2280,52 6 % 10 % 

Totalt for scope 3 22232,7 9828,74 27087,1 4474,54 22 % -54 % 

Totalt for scope 
1, 2 og 3 

39649,06 38092,45 -4 % 

Tabell 5.1: Sammenligning av Lier kommunes klimagassregnskap fra 2017 til 2018 med prosentvis endring   
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For scope 2 øker utslipp knyttet til transport. Ettersom utslippene knyttet til energi 

reduseres, ser vi likevel en utslippsreduksjon på 14 % knyttet til scope 2. 

For scope 3 ser vi en økning i klimagassutslipp for drift av bygg og infrastruktur på 

98 %. Dette skyldes en økning i utslipp knyttet til vedlikehold. Total økning i kli-

magassutslipp for drift er på 22 % i scope 3. Tabellen viser en 74 % reduksjon i 

klimagassutslipp for investering i bygg og infrastruktur og en samlet reduksjon i 

utslippene fra investering på 54 %. For investering gir det ikke nødvendigvis et 

riktig bilde å sammenligne utslippsdata fra år til år ettersom det normalt vil være 

større endringer i investeringsbudsjettet enn i driftsbudsjettet. 

For Lier kommune ser vi at utslipp knyttet til scope 1, scope 2 og investering i 

scope 3 reduseres i 2018 sammenlignet med 2017, mens utslipp knyttet til drift i 

scope 3 øker. Samlet gir dette en reduksjon på 4 % fra 2017 til 2018. 
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Oppfølging klimanøytralt Liersamfunn 
 
I energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020) er det satt et nytt hovedmål om at 
Liersamfunnet skal være klimanøytralt i 2030.  
 
Det ble ikke klart definert i planen hva målet skulle omfatte og hvilke tiltak som skulle 
prioriteres. Rådmannen la frem forslag om en definering av målet og tiltak i sak om 
klimanøytralt Liersamfunn, som ble behandlet i politisk møterunde i juni 2018 (sak 43/2018 i 
Miljøutvalget og sak 53/2018 i kommunestyret). I saken ble det også foreslått et eget mål om 
at Lier kommunes egen virksomhet skal være klimanøytral innen 2025. 
 
Denne meldingen gir en status på oppfølging av beslutningspunkt 3, 4, og 5 i kommunestyrets 
vedtak 12.6.2018: 
 
Kommunestyrets vedtak (sak 53/2018) i møte 12.6.2018 var følgende: 
 

1. Et klimanøytralt Liersamfunn innen 2030, er å anse som et mål på veien mot 
lavutslippssamfunnet. Klimanøytralt Liersamfunn tar utgangspunkt i klimagassutslipp 
fra Liers innbyggere, næringsliv og kommunens virksomhet.  
 

2. Inkludert i målet om klimanøytralt Liersamfunn vil være utslipp fra direkte kilder, som 
utslipp fra fyringsolje og drivstoff innenfor kommunens grenser (scope 1) og utslipp 
knyttet til bruk av strøm og fjernvarme både innenfor og utenfor kommunens grenser 
(scope 2).  
 

3. Det foreslås som delmål at Lier kommunes drift skal være klimanøytral i 2025. Målet 
vedtas endelig i HP 2019-2022 og skal nås gjennom utslippsreduserende tiltak, og 
kompensering for resterende utslipp gjennom klimakvoter/opprinnelsesgarantier for 
grønn strøm.  
 

4. Kompensering for kommunens gjenværende utslipp må skje gjennom en trinnvis 
opptrapping. Dette skal vurderes i handlingsprogrammet for 2019-2022.  
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5. Det skal utføres en scenarioanalyse for å se hvilke utslippsreduksjoner som kan 

oppnås for Liersamfunnet gjennom ulike tiltak, som legges frem innen 1. kvartal 2019. 

 
Punkt 3 og 4 - Lier kommunes drift skal være klimanøytral i 2025. 
 
Målet om at Lier kommunes drift skal være klimanøytral i 2025 ble endelig vedtatt i 
handlingsprogrammet for 2019-2022.  
 
Det utarbeides årlige klimagassregnskap for utslipp fra kommunens virksomheter. Dette skal 
utgjøre vurderingsgrunnlaget for status på utslipp. Det er lagt opp til en trinnvis opptrapping, 
der det arbeides med å redusere utslipp innenfor energibruk og transport. Som en del av dette 
er det gjennom HP satt av midler til å kjøpe strøm med fornybar opprinnelsesgaranti fra 2020. 
Fra og med 2025 og fremover er det lagt opp til å kompensere for resterende utslipp gjennom 
kjøp av frivillige klimakvoter. Samtidig vil det bli arbeidet kontinuerlig med å redusere 
utslippene ytterligere. 
 
Punkt 5 – scenarioanalyse 
 
Scenarioanalysen er noe forsinket. Det ble søkt om tilskudd gjennom Miljødirektoratets 
klimasatsmidler i januar 2019 til et prosjekt som skulle sørge for et godt grunnlag for 
oppfølging av målet om klimanøytralt Liersamfunn. Det var satt en ramme for prosjektet på 
kr. 350 000,-. Det ble søkt om tilskudd til: 

1. Utarbeidelse av oversikt: Som et overordnet mål for kommunen, er det viktig å få 
oversikt over strategiske grep som må på plass, slik at kommunens strategier, planer 
og vedtak legger til rette for målet om klimanøytralt Liersamfunn.  
 

2. Utvikling av fremtidsbilder: Vi mener det er viktig å gjøre målet forståelig og konkret 
overfor politikere og innbyggere. Vi ønsker å utvikle tre fremtidsbilder(scenarier), 
med tilhørende utslippsbaner for fremtidige forventede klimagassutslipp. 

 
3. Etablere klimagassbudsjett: Med utgangspunkt i fremtidsbildene (scenariene) ønsker 

kommunen å utarbeide klimagassbudsjett for Liersamfunnet, som et viktig verktøy i det 
videre arbeidet mot et klimanøytralt Liersamfunn. 

 
I slutten av juni sendte Miljødirektoratet svar om at prosjektet ikke nådde opp i konkurransen 
om å få tildelt støttemidler fra Klimasatsmidlene.  
 
Et godt kunnskapsgrunnlag anses som viktig for å gjøre riktige grep og tiltak mot målet om et 
klimanøytralt Liersamfunn. For en realisering av prosjektet, må kommunen prioritere dette 
over eget budsjett. 
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Melding om utslipp av olje til Lierelva 
 
Kvelden lørdag 4. mai 2019 skjedde et utslipp av omlag 1200 liter avgiftsfri dieselolje i 
Tuverudveien 5. Ved opptak av en nedgravd oljetank røk en stropp, og dieseloljen begynte å 
renne ut. Anslaget på hvor mye olje som har lekket er noe usikkert. Via en drensledning og 
Sørumsbekken nådde noe av dette ut til Lierelva. Det vises til vedlegg for flere detaljer. 
Hendelsen ble først varslet til politiet av en elvepadler som oppdaget olje på elva søndag 5. 
mai. Hendelsen ble derfra håndtert som en akutt forurensningssak, hvor Lier kommune, 
VIVA IKS, Drammensregionens brannvesen, Kystverket, og Fylkesmannen alle ble involvert. 
 
Virksomheten GEO 247 ble av tankeiers forsikringsselskap leiet inn for å forestå en forsvarlig 
håndtering, og de private aktørene Franzefoss og Ivar Tanum har vært benyttet i 
oppryddingsarbeidet. 880 liter avgiftsfri diesel og vannholdig diesel ble sugd opp fra 
henholdsvis den oppgravde tanken og skadestedet søndag 5. mai. Resten av oljen har gått ut i 
massene på skadestedet, ut i drensledning mellom skadestedet og Sørumsbekken, og videre ut 
i Sørumsbekken og Lierelva. Forurensede masser på skadestedet ble fjernet søndag og 
påfølgende dager, og noe av dieselen som nådde bekk og Lierelva, er blitt fjernet ved oppsug i 
lenser. Prøvetaking på skadestedet og i Sørumsbekken i etterkant av oppryddingen tilsier at 
saken ikke krever videre oppfølging fra Lier kommune. 
 
Diesel som nådde Lierelva og fjorden fordampet og ble nedbrutt i løpet av få dager. Det ble 
rapportert funn av en død laks ved Engersand 10. mai, men ifølge personell hos 
Fylkesmannen kunne man ikke konkludere at oljeutslippet var årsak til denne laksens 
endelikt. Ingen ytterligere skader på helse eller miljø ble rapportert i forbindelse med 
utslippet. 
 
Det kan ligge rester av olje i massene langs drensledningen fra gården og ned mot 
Sørumsbekken. Drensledningen ligger på ca 2 meters dyp og er trolig fra 1950-årene. 
Eiendommen er registrert i Miljødirektoratets Grunnforurensningsdatabase for å synliggjøre 
dette. Når det en gang skal graves på eiendommen, vil det da følge krav om videre 
undersøkelser og forsvarlig håndtering av eventuell forurensning.  
 
I forbindelse med at det fra 1.1.2020 blir forbudt å benytte mineralsk olje til oppvarming av 
bolig, er det mange som graver opp og fjerner sine nedgravde oljetanker. Administrasjonen 
må sikre at utilsiktede utslipp fra slikt arbeid blir forsvarlig håndtert når vi får vite om 
hendelsene, og vi har de siste årene blitt orientert om 1 til 2 slike hendelser pr. år. 
 
Vedlagt er rapporter fra GEO 247 om denne hendelsen
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1 FORORD 

På vegne av Gjensidige forsikring og eier Alfred Sørum har GEO247 AS utarbeidet foreliggende 

rapport som oversendes involverte og forurensningsmyndighet. 

 

Kongsberg,  6. mai 2019 
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3 HENDELSE, OMRÅDEBESKRIVELSE OG UTFØRT KARTLEGGING 

I forbindelse med fjerning av nedgravd oljetank lørdag den ved våningshuset for Tuverudveien 5 

oppstod det et uhell idet lastestropp røk og parafinrest lakk ut i tankgropa, se vedlagt redgjørelse fra 

eier. En antok at det ikke var fare for spredning idet tankgropa lå i fast leirgrunn og mengden var 

antatt begrenset. Tanken var kjørt tom for 2 år siden.  Opprydding var planlagt startet mandag. 

Det er ikke mistanke om tidligere forurensning. Skade på tank har antagelig oppstått i forbindelse 

med fjerning. Spredning til elv har antageligvis skjedd etter at noe regn lørdag har fylt gropa og 

medført spredning via nærliggende drensledning med utløp vest for Tuverudveien som vist i kart 

nedenfor. Denne drensledningen, antagelig fra 50-tallet – ligger på mer enn 2 m dyp. 

Søndag formiddag oppdaget elvepadler oljefilm på Lierelva og brannvesen rykket ut.   

Brannvesen har lagt ut lenser for oppsamling ved uslippspunktet i Lierelva. 

Sugebil fra Franzefoss har sugd opp rest olje fra tank og grop. Oppsamling foregikk til om lag kl 18 

søndag. 

Entreprenør Ivar Tanum har kartlagt at spredningen i hovedsak følger drenerin, etablert pumpekum 

på skadested og lagt ut lenser i den åpne bekken ved Tuverudveien (ca kl 17 søndag em). 

Terreng ved skadested ligger om lag 24 moh og det er stort fall ned til Tuverudveien. 

 

Figur 1 Kart over skadested 

Det er ingen andre registrerte grunnforurensningssaker i området, se flyfoto fra 1954 og 1971 

nedenfor. 

 

Gården har produksjon av grønnsaker. Jordet nedstrøms skadested er tilsådd. 

 

Figur 2 Oversiktskart 
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Figur 3 Flyfoto 1971 

 

Figur 4 Flyfoto 1954 
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4 NATURGRUNNLAG  

 

Figur 5 Løsmassekart 

Eiendommen ligger i et område med tykke havavsetninger av leire (blå farge) som vist i kart overfor. 

Nedstrøms Tuverudveien, der dreneringen går i åpen grøft, er det elvegrus/sand (gul farge). 
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5 TILTAKSGRENSER 

Miljødirektoratet (tidligere KLIF/SFT) i 2009 utarbeidet retningslinjene «Helsebaserte tilstandsklasser 
for forurenset grunn» /4/. Tilstandsklassene benyttes til å sette grenser for hvilke nivåer som, ut fra 
en helsevurdering, kan aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. Tilstandsklassene bygger på 
en risikovurdering av helse og gjenspeiler virkning på mennesker. Klasseinndelingen er dermed et 
sett akseptkriterier for menneskets bruk av arealer med forurenset grunn. For boligområder har 
myndighetene satt et krav med tilstandsklasse 2 for toppmasser (0-1 m) og tilstandsklasse 3 for 
dypereliggende masser (>1 m), men generelt vil tiltaksgrense på denne eiendommen være klasse 1 – 
Meget god. 

 

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5 

Beskrivelse Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Øvre grense 
styres av  

Normverdi Helsebaserte akseptkriterier Angir nedre 
grense for 
farlig avfall 

Tabell 1: Tilstandsklasser for forurenset grunn 

 

 

Figur 6 Sammenheng mellom arealbruk og tilstandsklasser i ulike dyp 

Ved utslipp av diesel er det hensiktsmessig å benytte grenseverdier for alifater (hovedbestanddel). 

 

Klasse 1 2 3 4 5 

 Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Alifater    C8-C10 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20000 

Alifater  >C10-C12 <50 50-60 60-130 130-300 300-20000 

Alifater  >C12-C35 <100 100-300 300-600 600-2000 2000-20000 

Tabell 2: Grenseverdier for tilstandsklasser for alifater;  alle tall i mg/kg tørrstoff   
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6 PLAN FOR VIDERE KARTLEGGING OG TILTAK 

Entreprenør Ivar Tanum AS, med erfaring fra tilsvarende saker vil stå for alle gravearbeider.  

Utgravd grop er sikret idet det er etablert pumpekum kl 18 søndag den 6.5.19 for oppsamling av 
vannblandet olje som ledes til oljeavskiller.  

Opprydding med samtidig kartlegging fortsetter nå kl 0700 mandag morgen. 

Det er sannsynlig at hovedspredning har foregått langs drensledning og inn i selve drensledningen. 

All forurenset masse leveres fortløpende Lindum AS. 

Miljøgeolog vil følge gravearbeidene og forestå nødvendig prøvetaking og dialog med utførende 
entreprenør. 

ALS laboratory vil bli benyttet for analyser av jordprøver fortløpende og etter at forurensede masser er 
fjernet så langt som praktisk mulig. I hovedsak vil kartlegging foregå ved at en registrerer lukt av 
massene. Parafin er lett gjenkjennelig.  

Gjennom videre tiltak vil en kartlegge nærmere i hvor stort omfang oljelekkasjen er spredt både vertikalt 
og horisontalt .  

Det vil bli utarbeidet sluttrapport med beskrivelse av utført arbeide og nødvendig dokumentasjon. Utkast 
til sluttrapport sendes eier for eventuelle kommentarer før oversendelse til forurensningsmyndighet. 

7 FREMDRIFT 

Tiltak pågår og gjennomføres videre uten unødig opphold.  

8 REFERANSER 

/1/FOR 2006-12-15-1446 «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» 

/2/LOV-2013-06-14-48 «Forurensingsloven» 

/3/FOR-2004-06-01-931 «Forurensingsforskriften» 

/4/ Miljødirektoratet (tidligere KLIF), 2009: «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»; 

veileder TA 2553/2009 

I tillegg kommer databaseinformasjon www.ngu.no og www.nve.no 
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Vedlegg 1 – redgjørelse fra eier 
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1 FORORD 

På vegne av Gjensidige forsikring ved Jørgen Bekk og eier Alfred Sørum har GEO247 AS utarbeidet 

denne sluttrapport.  

Prosjektleder hos entreprenør Ivar Tanum Entreprenør AS har vært Jonn Bakke. 

Befaring den 15.mai 2019 med forurensningsmyndighet Lier kommune ved Jonny Løe danner 

grunnlag for sluttprøvetaking og -rapport. 

Involverte fra VIVA IKS har vært Trond Jahren og Honar Said. 

 

Kongsberg,  31. mai 2019 

 

 

Sissel Tvedten 

Siv.ing./hydrogeolog 
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3 UTFØRT OPPRYDDINGSARBEIDE 

Oppgraving med start i tankgrop, se bilder, er gjennomført i perioden søndag 5.mai – onsdag 8.mai.   

 

 

Figur 1 Oppgraving 5.mai 

Tank

-grop 

6000 l ståltank 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 4 

 

Det ble sugd opp totalt 880 liter fyringsolje i løpet av søndag 5mai, se vedlegg. Dels er dette ren 

fyringsolje som lå på tanken, dels er dette vannblandet fyringsolje som ble sugd fra tankgropa. Dette 

arbeidet pågikk over flere timer, også under oppgravingarbeidet. 

 

Figur 2 Oppsamling av flytende olje og vann 

Rene toppmasser ble mellomlagret på stedet og all forurenset masse ble levert direkte til Lindum AS. 

Det ble benyttet luktobservasjoner og PID-måler for vurdering underveis. Bilde nedenfor viser 

pumpekum som ble etablert for å samle opp regn- og sigevann som samlet seg i gropa. Kummen er 

plassert rett oppstrøms overvannsrøret der olje lakk ut. Olje ble samlet opp i oljeavskiller før vannet 

ble ledet til terreng. 

 

Figur 3 Kum for oppsamlig av sigevann i utgravd grop  
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__________________________________________________________________________________ 
Side 5 

 

 

 

Figur 4 Utgravd område 6.mai 

 

Det ble også funnet spredning av olje i omfyllingsmassene rundt avløpsrøret. 

avløpsrør 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 6 

 

 

Figur 5 Utgravd grop 7.mai 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 7 

 

 

Figur 6 Utgravd grop 7.mai 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 8 

 

 Figur 7 
Oppsamling av oljerester i lenser i bekk nedstrøms utslippspunktet 

 

Parallelt med gravearbeider ble det lagt ut lenser i Sørumbekken av entreprenøren. Disse ble skiftet 

jevnlig. Onsdag 8.mai -før regnvær ble det etablert et flytende system for skimming/oppumping av 

olje til oljeavskiller.  

Rester av olje i omfyllingsmassene rundt overvanns-/drensrør ble skyllet ut i forbindelse med kraftig 

regnskyll 9 mai, se bilder nedenfor. 

 

458



 

__________________________________________________________________________________ 
Side 9 

 

 

 

Figur 8 Drens-/overvannsrør til bekken den 9.mai. Rester av utslipp av olje kommer i/etter nedbør 

  

Figur 9 Oppsamlingssystem av oljerester i bekk, 9.mai 

 

betongrør 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 10 

 

 

Figur 10 Lensene i Lierelva ble fjernet 10.mai 

 

 

Det ble gjennomført en felles befaring 

med brannvesenet, eier og entreprenør  

fredag den 10 mai ca. kl 1000. Det ble 

da bestemt at lensene i Lierelva kunne 

fjernes og dette ble utført av 

entreprenøren. 

