
Varselsbrev: 

Områderegulering for Lierbyen 
Oppstart av planarbeid og høring av planprogram 

Formannskapet i Lier kommune vedtok 28. januar 2021, i henholdt til plan- og bygningsloven §12-8 
og § 12-9 å varsle om igangsettes av arbeid med områdereguleringsplan for Lierbyen og å legge 
forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Planarbeidet er vurdert at utfra å være i et 
tettstedsområde, og kunne legge til rette for større utbygging, å kunne få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Det vurderes dermed å utløse krav om konsekvensutredning (KU) jf. forskrift om 
konsekvensutredning. Områdeplanen med konsekvensutredning utarbeides av Lier kommune. 

Planområdet er ca 480 daa og dekker de sentrale delene av kommunesenteret i Lier kommune, 
Lierbyen. Arbeidet med områderegulering vil være i tråd med sentrumsformål, slik sentrum av 
Lierbyen er avsatt i kommuneplanens arealdel. Forslag til planavgrensing er vist på kartutsnittet 
nedenfor. Områderegulering for Lierbyen har plan ID 2021-2. 



 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for at Lierbyen skal kunne være et levende og 
inkluderende kommunesenter. Målet er å styrke Lierbyen som et senter for opplevelser og aktivitet, 
der flere mennesker skal bo, handle og jobbe, som det er enkelt å komme seg til og der innbyggerne 
føler tilhørighet. 

Områdeplanen skal fastsette nye rammer og innhold for arealbruken sentralt i Lierbyen, men også 
videreføre dagens arealbruk for det aller meste av planområdet. Eksisterende planer er gamle og 
vanskelige å styre etter, og det er behov for å oppdatere og erstatte disse.   

Det varsles samtidig at det igangsettes forhandling om utbyggingsavtale, men forhandling om 
utbyggingsavtaler vil begrenses til grunneiere og de arealene som er aktuelle for eiendomsutvikling. 



En utbyggingsavtale gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og 
avklarer forhold omkring utbygging. 

Forslag til planprogram redegjør for hvilke temaer som vil utredes på konsekvensutrednings nivå og 
hvilke temaer som vurderes og inngår som en del av planmaterialet. Hovedtemaene er: 
Tettstedsutvikling og samfunn, Trafikk og mobilitet, Teknisk infrastruktur, Miljø, risiko og sårbarhet 
og Økonomiske forhold. Undertemaene er både satt opp skjematisk og beskrevet i planprogrammets 
kapittel 6. Oppsett for ønsket medvirkning og plan for informasjon inngår også i planprogrammet. 

Varslingsdokumenter og forslag til planprogram er å finne på kommunens hjemmeside under 
kunngjøringer. https://www.lier.kommune.no/kunngjoringer/kunngjoring-av-
planer/reguleringsplaner/varsel-om-oppstart-og-horing-av-planprogram/omraderegulering-lierbyen/ 

Ved eventuelle merknader er det fint om det kommer tydelig frem om det er kommentar til 
planprogrammet eller innspill til områdeplanen. Merknadene kan innen 16. mars 2021 sendes til: 

Lier kommune, postboks 205, 3401 Lier eller postmottak@lier.kommune.no og merkes med 
«Områderegulering Lierbyen»  