Mye nedbør og vannstandsstigning i 

Lierelva gjorde at lensene ble 

fangdammer for rekved i elva. 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 11 

 

 

Figur 11 Ingen spor av olje til bekk ved befaring 13.5.19  

 

På felles befaring med eier og forurensningsmyndighet ved Jonny Løe 15.5.19 ble det avtalt 

prøvetaking av jord i oppgravd grop og vann i Sørumsbekken som beskrevet nedenfor. 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 12 

 

4 PRØVETAKING OG ANALYSER 

Miljødirektoratet sine retningslinjer «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» er benyttet 
for klassifisering nedenfor/4/. Tilstandsklassene benyttes til å sette grenser for hvilke nivåer som, ut 
fra en helsevurdering, kan aksepteres av miljøgifter i jord ved ulik arealbruk. For boligområder som 
her har myndighetene satt et krav med tilstandsklasse 2 for toppmasser (0-1 m) og tilstandsklasse 3 
for dypereliggende masser (>1 m). 

 

Figur 12 Prøvetaking den 15.5 

1 
2 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 13 

 

 

 

 

2 

3 

4 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 14 

 

 

 

Figur 13 Befaring og prøvetaking 15.5.19 

 

 

Figur 14 Vannprøvetaking i bekk 15.5; 1-nedstrøms utslippspunkt(drensrør) og 2- utslipp oljeavskiller 

5 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 15 

 

 

Etter muntlig pålegg fra forurensningsmyndighet 15.5 ble det tatt ut vannprøve i bekk og fra utløp 

oljeavskiller. Vedlagte analyseresultater viser at det ikke ble funnet  spor av fyringsolje. 

 

 

Klasse Drens 
sand 

Bunn  

leire 

Drens 
avløp 

1 2 3 4 5 

 Prøver uttatt 5.5.19      

 TV-1 TV-2 TV-3 Meget 
god 

God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Alifater    C8-
C10 

320 <2 30 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20000 

Alifater  >C10-
C12 

500 <5 55 <50 50-60 60-130 130-300 300-20000 

Alifater  >C12-
C35 

3500 <10 310 <100 100-300 300-600 600-
2000 

2000-
20000 

Tabell 1: Jordprøver uttatt underveis i oppgraving 5.5.. Grenseverdier for tilstandsklasser for alifater;  
alle tall i mg/kg tørrstoff   

 

Klasse Bunn 
N 

Bunn 
S 

Bunn 
Ø 

1 2 3 4 5 

 Prøver uttatt 7.5.19      

 1 2 3 Meget 
god 

God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Alifater    C8-
C10 

<2 4 18 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20000 

Alifater  >C10-
C12 

<5 7 35 <50 50-60 60-130 130-300 300-20000 

Alifater  >C12-
C35 

<10 61 250 <100 100-300 300-600 600-
2000 

2000-
20000 

Tabell 2: Jorprøver uttatt etter oppgraving 7.5.19 i bunn grop; alle tall i mg/kg tørrstoff   
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__________________________________________________________________________________ 
Side 16 

 

 

 

 

 

 

Klasse 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

     Meget 
god 

God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Alifater    C8-
C10 

<2 <2 <2 <2 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20000 

Alifater  
>C10-C12 

<5 <5 <5 <5 <50 50-60 60-130 130-300 300-
20000 

Alifater  
>C12-C35 

<10 <10 <10 <10 <100 100-300 300-600 600-2000 2000-
20000 

Tabell 3: Analyse av jordprøver uttatt 15.5.19. Blandprøve 0-1 m, se bilde over. Alle tall i mg/kg tørrstoff   

 

     

 

Klasse 5 1 2 3 4 5 

 Bunn 
grop 

Meget 
god 

God Moderat Dårlig Svært 
dårlig 

Alifater    C8-
C10 

21 <10 ≤10 10-40 40-50 50-20000 

Alifater  
>C10-C12 

44 <50 50-60 60-130 130-300 300-
20000 

Alifater  
>C12-C35 

300 <100 100-300 300-600 600-2000 2000-
20000 

Tabell 4: Analyse av jordprøver uttatt 15.5.19. Blandprøve i bunn grop, 3,0 m, se bilde over. Alle tall i 
mg/kg tørrstoff   

 

5 VEKTKVITTERING  

Det er levert totalt 59,9 tonn forurenset masse til Lindum, se vedlagte vektkvitteringer. 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 17 

 

6 VURDERING OG ANBEFALING 

 

Figur 15 Utgravd område markert med hvit flate og omtrentlig plassering av drens-/overvannsledning markert rød stiplet strek 

Utførte tiltak i utslippsområdet er gjennomført i samsvar med tiltaksplan og innenfor tiltaksgrenser. 

I omfyllingsmasser langs overvannsledning kan det være rester av olje som fortsatt kan lekke ut i små 
mengder ved mye og/eller intens nedbør, for øvrig er det ikke lenger utlekking til bekk. 

De underliggende naturlige løsmassene i  utslippsområdet består av tett fast marin leire. Det er således  
ikke behov for ytterligere kartlegging selv om det er påvist små oljerester i gropa. Det anbefales at et tynt 
laget av bunn i utgravd grop renskes før gjenfylling. 

 

 

Figur 16 Akseptable grenseverdier/ tilstandsklasser for toppmasser og dypereliggende masser 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 18 

 

 

Det anbefales å beholde en enkel lense i bekken der overvannsrøret går ut i bekken. Denne kontrolleres 
og skiftes ved behov. 

 

 

7 REFERANSER 

/1/FOR 2006-12-15-1446 «Forskrift om rammer for vannforvaltningen» 

/2/LOV-2013-06-14-48 «Forurensingsloven» 

/3/FOR-2004-06-01-931 «Forurensingsforskriften» 

/4/ Miljødirektoratet (tidligere KLIF), 2009: «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn»; 

veileder TA 2553/2009 
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__________________________________________________________________________________ 
Side 19 
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Vann- og avløpsprosjektet Sanering Nøste - Drammen. Status pr. 1. juli 
2019 
 
Rådmannen har mottatt vedlagte orientering fra Viva IKS som beskriver status i vann- og 
avløpsprosjektet «Sanering av Nøste – Drammen».. 
 
Vedlegg: 

 Statusrapport framdrift og økonomi pr 1.7.2019 – prosjekt sanering Nøste - Drammen 
 
 
 
 
 

Lier kommune 
 

  

MELDING   

Saksmappe nr:  
2017/3159 
 
 

Saksbehandler: 
Sikke Næsheim 

  

   
43/2019 Miljøutvalget 04.09.2019 
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  Side 1

Statusrapport for vann- og avløpsprosjektet «Sanering Nøste – Drammen» 
 
Bakgrunn 
Vestre Nøste har vært med i de overordnede VA-planene til Lier kommune siden den første 
temaplanen for avløp ble utarbeidet. Tiltaket har imidlertid blitt utsatt flere ganger på grunn av 
omprioriteringer. Tiltaket er også tatt med i tiltaksplanen i Hovedplan VA (vedtatt i 
kommunestyret 12. desember 2016, sak 101/2016) 
 
Området Parkveien, Nøstebakken og nedre del av Nøsteveien er et av de siste områdene i Lier 
med fellesledninger for avløp. Dvs. at takvann / drensvann / slukvann er ført i samme rør som 
husholdningsavløpet. I tillegg til at det er fellesledninger er avløpsledningene også i dårlig 
forfatning. Det er både inn- og utlekking av avløpsledningene. Vannledningene er også modne 
for utskifting.  
 
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen. Nøsteveien er fylkesvei og er av 
vekslende kvalitet. Nøsteveien skal i samarbeid med Statens vegvesen oppgraderes. De øvrige 
veiene innen området er kommunale med begrenset trafikk. Disse veiene er i generelt dårlig 
stand. Oppgradering av veiene med nytt dekke har i en periode vært utsatt i påvente av vann- og 
avløps-saneringen.  
 
Framdrift 
Etter opprinnelig framdriftsplan for detaljprosjekteringsfasen, skulle kontraktarbeidet på 
prosjektering være ferdigstilt 01.06.2019.  Ferdigstillelsen forutsatte fortløpende nødvendige 
avklaringer med eksterne aktører.  
 
Prosessen med avklaringer har tatt lengre tid enn først antatt. De siste avklaringer som måtte 
være på plass forelå etter avklaringsmøter i slutten av juni i år. Prosessen med avklaringer har 
også påvirket arbeidene med framdriften på forhandlinger om grunneieravtaler. Ny 
framdriftsplan for prosjekteringsarbeidene vil foreligge i august måned.  
 
Ut fra de vurderinger som ble gjort i etterkant av de siste avklaringsmøtene vil kontraktarbeidene 
på detaljprosjektering samt inngåelse av nødvendige grunneieravtaler, ferdigstilles i 1. kvartal 
2020. En tilbudskonkurranse på utførelse vil da kunne gjennomføres i perioden 2.  – 3. kvartal 
2020 med antatt oppstart av kontraktsarbeider på utførelse i 4. kvartal 2020.  
 
Økonomi 
Forprosjekt 
De samlede kostnadene med arbeidene i forbindelse med forprosjektet beløp seg til 2,6 mill kr.  
 
Detaljprosjektering 
Prosjektregnskapet pr. dato viser en sluttprognose med detaljprosjektering og ulike aktiviteter 
med grunnundersøkelser, kartlegginger, avklaringer etc., på kr 18,5 mill kr. inkl. en 
usikkerhetsfaktor på 10%. av disse kostnadene vil Statens vegvesen bære mellom kr 1,6 og 1,8 
mill.  
 
Utførelse 
Det er i etterkant av avklaringsmøtene, gjort en vurdering (ikke beregnet) av 
entreprisekostnadene og øvrige kostnader knyttet til utførelsesfasen. 
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Rutinebeskrivelse –  Side 2

Vurderingen tilsier at utførelsen og øvrige kostnader knyttet til utførelsen vil beløpe seg til 
mellom 100 og 150 mill kr. Det vil bli gjennomført en detaljert kostnadsberegning når alle 
tekniske planer / tegninger og mengdebeskrivelser er utarbeidet. Det er planlagt å gjennomføre 
en økonomisk usikkerhetsanalyse (P 85) på grunnlag av detaljprosjekteringen. Av 
mengdebeskrivelsen vil det framkomme hvordan kostnadene vil bli fordelt mellom Viva IKS / 
Lier kommune og Statens vegvesen. Pr. dato er det antatt at Statens vegvesens andel av de 
ovennevnte kostnader, vil beløpe seg til mellom 12 og 18 mill kr.  
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 

2018/640  

Arkiv: 

S00  

Saksbehandler: 

Ingebjørg 

Weselka Tofte  

 

Offl. § 23 første ledd  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 

 Miljøutvalget 04.09.2019 

 Formannskapet 05.09.2019 

 Kommunestyret 17.09.2019 

 

Utfasing av fossilt brensel innen 2020 og biobrensel innen 2025 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

 

1. Rådmannens orientering om klimagevinster, samt juridiske og økonomiske 

konsekvenser knyttet til utfasing av fossilt brensel ved direkte bruk innen 2020, tas til 

orientering. 

 

2. Lier kommune har gjennom sin Energi- og klimaplan 2017 – 2020 og gjennom 

kommuneplanens samfunnsdel for årene frem mot 2025, vedtatt ambisiøse klimamål 

for Lier kommunes drift og Liersamfunnet. Rådmannens utredning om klimagevinster, 

samt juridiske og økonomiske konsekvenser knyttet til utfasing av fjernvarme (fossilt 

brensel og biobrensel) innen 2025, viser at de økonomiske konsekvensene ved en 

utfasing av fjernvarme er betydelige. Det vil også påføre kommunen større drifts- og 

vedlikeholdskostnader i lang tid fremover. Utredningene viser at utfasing av 

fjernvarme basert på biobrensel, gir økte klimagassutslipp, mens en utfasing av 

fjernvarme basert på fossilt brensel gir reduserte klimagassutslipp. 

2.1 Utfasing av fjernvarme basert på biobrensel iverksettes ikke.  

2.2 Vurdering av utfasing av fjernvarme fra Tranby varmesentral AS, avventes til 

selskapets utredning foreligger. 

 

 

Rådmannens saksutredning: 

 

Saken er delvis unntatt offentlighet da saken inneholder opplysninger av forretningsmessig art 

som er underlagt taushetsplikt i henhold til kontrakt. 

 

Sammendrag: 

Med bakgrunn i kommunestyrets behandling av sak 115/2018 legger rådmannen frem resultat 

av utredninger og vurderinger knyttet til vedtaket i saken «…rådmannen utreder 

konsekvensene, herunder klimagevinster, for Lier kommune ved å fase ut fossilt brensel innen 

2020 og biobrensel innen 2025 på juridisk og økonomisk mest forsvarlig måte…» 
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Lier kommune har gjennom sin Energi- og klimaplan 2017 – 2020 og gjennom kommune-

planens samfunnsdel for årene frem mot 2025, vedtatt ambisiøse klimamål for Lier 

kommunes drift gjennom delmålet «Lier kommunes drift skal være klimanøytral innen 2025». 

Det er også satt ambisiøse mål Liersamfunnet. Dette er helt klart førende for rådmannens 

arbeid med å sikre at Lier kommunes drift blir klimanøytral innen 2025.  

 

For de tre byggene der kommunen har hatt oljekjel vil dette være faset ut innen 2020. Dette 

følger av Forskrift om forbud om bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, der 

forbudet er gjeldene fra 2020. Det er ingen juridiske konsekvenser knyttet til dette. Det er 

heller ingen ytterligere økonomiske konsekvenser ettersom prosjektet håndtert gjennom 

avsatte investeringsmidler og ferdigstilles inneværende år. Det er ikke utført egne klimagass-

beregninger knyttet til dette, da rådmannen anser dette som et nasjonalt krav som må 

gjennomføres. 

 

Lier kommune har tre avtaler om kjøp av fjernvarme i områdene Lierbyen (Lier Fjernvarme 

KF), Høvik/Stoppen (Norsk Bioenergi AS) og på Tranby (Tranby varmesentral AS (TVS)). 

Hovedenergikilden for fjernvarmeanleggene i Lierbyen og på Høvik/Stoppen er flis 

(biobrensel) og for fjernvarmeanlegget på Tranby propangass (fossilt brensel). Propangass er 

ikke omfattet av den ovennevnte nasjonale forskriften og kan benyttes også etter 2020. Felles 

for alle tre avtalene er at hvilke økonomiske konsekvenser avvikling før avtalene utløper vil 

være ukjent inntil det er gjennomført forhandlinger.  

 

De tekniske og økonomiske konsekvensene ved å erstatte fjernvarme med nye lokale varme-

løsninger er gjennomført av en uavhengig ekstern rådgiver (Rambøll). Ved en utfasing av 

fossilt brensel og biobrensel er gjenstående aktuell løsning elektrokjeler, eller elektrokjeler 

kombinert med varmepumper. Konsekvensene ved etablering av slike løsninger er utført på et 

detaljert nivå bygg for bygg, inkluderer forslag til utendørsareal til energibrønner/brønnpark 

for etablering av varmepumper. Det knyttes stor usikkerhet til geologiske forhold 

(grunnforhold) for å kunne etablere brønnparker.  

 

Ut fra Glitre nett sine beregninger er det plass til løsningen med elektrokjeler og varme-

pumper i det lokale kraftsystemet. Dersom elektrisitetsbelastningen i kraftforsyningen økes på 

grunn av ovennevnte eller andre forhold, kan Glitre nett sine beregninger bli endret. 

 

Rambølls rapport viser nær de samme tekniske og økonomiske konsekvensene som Lier 

Eiendomsselskap KF redegjorde for i sak 115/2018. Her ble prosjektkostnaden anslått til 153 

mill. kroner. I tillegg kommer kostnader knyttet til endringer som må gjøres i hvert enkelt 

bygg (nye rør og radiatorer) med en stipulert kostnad på 1500 kr/ kW installert effekt.  

Rambøll skriver videre i sin rapport (side 4) at «Ettersom prisen for strøm er høyere enn 

prisen for fjernvarme, i tillegg til investeringskostnader og behov for ombygging, blir tiltaket 

aldri lønnsomt. 

 

Klimagassberegningene utført av NIRAS AS viser at en utfasing av fjernvarme med 

erstatning av elektrokjeler og varmepumper, fører til økte klimagassutslipp for bygg tilknyttet 

bioenergianleggene (Stoppen og Lierbyen), over den neste 20 års perioden (2020-2040). For 

bygg tilknyttet fjernvarmeanlegget på Tranby, vil en utfasing føre til reduserte klimagass-

utslipp i samme periode.  

 

For å nå målet om at kommunens drift skal være klimanøytral innen 2025 er utslipps-

reduksjon det viktigste tiltaket. Utredningene viser at utfasing av fjernvarmeanleggene basert 

på biobrensel, gir høyere klimagassutslipp. En slik utfasing vil således gå i motsatt retning. 
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Det er også utført alternative klimagassberegninger som hensyntar kjøp av strøm med 

opprinnelsesgaranti i ny løsning med elektrokjeler og varmepumper. Beregningene viser 

reduserte klimagassutslipp for alle tre områdene.  

 

Gjennomføring av utfasing av fjernvarme som gir økte klimagassutslipp, for så å redusere 

utslippene igjen gjennom kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti, er et tiltak som ikke er i tråd 

med målet om at Lier kommunes drift skal være klimanøytral innen 2025.   

 

Samlet sett er rådmannens vurdering likevel at en utfasing av biobrensel innen 2025, ikke er å 

anbefale. Rådmannen viser her til at et slikt skifte krever store investeringer og en betydelig 

økning i driftskostnader, og mulige kostnader knyttet til uttreden av kontrakter. Et slikt valg 

vil også innebære at kommunen selv tar risiko for ytterligere kostnader knyttet til investering 

og drift over tid, i stedet for forutsigbarhet ved å kjøpe energien fra leverandør. Utfasing av 

biobrensel gir ifølge klimagassberegningen heller ikke reduserte klimagassutslipp i perioden 

2020-2040. 

 

Rådmannen vil komme tilbake vurdering knyttet til utfasing av fossilt brensel fra fjernvarme 

når utredningen fra TVS foreligger. 

 

 

Vedlegg: 

 Samlet saksfremstilling sak 37/2018 (formannskapet) –meroffentlig versjon 

 Samlet saksfremstilling sak 115/2018 (kommunestyret) 

 Klimagassutredning for utfasing av fjernvarme (NIRAS 2019) 

 Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming (Rambøll 2019) 

 

 

Utredning: 

 

1. Bakgrunn 

I energi- og klimaplan for Lier kommune (2017-2020), jf. sak 19/2017 i kommunestyret 07. 

03.2017, er det vedtatt følgende tiltak i handlingsplan for Lier kommunes drift, under punkt 

4.2.1 Energibruk i bygg: 

 

«Innen 2020 skal kommunen ha faset ut all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder til 

oppvarming. Ut i fra et beredskapsperspektiv bør det vurderes i det enkelte tilfelle om fossile 

fyringsanlegg skal opprettholdes som beredskap i anleggets gjenværende levetid.» 

 

Med «forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming» forstås alle energibærere som 

gjennomgår en forbrenningsprosess og blir til varmeenergi: Flis, ved, bioolje, biogass, fossil 

olje og gass, avfall, hydrogen etc.  

 

Varmeenergien kan brukes direkte eller indirekte. Direkte bruk er der energikilden benyttes 

direkte til oppvarming. Av direkte bruk har kommunen tre oljefyringsanlegg, som vil bli faset ut i 

løpet av 2019. Indirekte bruk er fjernvarme og elektrisitet. 

 

Rådmannen og Lier Eiendomsselskap KF hadde etter kommunestyrets vedtak i sak 19/2017, 

behov for å søke avklaring om indirekte bruk av fjernvarme var omfattet av tiltaket om 

utfasing eller ikke. Dette ble lagt frem i sak til formannskapet (37/2018) den 07.06.2018. 

Formannskapet fattet følgende vedtak i saken:  
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Konsekvensene (teknisk, juridisk, økonomisk) av å fase ut forbrenningsbaserte kilder til 

varmeenergiproduksjon (herunder fjernvarme) utredes nærmere. 

 

Utredningen ble lagt frem i den politiske møterunden i november 2018 (sak. MUV 76/2018, 

FSK 85/2018 og KS 115/2018). 

 

I kommunestyrets sak 115/2018 ble følgende vedtak fattet: 

Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars 

2017, følges opp og realiseres. Rådmannen utreder konsekvensene, herunder klimagevinster, 

for Lier kommune ved å fase ut fossilt brensel innen 2020 og biobrensel innen 2025 på 

juridisk og økonomisk mest forsvarlig måte.  

 

Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med sikte på 

gjennomføring innen fristene. Rådmannen legger frem ovennevnte utredninger snarest mulig 

og senest innen 1. september 2019.  Økonomiske konsekvenser og eventuell inndekning 

synliggjøres i samme sak. 

 

Denne saken følger opp kommunestyrets vedtak.  

 

Det vises videre til kommunestyrets sak 104/2018, samt bestilling av sak i kommunestyrets 

møte 26.3.2019 «Rådmannen kommer tilbake med en sak hvor det utredes hvordan og når 

Tranby varmesentral skal innrette seg i forhold til Lier kommunes klima- og energiplan 

vedtatt i kommunestyret den 7/3-2017» 

 

TVS AS som eier Tranby varmesentral har sendt svar til rådmannen 6. juni, om at de skal 

gjennomføre en utredning for å følge opp vedtaket. Utredningen er planlagt å foreligge 3. 

kvartal 2019. I denne saken er det likevel sett på tekniske løsninger og økonomiske 

konsekvenser, og klimagassberegninger ved en eventuell utfasing av fjernvarme fra TVS sitt 

anlegg.  

 

I forbindelse med mål om at kommunens drift skal være klimanøytral innen 2025 (vedtatt i 

HP 2019-2022), er det lagt opp til en trinnvis opptrapping: 

1. Reduksjon av utslipp 

2. Reduksjon av utslipp samt kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti 

3. Kjøp av frivillige klimakvoter etter 2025 

 

Klimagassutslipp som er inkludert i målet er utslipp fra oppvarming av bygg som kommunen 

eier, og utslipp fra tjeneste- og varekjøring relatert til kommunens drift. 

 

Målet er fulgt opp som et eget innsatsområde under samfunnsmålet «Klimanøytralt 

Liersamfunn» (innsatsområde 4), i kommuneplanens samfunnsdel som er relevant for tiltak 

om utfasing av forbrenningsbaserte energikilder: 

 

Lier kommunes drift skal være klimanøytral i løpet av 2025. For å nå målet må det arbeides 

med utslippsreduserende tiltak i tråd med kommunens energi- og klimaplan. Innen 2025 skal 

kommunen kompensere for resterende utslipp gjennom klimakvoter og opprinnelsesgarantier 

for fornybare strømkilder. Kompenseringen for gjenværende utslipp skal skje gjennom en 

trinnvis opptrapping. 

 
Den mest anvendte definisjonen av klimanøytralitet bygger på definisjonen til FNs miljøprogram 

(tidligere UNEP) som sier at:  
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Med klimanøytralitet menes å redusere klimautslippene så mye som mulig ved egne tiltak. Det 

gjenværende klimautslippet nøytraliseres ved å kjøpe klimakvoter og / eller opprinnelsesgarantier 

for grønn strøm. 

 

Opprinnelsesgaranti for grønn strøm er en elektronisk garanti for at elektrisiteten kommer fra 

et spesifisert fornybart kraftverk. 

 

Klimagassutslipp som er inkludert i målet er utslipp fra oppvarming av bygg som kommunen 

eier, og utslipp fra tjeneste- og varekjøring relatert til kommunens drift. 

 

Oppbygging av saken følger hvordan energisystemet for oppvarming av kommunens bygg er 

lagt opp i dag, gjennom direkte bruk (lokale anlegg pr i dag) og indirekte bruk (fjernvarme). 

Den politiske bestillingen om utredning av konsekvenser for utfasing av fossilt brensel innen 

2020 og biobrensel innen 2025 blir ivaretatt under hvert av disse punktene.  

 

1.1 Definisjoner og begrepsforklaringer 

Med «forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming» forstås alle energibærere som 

gjennomgår en forbrenningsprosess og blir til varmeenergi: Flis, ved, bioolje, biogass, fossil 

olje og gass, avfall, hydrogen etc.  

 

Direkte bruk er der energikilden benyttes direkte til oppvarming.  

 

Indirekte bruk er der energikilden benyttes indirekte som fjernvarme og elektrisitet. 

Fossilt brensel er stoffer som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand, brunkull og steinkull som 

finnes naturlig i grunnen og som er dannet i tidligere tider. 

 

Biobrensel er brensler fremstilt av biomasse, eks. briketter, pellets, flis, trekull, bioetanol, 

biodiesel og biogass.  

 

«Grunnlast» er det effektbehovet som skal til for å dekke det meste av byggets varmebehov. 

Etter anmodning fra oppdragsgiver forutsetter dette notatet at grunnlast dekker 80 % av 

varmebehovet for samtlige bygg. «Spisslast» er maks effektbehov de kaldeste vinterdagene.   

Fjernvarme er vannbåren varme som produseres i en egen varmesentral, og fraktes i et eget 

rørsystem til byggene som skal oppvarmes. 

 

CO2-ekvivalenter er summen av alle drivhusgassutslipp, regnet om til en ekvivalent mengde 

CO2, dvs. den mengden CO2 som ville gitt et identisk bidrag til de menneskeskapte 

klimaforstyrrelsene. 

 

Elektrokjel: Kjele som bruker elektrisk kraft for produksjon av damp eller varmt vann. 

 

Varmepumpe: Maskin som benyttes til å transportere varme fra et lavere til et høyere 

temperaturnivå under forbruk av mer høyverdig energi, oftest elektrisk kraft 

 

Opprinnelsesgaranti (for grønn strøm) er en elektronisk garanti for at elektrisiteten kommer 

fra et spesifisert fornybart kraftverk. 

 

2. Utfasing av fossilt brensel (direkte bruk) innen 2020 

Fossilt brensel er stoffer som naturgass, olje, oljeskifer, tjæresand, brunkull og steinkull som 

finnes naturlig i grunnen og som er dannet i tidligere tider. 
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Innen utgangen av 2019 vil alle bygninger som eies av Lier kommune ha faset ut egne fossile 

fyringsanlegg. Dette følger av Forskrift om forbud om bruk av mineralolje til oppvarming av 

bygninger, som sier at det er forbudt å bruke mineralolje til oppvarming fra 1.1.2020. 

Mineralolje er her definert som lett og tung fyringsolje, fyringsparafin og andre brensler av 

mineralsk opprinnelse som er flytende ved standard trykk og temperatur. 

 

Det vises i forskriften til at «Norges vassdrags- og energidirektorat kan ved forskrift eller 

enkeltvedtak bestemme at forbudet i § 4 ikke får anvendelse i et avgrenset geografisk område 

og innenfor en tidsavgrenset periode, dersom hensynet til forsyningssikkerheten i 

kraftsystemet tilsier det». 

 

I Lier har det vært tre gjenstående bygg som har installert oljekjel og som har benyttet en liten 

andel olje til oppvarming de siste årene: 

 Lierbyen skole: Har hatt varmepumper (grunnlast) og oljekjel (spisslast). Her er 

oljekjel og oljetank fjernet. Ny elementkjel (strømkjel) er installert for spisslast. 

 Sylling skole: Har hatt elementkjel (grunnlast) og oljekjel (spisslast). Her er oljekjel 

og oljetank fjernet. Ny elementkjel er installert for spisslast. Det installeres i tillegg to 

varmepumper for supplering i grunnlast. 

 Gullaug skole: Har hatt elementkjel (total last) og oljekjel (ikke nødvendig bruk). Her 

er oljekjel og oljetank fjernet. 

 

Grunnlast» er det effektbehovet som skal til for å dekke det meste av byggets varmebehov. 

Etter anmodning fra oppdragsgiver forutsetter dette notatet at grunnlast dekker 80 % av 

varmebehovet for samtlige bygg. «Spisslast» er maks effektbehov de kaldeste vinterdagene.   

 

Vurderinger om de eksisterende oljekjeler skulle sees i sammenheng med beredskap er utført 

av Lier Eiendomsselskap KF i samråd med kommunens fagleder, kvalitet og beredskap. 

 

Det er relevant i denne vurderingen at når fossil olje ikke tillates som spisslast, vil oljebaserte 

fyringsanlegg stå ubrukt og kostnader vil påløpe, driftssikkerheten vil forringes og anlegget 

vil oppta plass som vil kunne være nødvendig for alternativene. 

 

Rådmannen har vurdert at det ikke foreligger beredskapsmessige behov for å opprettholde 

oljekjel på de nevnte tre adressene.  

 

Det er tidligere gjort vurderinger knyttet til ombygging av oljekjeler til bruk for bioolje. I tråd 

med kommunens energi- og klimaplan med tiltak om utfasing av forbrenningsbaserte energi-

kilder, har rådmannen ikke ansett bioolje som en aktuell løsning.  

 

2.1 Juridiske konsekvenser 

Det er ingen juridiske konsekvenser knyttet til utfasing av oljefyringsanleggene. 

 

2.2 Økonomiske konsekvenser for ny teknisk løsning 

Utfasing av egne varmeanlegg som er basert på fossile brensler, ferdigstilles inneværende år 

og er håndtert gjennom investeringsmidler. 
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2.3 Konsekvenser for klimagassutslipp 

Oljeforbruket til Lier kommune utgjør i dag et utslipp på 8 tonn CO2 ekvivalenter1. Fra 2020, 

når kommunen ikke lenger har noe forbruk av olje til oppvarming av bygg, vil dette utslippet i 

utgangspunktet bli redusert til null.  

 

Det vil imidlertid være klimagassutslipp knyttet til de nye anleggene, ved etablering (knyttet 

til produksjon av utstyr) og utslipp knyttet til drift (strømforbruk).  

 

Det er ikke utført egne klimagassberegninger for utfasing av fossilt ved disse tre stedene, 

fordi rådmannen følger opp et nasjonalt lovpålagt krav. 

 

 

3. Utfasing av fjernvarme (fossilt og biobrensel) indirekte bruk 

Fossilt brensel er omtalt under punkt 2. Biobrensel er brensler fremstilt av biomasse, eks. 

briketter, pellets, flis, trekull, bioetanol, biodiesel og biogass.  

 

Fjernvarme er vannbåren varme som produseres i en egen varmesentral, og fraktes i et eget 

rørsystem til byggene som skal oppvarmes. Lier kommune får levert fjernvarme til sine bygg i 

tre områder: Lierbyen, Høvik/Stoppen og på Tranby. Hovedenergikilden for fjernvarme-

anleggene i Lierbyen og på Høvik/Stoppen er flis (biobrensel), og for fjernvarmeanlegget på 

Tranby er hovedenergikilden propangass (fossilt).  

 

Hvilke bygg som får levert fjernvarme og navn på leverandør er vist i tabell 1 under.  

 
Tabell 1 viser leverandører, områder, hvilke bygg som får levert fjernvarme og levert varmeeffekt. 

Leverandør Område Kommunale bygg Levert varmeeffekt 

(2017) 

Lier Fjernvarme KS 

(eid av Norsk 

Bioenergi AS) 

Lierbyen / Bilbo 

/Fosshagen 

Lier Rådhus, Hegg skole 

Bilbo 1-2, Bilbo 3 

Fosshagen sykehjem 

 

1.420.000 kwt 

Norsk Bioenergi AS     Høvik / Stoppen Høvik skole, Stoppen skole 

Lierhallen, Lier stadion 

 

2.368.000 kwt 

Tranby Varmesentral 

AS (TVS AS) 

Tranby Tranby skole, Hallingstad skole 

Tranbyhallen, Liertun sykehjem 

 

1.390.000 kwt* 

* varmeeffekt levert kommunens borettslagsleiligheter og boligselskapets leiligheter vil komme i 

tillegg 

 

3.1. Juridisk konsekvenser 

Lier kommune har inngått kontrakt med de tre leverandørene om kjøp av fjernvarme. Hva 

som er hensiktsmessig med tanke på avvikling vil derfor avhenge av de ulike avtalevilkår, 

eksempelvis avtalenes varighet og oppsigelsesfrister. Hva eventuell reforhandlinger om 

avtalevilkår kan få av utfall, er ikke mulig å forutse. 

 

                                                 
1 Dette er summen av alle drivhusgassutslipp, regnet om til en ekvivalent mengde CO2, dvs. den mengden CO2 

som ville gitt et identisk bidrag til de menneskeskapte klimaforstyrrelsene. 

479



Ingen av kontraktene inneholder hjemmel til å kreve overgang fra flisbasert/ forbrennings-

basert energiproduksjon til elektriskkraft. Kontraktene skiller også på adgangen til oppsigelse 

på følgende måte: 

 

A. Lier Fjernvarme KS (Norsk Bioenergi AS)  

Det antas at avtalen har en oppsigelsesadgang med en 1 års forutgående varslingstid (dette er 

relativt usikkert grunnet uklar avtaletekst). Alternativt løper avtalen frem til 31.12.2024. 

  

Dersom Lier kommune ønsker å komme seg ut av avtaleforholdet før utløpet av 1-årsfristen, 

vil det påløpe et ansvar for den såkalte positive kontraktsinteresse. Dvs. at kommunen må 

dekke leverandørens fortjenestetap frem til utløpet av oppsigelsesfristen, med fratrekk for 

leverandørens tapsbegrensningsplikt. Størrelsen på tapsbegrensningen er ikke praktisk å 

fastslå før dette er gjennomført.  

 

Anlegget er underlagt konsesjonsplikt og det vil derfor påløpe en årlig fast utgift tilsvarende 

leverandørens andel av faste kostnader etter oppsigelsesperiodens utløp.  
 

Hvilke økonomiske konsekvenser dette vil innebære vil være ukjent inntil det innledes 

forhandlinger med tanke på et forlik.   

 

 

B. Norsk Bioenergi AS (Høvik/Stoppenområdet) 

Avtalen løper i 10 + 10 år, dvs. til 1.1.2020 og 1.1.2030. På grunn av varmeleverandørens 

utsatte drøftingstidspunkt for andre leveringsperiode, er frist for mulig avvikling av siste 10-

års periode 30.06.2020. 

 

Avtalen åpner for avvikling av siste 10-års periode om utkjøp av anleggets restverdi 

(tilsvarende en lineær avskrivning over 20 år).   

 

Det følger av avtalen en utkjøpsplikt dersom partene ikke blir enig om restverdien. For plikt 

til utkjøp sier avtalen at en miljømessig vurdering må være oppfylt (miljømessig vurdering 

ved overgang fra flisbasert til elektrisk kraft). Dersom Lier kommune ikke oppfyller vilkår for 

kjøpsfritak eller oppnår en ønsket avtale er utkjøp av restverdi eneste alternativ, ref. 

forannevnte. 

 

Restverdi pr. 2020 utgjør i henhold til kontrakten kr. 3.309.000,- Hvilke økonomiske 

konsekvenser dette vil innebære vil være ukjent inntil det innledes forhandlinger med tanke 

på et forlik.   

 

C. Tranby Varmesentral (TVS) 

Avtalen gir kommunen adgang til oppsigelse med et års frist, men må betale restavskrivning 

m.v. til fjernvarmeleverandøren.  

 

«restavskrivning av gjenværende bokført verdi for anleggskunder som spesifikt knyttet seg til 

vedkommende Varmekunde og andre kostander som direkte knytter seg til opprydding og 

avvikling av Selskapets leveranse til vedkommende Varmekunde» ref. pkt. 14.1 tredje ledd 
 

Hvilke økonomiske konsekvenser dette vil innebære vil være ukjent inntil det innledes 

forhandlinger med tanke på et forlik.   
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3.2 Økonomiske konsekvenser for nye tekniske løsninger 

Lier Eiendomsselskap KF har engasjert en uavhengig rådgiver (Rambøll) for å gjennomgå og 

kartlegge tekniske og økonomiske konsekvenser for Lier kommune ved nye varmeløsninger. 

 

Investeringsberegning i rapporten fra Rambøll, omhandler kun kostnader for oppretting av 

energikilde. LEKF har i sine kostnadskalkyler (3.2.1 og 3.2.2) også medtatt kostnader for: 

Prosjektering, nødvendige bygnings arbeider med uten omhus arbeider samt nødvendige 

ombygginger av eksisterende tekniske anlegg VVS/ el og automatikk.  

Rambøll har utarbeidet en rapport som synliggjør tekniske og økonomiske forhold. Rapporten 

inneholder beskrivelse av oppbygging av energikilde og muligheter ved omlegging til elektro-

kjel, samt forslag til areal som må avsettes til fremtidige energiparker for varmepumper. 

Investeringskostnader i rapport er beregnet pr bygg/område med inflasjonsjustert tilbake-

betalingstid for investeringen mot fremtidig energipris. Investeringsberegning i rapporten 

omhandler kun kostnader for etablering av ny teknisk løsning knyttet til energikilden.   

 

For mer detaljert informasjon se vedlagt rapport: Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder 

til oppvarming Lier kommune  

 

3.2.1 Elektrokjeler 

Når fjernvarmen fjernes er trinn 1. å få på plass elektrokjeler for å sikre en stabil varmekilde. 

 

Elektrokjeler er kjeler som bruker elektrisk kraft for produksjon av damp eller varmt vann. 

 

Investering 

Elektrokjeler må monteres i de respektive bygg og dimensjoneres etter byggenes totale 

varmebehov.  

- Tekniske rom og varmeanlegg er gjennomgått og vurdert. 

- Montering av elektrokjeler i eksisterende bygg anses å være enkle/mindre tekniske 

inngrep. 

- Driftssikkerhet for elektrokjeler vurderes som høy. 

 

Investering, nye trafoer, inntak, hovedtavler og elektrokjeler (oppgradering forsyning 

elektrisk kraft): 
Byggekostnad   kr. 17.200.000,-* 
Byggherrekostnad  Kr.   5.000.000,- 
Usikkerhet (jfr Dok6a) Kr.   5.000.000,- 
Prosjektkostnad  Kr. 27.200.000,- 

* Det tas forbehold om at dette er et estimat og at tallenes størrelse vil kunne avvike når de endelige kostnadene 
foreligger. 

 

Investeringen vil gi en anslått årlig finanskostnad på opp mot kr 4 mill.  

 

Det er gjenført undersøkelse og gjennomgang av de tekniske og økonomiske sider ved en evt. 

utfasing av fjernvarme basert på forbrenningsbaserte energikilder.  

 

Det opplyses om at fjernvarme for Fosshagen benyttes i dag kun som spisslast og beredskap. 

Videre utbygging av Fosshagen (Fosshagen II og videre) vil skje i område med konsesjons-

plikt (Norsk Bioenergi AS), og har derved plikt til å kobles til fjernvarmeanlegget. 
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Tilkoblingsplikten innebærer ikke en plikt om kjøp av fjernvarme, men som vist til under 

juridiske konsekvenser vil det påløpe en årlig fast utgift tilsvarende leverandørens andel av 

faste kostnader etter oppsigelsesperiodens utløp.  

 

Stipulert tidsplan 

Fra det tidspunktet det foreligger vedtak om iverksettelse av å fase ut muligheten for å motta 

fjernvarme, vil det være riktig å beregne minimum 2 år frem til nye varmekilder kan forsyne 

de respektive kommunale bygg. Dette er under forutsetning av at tiltakene begrenser seg til 

etablering av elektrokjeler, og at Glitre nett ikke utfordres ytterligere ved at andre større 

aktører også etablerer løsninger som øker elektrisitetsbelastningen ytterligere. Dersom 

elektrisitetsbelastningen i kraftforsyningen økes pga ovennevnte eller andre forhold, kan 

Glitre nett sine beregninger bli endret.  

 

3.2.2 Elektrokjeler samt varmepumper (væske til vann) 

Med elektrokjeler som nødvendig kilde for sikring av en stabil leveranse, kan det i tillegg 

etableres energireduserende tiltak som varmepumper (væske til vann, luft til vann eller luft til 

luft) og solcellepaneler. 

 

Investering 

Kostnadsoverslag (under de respektive nummererte anleggsadressene) i rapporten Rambøll 

har utarbeidet for Lier kommune, tar utgangspunkt i faktiske forutsetninger for både teknisk 

og økonomisk løsninger for våre bygg/områder, for etablering av varmepumper som 

energireduserende tiltak.  

 

Økonomiske beregninger i rapport er kun basert på kostnader for etablering av anleggene for 

varmepumper. I tillegg til dette vil det være behov for konvertering fra høytempererte varme-

anlegg over til lavtempererte anlegg. Dette innebærer en utskifting av alt innendørs utstyr som 

radiatorer og rør, ettersom lavtempererte anlegg krever større dimensjoner for fremføring av 

varmtvann. Dette er større tiltak som vil ha følgekostnader i de berørte virksomheter, og har 

en stipulert kostnad på 1500 kr/ kW installert effekt. 

 

I dagens situasjon har kommunen ingen kostnader knyttet til drift og vedlikehold knyttet til 

selve varmeanlegget. Ved opprettelse av mange lokale anlegg vil kostnadene for drift og 

vedlikehold også øke betydelig. Dette er det ikke gjort en forventet beregning av. 

 

Oppsummeringspunkter fra Rambølls rapport: 

 Montering av varmepumper vurderes som et større tiltak, og areal for energi-

brønner/brønnparker må opprettes.  

 RISIKO. Det knyttes stor usikkerhet til geologiske forhold (grunnforhold) og om det 

vil være mulig å etablere brønnparker. Brønnparker vil også beslaglegge areal. 

 Driftssikkerheten for varmepumpe vurderes som moderat. 

 Det vil føre til en betydelig kostnadsøkning for drift og vedlikehold.  

 

Rambølls rapport viser nær de samme tekniske og økonomiske konsekvensene som Lier 

Eiendomsselskap KF redegjorde for i sak 115/2018.  
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I sak 115/2018 ble prosjektkostnaden anslått til: 
 

Forutsatt allerede prosjektkostnad elektrokjeler    Kr.  27.200.000,- 

Byggekostnad  (varmepumper)   Kr.  91.000.000,-* 

Byggherrekostnad/usikkerhet (varmepumper) Kr.  34.800.000,- 

 

Prosjektkostnad     Kr. 125.800.000,- Kr.153.000.000,- 

* Det er betydelige forbehold om at dette er et estimat og at tallenes størrelse vil kunne avvike når de endelige 

kostnadene foreligger. 

Prosjektkostnad for etablering av elektrokjeler og varmepumper er anslått til 153 mill. kroner. 

I tillegg kommer kostnader knyttet til endringer som må gjøres i hvert enkelt bygg (nye rør og 

radiatorer) med en stipulert kostnad på 1500 kr/ kW installert effekt.  

 

Rambøll skriver videre i sin rapport (side 4) at «Ettersom prisen for strøm er høyere enn 

prisen for fjernvarme, i tillegg til investeringskostnader og behov for ombygging, blir tiltaket 

aldri lønnsomt. 

 

Stipulert tidsplan 

Fremdrift for prosjekt er delt opp i de forskjellige fjernvarmeområder med anlegg/ bygg 
tilknyttet. 

Det må antas fire måneder pr område for tilstandsanalyser, utredninger og kravspesifikasjoner. 

Videre må det tas høyde for minimum et års sanering og byggetid for hvert område. Dette er 

avhengig av hvor mye av eksisterende anlegg og installasjoner som kan gjenbrukes, og 

avstand mellom byggene. Etter ferdig bygging må det påregnes minimum et års testdrift før 

endelig overlevering. Forutsetning for gjennomføring er opprettelse av ekstern 

prosjektorganisasjon i samsvar med Dok 6A.   
 

3.3 Konsekvenser for klimagassutslipp  

På oppdrag fra Lier kommune har NIRAS AS utført klimagassberegninger for utfasing av 

fjernvarme for kommunalt eide bygg i Stoppen, Lierbyen og Tranby. Rapporten er vedlagt. 

Klimagassberegningene er basert på den internasjonale Greenhouse Gas (GHG) protokollen.  

 

Rapporten fordeler klimagassutslipp på scope 1-3:  

- Scope 1: Alle direkte klimagassutslipp. f.eks. forbrenning av gass på eiendommen.  

- Scope 2: Indirekte klimagassutslipp (utenfor eiendommen) fra kjøp av elektrisk kraft 

eller varme.  

- Scope 3: Andre indirekte utslipp, fra avfallshåndtering, transport med kjøretøy som 

ikke eies av virksomheten, innkjøpte tjenester etc. Her er det utført en forenklet scope 

3 analyse med utslipp knyttet til produksjon av varmepumpe og energibrønner. 
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NIRAS AS lager også årlige klimagassregnskap for kommunen basert på de samme 

prinsippene. 

 

3.3.1 Forutsetninger for klimagassberegningene 

Klimagassberegningene benytter utslippsfaktorer fra norsk standard «Metode for klimagass-

beregninger for bygninger» NS3720:2018. Basert på denne standarden vil klimagassutslipp 

fra strøm med opprinnelsesgaranti ligge stabilt på 11 -12 gCO2/kWh fra 2015 til 2050, mens 

klimagassutslipp fra strøm uten opprinnelsesgaranti vil reduseres fra 356 gCO2/kWh i 2015 til 

49 gCO2/kWh i 2050. Dette forutsetter at både Norge og Europa når mål om økt fornybar-

andel (se punkt. 3.1.1 i vedlagt rapport fra NIRAS 2019).  

 

Av andre relevante utslippsfaktorer til klimagassberegningene, er utslippsfaktor for flis satt til 

13,9 gCO2/kWh (NS:3720) og propangass satt til 233 gCO2/kWh (Energigass Norge/Norsk 

Gassforum 2013). 

 

Det forutsettes at fjernvarmen erstattes med lokale varmeanlegg der grunnlast dekkes av 

varmepumper med energibrønner (jordvarme), og spisslast dekkes av elektrokjeler (strøm). 

Resultatene oppgis som CO2- ekvivalenter. Dette er summen av alle drivhusgassutslipp, 

regnet om til en ekvivalent mengde CO2, dvs. den mengden CO2 som ville gitt et identisk 

bidrag til de menneskeskapte klimaforstyrrelsene.  

 

Som forutsetning for beregningene er antall år satt til 20 år fra 2020 til 2040, både ved en 

videreføring av dagens situasjon (før tiltak) og ved nye anlegg (etter tiltak).  

 

3.3.2 Klimagassberegninger 

Som vist i tabell 3 under vil utfasing av fjernvarme føre til økte klimagassutslipp for Stoppen 

og Lierbyen, og reduserte klimagassutslipp for Tranby. 

 

Hovedgrunnen til dette er at klimafotavtrykket pr kWh, ved overgang fra biobrensel til 

elektrokjel og varmepumper øker, mens det ved overgang fra propangass til elektrokjel og 

varmepumper blir redusert. 

 
Tabell 3: Totale klimagassutslipp før tiltak (før utfasing av fjernvarme), etter tiltak (elektrokjeler og 

varmepumper) og endringen (etter – før) 

Totale klimagassutslipp  
(scope 1,2,3) 

(kg CO2 e over 20 år) Før tiltak Etter tiltak 
Endring  

(etter - før) 

Stoppen 
      

1 066 367              3 112 428              2 046 061  

Lierbyen 

          

707 578              3 111 085              2 403 508  

Tranby 
       

12 190 001              4 957 475             -7 232 526  

Totalt 
   

13 963 945           11 180 988            -2 782 958  

 

Pr i dag kjøper ikke Lier kommune strøm med opprinnelsesgaranti. I forbindelse med mål om 

at kommunens drift skal være klimanøytral innen 2025, er det gjennom handlingsprogrammet 

satt av midler til å kjøpe strøm med opprinnelsesgaranti fra 2020, basert på dagens strøm-

forbruk. Det er derfor også utført beregninger om kommunen kjøper strøm med opprinnelses-

484



garanti (garantert fornybar produksjon) ved innføring av elektrokjeler med varmepumper som 

vist i tabell 4 under. 

 

Forutsatt kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti viser beregningen reduserte klimagassutslipp 

for alle områdene.  

 
Tabell 4: Totale klimagassutslipp før tiltak (før utfasing av fjernvarme), etter tiltak (elektrokjeler og 

varmepumper) og endringen (etter – før) forutsatt kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti etter innføring tiltak. 

Ved kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti etter tiltak 

Totale klimagassutslipp  
(scope 1,2,3) 

(kg CO2 e over 20 år) Før tiltak Etter tiltak 
Endring  

(etter - før) 

Stoppen        1 066 367                267 338 

 

-799 028  

Lierbyen           707 578                271 403 
              

 -436 174  

Tranby       12 190 001                428 368 

                     

-11 761 633  

Totalt     13 963 945               967 110 
                  

-12 996 836  

 

Det bemerkes at om oppvarming av bygg erstattes med elektrokjeler og varmepumper, vil 

dette øke strømforbruket sammenlignet med dagens forbruk, og således gi et behov for økte 

midler om det skal kjøpes strøm med opprinnelsesgarant. 

 

Det legges til at klimagassutslipp knyttet til investeringer i nytt utstyr (nye rør og radiatorer) i 

bygg som tar i bruk elektrokjel med varmepumper ikke er beregnet.  

 

 

4. Rådmannens vurdering 

4.1 Vurdering av utfasing av fossilt brensel – direkte bruk 

For de tre byggene der kommunen har hatt oljekjel vil dette være utfaset innen 2020. Dette 

følger av Forskrift om forbud om bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger, der 

forbudet er gjeldene fra 2020. Det er ingen juridiske konsekvenser knyttet til prosjektet som 

ferdigstilles inneværende år og er håndtert gjennom investeringsmidler. Det er ikke utført 

egne klimagassberegninger knyttet til dette, da rådmannen anser dette som et nasjonalt krav 

som uansett må gjennomføres. 

Rådmannen følger opp forskriftskrav utfasing av fossilt brensel ved direkte bruk innen 2020. 

Prosjektene er igangsatt og nye løsninger vil være på plass innen 2020. 

4.2 Vurdering av utfasing av fjernvarme – indirekte bruk 

Juridisk: 

Lier kommune har inngått kontrakt med leverandørene om kjøp av fjernvarme. Hva som er 

hensiktsmessig med tanke på avvikling avhenger av de ulike avtalevilkårene. Hvilke 

økonomiske konsekvenser dette vil innebære vil være ukjent inntil det innledes forhandlinger 

med tanke på et forlik.  

 

Økonomisk: 

Rapport om tekniske og økonomiske konsekvenser ved å erstatte fjernvarme med nye lokale 

varmeløsninger er gjennomført av en uavhengig ekstern rådgiver (Rambøll). Rapport viser 

nær de samme tekniske og økonomiske konsekvensene som Lier Eiendomsselskap KF 
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redegjorde for i sak 115/2018. 

 

Rådmannen anser de økonomiske konsekvensene ved en utfasing av fjernvarme som 

betydelige, og vil i tillegg påføre kommunen større drifts- og vedlikeholdskostnader i lang tid 

fremover. 

 

Det vil i tillegg tilkomme økonomiske konsekvenser av å gå ut av de juridiske avtalene.  

 

Tidsplan 

Fra det tidspunktet det foreligger vedtak om iverksettelse av å fase ut muligheten for å motta 

fjernvarme, vil det være riktig å beregne minimum 2 år frem til nye varmekilder kan forsyne 

de respektive kommunale bygg. Dette er under forutsetning av at tiltakene begrenser seg til 

etablering av elektrokjeler, og at Glitre nett ikke utfordres ytterligere ved at andre større 

aktører også faser ut forbrenningsbaserte varmekilder til fordel for elektrisitet.  

 

Det vil dermed være teknisk mulig å fase ut biobrensel innen 2025. Tranby fjernvarmeanlegg 

er ikke omfattet av forskrift av forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming 

innen 2020. Det er heller ikke mulig for rådmannen å finne alternative løsninger på så kort tid. 

Det er derfor ikke mulig å fase ut fossilt brensel fra Tranby fjernvarmeanlegg innen 2020. 

Rådmannen avventer utredningen fra TVS for å følge opp energi- og klimaplanens 

bestemmelser. TVS har opplyst om at denne skal iverksettes 3. kvartal 2019. 

 

Klimagevinst 

Klimagassberegningene ved utfasing av fjernvarme, med erstatning av elektrokjeler og 

varmepumper, fører til økte klimagassutslipp for bygg tilknyttet bioenergianleggene (Stoppen 

og Lierbyen), over den neste 20 års perioden (2020-2040). I Tranby-området, der fjernvarme-

anleggets hovedenergikilde er propangass, vil en utfasing føre til reduserte klimagassutslipp i 

samme periode. En videre vurdering av en utfasing må avvente utredningen fra TVS.  

 

For å nå målet om at kommunens drift skal være klimanøytral innen 2025 er utslipps-

reduksjon det viktigste tiltaket. Utredningene viser at utfasing av fjernvarme basert på 

biobrensel, gir høyere klimagassutslipp, og vil således gå i motsatt retning. 

 

På bakgrunn av den trinnvise opptrappingen for å nå dette målet, er det utført alternative 

klimagassberegninger som hensyntar kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti i ny løsning med 

elektrokjeler og varmepumper jf. tabell 4 i saksfremlegget.  

 

Ved kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti fra fornybare energikilder vil en utfasing gi 

reduserte klimagassutslipp i alle tre områdene.  

 

Gjennomføring av utfasing av fjernvarme som gir økte klimagassutslipp, for så å redusere 

utslippene igjen gjennom kjøp av strøm med opprinnelsesgaranti, er et tiltak som ikke er i tråd 

med målet om at Lier kommunes drift skal være klimanøytral innen 2025.   

 

Rådmannen viser videre til at i FNs klimapanels hovedrapport som kom i 2018 er bruk av 

bioenergi med karbonfangst og lagring, del av alle scenarioene som klarer å begrense 

oppvarmingen til 1,5 grader.  

 

4.3 Samlet vurdering 

Lier kommune har gjennom sin Energi- og klimaplan 2017 – 2020 og gjennom 

kommuneplanens samfunnsdel for årene frem mot 2025, vedtatt ambisiøse klimamål for Lier 
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kommunes drift gjennom delmålet «Lier kommunes drift skal være klimanøytral innen 2025». 

Det er også satt ambisiøse mål Liersamfunnet. Dette er helt klart førende for rådmannens 

arbeid med å sikre at Lier kommunes drift blir klimanøytral innen 2025.  

 

Samlet sett er rådmannens vurdering likevel at en utfasing av biobrensel innen 2025 ikke er å 

anbefale. Rådmannen viser her til at et slikt skifte krever store investeringer og en betydelig 

økning i driftskostnader, og potensielle kostnader knyttet til uttreden av kontrakter. Et slikt 

valg vil også innebære at kommunen selv tar risiko for ytterligere kostnader knyttet til 

investering og drift over tid, i stedet for forutsigbarhet ved å kjøpe energien fra leverandør. 

Utfasing av biobrensel gir ifølge klimagassberegningen heller ikke reduserte klimagassutslipp 

i perioden 2020-2040. 

 

Rådmannen vil komme tilbake vurdering knyttet til utfasing av fossilt brensel fra fjernvarme 

når utredningen fra TVS foreligger. 
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Lier kommune 

SAKSFREMLEGG Sak nr.  

Saksmappe nr: 
2018/640  

Arkiv: 
S00  

Saksbehandler: 
Erling Eri  

 
Unntatt offentlighet § 13 
annet ledd  

Til behandling i: 
Saksnr Utvalg Møtedato 
76/2018 Miljøutvalget 14.11.2018 
85/2018 Formannskapet 15.11.2018 
115/2018 Kommunestyret 27.11.2018 
 
Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming - tekniske, 
juridiske og økonomiske konsekvenser. 
 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars 
2017, følges opp og realiseres.  
 
Rådmannen utreder konsekvensene, herunder klimagevinster for Lier kommune ved å fase ut 
fossilt brensel innen 2020 og biobrensel innen 2025 på juridisk og økonomisk mest forsvarlig 
måte. Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med 
sikte på gjennomføring innen fristene. 
 
Rådmannen legger frem ovennevnte utredninger snarest mulig og senest innen 1. september 
2019.  Økonomiske konsekvenser og eventuell inndekning synliggjøres i samme sak. 
 
Kommunestyrets behandling: 
 
Øivind Hammer (MDG) fremmet følgende forslag: 
Saken behandles for åpne dører 
 
Forslaget fra Øivind Hammer (MDG) falt med 10 stemmer (5FRP, 2MDG, 3V) mot 39 
stemmer (14AP, 18H, 2KRF, 3SP, 1SV, 1U) 
 
 
Gunnar Nebell (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars 
2017, følges opp og realiseres.  
 
Rådmannen utreder konsekvensene, herunder klimagevinster, for Lier kommune ved å fase ut 
fossilt brensel innen 2020 og biobrensel innen 2025 på juridisk og økonomisk mest forsvarlig 
måte. Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med 
sikte på gjennomføring innen fristene. 
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Rådmannen legger frem ovennevnte utredninger snarest mulig og senest innen 1. september 
2019.  Økonomiske konsekvenser og eventuell inndekning synliggjøres i samme sak. 
 
Laila M. Tryde (SP) ble innvilget permisjon før votering av saken. 
 
Det omforente forslaget ble vedtatt enstemmig med 48 stemmer. 
 
Formannskapets vedtak: 
 
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars 
2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom kommunens 
ordinære budsjettprosesser. 
 
Utfasing av fossilt brensel skal være gjennomført innen 2020.  
 
Rådmannen bes å utrede muligheten for å fase ut biobrensel innen 2025. 
 
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre vedtaket på juridisk og økonomisk mest forsvarlig 
måte. 
 
Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med sikte på 
gjennomføring innen fristene. 
 
Formannskapets behandling: 
 
Espen Lahnstein (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: 
Oppvarming basert på fossile energikilder faser ut. Det åpnes for fornybare energikilder til 
fjernvarme. Rådmannen kommer tilbake med en sak med sikte på revisjon av Energi- og 
klimaplan for Lier. 
 
Tove Hofstad (V) fremmet følgende alternative forslag: 
Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars 
2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom kommunens 
ordinære budsjettprosesser. 
 
Utfasing av fossilt brensel skal være gjennomført innen 2020.  
 
Rådmannen bes å utrede muligheten for å fase ut biobrensel innen 2025. 
 
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre vedtaket på juridisk og økonomisk mest forsvarlig 
måte. 
 
Rådmannen bes om å komme tilbake til forslag om tidsplan og kostnadsrammer med sikte på 
gjennomføring innen fristene. 
 
 
Per Hægstad (H) fremmet rådmannens alternativ 2: 
 Det åpnes for forbrenningsbaserte kilder til fjernvarme. Rådmannen kommer tilbake en sak 
med sikte på revisjon av Energi- og klimaplan for Lier. 
 
 
Janicke K. Solheim (MDG) fremmet miljøutvalgets innstilling til vedtak: 
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Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 7. mars 
2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom kommunens 
ordinære budsjettprosesser. 
 
Rådmannen får i oppdrag å gjennomføre vedtaket på juridisk og økonomisk mest forsvarlig 
måte med oppsigelse av avtaler innen rimelig tid og med en investeringsplan som må kunne 
gå utover klimaplanens pålegg om full utfasing innen 2020. 
 
Rådmannen kommer tilbake med en tempoplan med nødvendige kostnadskonsekvenser med 
sikte på en gjennomføring med optimale kostnadskonsekvenser. 
 
 
Votering: 
 
Det ble først stemt over hvert enkelt forslag for å se hvem som fikk flest stemmer. Så ble de to 
forslagene med flest stemmer satt opp mot hverandre. 
 
Janicke K. Solheim (MDG) sitt forslag fikk 3 stemmer (1MDG, 1FRP, 1V) mot 10 stemmer 
(2AP, 4H, 1SP, 1KRF) 
 
Espen Lahnstein (SP) sitt forslag fikk 1 stemme (1SP) mot 12 stemmer (4AP, 4H, 1MDG, 
1KRF, 1FRP, 1V) 
 
Tove Hofstad (V) sitt forslag fikk 6 stemmer (4AP, 1MDG, 1V) mot 7 stemmer (4H, 1FRP, 
1KRF, 1SP) 
 
Per Hægstad (H) sitt forslag fikk 5 stemmer (4H, 1KRF) mot 8 stemmer (4AP, 1FRP, 1MDG, 
1SP, 1V) 
 
 
 
Tove Hofstad (V) sitt forslag til vedtak ble satt opp mot Per Hægstad (H) sitt forslag og ble 
vedtatt med 7 stemmer (4AP, 1FRP, 1MDG, 1V) mot 6 stemmer (4H, 1KRF, 1SP). 
 
Miljøutvalgets vedtak: 
 
 
 
Miljøutvalgets behandling: 
 
 
 
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
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Rådmannens saksutredning: 
 
 
Sammendrag: 
 
Saken er utredet for rådmannen av LEKF, kommuneadvokaten har bistått med juridiske 
utredninger. Saken er svar på følgende bestilling fra formannskapet i juni 2018: 

Konsekvensene (teknisk, juridisk, økonomisk) av å fase ut forbrenningsbaserte kilder 
til varmeenergiproduksjon (herunder fjernvarme) utredes nærmere. 

Etter en vurdering konstaterer rådmannen at konsekvensene (tekniske, juridiske og 
økonomiske) for Lier kommune (som bruker/kunde/mottaker) ved å fase ut fjernvarme som er 
basert på forbrenningsbaserte kilder til varmeenergiproduksjon, vil kunne være: 

- investering i nye el-kjeler m/systemer, anslått til ca. 27,2 mill og tidligst i 2021 
- en usikker/uoversiktlig økonomisk situasjon i forhold til oppsigelser og eventuelle 

utkjøp av kontrakter grunnet risiko for bl.a. krav om positive kontraktsinteresser. 
- en endret ambisjon fra tidligere støtte til bioenergibasert fjernvarme (sak 22/2007) 
- at fjernvarmeselskapene mister 13-50% av dagens leveranser fordi Lier kommune ikke 

lenger kan være kunde. Øvrige kunder vi kunne få økte priser. 
- en økning i bruk av elektrisk energi til oppvarming på ca 80 % fra dagens forbruk 

(forutsetter elektrisk energi med opprinnelsesgaranti) 
o Denne økningen kan reduseres gjennom etablering av varmepumper. (fordrer 

ytterligere investeringer) 
- at Lier kommune legger økt beslag på el-nettets totale kapasitet  

 

 

Vedlegg: 2 

1. Ytterligere juridiske, økonomiske og tekniske vurderinger 

2. Estimerte kostnader til etablering av elektrokjeler og varmepumper 

 

Bakgrunn 

Formannskapet behandlet sak 37/2018 «Utfasing av bruk av forbrenningsbaserte kilder til 
oppvarming – behov for avklaring», den 07.06.2018. Saken hadde sin bakgrunn i vedtatt 
Energi og klimaplan for perioden 2017-2020, forarbeidene til planen og tidligere behandlede 
saker om fjernvarme i 2007. (22/2007 og 64/2027). Rådmannen og Lier Eiendomsselskap KF 
hadde behov for å søke avklaring om hvorvidt indirekte bruk av forbrenningsbasert 
energikilde gjennom eksternt fjernvarmeanlegg var omfattet av planens punkt 4.3.2 
Energibruk i bygg: 
 
Mål (bl.a.): All energibruk i bygg fra forbrenningsbaserte kilder er faset ut innen 2020. 
Under punkt 5, Handlingsark, med hovedpunkt Tiltak i Lier kommunes drift – Energibruk i 
bygg, står: 

 Innen 2020 skal kommunen ha faset ut all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder 
til oppvarming. Ut i fra et beredskapsperspektiv bør det vurderes i det enkelte tilfelle 
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om fossile fyringsanlegg skal opprettholdes som beredskap i anleggets gjenværende 
levetid. 
 
- Reduksjonspotensial:   Direkte reduserte klimagassutslipp 
- Kostnad:     Kostnader vil variere pr. prosjekt 
- Tidsperspektiv:    Handlingstiltak 
- Frist:     2020 
- Ansvar for oppfølging av tiltak:  Lier Eiendomsselskap KF 

 
Formannskapet fattet i juni 2018 følgende vedtak i sak 37/2018: 
Konsekvensene (teknisk, juridisk, økonomisk) av å fase ut forbrenningsbaserte kilder til 
varmeenergiproduksjon (herunder fjernvarme) utredes nærmere. 
 
 
Forbehold og begrensninger i saksutredningen 

Bestillingen fra formannskapet er vurdert med utgangspunkt i Lier kommune som 
bruker/kunde/mottaker av fjernvarme til kommunens formålsbygg/anlegg og som avtalepart 
inn mot fjernvarmeleverandørene.  

 
Saksutredningen inkluderer ikke: 

- eventuelle konsekvenser Lier kommune vil kunne ha gjennom respektive 
eierposisjoner i fjernvarmeanleggene dersom utfasingen av forbrenningsbaserte kilder 
skulle følge det forholdsvise eieransvaret.  

- eventuelle konsekvenser Lier kommune vil kunne få gjennom eierskap av 
borettslagsleiligheter i Hallingstadtunet borettslag, samt leiligheter eid av Lier 
Boligselskap AS som mottar fjernvarme fra TVS. 

Det foreligger derfor ikke grunnlag i denne saken for en mer inngående vurdering av 
kommunens eierrolle, annet enn på et helt overordnet nivå.  

 

Nærmere om Lier kommunes kjøp av fjernvarme 
Lier kommune har 3 avtaler om kjøp av fjernvarme som baserer seg på forbrenningsbasert 
varmekilde, fra henholdsvis Norsk Bioenergi AS, Norsk Bioenergi AS/Lier Fjernvarme KS 
og Tranby Varmesentral AS. 

Leverandør Område Kommunale bygg Levert varmeeffekt 
(2017) 

Norsk Bioenergi 
AS/ Lier 
Fjernvarme KS 

Lierbyen / Bilbo 
/Fosshagen 

Lier Rådhus, Hegg skole 
Bilbo 1-2, Bilbo 3 
Fosshagen sykehjem 

 

1.420.000 kwt 

Norsk Bioenergi 
AS/     

Høvik / Stoppen Høvik skole, Stoppen skole 
Lierhallen, Lier stadion 

 

2.368.000 kwt 

Tranby 
Varmesentral AS 

Tranby Tranby skole, Hallingstad 
skole 
Tranbyhallen, Liertun 

 
1.390.000 kwt* 
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sykehjem 

‘* varmeeffekt levert kommunens borettslagsleiligheter og boligselskapets leiligheter vil 
komme i tillegg. 

 

Oppsummert vurdering av avtalene: 

1. Juridisk (Kommuneadvokaten) 

Generelt:  
- Ingen av avtalene gir adgang til å kunne kreve endret energikilde fra 

propan/biomasse/flis til elektrisitet. 
- Kommunen kan ikke gjennomføre forhandlinger om skifte av energikilde uten å 

komme i konflikt med lov om offentlige anskaffelser. 

 
A. Avtale LK – Norsk Bioenergi AS/Lier Fjernvarme KS (Lierbyen) 
Avtalen antas (dog svært usikkert) å ha en oppsigelsesadgang med en 1 års 
forutgående varslingstid. Terminering av avtalen anbefales løst ved forlik. 
 
Frem til utløpet av 1-årsfristen, påløper kostnader for den såkalte positive 
kontraktsinteresse. Dvs. at kommunen må dekke leverandørens inntekter fra Lier 
Kommune frem til utløpet av oppsigelsesfristen, men antakelig noe lempet ved 
leverandørens tapsbegrensningsplikt. 
 
Avtalen er underlagt konsesjonsplikt. Etter utløp av oppsigelsestid vil det derfor 
påløpe en årlig fast utgift tilsvarende leverandørens andel av faste kostnader etter 
oppsigelsesperiodens utløp. P.t. innehas ikke informasjon til å kunne fastsette 
størrelsen av denne. 

 
B. Avtale LK/BFK  – Norsk Bioenergi AS (Høvik/Stoppenområdet) 

 
Ingen oppsigelsesadgang foreligger, men en mulig og usikker adgang for kjøpsfritak. 
Dersom vilkår for dette kjøpsfritaket ikke står seg, vil Lier Kommune være forpliktet 
til utkjøp av avtalen. Pr. 2020 vil dette beløpet være kr. 3.309.000,- 
Avtalen er fritatt konsesjonsvilkår. 

 
C. Avtale Lier Kommune m/flere – Tranby Varmesentral as  

 
Avtalen kan sies opp med 12 mnd. varsel. Lier Kommune må ved oppsigelse betale 
kostnader for avvikling av kundeforholdet basert på restavskrivninger av gjenværende 
bokført verdi. 
Avtalen er fritatt for konsesjonsvilkår. 

 

Dersom Lier kommune sier opp avtalene om kjøp av fjernvarme, vil driftsgrunnlaget for 
fjernvarmeleverandørene bli betydelig utfordret som vist i tabell under:  

Selskapenes produksjon, kommunens andel (Kilde: selskapenes årsrapporter)  
 

Varmeleverandør Omsetning/-varme-
produksjon 2017 

Lier kommunes 
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(KWt) kundeandel i %  

Norsk Bioenergi AS 4 667 330 50 % (inkl 940’ KWt til 
Lier stadion) 

Norsk Bioenergi AS/ Lier 
Fjernvarme KS 

3 619 365 39 % 

Tranby Varmesentral AS 10 449 000 13 %* 

Ut i fra forannevnte informasjon vurderer rådmannen det som svært sannsynlig at en 
terminering av avtaleforholdet og at kommunen ikke lenger skal motta fjernvarme, vil 
medføre betydelige økonomiske utfordringer for selskapene. 
* Kundeandelen er større dersom en beregner inn kommunen og Boligselskapet sine 
leiligheter. 
 

2. Tekniske konsekvenser (Lier Eiendomsselskap KF)  

a. Elektrokjeler må monteres i de respektive bygg og dimensjoneres etter 
byggenes totale varmebehov.  

i. Tekniske rom og varmeanlegg er gjennomgått og vurdert. 

ii. Montering av elektrokjeler i eksisterende bygg anses å være 
enkle/mindre tekniske inngrep. 

iii. Driftssikkerhet for Elektrokjeler vurderes som høy. 
 

3. Teknisk-økonomiske konsekvenser (Lier Eiendomsselskap KF) 

a. Investering - Elektrokjeler 
Investering, nye trafoer, inntak, hovedtavler og el-kjeler (oppgradering 
forsyning el-kraft): 

Byggekostnad   kr. 17.200.000,-* 
Byggherrekostnad  Kr.   5.000.000,- 
Usikkerhet (jfr Dok6a) Kr.   5.000.000,- 
Prosjektkostnad  Kr. 27.200.000,- 
*ref. kolonne 1-3 i vedlegget for nærmere spesifisering. Det er betydelige 
forbehold om at dette er et estimat og at tallenes størrelse vil kunne avvike når 
de endelige kostnadene foreligger. 

Investeringen vil gi en anslått årlig finanskostnad på opp mot kr 4 mill.  

b. Driftskostnader 
 
Norsk Bioenergi AS      (Forbruk 2017) 2.368.000 kwt*  
Norsk Bioenergi AS/Lier Fjernvarme KS (Forbruk 2017) 1.419.392 kwt 
Tranby Varmesentral    (Forbruk 2017) 1.393.700 kwt 
 
Priser på el.kraft og fjernvarme er alltid i bevegelse og gjennom 2018 har dette 
endret seg mye. Prisutviklingen er derfor usikker. 
Snittpriser fra 2017 er: 

i. El-kraft 65 øre/kwt 

ii. Fjernvarme 71 øre/kwt 
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iii. (Pr. august 2018 er prisene slik: el- 54 øre vs fjernvarme- 78 øre) 

Dersom Lier kommune ikke kan motta fjernvarme basert på 
forbrenningsbaserte kilder, vil kommunens bruk av elektrisitet til oppvarming 
øke med ca 80 %.** (Fra ca 5.200.000 kwt til ca 9.300.000 kwt.), med en 
stipulert reduksjon i driftskostnad (energi) på ca kr. 300.000,- 
 
Kommunen brukte i 2017 ca 17.300.000 kwt totalt (fjernvarme, El uten tariff 
og el-varme/VP) til en total kostnad på kr. Ca kr. 11.2 mill kr. 
‘* Inkluderer Lier stadion 
**Dette kan reduseres noe gjennom etablering av varmepumper, solfangere 
o.a.  

 

Rådmannens vurdering 
 
Som nevnt i sak 37/2018, var det kommunen som i sin tid var pådriver til å få etablert 
fjernvarmeanlegget i Lierbyen og varmeanlegget på Stoppen som begge ble satt i drift i 2009. 
Varmesentralen på Tranby har eksistert i lang tid, og var en sentral del av utbyggingen på 
Tranby.  
 
De endelige erstatningsbeløp ved å trekke kommunen ut av avtalene, vil ikke være mulig å 
fastslå før etter forhandlinger og/eller rettslig prøving av vilkår, plikt og ansvar. Det er derfor 
en uklar risiko forbundet med uttreden av disse avtalene.  
 
Den juridiske vurderingen konkluderer med at lov om offentlige anskaffelser vil være til 
hinder for en direkte forhandling med nåværende varmeleverandører om skifte av varmekilde 
til ikke forbrenningsbasert. 
 
Rådmannen understreker at når det gjelder Fosshagen 2 er prosjektet forpliktet til å knytte seg 
fjernvarmesystemet, ref. kommuneplanens bestemmelser. Dette er også en hensiktsmessig 
løsning, med tanke på at det allerede er lagt til rette for tilkobling til fjernvarme for et trinn 2, 
ved byggingen av Fosshagen 1. Fosshagen 2 planlegges bygget i passivhusstandard, og vil 
trolig ikke kunne bli fritatt for konsesjonsvilkårene (tilknytningsplikt). 
 
En reduksjon av energiforbruket til oppvarming (av betydning) vil kunne være mulig gjennom 
etablering av varmepumper. Investeringskostnaden på dette er imidlertid svært høy (se 
beregning i vedlegg 2, kolonne 4)  
 
Rådmannen legger fram saken uten forslag til vedtak, men velger likevel å peke på to 
alternativer for utforming av et vedtak i saken:  
 
Alt 1: Målsetningene og tiltakene i Energi- og klimaplan for Lier, vedtatt av kommunestyret 
7.mars 2017, følges opp og realiseres. Økonomiske konsekvenser behandles gjennom 
kommunens ordinære budsjettprosesser.  
 
 Alt 2: Det åpnes for forbrenningsbaserte kilder til fjernvarme. Rådmannen kommer tilbake en 
sak med sikte på revisjon av Energi- og klimaplan for Lier.
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Lier kommune  

Klimagassutredning for utfasing av fjernvarme 
 
 

 

 

1 Oppsummering og konklusjon 
 

NIRAS Norge har utført klimagassberegninger for utfasing av fjernvarme for kom-
munale bygg i Stoppen, Lierbyen og Tranby. Det forutsettes at fjernvarmen erstat-
tes med lokale varmeanlegg der grunnlast1 dekkes av varmepumper med energi-
brønner, og spisslast dekkes av elektrokjeler. Resultatene oppgis som CO2e.2 Be-

regningene er utført både med og uten forutsetning om kjøp av opprinnelsesga-
rantier. Resultater per område og totalt fremkommer av tabellene under. Resulta-
ter per bygg fremkommer av vedlagt regneark. 

 
Forutsatt elkraft med opprinnelsesgaranti: 

Utfasing av fjernvarme vil føre til reduserte klimagassutslipp i alle områdene.  

 

Forutsatt elkraft uten opprinnelsesgaranti: 

Utfasing av fjernvarme vil føre til økte klimagassutslipp for Stoppen og Lierbyen, 

og reduserte klimagassutslipp for Tranby. 

 

Totale klimagassut-
slipp (scope 1,2,3) 

[kg CO2e over 20 år] Før tiltak Etter tiltak 

Endring (etter- 

før) 

Stoppen 1 066 000 3 112 000  2 046 000  

Lierbyen 707 000 3 111 000  2 404 000 

Tranby 12 190 000 4 957 000  -7 233 000  

Totalt 13 964 000 11 181 000 -2 783 000 

 

Ved kjøp av opprinnelsesgaranti for strøm etter tiltak 

Totale klimagassut-
slipp (scope 1,2,3) 

[kg CO2e over 20 år] Før tiltak Etter tiltak 

Endring (etter- 

før) 

Stoppen 1 066 000 267 000 -799 000  

Lierbyen 708 000 271 000 -436 000  

Tranby 12 190 000 428 000 -11 762 000  

Totalt 13 964 000 967 000 -12 997 000  

                                                 

1 «Grunnlast» er det effektbehovet som skal til for å dekke det meste av byggets varmebehov. Etter anmodning fra 

oppdragsgiver forutsetter dette notatet at grunnlast dekker 80 % av varmebehovet for samtlige bygg. «Spisslast» er 

maks effektbehov de kaldeste vinterdagene. 
2 CO2e er en forkortelse for CO2-ekvivalenter. Dette er summen av alle drivhusgassutslipp, regnet om til en ekviva-

lent mengde CO2, dvs. den mengden CO2 som ville gitt et identisk bidrag til de menneskeskapte klimaforstyrrelsene. 
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2 Bakgrunn 
 

Lier kommunes energi- og klimaplan, med tilhørende handlingsplan, fastsetter at 

«all ordinær bruk av forbrenningsbaserte kilder» til oppvarming av kommunale 

bygg skal fases ut innen 2020. Det er uavklart om denne bestemmelsen skal tol-

kes til å inkludere indirekte bruk av forbrenningsbaserte energikilder gjennom 

fjernvarme og elkraft. Det er i dag fjernvarmesentraler på tre steder i Lier kom-

mune. Disse forsyner kommunale bygg på Stoppen, Tranby og i Lierbyen, som vist 

i tabellen under. Varmeanleggene leverer varme til både kommunale og ikke-

kommunale bygg.  

Område Anlegg Kommunale bygg 

Stoppen Norsk Bioenergi AS 

Høvik skole 

Lierhallen 

Stoppen skole 

Lierbyen Norsk Bioenergi AS 

Fosshagen sykehjem 

Bilbo 

Lier rådhus 

Hegg skole 

Tranby TVSS 

Hallingstad skole 

Tranby skole 

Liertun sykehjem 

Tranbylia 7/9 

Joseph Kellersvei 11 

Tranbyhallen 

 

(NIRAS Norge AS, 2018) konkluderer med at det vil være teknisk mulig for bygge-

ne å klare seg uten forbrenningsbaserte energikilder, så fremt elektrisitet er unn-

tatt fra tiltaket om utfasing.  

 

3 Metode 
 

Klimagassberegningene er basert på den internasjonale Greenhouse Gas (GHG) 

protokollen. Denne  fordeler klimagassutslipp på scope 1-3:  

- Scope 1: Alle direkte klimagassutslipp. f.eks. forbrenning av gass på eien-

dommen. 

- Scope 2: Indirekte klimagassutslipp (utenfor eiendommen) fra kjøp av el-

kraft eller varme.  

- Scope 3: Andre indirekte utslipp, fra avfallshåndtering, transport med kjø-

retøy som ikke eies av virksomheten, innkjøpte tjenester etc. 

I denne analysen forventes klimagassutslipp knyttet til energiforbruk å være do-

minerende. De fleste scope 3-utslipp forventes å være marginale (<< 1 % av 

totale livssyklusutslipp), og vil dermed drukne i feilmarginene analysen opererer 

med. Full scope 3 analyse anses derfor ikke som hensiktsmessig. Forenklet scope 

3 analyse utføres med utslipp knyttet til produksjon av varmepumpe og energi-

brønner. 
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3.1 Forutsetninger 
 

Lier kommune oppgir intensjoner om å kjøpe opprinnelsesgarantier fra og med 

2020. Utslippsfaktor for elkraft vil avhenge av hvorvidt  denne intensjonen virke-

liggjøres eller ikke. Klimagassutslipp knyttet til elkraft beregnes derfor både med 

og uten opprinnelsesgaranti.  

 

Analyseperiode er satt til 20 år. Det forutsettes ingen utslagsgivende utskifting av 

komponenter over denne perioden.  
 
Eiendomsselskapet har gitt følgende føringer for nye varmeanlegg: 
 

 Grunnlast Spisslast 

Varmekilde Varmepumper med energi-
brønner 

Elektrokjel 

Dekningsgrad3 80 % 20 % 

Varmevirkningsgrad4 3,0 0,9 

3.1.1 Utslippsfaktorer Scope 1 & 2 

Notatet (NIRAS Norge AS, 2018) kommer med anbefalinger til valg av utslippsfak-

torer for energi. Ettersom notatet ble skrevet før lanseringen av Norsk Standard 

NS 3720:2018 «Metode for klimagassberegninger for bygninger», anses disse 

utslippsfaktorene som utdaterte. Denne analysen benytter i stedet utslippsfaktorer 

fra NS 3720:2018. 

Utslippsfaktor for elektrisk energi med opprinnelsesgaranti forutsettes å svare til 

NS 3720:2018 «Scenario 1 – NO» uten de 4 prosentene som stammer fra «Var-

mekraft i Norge».  

Utslippsfaktor for elektrisk energi uten opprinnelsesgaranti forutsettes å svare til 

NS 3720:2018 «Scenario 2 – EU28+NO” i NS 3720:2018.  

Det forutsettes lineær overgang fra «produksjonsmiks i 2015» til «produksjons-

miks i 2050» beskrevet i  NS 3720:2018, Tabell A.2, vist under. 

 

  

                                                 

3 Andel av varmebehovet som dekkes av den aktuelle varmekilden 
4 Definert som antall kWh produsert varmeenergi delt på antall kWh kjøpt energi 
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Norsk Bioenergi oppgir5 at flisen de bruker er kortreist skogsflis, fortrinnsvis heltre 

og GROT. Utslippsfaktor for flis settes, i henhold til anmodning i NS 3720:2018, 

basert på EU’s fornybardirektiv og den kompletterende kommisjonsrapporten 

(2010)[11] «Tillegg D.3 for faste og gassformige biobrensler» (The European 

Commission, 2010). Flis fra kortrotasjon skogbruk har «standard»6 utslippsfaktor 

13,9 g CO2e per kWh. 

NS 3720 oppgir ikke utslippsfaktor for propan. Analysen benytter utslippsfaktor fra 

(Energigass Norge/Norsk Gassforum, 2013), som er 233 g CO2e per kWh.  

3.1.2 Utslippsfaktorer Scope 3 

Det er foreløpig ikke publisert noen norske miljødeklarasjoner eller LCA-analyser 

av norske varmepumper, energibrønner eller elektrokjeler. Utenlandske studier 

kan gi en pekepinn, men bygger ofte på premisser og datagrunnlag som ikke nød-

vendigvis er representative for Norge. Klimagassberegninger basert på slike stu-

dier er derfor forbundet med betydelig usikkerhet. Resultatene for scope 3 vurde-

res derfor som å ha større feilmargin enn resten av analysen.  

For varmepumpe tar klimagassberegningene utgangspunkt i studien (Andrea 

Aquino, 2017). Denne konkluderer med klimagassutslipp på 3600 kg CO2e for 

varmepumpe og 4500 kg CO2e for energibrønn for et system som leverer 20 

000kWh per år. 

Dersom man øker den maksimale effekten fra en varmepumpe med 100 eller 200 

%, så øker vekten med hhv. 50 og 80 % (NIRAS erfaringstall). Klimabelastning for 

produksjon av varmepumpe forutsettes å være proporsjonal med vekt.  Antallet 

energibrønner øker lineært med effektbehovet, slik at dobbel effekt vil kreve dob-

belt så mange brønner. Dette oppsummeres i tabellen under. 

Økt output fra 
varmepumpen 

Økt klimabelastningen fra 
produksjon av varmepumpen 

Økt klimabelastningen fra 
produksjon av energibrønn 

100 % 50 % 100 % 

200 % 80 % 200 % 

 

Lineær regresjon er benyttet for å beregne klimagassutslippene som en funksjon 

av varmebehovet til hvert enkelte bygg.  

 

For elektrokjel kjenner ikke NIRAS Norge til noen miljødeklarasjon eller LCA-

analyser, verken norske eller utenlandske. Forskere fra tre universitet i Storbritan-

nia, har nylig publisert en LCA-analyse som tar for seg et komplett tappevanns-

sytem7, men det er ikke mulig å skille ut klimabelastningen knyttet til produksjon 

av selve elektrokjelen. Det vurderes derfor ikke som å være noe faglig grunnlag 

for å fastsette klimabelastning fra produksjon av elektrokjel. Dette vil utgjøre en 

ytterligere feilkilde for analysen på scope 3 nivå.  

 

  

                                                 

5 Epost fra Jan Topstad 26.06.2019 
6 Kommisjonsrapporten bruker begrepet «Default» 
7 https://www.researchgate.net/publication/301486471_Life_cycle_ assess-

ment_of_domestic_hot_water_systems_a_comparative_analysis, besøkt 25.06.2019 
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4 Energiregnskap 
 

Årlig oppvarmingsbehov vil variere over analyseperioden, som en funksjon av 

utetemperatur. Gjennomsnittlig utetemperatur for perioden 1990–2010 var bety-

delig høyere enn for perioden 1961–1990 (Enova, 2019). Denne utviklingen for-

ventes å fortsette de kommende tiårene. Dette vil føre til gradvis redusert opp-

varmingsbehov. På dette tidspunktet har vi ingen forutsetninger for å vurdere hvor 

raskt denne utviklingen vil gå. Det forutsettes konservativt at oppvarmingsbehovet 

i 2018 vil være representativt for et gjennomsnittlig år i analyseperioden, selv om 

reelt varmebehov vil trolig være noe lavere.  

4.1 Energiregnskap Stoppen 

4.1.1 Stoppen før utfasing av fjernvarme 

(Norsk Bioenergi AS, 2019) oppgir følgende varmeleveranser til Stoppen i 2018. 

Område Kommunale bygg Levert varme 2018 [kWh] 

Stoppen 

 

(Norsk Bio-

energi AS) 

Høvik skole 343 000 

Lierhallen 737 000 

Stoppen skole 222 000 

Totalt Lier kommune 1 302 000 

  

Totalt levert varme (inkl. ikke-

kommunale kunder) 

4 508 000 

 
Totalt energiforbruk i energisentralen fremkommer av tabellen under 

 
Energikilde Energi [kWh] Andel [%] 

Flis 4 726 000 91 

Prpan 419 000 8 

Elkraft 69 000 1 

Totalt Stoppen 5 214 000 100 

 

Med utgangspunkt i tabellen over har energisentralen systemvirkningsgrad 86 %8 

4.1.2 Stoppen etter utfasing av fjernvarme 

Etter utfasing av fjernvarme vil samtlige kommunale bygg i Stoppen ha følgende 

varmeanlegg og energibehov. 

 Grunnlast Spisslast 

Varmekilde Varmepumper  Elektrokjel 

Dekningsgrad 80 % 20 % 

Varmevirkningsgrad 3,0 0,9 

Levert varme9 [kWh] 1 042 000 260 000 

Elektrisk energibehov10 [kWh] 347 000 289 000 

 

Netto elektrisk energibehov blir dermed 637 000 kWh per år 

                                                 

8 Dette tilsvarer den andelen av energiforbruket som blir utnyttet som varmeenergi 
9 Totalt varmebehov multiplisert med dekningsgrad 
10 Behov for kjøpt elektrisk energi fra strømnettet. Denne er lik totalt varmebehov delt på varme-

virkningsgrad 
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4.2 Energiregnskap Lierbyen 

4.2.1 Lierbyen før utfasing av fjernvarme 

(Lier Fjernvarme, 2018) oppgir følgende varmeleveranser til Lierbyen i 2018. 

 

Område Bygg Levert varme 2018 [kWh] 

Lierbyen 
 

(Lier fjern-
varme) 

Fosshagen sykehjem 202 000 

Bilbo 1 og 2 156 000 

Bilbo 3 67 000 

Lier rådhus 478 000 

Hegg skole 397 000 

Totalt Lier kommune 1 300 000 

  

Totalt levert varme (inkl. ikke-
kommunale kunder) 

2 398 000 

 

Energiforbruk i energisentralen (inkl. ikke-kommunale kunder) fremkommer av 

tabellen under.  
 

Energikilde Energi [kWh] Andel [%] 

Flis 2 990 000 97 

Elkraft 91 000 3 

Olje 0 0 

Totalt Lierbyen 3 081 000 100 

 

Med utgangspunkt i tabellen over har energisentralen systemvirkningsgrad 78 % 

4.2.2 Lierbyen etter utfasing av fjernvarme 

Etter utfasing av fjernvarme vil samtlige kommunale bygg i Lierbyggen ha følgen-

de varmeanlegg og energibehov. 

 Grunnlast Spisslast 

Varmekilde Varmepumper med energi-
brønner 

Elektrokjel 

Dekningsgrad 80 % 20 % 

Varmevirkningsgrad 3,0 0,9 

Levert varme [kWh] 1 040 000 260 000 

Elektrisk energibehov 
[kWh] 

347 000 289 000 

 

Netto elektrisk energibehov blir dermed 635 000 kWh per år 
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4.3 Energiregnskap Tranby 

4.3.1 Tranby før utfasing av fjernvarme 

Tranby Varme- og Servicesentral (TVSS, 2019) oppgir følgende varmeleveranser 

til Tranby i 2018. 

Område Kommunale bygg Levert varme 2018 [kWh] 

Tranby 
 

(TVSS) 

Hallingstad skole 251 000 

Tranby skole 253 000 

Liertun sykehjem 651 000 

Tranbylia 7/9 661 000 

Joseph Kellersvei 11 32 000 

Tranbyhallen 224 000 

Totalt Lier kommune 2 073 000 

  

Totalt levert varme (inkl. ikke-
kommunale kunder) 

8 459 000 

 
Energiforbruk i energisentralen (inkl. ikke-kommunale kunder) fremkommer av 

tabellen under.  

 

(TVSS, 2019) oppgir forbruket av propan  i 2018 som 734. Dette regnes om til 

energi med omregningsfaktor oppgitt av (Gasnor), 12,9 kWh per kg. 

 
Energikilde Energi [kWh] Andel [%] 

Elkraft 696 000 7 

Propan 9 468 600 93 

Totalt Tranby 10 164 600 100 

 

Med utgangspunkt i tabellen over har energisentralen systemvirkningsgrad 83 % 

4.3.2 Tranby etter utfasing av fjernvarme 

Etter utfasing av fjernvarme vil kommunale bygg i Tranby ha følgende varmean-

legg og energibehov. 

 Grunnlast Spisslast 

Varmekilde Varmepumper med energi-
brønner 

Elektrokjel 

Dekningsgrad 80 % 20 % 

Varmevirkningsgrad 3,0 0,9 

Levert varme11 [kWh] 1 658 000 415 000 

Elektrisk energibehov 
[kWh] 

553 000 461 000 

 

Netto elektrisk energibehov blir dermed 1 013 000 kWh per år 
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5 Klimagassberegninger 
 

Klimagassberegningene resulterte i tre hovedkonklusjoner  

 

(1) Dersom man forutsetter elkraft med opprinnelsesgarantier vil utfasing av 

fjernvarme medføre reduserte klimagassutslipp i alle områdene.  

(2) Dersom man forutsetter elkraft uten opprinnelsesgarantier vil utfasing av 

fjernvarme medføre økte klimagassutslipp for Stoppen og Lierbyen, og re-

duserte klimagassutslipp for Tranby. 

(3) Dersom utslipp knyttet til produksjon av varmepumpe inkluderes i analy-

sen (Scope 3), vil ikke dette endre de to første hovedkonklusjonene. Det 

vil kun redusere klimagassbesparelsen knyttet til utfasing. 

 

Resultater per område og totalt fremkommer av tabellene under. Resultater per 

bygg fremkommer av vedlagt regneark. 

 

Totale klimagassut-
slipp (scope 1,2,3) 

[kg CO2e over 20 år] Før tiltak Etter tiltak 

Endring (etter- 

før) 

Stoppen 1 066 000 3 112 000  2 046 000  

Lierbyen 707 000 3 111 000  2 404 000 

Tranby 12 190 000 4 957 000  -7 233 000  

Totalt 13 964 000 11 181 000 -2 783 000 

 

Ved kjøp av opprinnelsesgaranti for strøm etter tiltak 

Totale klimagassut-
slipp (scope 1,2,3) 

[kg CO2e over 20 år] Før tiltak Etter tiltak 

Endring (etter- 

før) 

Stoppen 1 066 000 267 000 -799 000  

Lierbyen 708 000 271 000 -436 000  

Tranby 12 190 000 428 000 -11 762 000  

Totalt 13 964 000 967 000 -12 997 000  
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1. BAKGRUNN 

Lier kommune ønsker å fase ut forbrenningsbaserte energikilder innen 2025. Som en konsekvens 

av dette ønsker kommunen å fase ut fjernvarme som oppvarming, da biobrensel er en del av 

miksen som inngår i energikildene til fjernvarmeselskapene i området. Utfasingen skal skje på 

økonomisk mest forsvarlig måte. Denne rapporten er n analyse av teknisk-økonomiske 

konsekvenser for to alternativer; el-kjel og varmepumpe med energibrønner.  

Det presiseres at biobrensel er CO2 nøytralt og må ikke forveksles med fossilt brensel. Utfasing av 

fossilt brensel er allerede besluttet utført i Lier kommune og er ikke en del av denne rapportens 

utredninger. 

Områdene som er beskrevet i denne rapporten er Lierbyen, Høvik/Stoppen/Lierhallen og Tranby. 

Figur 1: Oversikt område 
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2. METODE 

2.1 Områder og eiendommer 

Analysen er delt i 6 områder som består av en eller flere eiendommer.  

 Område 1 består av Stoppen, Høvik og Lierhallen.  

 Område 2 består av fosshagen BT1-3.  

 Område 3 er rådhuskvartalet.  

 Område 4 består av Bilbo 1-3.  

 Område 5 er Hegg skole  

 Område 6 består av Liertun sykehjem, Tranby skole, Boligselskaper, Tranbyhallen og 

Hallingstad Skole. 

For hvert område er det oppgitt et fjernvarmeforbruk for 2017 som er lagt til grunn for analysen, 

se tabell 1.  

Tabell 2: Oversikt område 

Områder 
BTA 

[m2] 

Fjernvarme 

[kWh/år] 

Elektrisitet (varme) 

[kWh/år] 

Spesifikk 

varmeforbruk 

[kWh/m2år] 

1 21.718 1.634.537  75 

2 9.550 241.220 257.777 52 

3 4.830 547.377  113 

4 3.037 276.219  91 

5 10.708 494.619  46 

6 16.043 1.427.140  89 

 

For alle områdene er det undersøkt installert kapasitet i trafo og restkapasitet. Oppgitte tall i 

rapporten er fått fra Glitre Nett ved Pål Skretteberg.  

2.2 Varmebehov og varmedistribusjon 

Varmebehovet er gitt av Lier Eiendom Selskap for alle eiendommer vurdert i analysen. 

Varmebehovet er ikke delt i ventilasjonsvarme, varmtvann og romoppvarming, derfor setter vi en 

del forutsetninger på varmefordeling i hvert bygg. For ventilasjonsvarme forutsettes det, 

avhengig av bygningskategori, et forbruk mellom 20 og 30 kWh/m2år. Fosshagen (Område 2) har 

svært lavt varmebehov per kvm, derfor velger vi å benytte litt lavere varmebehov for ventilasjon, 

10 kWh/m2år. For varmtvann er det forutsatt forbruk som gitt i NS3031.  

Tabell 2: Ventilasjon- og varmtvanns varmebehov 

Bygningskategori 
Ventilasjon 

(kWh/m2år) 

Varmtvann 

(kWh/m2år) 

Skolebygning 20 10 

Idrettsbygning 20 50 

Kontorbygning 30 5 

Boligblokk - 39,8 

Sykehjem 25 30 
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Det forutsettes videre at boligblokkene hverken har balansert ventilasjon eller ventilasjonsvarme. 

2.3 Effektbehov beregninger - graddagsmetoden 

Graddagsmetoden baserer seg på en antagelse om at utetemperaturer lavere enn et gitt nivå 

medfører et behov for oppvarming, for å sikre en ønsket innetemperatur. Den utetemperaturen 

som utgjør grensen for oppvarmingsbehov, kalles basistemperaturen, og det er altså et 

oppvarmingsbehov kun i de tilfeller der utetemperaturen er lavere enn basistemperaturen. I 

Norden er basistemperaturen i graddagsberegningene vanligvis satt til 17 grader. Begrunnelsen 

for den valgte basistemperaturen er at tillegget fra interne varmetilskudd, for eksempel fra 

personer og apparater, vil gi ønsket innetemperatur (for eksempel 20 grader). 

Graddagstallet (GDT) for et gitt døgn er definert som differansen mellom basistemperaturen og 

den aktuelle døgnmiddeltemperaturen. 

Tabell 3: Effektbehov 

Områder 
Oppvarming 

[kW] 

Varmtvann 

[kW] 

1 401 37 

2 126 11 

3 153 12 

4 77 6 

5 138 11 

6 126 33 

Varmtvannseffektbehov er beregnet ut ifra antatt årlig forbruk i kWh/år. Det er viktig å merke seg 

at maks-effekten sannsynligvis er mye høyre enn effektene vist i tabellen over. For å kunne dekke 

effektertopper må man regne med et visst akkumuleringsvolum, f.eks. i form av 

akkumuleringstanker, da blir driftsmønster til varmepumpe optimalt ift. installert effekt og 

investeringskostnader. CO2 varmepumper kan produsere nok høyt temperatur for bruk i 

tappevannssystemer. 

2.4 Varmeforsyning 

Det presenteres 2 alternativer for varmeforsyning. 

 El-kjel 

For oppvarming av arealene vil det bli installert et vannbårent anlegg via el-kjel. El kjel skal dekke 

100% av effektbehovet. Elektrokjeler leveres som standard med mulighet for utekompensering og 

utgang til signaler for samdrift med SD-anlegg. 

 

 

 Varmepumpe med energibrønner, og el-kjel som spisslast 

En bergvarmepumpe utnytter energien som er lagret i grunnen ved at det bores et antall 

energibrønner som leverer stabil temperatur til en varmepumpe som distribuerer vannbåren 

varme ut i bygget. Temperaturen til en bergvarmepumpe vil variere avhengig av bergtype, men 

Ettersom prisen for strøm er høyere enn prisen for fjernvarme, i tillegg til 
investeringskostnader og behov for ombygging, blir tiltaket aldri 

lønnsomt. 
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temperaturen ligger som regel mellom -3 og +8 °C over året. Brønnene bores ned mot 300 m i 

grunnen under bygget og normal avstand mellom hver energibrønn er ca. 15-20 meter avhengig 

av om brønnpark-layout legges som et grid eller en linje. I ytterkantene kan det dog være 10 

meter da de ytterste brønnene kan skråbores. Typisk varmeuttak fra energibrønner i fjell er 

mellom 30-40 W/m. Dybde ned til fjell varierer med grunnforhold; vanligvis er dybden et sted 

mellom 10-20 m. 

En testbrønn anbefales utført, i tillegg til en termisk responstest, slik at man får kartlagt 

temperaturer og grunnvannsnivå. Med en termisk responstest kan grunnens evne til å 

transportere energi måles, noe som er en av flere viktige input-parameter for å dimensjonere et 

større geoenergianlegg korrekt. 

En energibrønnpark (lukket system med kollektorer) dimensjoneres både ut fra netto energi-

belastning gjennom et år og ut fra hvilken effektbelastning brønnparken utsettes for ved 

dimensjonerende forhold. Væske/vann-varmepumper dimensjoneres som grunnlast med typisk 

40 til 60 % effektdekningsgrad og 85 til 95 % energidekningsgrad. 

Bilde 1: Eksempel på oppbygging av brønn (Varmenormen, 2017) 

 

Energidimensjoneringen påvirker primært hvor stort volum brønnparken skal favne om, dvs. 

antall/dybde, innbyrdes avstand og formasjon. Det totale volumet må være stort nok til at 

temperaturen holder seg på et fornuftig nivå i hele anleggets levetid. Dimensjoneringen for 

fullastdrift (effektbelastning) påvirker primært hvor mange effektive brønnmeter brønnparken skal 

bestå av. Først når forventet resulterende energi- og effektbelastning mot brønnpark er beregnet 

og simulert, sammen med inputverdier fra den termiske responstesten, kan den endelige 

brønnparken dimensjoneres. Frikjølingsfunksjonen til brønnparken er en fordel både økonomisk 

og teknisk, dette fordi brønnparken lastes opp med varme om sommeren noe som gir en 

bærekraftig utnyttelse av termisk energi og optimaliserer antall brønner. Dette er en stabil løsning 

som gir god COP-faktor ettersom energikilden har relativt konstant temperatur hele året. I denne 
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rapporten benytter vi tørrkjøler i hvert område for å kunne lade opp energibrønnene i løpet av 

sommeren slik at både levetiden og investeringskostnader til brønnpark blir optimalisert. 

Figur 2: Oversikt over de viktigste forutsetningene 

 

Varmefaktoren (COP) er et sammenlignbart tall som viser forholdet mellom tilført energi (fra 

elektrisitet) og utvunnet energi fra varmepumpen. Med en varmefaktor på 3 får du altså ut 3 

ganger så mye energi som det du tilfører. 2⁄3 er altså ren fortjeneste, levert energi fra 

varmekilden. En varmepumpe er mer effektiv og har høyere varmefaktor jo lavere 

temperaturforskjellen er mellom avgitt varme og varmen innendørs. Derfor gir f.eks gulvvarme, 

som arbeider ved lav temperatur, bedre driftsforhold for en varmepumpe. For å få en høy 

virkningsgrad er det viktig å ha så lav temperatur som mulig til radiatorene. Dette kan være en 

utfordring i eksisterende bygg med gamle 80-60 anlegg, dette er ikke en del av denne studien. 

2.5 Kostnadsoverslag og LCC 

LCC, levetidskostnader eller livssykluskostnader, fra engelske Life Cycle Costing, er en metode for 

kartlegging av de samlede kostnadene gjennom livsløpet til et produkt eller byggverk. Systemene 

studeres fra investering, via forvaltning, drift og vedlikehold til sanering. Samlede kostnader 

beregnes som levetidskostnader eller årskostnader. 

Årskostnader er annuiteten av nåverdien av kostnadene i analyseperiode. Analyseperiode er den 

tidsperioden det velges å foreta LCC-kalkylen for. Nåverdien av en fremtidig kostnad er verdien 

av kostnaden målt i forhold til basisåret ved en gitt kalkulasjonsrente. Nåverdien beregnes ved å 

multiplisere den fremtidige kostnaden med diskonteringsfaktoren for det året kostnaden 

forekommer. Diskonteringsfaktor for et gitt år er: 𝑑𝑡 = (1 + 𝑟)−𝑡 

Tabell 4: LCC forutsetninger 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

Kalkulasjonsrente [%] 2,4 2,4 2,4 

Energiprisøkning [%] 2,5 3,0 3,5 

FV pris 2019 [NOK/kWh] 0,7 0,7 0,7 

EL pris 2019 [NOK/kWh] 0,77 0,77 0,77 

Analyse periode [år] 100 100 100 

Alle kostnader for fordelingsstokker, distribusjonssystemer, regulering, etc. er utenfor denne 

oppstillingen og vil være en del av det ordinære VVS-budsjettet. Det er forutsatt 1.500 kr/KW 

installert. Lønnsomhetsvurderingen tar hensyn til kapitalkostnader (investeringskostnader) for 

begge alternativene i hvert område i tillegg til drift (energi og service), vedlikehold og utskifting. 

Det forutsettes høyere prisøkning på energi enn inflasjon. For å illustrere usikkerhet rundt 

energikostnader i fremtiden lages 3 ulike scenarier med prisøkning fra 2,5% (lik inflasjon), 3,0% 

og 3,5%. 

 Varmepumpe dimensjoneres for å dekke 50 % av effekt 

 Varmtvannsproduksjon med CO2 varmepumpe 

 Oppvarming produksjon med R1234yf/HC varmepumpe 

 COP (Coefficiency Of Performance) 3,5 - 4,5 

 Turbokollektorer 2x40 mm, 300 mm dybde 

 Tørrkjøler på tak 
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2.6 Prinsippskisser 

(Varmenormen, 2017) Varmepumpene dimensjoneres for å dekke 50 % eller mer av 

effektbehovet. Maksimalt utgående turtemperatur må være minst så høyt at 95 % av 

varmebehovet kan dekkes opp. Med Varmenormens anbefalte turtemperaturer, er 50 °C normalt 

tilstrekkelig. Pumpene B/H er konstantmengdepumpe, og kan starte når temperaturene lav nok 

(styres av varmepumpen). Tankene C må være så stor at en av varmepumpene kan går minst 10 

minutter på/10 minutter av på laveste kapasitetstrinn. Seriekobling av tanker er lurt mht. plass. 

El-kjel D og/eller biokjel/gasskjel G utekompenserer turtemperatur. Hovedpumper E er 

mengderegulerte med differansetrykkmåling ved F eller lenger ut i anlegget. Varmepumpene A 

virker som kjølemaskiner om sommeren (maskinene styres på utgående kald side). 3-veis ventil L 

brukes for frostsikring mot veksler M om vinteren. Isvannstank K brukes for å jevne belastning i 

kjølemaskindrift, kan stenges ved frikjøledrift. Dumping av overskuddsvarme fra kjøling om 

sommeren ved hjelp av veksler I og sjalting av vekselventil O og reguleringsventil N (som også 

skal sikre at returtemperatur til varmepumpene ikke skal bli for lav når brønnene er kalde). 

NB! Skjemaet er ikke komplett! 

Bilde 2: Prinsipp for systemskjema med varmepumpe og elkjel (Varmenormen, 2017) 

 

I begge tilfeller, for hvert enkelt område, er det mulighet for å utnytte frikjøling på sommeren 

basert på energibrønner. Vi har forutsatt at det ikke er frikjøling i denne studien. Om frikjøling blir 

mulig, for eksempel, via ventilasjon eller gulvvarme (gulvsvaling), kan investeringskostnadene bli 

noe lavere ved å fjerne tørrkjølere. 

Det er opplyst fra kommunen at det er plass til de vurderte varmeforsyningsløsninger i 

eksisterende rom. Det er derfor ikke vurdert arealbehov i tekniske rom i denne studien. 
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2.7 Andre relevante energiforsyningsalternativer 

 Solceller (el-produksjon) 

Et solenergianlegg benytter solceller for å levere strøm til bygget, og det skal tilrettelegges for at 

overskuddsproduksjon skal eksporteres til nettet gjennom Plusskundeordningen. Produksjonen til 

solcelleanlegget henger tett sammen med det lokale klimaet. Nabobygninger som kaster skygger 

mot bygningen kan eventuelt redusere solcelleytelsen og energiproduksjonsfaktoren. For å 

bestemme hvilke takområder som egner seg best til solcellemoduler, samt modulenes vinkler, 

retning, innbyrdes avstand, plassering på taket osv. må man etablere en modell av bygget i 

terrenget og simulere ulike løsninger. 

Generelt er prosjektering av solcelleanlegg en meget komplisert øvelse. For det første må alle 

løsninger tilfredsstille tekniske, økonomiske, forskriftsmessige og prosjektspesifikke krav. For det 

andre berøres mange emner innen svært ulike fagfelt, som elektroteknikk, mekanikk, arkitektur, 

IKT osv. Disse må balanseres mot hverandre for å finne gode kompromisser mellom ytelse og 

kostnad, kvalitet og merkostnad osv. 

En enkel sammenlikning av de ulike typene oppsummeres i under: 

 Monokrystallinsk silisium. 

 Selve cellen er laget fra en enkel silisiumkrystall 

 16-24% virkningsgrad 

 Polykrystallinsk silisium 

 Smeltet silisium støpes i barrer av polykrystallinsk silisium, og deretter sag-skåret 

i tynne skiver og satt sammen til en komplett celle 

 14-20% virkningsgrad 

 Tynnfilm 

 Består av silisiumatomer i et tynt lag i stedet for en krystallinsk struktur. 

 8-20 virkningsgrad 

I anlegg med hovedvekt på energiproduksjon, er krystallinske solceller den mest gunstige 

løsningen. Det utvikles stadig mer effektive produkter og kostnadene er i ferd med å gå ned. 

Solenergi er fremdeles ikke eller veldig lite lønnsomt i Norge, spesielt på små anlegg og 

hovedsakelig på grunn av lave elektrisitetspriser. 

Solcelleproduksjon avhenger av panelegenskaper samt av vinkling og retning på panelene, i 

tillegg til skygging og systemtap.  

 Solfanger (varmeproduksjon) 

Om vinteren vil et solvarmesystem dekke en svært liten andel av varmebehovet på grunn av 

moderat/ingen solinnstråling, mens anlegget sommerstid har overkapasitet. Vår/høst er det bedre 

balanse mellom tilgjengelig solenergi og bygningens varmebehov. Resterende andel av det årlige 

varmebehovet må dekkes med et annet oppvarmingssystem. En solfanger vil typisk levere 300 til 

450 kWh/m²år. Pga. stor variasjon i solinnstråling over året må et solfangersystem dimensjoneres 

som grunnlastkilde både ved varmtvannsberedning og romoppvarming. Det må derfor 

kompletteres med et spisslastsystem som kan dekke hele varmeeffektbehovet. I tillegg til å 

benyttes direkte kan solvarmen også benyttes som varmekilde for varmepumpen i perioder da 

den ikke produserer høy nok temperatur for å bruke varmen direkte. 

 Spillvarme (varmeproduksjon) 

Avhengig av bygningskategorien kan et bygg produsere store mengder gråvann (f.eks. sykehjem, 

idrettshall, boliger). Dette gjør det interessant ut i fra et varmegjenvinningsperspektiv. Det kan 

være mulig å etablere kildeseparert avløpssystem, som kan være med på å gi et godt 

utgangspunkt for utnyttelse av den varmeste andelen av gråvannet. Gråvann som varmekilde for 

526



Rambøll - Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarmingUtfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming 

 

  

 

9/34 

en varmepumpe kan bidra til et lavere nødvendig temperaturløft, og resulterende høy effektfaktor 

(COP) sammenlignet med kilder som energibrønner og sjøvann.  

Varmegjenvinning av gråvann med varmepumpe er en løsning som vil kunne kreve en del plass i 

teknisk rom, da det ofte er nødvendig med en oppsamlingstank for gråvannet. 

Oppsamlingstanken utjevner variasjoner i vannforbruk og gir varmepumpen bedre driftsforhold. 

Denne løsningen kan også gi økte driftskostnader forbundet med effektiv vannfiltrering og 

nødvendig, regelmessig vedlikehold. Det er også nødvendig med supplerende varmekilde for å 

oppnå tilfredsstillende forsyningssikkerhet. 
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3. RÅDHUSKVARTALET  

3.1 Beskrivelse av området 

Rådhuskvartalet i Lierbyen er i hovedsak kontorlokaler for Lier kommune. 

Nøkkelinfo for området: 

 Areal: 4.830 m2 

 Energimerke: D 

 Fjernvarmeleverandør: Norsk Bioenergi AS 

Figur 3: Flyfoto Rådhuskvartalet 
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3.2 Forutsetninger dagens installasjon 

Hele varmebehovet dekkes i dag av fjernvarme. Fjernvarmeleverandør er Norsk Bioenergi etter at 

de i 2018 fikk overført konsesjon fra Lier Nett AS. I 2017 var varmeforsyningen på 547 MWh. 

3.3 Analyse av energi- og effektbehov 

Basert på fjernvarmeforbruk for 2017 oppgitt fra Lier kommune og graddagsdata for Oslo-

området er det beregnet effektbehov for Rådhuskvartalet på 169 kW. 

Figur 4: Varmebehov Rådhuset 

 

3.4 (Alternativ 1) El-kjel 

Dersom hele det termiske energiforbruket skal dekkes av elkjel må installert effekt være min. 169 

kW.  

Kostnader for dette alternativet er beregnet til 790.000 NOK (inkl. elkjel og ombygging av rør 

føringer og utstyr i tek. rom). 

Trafoen har en installert kapasitet 1000 kVA med en restkapasitet på 80 %. Det betyr at det per i 

dag er nok plass til å dekke effektbehovet til el-kjel.  
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3.5  (Alternativ 2) Bergvarmepumpe 

Dersom fjernvarmen skal erstattes av varmepumpe med energibrønner er det behov for en 

varmepumpe med installert effekt på 84 kW. 

Figur 5: Effekt- og varighetskurve Alt.2 Rådhuset 

 

For å dekke varmebehovet er det beregnet at det er behov for 9 brønner. Med en senteravstand 

på 20 m tilsvarer dette et areal på ca. 1.600 m2, eller 80 m dersom de plasseres skrått på linje 

(10 m avstand). Det forutsettes 20 m til fjell. 

Basert på valgt varmepumpe og antall brønner er det gjort en forenklet kostnadsberegning som 

gir en investeringskostnad på ca. 3,34 MNOK. Med en avkastningsrente på 3,2 % gir det en 

tilbakebetalingstid på 22 år. 

Tomta til Rådhuskvartalet er utnyttet maksimalt og det er per i dag ikke plass til en brønnpark på 

selve området. Dersom det skal etableres brønnpark må denne anlegges på området overfor 

Rådhuskvartalet, markert i rosa i kart figur 3. 
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Figur 6: Nøkkelinformasjon Alt. 2 Rådhuset 

 

Figur 7: Cash flow Alt.2 Rådhuset 

 

  

 Effekt VP-oppvarming/varmtvann: 84 kW 

 Antall energibrønner: 9 stk. 

 Effekt elkjel: 253 kW (150% dekning) 

 Effekt tørrkjøler: 80 kW 

 Plassbehov brønnpark: ca. 1.600 m2 / 80 ml 

 Estimerte kostnader: ca. NOK 3.337.000 

 Tilbakebetalingstid: 22 år 

 IRR: 3,2 % 
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4. BILBO 

4.1 Beskrivelse av området 

Nøkkelinfo for området: 

 Areal: 3037 m2 

 Energimerke: G 

 Fjernvarmeleverandør: Norsk Biovarme AS 

Figur 8: Flyfoto Bilbo 
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4.2 Forutsetninger dagens installasjon 

Hele varmebehovet dekkes i dag av fjernvarme. Fjernvarmeleverandør er Norsk Biovarme. I 2017 

var varmeforsyningen på 276 MWh. 

4.3 Analyse av energi- og effektbehov 

Basert på fjernvarmeforbruk for 2017 oppgitt fra Lier kommune og graddagsdata for Oslo-

området er det beregnet effektbehov for Bilbo på 87 kW. 

Figur 9: Varmebehov Bilbo 

 

4.4 (Alternativ 1) El-kjel 

Dersom hele det termiske energiforbruket skal dekkes av elkjel må installert effekt være min. 87 

kW.  

Kostnader for dette alternativet er beregnet til 480.000 NOK (ink. elkjel og ombygging av rør 

føringer og utstyr i tek. rom). 

Trafoen har en installert kapasitet 200 kVA med en restkapasitet på 30 %. Det betyr at det per i 

dag ikke er nok plass til å dekke effektbehovet til el-kjel.  
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4.5  (Alternativ 2) Bergvarmepumpe 

Dersom fjernvarmen skal erstattes av varmepumpe med energibrønner er det behov for en 

varmepumpe med installert på 43 kW. 

Figur 10: Effekt- og varighetskurve Alt.2 Bilbo 

 

For å dekke varmebehovet er det beregnet at det er behov for 5 brønner. Med en senteravstand 

på 20 m tilsvarer dette et areal på ca. 1.600 m2, eller 40 m dersom de plasseres skrått på linje 

(10 m avstand). Det forutsettes 20 m til fjell. 

Basert på valgt varmepumpe og antall brønner er det gjort en forenklet kostnadsberegning som 

gir en investeringskostnad på ca. 1,82 MNOK. Med en avkastningsrente på 0,8 % gir det en 

tilbakebetalingstid på 35 år. 

Tomta på Bilbo har god plass til å installer nødvendig antall energibrønner, markert i rosa i kart 

figur 1.  

Figur 11: Nøkkelinformasjon Alt. 2 Bilbo 
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Figur 12: Cash flow Alt.2 Bilbo 

 

  

 Effekt VP-oppvarming/varmtvann: 43 kW 

 Antall energibrønner: 5 stk. 

 Effekt elkjel: 130 kW (150% dekning) 

 Effekt tørrkjøler: 46 kW 

 Plassbehov brønnpark: ca. 1.600 m2 / 40 ml 

 Estimerte kostnader: ca. NOK 1.825.000 

 Tilbakebetalingstid: 35 år 

 IRR: 0,8 % 
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5. HEGG SKOLE 

5.1 Beskrivelse av området 

Nøkkelinfo for området: 

 Areal: 10.708 m2 

 Energimerke: A 

 Fjernvarmeleverandør: Norsk Bioenergi AS 

Figur 13: Flyfoto Hegg skole 
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5.2 Forutsetninger dagens installasjon 

Hele varmebehovet dekkes i dag av fjernvarme. I 2017 var varmeforsyningen på 495 MWh. 

5.3 Analyse av energi- og effektbehov 

Basert på fjernvarmeforbruk for 2017 oppgitt fra Lier kommune og graddagsdata for Oslo-

området er det beregnet effektbehov for Hegg skole på 158 kW. 

Figur 14: Varmebehov Hegg skole 

 

5.4 (Alternativ 1) El-kjel 

Dersom hele det termiske energiforbruket skal dekkes av elkjel må installert effekt være min. 158 

kW.  

Kostnader for dette alternativet er beregnet til 838.000 NOK (ink. elkjel og ombygging av rør 

føringer og utstyr i tek. rom). 

Trafoen har en installert kapasitet 630 kVA med en restkapasitet på 65 %. Det betyr at det per i 

dag er nok plass til å dekke effektbehovet til el-kjel.  
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5.5  (Alternativ 2) Bergvarmepumpe 

Dersom fjernvarmen skal erstattes av varmepumpe med energibrønner er det behov for en 

varmepump med installert effekt på 79 kW. 

Figur 15: Effekt- og varighetskurve Alt.2 Hegg skole 

 

For å dekke varmebehovet er det beregnet at det er behov for 10 brønner. Med en senteravstand 

på 20 m tilsvarer dette et areal på ca. 3.600 m2, eller 90 m dersom de plasseres skrått på linje 

(10 m avstand). Det forutsettes 20 m til fjell. 

Basert på valgt varmepumpe og antall brønner er det gjort en forenklet kostnadsberegning som 

gir en investeringskostnad på ca. 3,46 MNOK. Med en avkastningsrente på 1,8 % gir det en 

tilbakebetalingstid på 28 år. 

Det er tilgjengelig areal på Hegg skole for etablering av brønnpark. Foreslått plassering av 

brønnene er markert i rosa i figur 13. 
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Figur 16: Nøkkelinformasjon Alt. 2 Hegg skole 

 

Figur 17: Cash flow Alt.2 Hegg skole 

 

 Effekt VP-oppvarming/varmtvann: 79 kW 

 Antall energibrønner: 10 stk. 

 Effekt elkjel: 237 kW (150% dekning) 

 Effekt tørrkjøler: 93 kW 

 Plassbehov brønnpark: ca. 3.600 m2 / 90 ml 

 Estimerte kostnader: ca. NOK 3.459.000 

 Tilbakebetalingstid: 28 år 

 IRR: 1,8 % 
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6. FOSSHAGEN 

6.1 Beskrivelse av området 

Fosshagen er et område som er under utbygging og planlagt benyttet som sykehjem og 

omsorgsboliger fordelt på tre ulike behandlingskonsepter. Fosshagen 1 er bygget og er merket 

som BREEAM Very Good, Fosshagen 2 er under bygging og Fosshagen 3 er under planlegging.  

Nøkkelinfo for området: 

 Areal: 9.550 m2 (Fosshagen 1) 

 Energimerke: A 

 Fjernvarmeleverandør: Lier fjernvarme KS 

Figur 18: Flyfoto Fosshagen 
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6.2 Forutsetninger dagens installasjon 

Varmebehovet til Fosshagen 1 dekkes i dag av fjernvarme og 15 energibrønner. 

Fjernvarmeleverandør er Lier fjernvarme AS. I 2017 var varmeforsyningen fra fjernvarme på 499 

MWh. I Fosshagen 2 er det pt planlagt med kombinasjon av fjernvarme og energibrønner slik som 

Fosshagen 1. Ved å koble området fra fjernvarme vil det være behov for flere energibrønner, 

dette er uproblematisk. 

6.3 Analyse av energi- og effektbehov 

Basert på fjernvarmeforbruk for 2017 oppgitt fra Lier kommune og graddagsdata for Oslo-

området er det beregnet effektbehov for Fosshagen på 412 kW. 

Figur 19: Varmebehov Fosshagen 

 

6.4 (Alternativ 1) El-kjel 

Dersom hele det termiske energiforbruket skal dekkes av elkjel må installert effekt være min. 412 

kW.  

Kostnader for dette alternativet er beregnet til 2.110.000 NOK (ink. elkjel og ombygging av rør 

føringer og utstyr i tek. rom). 

Trafoen har en installert kapasitet 800 kVA med en restkapasitet på 70 %. Det betyr at det per i 

dag er nok plass til å dekke effektbehovet til el-kjel.  
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6.5  (Alternativ 2) Bergvarmepumpe 

Dersom fjernvarmen skal erstattes av varmepumpe med energibrønner er det behov for to 

varmepumper med installert effekt henholdsvis på 181 kW og 50 kW, totalt 2 kW. 

Figur 20: Effekt- og varighetskurve Alt.2 Fosshagen 

 

For å dekke varmebehovet er det beregnet at det er behov for 27 brønner. Med en senteravstand 

på 20 m tilsvarer dette et areal på ca. 10.000 m2, eller 260 m dersom de plasseres skrått på linje 

(10 m avstand). Det forutsettes 20 m til fjell. 

Basert på valgt varmepumpe og antall brønner er det gjort en forenklet kostnadsberegning som 

gir en investeringskostnad på ca. 9,45 MNOK. Med en avkastningsrente på 1,6 % gir det en 

tilbakebetalingstid på 30 år. 

Det er med dagens utbygging plass til tilstrekkelig antall energibrønner på tomta. Foreslått 

plassering er markert i figur 18 i rosa. 
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Figur 21: Nøkkelinformasjon Alt. 2 Fosshagen 

 

Figur 22: Cash flow Alt.2 Fosshagen 

 

 

 Effekt VP-oppvarming: 181 kW 

 Effekt VP-varmtvann: 50 kW 

 Antall energibrønner: 27 stk. 

 Effekt elkjel: 618 kW (150% dekning) 

 Effekt tørrkjøler: 273 kW 

 Plassbehov brønnpark: ca. 10.000 m2 / 260 ml 

 Estimerte kostnader: ca. NOK 9.450.000 

 Tilbakebetalingstid: 30 år 

 IRR: 1,6% 
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7. HØVIK/STOPPEN/LIERHALLEN 

7.1 Beskrivelse av området 

Nøkkelinfo for området: 

 Areal: 14.595 m2 (Høvik skole), 3.488 m2 (Stoppen skole), 3.635 m2 (Lierhallen) 

 Energimerke: B (Høvik skole), D (Stoppen skole), D (Lierhallen) 

 Fjernvarmeleverandør: Norsk Bioenergi AS 

Figur 33: Flyfoto Høvik/Stoppen/Lierhallen 

 

Brønnparken 

foreslås 

plassert ved 

fotballbanene. 
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7.2 Forutsetninger dagens installasjon 

Hele varmebehovet dekkes i dag av fjernvarme. Fjernvarmeleverandør er Norsk Bioenergi AS. I 

2017 var varmeforsyningen på 367 MWh (Stoppen skole), 623 MWh (Høvik skole) og 644 MWh 

(Lierhallen), totalt 1.633 MWh.  

7.3 Analyse av energi- og effektbehov 

Basert på fjernvarmeforbruk for 2017 oppgitt fra Lier kommune og graddagsdata for Oslo-

området er det beregnet effektbehov for Høvik/Stoppen/Lierhallen på 551 kW. 

Figur 24: Varmebehov Høvik/Stoppen/Lierhallen 

 

7.4 (Alternativ 1) El-kjel 

Dersom hele det termiske energiforbruket skal dekkes av elkjel må installert effekt være min. 551 

kW.  

Kostnader for dette alternativet er beregnet til 2.800.000 NOK (ink. elkjel og ombygging av rør 

føringer og utstyr i tek. rom). 

Det er tre trafoer, en for hvert bygg. Trafo til Høvik skole har en installert kapasitet 800 kVA med 

en restkapasitet på 70 %. Trafo til Stoppen skole har installert kapasitet 200 kVA med 

restkapasitet på 70 %, mens Lierhallen har kapasitet på 800 kVA med rest på 70 %. Det betyr at 

det per i dag er nok plass til å dekke effektbehovet til el-kjel i to av trafoene.  
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7.5  (Alternativ 2) Bergvarmepumpe 

Dersom fjernvarmen skal erstattes av varmepumpe med energibrønner er det behov for to 

varmepumper med installert effekt henholdsvis på 252 kW og 47 kW, totalt 299 kW. 

Figur 25: Effekt- og varighetskurve Alt.2 Høvik/Stoppen/Lierhallen 

 

For å dekke varmebehovet er det beregnet at det er behov for 33 brønner. Med en senteravstand 

på 20 m tilsvarer dette et areal på ca. 10.000 m2, eller 320 m dersom de plasseres skrått på linje 

(10 m avstand). Det forutsettes 20 m til fjell. 

Basert på valgt varmepumpe og antall brønner er det gjort en forenklet kostnadsberegning som 

gir en investeringskostnad på ca. 11,8 MNOK. Med en avkastningsrente på 2,3 % gir det en 

tilbakebetalingstid på 26 år. 

Det er ikke tilstrekkelig plass på området til hele brønnparken, selv ikke om de plasseres på linje, 

se ca mål på figur 23 over. Det foreslås derfor å plassere brønnparken på banene som ligger rett 

nord for området hvor det ut fra beregningene skal være tilstrekkelig plass. 
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Figur 26: Nøkkelinformasjon Alt. 2 Høvik/Stoppen/Lierhallen 

 

Figur 27: Cash flow Alt.2 Høvik/Stoppen/Lierhallen 

 

 Effekt VP-oppvarming: 252 kW 

 Effekt VP-varmtvann: 47 kW 

 Antall energibrønner: 33 stk. 

 Effekt elkjel: 826 kW (150% dekning) 

 Effekt tørrkjøler: 328 kW 

 Plassbehov brønnpark: ca. 10.000 m2 / 320 ml 

 Estimerte kostnader: ca. NOK 11.839.000 

 Tilbakebetalingstid: 26 år 

 IRR: 2,3 % 
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8. TRANBY 

8.1 Oversikt område 

Området Tranby består av Tranby ungdomsskole, Tranbyhallen, Hallingstad barneskole og Liertun 

sykehjem. 

Nøkkelinfo for området: 

 Areal: 5.289 m2 (Tranby skole), 2.991 m2 (Hallingstad skole), 2.232 m2 (Tranbyhallen), 

5.531 m2 (Liertun) 

 Energimerke: C (Tranby skole), D (Hallingstad skole), D (Tranbyhallen), D (Liertun) 

 Fjernvarmeleverandør: TVS 

Figur 28: Flyfoto Tranby 
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8.2 Forutsetninger dagens installasjon 

Hele varmebehovet dekkes i dag av fjernvarme. Fjernvarmeleverandør er TVS. I 2017 var 

varmeforsyningen på 188 MWh (Tranby skole), 259 MWh (Hallingstad skole), 307 MWh 

(Tranbyhallen), 673 MWh (Liertun), totalt 1.427 MWh.  

8.3 Analyse av energi- og effektbehov 

Basert på fjernvarmeforbruk for 2017 oppgitt fra Lier kommune og graddagsdata for Oslo-

området er det beregnet effektbehov for Tranby på 431 kW. 

Figur 29: Varmebehov Tranby 

 

8.4 (Alternativ 1) El-kjel 

Dersom hele det termiske energiforbruket skal dekkes av elkjel må installert effekt være min. 431 

kW.  

Kostnader for dette alternativet er beregnet til 2.200.000 NOK (ink. elkjel og ombygging av rør 

føringer og utstyr i tek. rom). 

Det er to trafoer på området, en for Liertun og en for skole/idrettshall. Trafoen i Liertun har en 

installert kapasitet på 1000 kVA med en restkapasitet på 60 %. Den andre trafoen har installert 

effekt 500 kVA med en restkapasitet på 70 %. Det betyr at det per i dag er nok plass til å dekke 

effektbehovet til el-kjel.   
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8.5  (Alternativ 2) Bergvarmepumpe 

Dersom fjernvarmen skal erstattes av varmepumpe med energibrønner er det behov for to 

varmepumper med installert effekt henholdsvis på 199 kW og 33 kW, totalt 232 kW. 

Figur 30: Effekt- og varighetskurve Alt.2 Tranby 

 

For å dekke varmebehovet er det beregnet at det er behov for 24 brønner. Med en senteravstand 

på 20 m tilsvarer dette et areal på ca. 6.400 m2, eller 230 m dersom de plasseres skrått på linje 

(10 m avstand). Det forutsettes 20 m til fjell. 

Basert på valgt varmepumpe og antall brønner er det gjort en forenklet kostnadsberegning som 

gir en investeringskostnad på ca. 8,9 MNOK. Med en avkastningsrente på 3,3 % gir det en 

tilbakebetalingstid på 21 år. 

Ved å plassere brønnene på linje langs tomtegrensen er det tilstrekkelig plass på området. Se 

figur 28 for foreslått plassering. 

  

550



Rambøll - Utfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarmingUtfasing av forbrenningsbaserte energikilder til oppvarming 

 

  

 

33/34 

Figur 31: Nøkkelinformasjon Alt. 2 Høvik/Stoppen/Lierhallen 

 

Figur 32: Cash flow Alt.2 Tranby 

 

 

 Effekt VP-oppvarming: 199 kW 

 Effekt VP-varmtvann: 33 kW 

 Antall energibrønner: 24 stk. 

 Effekt elkjel: 647 kW (100% dekning) 

 Effekt tørrkjøler: 265 kW 

 Plassbehov brønnpark: ca. 6.400 m2 / 230 ml 

 Estimerte kostnader: ca. NOK 8.930.000 

 Tilbakebetalingstid: 21 år 

 IRR: 3,3 % 
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9. FREMDRIFTSPLAN 

 

 

Det må antas fire måneder per område for tilstandsanalyser, utredninger og kravspesifikasjoner. 

Videre må det tas høyde for min et års riving og byggtid for hvert område, avhengig av hvor mye 

av eksisterende anlegg og installasjoner som kan gjenbrukes og avstand mellom byggene. Etter 

ferdig bygging må det påregnes et års testdrift før endelig overlevering. 
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